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ÖN SÖZ 

Baş döndürücü bir hızla değişen ve gelişen dünyada, bilgi birikimi 

ve bilimin teknolojiye dönüşümü ile birlikte bilişim çağı olarak 

adlandırılan 21. Yüzyıl; insanoğlunun artan öğrenme ihtiyacını da 

vazgeçilmez kılmaktadır. Yaşantı ürünü sonucu davranış 

değişiminin bireydeki yansıması öğrenme olgusu, insanoğlunun 

yeryüzünde varoluşundan günümüze süreğen, belirli düzeyde 

çevresel uyarıcıların da işe koşulduğu etkileşimli, birikimli ve aktif 

bir süreçtir. Nitekim artan bilgi birikimi ve karmaşıklığı; öğretim 

etkinliklerinin planlanması, tasarlanması, programlanması ve 

düzenlenmesine yönelik iş ve işlem sorumluluklarının, kurumsal 

olarak okullarca üstlenilmesini gerektirmektedir. Okulların iş 

yükünün yoğun bir şekilde artması; bireyin öğrenmesinde, görevi 

bilgide otorite ve bilgi aktarıcılığı olmayıp, bilgiye ulaşmada yol 

gösterici ve öğrenmeyi öğrenmede rehberlik yapma olan 

öğretmenlerin yetiştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. 

Öğrenmenin değişen doğası ve öğretmenin değişen rolleri 

bağlamında çağımız eğitim anlayışları; soran sorgulayan, problem 

çözebilen, önceki öğrenmeleri ile yeni öğrenmelerini ilişkilendirerek 

bilgiyi kendine özgü bir şekilde yapılandırabilen bireylerin 

yetiştirilmesini öne çıkarmaktadır. Bu durum ise eğitim sisteminin 

üç temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim programları ile 

öğelerini kapsayan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel 

Alanı’na ilişkin çalışma ve araştırmaların yapılmasını kaçınılmaz 

kılmaktadır.  

Bu bağlamda Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim, 

Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve 

Tarihi Temelleri, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi), Özel 

Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik, Kimya, Biyoloji 

Eğitimi), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih, Coğrafya ve 

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Eğitimi), 

Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi), Güzel Sanatlar 

Eğitimi (Müzik Eğitimi, Resim-İş Eğitimi), Yabancı Diller Eğitimi, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarına yönelik; 

öğrenme ve öğretim süreçleri ile bu süreçleri doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkileyen değişkenler, akademik başarı, erişi, tutum, kaygı, 

benlik saygısı, öz-güven, öz düzenleme, öz-yeterlik ve inançları, 

öğretim ve ders programları, veri toplama araçları ve geliştirilmesi, 
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rehberlik hizmetleri, bireyin bilişsel duyuşsal ve psikomotor 

gelişimi, okullar ve yönetim felsefeleri işleyişleri, eğitim sistemleri, 

karşılaştırmalı eğitim vb. bir çok konuda nitel, nicel, karma, 

deneysel, yarı deneysel, karma, derleme ve eylem araştırması 

türünde çalışmalar yapılmaktadırlar.   

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı’na ile ilgili 

çalışmaları kapsayan bölümümüz, bu alanda araştırmalar yapan 

bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki olası araştırmalar 

için yeni tartışmalara da yön vermeyi hedeflemektedir. Söz konusu 

hedefler doğrultusunda oluşturulan bölümde, Eğitim Bilimleri ve 

Öğretmen Yetiştirme Temel alanına özgü konuları içeren 75 çalışma 

yer almaktadır. Bölümün ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda 

bulunan yazarlara ve çalışmaların bilimsel açıdan yayına 

uygunluğunun değerlendirilmesinde hakem olarak katkılarını 

esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında 

başarılar dileriz.  
 

Doç. Dr. Harun ŞAHİN 

Doç. Dr. Abidin TEMİZER 

Asst. Prof. Dr. Fatma ERDOĞAN 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOLOGNA SÜRECİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Barış YAMAN 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, Malatya, Türkiye, 

baris_yaman44@hotmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AYDEMİR 
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Giriş 

Bologna Süreci ilk kez 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve 

İngiltere Eğitim Bakanları'nın Sorbonne'da gerçekleştirdikleri toplantı 

sonrasında yayımlanan Sorbonne Bildirgesi ile ortaya çıkmıştır. Bu 

Bildirgede ilk defa olarak Avrupa'da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma 

fikri geliştirilmiştir (http://bologna.selcuk.edu.tr/, 2017). Ortak bir Avrupa 

yüksek öğretim alanının oluşturulması, Avrupa Komisyonu’nda  Sorbonne 

ve Bologna deklarasyonları tarafından açıkça öngörülmüştür. Bologna 

Deklarasyonu, özellikle ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) gibi bir 

kredi sistemi kurulmasını önermiştir. Yaşam boyu öğrenme de dahil olmak 

üzere yüksek öğretim dışı olan durumların da bu sisteme alınması 

öngörülmüştür (Adam ve Gemlich, 2000).  

1999 yılında İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen ve 29 Avrupa 

ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanlarının imza attıkları Bologna 

Bildirgesi'yle “Bologna Süreci” resmen başlamıştır. Sürecin temel 

hedefleri bu bildirge ile ilan edilmiştir (http://bologna.selcuk.edu.tr/, 

2017). Bu hedefler kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir (YÖK, 2010a);  

 Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim 

diploma ve dereceleri oluşturmak (Bu amaç doğrultusunda Diploma 

Eki uygulamasının geliştirilmesi), 

 Yükseköğretimde lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı 

derece sistemine geçmek (2003 Berlin Bildirgesi'nde yükseköğretimin 

mevcut iki aşamasının yanı sıra, üçüncü aşama olan doktora düzeyini 

de içermesinin gerekliliği üzerinde fikir birliğine varılmış, dolayısıyla 

bu tarihten itibaren iki aşamalı derece sistemi yerine üç aşamalı derece 

sistemine geçiş Bologna Süreci'nin ana hedefleri arasında yerini 

almıştır.), 

 Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: European Credit 

Transfer System) uygulamak, 

mailto:baris_yaman44@hotmail.com
mailto:hasan.aydemir@inonu.edu.tr
http://bologna.selcuk.edu.tr/
http://bologna.selcuk.edu.tr/
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 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve 

yaygınlaştırmak, 

 Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve 

yaygınlaştırmak, 

 Yükseköğretimi Avrupa boyutunu geliştirmektir. 

 Yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi, 

 Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif olarak 

katılımlarının sağlanması, 

 Avrupa yükseköğretim alanın cazip hale getirilmesi kararları 

alınmıştır. 

Bükreş konferansında Bologna süreci için sekiz tema belirlenmiştir ve 

buna göre uygulamaya geçilmiştir. Bu temalar; EHEA (Avrupa Yüksek 

Öğretim Alanı) ilkeleri, öğrenme ve öğretme, kalite güvencesi, yönetim, 

finansman, farklılaştırma, hareketlilik ve öngörüdür (Scot, 2012). 

Bologna Bildirgesi'ni sırasıyla Prag (2001), Berlin (2003), Bergen 

(2005), Londra (2007), Leuven (2009) ve Budapeşte/Viyana (2010) 

bildirgeleri takip etmiş ve her bir bildirge ile Bologna Süreci'nin faaliyet 

alanı biraz daha genişlemiş ve daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bologna 

Süreci'nin ortaya koyduğu hedefler, diğer üye ülkelerde olduğu gibi, 

yükseköğretim çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda Türkiye 

için de uygun araçlar sunmaktadır. Yükseköğretim sistemimizin yeniden 

yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda Türkiye 2001'de Bologna 

Süreci'ne dahil olmuştur (YÖK, 2010a).  

19 Haziran 1999 Bologna Konferansında Bologna Sürecine katılan 29 

ülke şunlardır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 

Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, 

Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve İrlanda. 19 Mayıs 2001 Prag 

Bakanlar Konferansında Bologna Sürecine katılan ülke sayısı 33 olmuştur. 

Sürece dahil olan ülkeler: Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn ve Türkiye’dir. 

19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansında üye sayısı 40'a yükselmiştir. 

Sürece dahil olan ülkeler: Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Vatikan 

Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ ve    Makedonya’dır.  

18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansında Sürece dahil olan ülke 

sayısı 45'e ulaşmıştır. Sürece dahil olan ülkeler: Ermenistan, Azerbaycan, 

Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’dır. 

Karadağ'ın 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2007 yılında 

gerçekleştirilen Londra Bakanlar Konferansında alınan karar ile 

Karadağ'ın sürece dahil olmasıyla üye ülke sayısı 46'ya yükselmiştir. 11-

12 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Budapeşte-Viyana Bakanlar 

Toplantısı'nda Kazakistan'ın da sürece dahil olmasıyla bugün Bologna 
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Süreci, 47 ülkenin üye olduğu Avrupa ve Batı Asya’da daha geniş bir alana 

yayılmıştır. (YÖK, 2010b). 

Bologna sürecinin temel amacı; ortak bir kalite kültürü oluşturularak 

akreditasyonu sağlamaktır. Bunda, eşdeğerlilik, tanınma, hareketlilik, ülke 

içinde ve Avrupa’da istihdam edilebilirliğin önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Bologna sürecinde gerçekleştirilenler Lizbon Konseyi’nin, “dünyanın en 

rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisine, daha çok ve daha iyi 

istihdam ile sürdürülebilirliğe, ekonomik büyüme ve sosyal uyum 

yeteneğine sahip olma hedeflerine uygun düşmektedir. Bologna Süreci’nin 

diğer bir amacı da beyin gücü göçünün önlenmesi ve ortak alana diğer 

ülkelerden öğrenci çekilmesidir (Yavuzcan, 2008). Bu sürecin amacına 

ulaşması ile ülkeler arasındaki sınırlar kalkabilir,  eğitimin yanı sıra 

ekonomik ilişkilerin de gelişmesine olanak tanıyarak evrensel eğitim 

anlayışı ile akreditasyon sağlanabilir. 

Bologna sürecinin başladığı yıllarda öngörülen Avrupa Yüksek 

Öğrenim Alanı'nın temel unsurları şunlardı:  

 Farklı siyasi, kültürel ve akademik geleneklere sahip Avrupa 

ülkeleri, ortak bir hedefe ulaşmak için işbirliği yapacak,  

 Avrupalı öğrenciler ve mezunlar bir ülkeden diğerine kolaylıkla 

geçebileceklerdi, 

 Avrupa Yüksek Öğrenim Kurumları (HEIs),  güven temelinde ve 

ayrıca şeffaflık ve kalite temelinde işbirliği yapabilir ve öğrenci / 

personeli değiştirebilir; 

 Avrupa hükümetleri Ulusal yükseköğrenim reformlarını daha 

geniş bir Avrupa bağlamına uyarlar; 

 Avrupa bölgesindeki Yüksek Öğrenim (HE), uluslararası rekabet 

gücünü artıracak, ayrıca diyaloga girip dünyanın diğer 

bölgelerindeki HE ile işbirliğini geliştirir (EHEA, 2017).  

Bu temel unsurların uygulanması ve geliştirilmesi için Bologna 

sürecinin ortak bir kalite kültürü oluşturulabilirliği, bir takım uluslararası 

programlar, sınavlar gibi çeşitli mekanizmalar aracılığıyla karşılaştırmalar 

yapılır. Yapılan karşılaştırmalar ile öğrencilerin başarı durumunu 

görebilmek ve eğitim-öğretim sorunlarını tespit edebilmek için ulusal ve 

uluslararası sınavlar yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bu sınavlar ile verilen 

derslerin hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı, çocukların düşünme, problem 

çözme becerilerinin ne düzeyde olduğunun ölçülmesi hedeflemektedir. 

Böylece durum tespiti yaptıktan sonra ileriye yönelik planlar ve çözüm 

önerileri oluşturulmaktadır. Bu nedenle doğrusu ölçme değerlendirme 

amacıyla yapılan sınavlar, durum tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bununla birlikte eleştirilere de maruz kalınmaktadır. Özellikle sınavların 
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cetvel gibi hassasiyetle ölçen bir araç olarak algılanmasına yönelik 

eleştiriler sıkça dile getirilmektedir. Ulusal sınavlara bunca eleştiriler 

getirilirken uluslararası sınavlarda eleştirilerin dozu daha da artmaktadır. 

Tüm bunlara rağmen ülkelerin dünyadaki eğitim durumlarını görebilmeleri 

açısından uluslararası sınavlar gittikçe artan bir katılım ile devam 

etmektedir (Çelebi ve diğ. 2014).  

Bologna Süreci, yükseköğretim sistemleri için önemli birçok fayda 

sunmaktadır. Süreç, farklı öğrenme metotlarının ve ortamlarının 

denenmesi için imkân sunmakta, bilgi, beceri ve deneyimin paylaşılması 

ve transferini kolaylaştırmaktadır. Öğrencilere ve öğretim elemanlarına 

farklı ülkelerde ve farklı üniversitelerde kısa süreli eğitim-öğretim fırsatı 

sunarak farklı ülkelerle ortak projelerde yer almalarını ve bilimsel 

çalışmalar yapmalarına imkân sağlamaktadır. Ayrıca kişisel ve mesleki 

gelişimlerini de önemli ölçüde dikkate almaktadır. Akademik 

işbirliklerinin gelişmesine, kalitenin yükseltilmesine, öğretim 

elemanlarının kendi ülkesi dışında da iş sahibi olabilmesine imkân 

sağlamaktadır. Bologna süreci, küresel anlamda iş piyasalarının 

ihtiyaçlarına ve küresel vatandaşlığın gelişimine katkıda bulunurken 

kültürler arası etkileşimin gelişimine yardımcı olarak karşılıklı anlayışın 

gelişimini de sağlamaktadır. Bologna süreci öğrencilerin, öğretim 

elemanlarının ülkelerinde sahip oldukları ya da olmadıkları imkânları fark 

etmesine yardımcı olmakta, öğreten ve öğrenen için süreklilik getirmekte, 

düşünen, sorgulayan ve çözüm üretmeye çalışan, problem çözebilen, 

eleştirel düşünebilen, yansıtıcı düşünebilen bir toplum oluşumuna 

yardımcı olmaktadır (Kıyıcı, 2012). 

Bologna sürecinde, öğrenci merkezli eğitime dayalı yürütülen 

çalışmalarda öğrencilere kazandırılacak kişisel ve mesleki yetkinlikler 

olarak, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, öğrenme 

yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 

alana özgü mesleki yetkinliklere de yer verilmektedir (Güneş, 2016). 

Bologna Süreci, yükseköğretim sisteminin dönüşümüyle ilgili 

başlatılan en kapsamlı girişimdir. Ancak süreç detaylı bir şekilde 

incelendiğinde önemli sorunlarının da olduğu görülmektedir. Böylesine 

geniş kapsamlı bir reform hareketinin eleştirilere maruz kalmaması tabiî ki 

de mümkün değildir. Yapılan bir takım eleştiriler, sürecin sistematiğinden 

daha ziyade felsefi temellerine yönlendirilmiştir. Bologna Süreci, 

Avrupa’nın emperyalist bir güç olarak Amerika Birleşik Devletleri ile 

rekabet edebilmesine imkân sağlayacak bir araç olduğu düşüncesi ve bu 

sebeple yükseköğretimin temellerini aşındırarak, yükseköğretimi paydaş 

olarak görülen işverenlerin egemenliği altına soktuğu, farklılaştırdığı 

görüşleri bu eleştirilerin odak noktasını oluşturmuştur (Kıyıcı, 2012).  
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Üniversitelerin web sitelerinde “Bologna Süreci” bölümünde yer alan 

dosyalarda öğrencilere kazandırılacak öğrenme kazanımlarının bilgi 

ağırlıklı olduğu, beceri ve yetkinliklere yer verilmediği görülmektedir. 

Bazılarının yöntem ve tekniklerle uyuşmadığı, ölçme ve değerlendirme 

mekanizmalarından kopuk olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bilgi 

kısmının yeterince anlaşıldığını ancak; beceri ve yetkinliklerin yeterince 

anlaşılmadığını bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Uygulama kısmına 

bakılacak olursa, çoğu öğretim üyesinin bilgi öğretmeye devam ettiği, 

geleneksel yöntem ve teknikleri daha fazla kullandığı, ölçme ve 

değerlendirmenin de geleneksel anlayışa dayalı olduğu görülmektedir 

(Güneş, 2016). 

Bologna sürecinin sosyal boyutu Eurostudent projesidir. Eurostudent 

projesinin temel amacı, Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutuyla ilgili 

karşılaştırılabilir verileri harmanlamaktır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik 

geçmişi ve yaşam koşulları üzerine yoğunlaşırken geçici uluslararası 

hareketliliği de araştırıyor. Proje, ülke çapında güvenilir ve anlayışlı 

karşılaştırmalar yapmaya çalışmaktadır. Eurostudent bulgularının ana 

kullanıcıları, ulusal ve Avrupa düzeyinde yükseköğretim politikacıları, bu 

alandaki araştırmacılar, yükseköğrenim kurumlarının yöneticileri ve tabi 

ki Avrupa'daki öğrencilerin 

tamamıdır(http://www.eurostudent.eu/about/intentions, 2017). 

Bologna süreci ile öğretmen eğitimi de küresel boyutlarda incelenerek 

gelişimi sağlanacaktır.  Dünyadaki öğretmen eğitimi uygulamaları ortak 

bir kalite kültürü ile geliştirilerek yeni yaklaşımların önü açılacaktır. Bu 

bağlamda araştırmada Bologna süreci öğretmen eğitiminde öğretmen 

adaylarının süreç ile ilgili görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Bu araştırma, sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde 

araştırmayı ve anlamayı ön plana alan nitel araştırma yaklaşımı 

çerçevesinde tasarlanmış olup “durum çalışması” deseni kullanılarak 

yürütülmüştür. Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin 

sonuçları ortaya koymak olduğundan elde edilen sonuçların farklı 

durumlara genellenmesi söz konusu değildir. (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017–2018 akademik yılında İnönü 

Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

“Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemiyle örneklemin bir 

kısmının seçimine gidilmiştir. Bu yöntemde araştırmacı yakın ve erişilmesi 

kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Veri Toplama Aracı  

http://www.eurostudent.eu/about/intentions
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Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan bir yönerge 

ve beş açık uçlu sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış bir görüşme formu” 

kullanılmıştır. Buna göre öğretmen adayının Bologna süreci hakkında 

neler bildiği, Bologna sürecinin güçlü yönleri, Bologna sürecinin zayıf 

yönleri, Bologna sürecinin uygulanabilirliği hakkındaki düşünceleri ve 

Bologna sürecinin öğretmen eğitimine katkılarına ilişkin görüşleri 

sorulmuştur. Bu formda yer alan soruların araştırmanın amacına 

uygunluğu ve kapsamı ile açıklık ve anlaşılırlığı açısından uzman 

görüşlerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin 

araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden 

hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle 

daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Yönergede formun nasıl doldurulacağı açıklanmış ve 

katılımcılardan sorulara yazılı cevap vermeleri istenmiştir. 

Verilerin Analizi  

Araştırma için elde edilen veriler “betimsel analiz” yöntemiyle 

çözümlenmiştir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin 

görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık 

sık yer verilir. Amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış 

bir şekilde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Nitel araştırmalarda uzman görüşü, katılımcı teyidi ve ayrıntılı 

betimleme yöntemleriyle araştırmanın geçerliği; tutarlık ve teyit 

incelemesiyle de araştırmanın güvenirliği sağlanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). Ayrıca ham verilerin ortaya çıkan kavram ve temalara göre 

yorum katmadan verinin doğasına mümkün olduğunca sadık kalınarak 

ayrıntılı betimlemesi yapılmıştır. 

Bulgular  

Araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar gözlem formunda 

bulunan maddelere bakılarak oluşturulan temalar kapsamında betimsel 

analiz yapılarak kodlanmış ve ortaya çıkan temalar ve kodlar Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Oluşturulan Tema ve Kodlar 

Temalar Kodlar 

Bologna süreci hakkında bilinenler Başarılı 

Fikrim yok 

Yurt dışı eğitim 

Bologna sürecinin güçlü yönleri Eğitim kalitesinin yükselmesi 

Fikrim yok 

Daha fazla eğitim 

Bologna sürecinin zayıf yönleri Kısıtlı 
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Fikrim yok 

Zayıf yönü yoktur 

Tercih edilmeme 

Bologna sürecinin 

uygulanabilirliği  

Mümkün değil 

Devam edilmeli 

Fikrim yok 

Kısıtlı alanlarda uygulanabilir 

Kolay 

Bologna sürecinin öğretmen 

eğitimine katkısı 

Fikrim yok 

Gereklidir 

Katkısı vardır 

 

Katılımcılara Bologna süreci ile ilgili neler bildikleri sorulduğunda 

büyük çoğunluğun herhangi bir fikrinin olmadığı görülmüştür ve verilen 

cevapların bir kısmı şöyledir; “pek bir şey bilmiyorum iyi bir süreç diye 

düşünüyorum”, “bu konu ile ilgili fikrim yok”, “Bologna süreci hakkında 

hiçbir bilgiye sahip değilim”, “bu sürecin uluslararası eğitim alanında çok 

başarılı bir süreç olduğunu düşünüyorum”, “internetten baktım başarılı 

bir süreç”. Katılımcılara Bologna sürecinin güçlü yönleri sorulduğunda 

yine büyük çoğunluğun herhangi bir fikrinin olmadığı görülmüştür ve 

verilen cevapların bir kısmı şöyledir; “daha fazla eğitim imkânı”, “bu konu 

ile ilgili bir bilgim yoktur”, “çok detaylı bilmediğim için güçlü yanlarını 

bilmiyorum”, “bilmiyorum”. Katılımcılara Bologna sürecinin zayıf yönleri 

sorulduğunda yine büyük çoğunluğun herhangi bir fikrinin olmadığı 

görülmüştür ve verilen cevapların bir kısmı şöyledir; “olumsuz”, 

“bilmiyorum”, “çok kısıtlı alanlarda uygulandığını düşünüyorum”, 

“yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi”, “hiçbir zayıf yönü yoktur, 

aksine eğitime katkı sağlamaktadır”. Katılımcılara Bologna sürecinin 

uygulanabilirlik durumu sorulduğunda yine büyük çoğunluğun herhangi 

bir fikrinin olmadığı görülmüştür ve verilen cevapların bir kısmı şöyledir; 

“uygulamaya devam edilmeli”, “devam etmelidir”, “bilmiyorum”, “belli 

bir kesime uygulanabileceğini düşünüyorum”. Katılımcılara Bologna 

sürecinin öğretmen eğitimine katkıları sorulduğunda yine büyük 

çoğunluğun herhangi bir fikrinin olmadığı veya yanlış bilgi sahibi 

oldukları görülmüştür ve verilen cevapların bir kısmı şöyledir; 

“öğretmenlerin akademik kariyerleri için iyi bir süreç olduğunu 

düşünüyorum”, “eğitimle ilgili olduğu için öğretmenlere büyük katkısı 

olacaktır”, “maalesef bilmiyorum”, “olumsuz”, “bilmiyorum”, “iyi bir 

eğitimci olmaları için şarttır”, “çok katkı sağlayacağına inanıyorum”. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan araştırmanın bulgularına göre; Bologna süreci ortak bir Avrupa 

yükseköğretim alanının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ortak 
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bir kalite kültürü oluşturularak akreditasyonun sağlanması ile beyin 

göçünün önlenmesi ve evrensel eğitim anlayışının oluşması 

hedeflenmiştir. Uygulamanın yapıldığı İnönü Üniversitesi Sınıf 

Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin Bologna Süreci ile ilgili olarak genel 

anlamda fikirlerinin olmadığı, sürecin güçlü yönleri, zayıf yönleri, 

uygulanabilirliği ve öğretmen eğitimi ile ilişkisinin olup olmadığı 

konusunda da öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun herhangi bir 

fikrinin olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde Altınkaynak Uysal, Akman 

ve Durmuşoğlu (2016), Boydak ve Karabatak (2015), yapmış oldukları 

çalışmalarda öğretmen adayı ve öğretim üyelerinin Bologna sürecine 

ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varmışlardır ve bu sonuçlar 

çalışmamızı destekler niteliktedir. Bologna süreci ile ilgili olarak 

üniversitelerde öğrenciler için ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeler 

yapılmalıdır. Belirli periyotlarda tüm paydaşların bir araya gelecekleri 

ortamlar hazırlanıp toplantılar düzenlenmelidir. 
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MİMARLIK VE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN 

YARATICI DÜŞÜNME EĞİLİMİ DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Hare KILIÇASLAN 

Giriş 

Piaget’e göre eğitimin en önemli amacı, önceden yapılanları sürekli 

tekrar eden değil, yeni bir şeyler yapabilen, üretebilen insanlar 

yetiştirmektir (Fisher, 2005). Yaratıcılık, her düzeyde var olan ve insan 

yaşamının her bölümünde kendini gösterebilen bir yeti, gündelik yaşamdan 

bilimsel çalışmalara, sanatsal alanda başyapıtların ortaya çıkmasını 

sağlayan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir (San, 1999). 

Bireyin yaratıcı olabilmesi için her şeyden önce kendine güven duyması, 

bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpların ve kuralların 

dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve 

özgürlüğe sahip olması gerektiği belirtilmektedir (Aral, 1999). 

Toplumun her alanda daha iyiye gidebilmesi için yaratıcılık gerekli ve 

önemlidir. Yapılı çevre özelliklerinin belirlendiği mimarlık disiplininde de 

toplumun daha iyi çevre şartlarına kavuşturulabilmesi, geleceği göz 

önünde bulunduran, yenilikçi ve yaratıcı bir tasarlama anlayışı göz önünde 

bulundurulmalıdır (Ayıran, 1985). Rittel (1985) tasarım eylemini amaca 

yönelik bir "karar verme süreci" olarak, tasarımı ise istenen koşulları 

yerine getirmek üzere hazırlanan bir "plan" olarak tanımlamaktadır. 

Tasarım süreci içerisinde bir probleme, birçok farklı çözüm ile yanıt 

verilebilmektedir. Tüm problem çözme aktivitelerinde olduğu gibi tasarım 

süreci de tümevarımlar içermekte, bu süreçte karar verme, fikirleri ifade 

etme, önerileri doğrulama ve değerlendirme evreleri yer almaktadır (Cross, 

1995; Do ve Gross, 1986). Tasarım süreci, bireyin var olanı zihninde 

yeniden canlandırarak özgün düzenlemeler oluşturmasında yarar 

sağlamaktadır. Bu yollarla üretkenlik, özgünlük ve dolayısıyla yaratıcı 

düşünme gücüne de katkıda bulunulmuş olmaktadır. Tasarım süreçlerini 

barındıran mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinde, yaratıcı düşünme 

yollarını aktarmayı, dolayısıyla düşünen, algılayan ve yaratıcı fikirler 

üretebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerin farklı 

algılama ve düşünme yapısına yönlendirilebilmesi için, eğitim içeriklerinin 

bu hedeflere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.  

Birçok çağdaş psikolog ve eğitimci, yaratıcılığın kişiler, süreçler, 

ürünler ve sosyal ve kültürel bağlamlar arasındaki ilişkilerle biçimlenen 

etkileşimli bir sistem olarak görülebilecek karmaşık bir süreç olduğunu 
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belirtmektedir (Csikszentmihalyi, 1996; Kaufman ve Beghetto, 2009; 

Zimmerman, 2009). Torrance (1962) yaratıcılığı “sorunlara, bozukluklara, 

kayıp öğelere, uyumsuzluklara karşı duyarlı olma; güçlükleri tanımlama, 

çözüm arama, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin varsayımlar 

geliştirme ve çözüm iletebilme” olarak tanımlamaktadır. Parkhurst (1999) 

ise yaratıcılığı, belirsiz sorunların üstesinden gelmek, hızla değişen 

dünyayla baş etmek ve belirsiz bir geleceğe bakmak olarak 

tanımlamaktadır. 

Piirto (2011) yaratıcı düşünmenin üç adımına değinmektedir: 

1. Çok çeşitli fikir oluşturma tekniklerinin kullanması, 

2. Yeni ve değerli fikirlerin yaratılması, 

3. Yaratıcı çabaları geliştirmek ve en üst seviyeye ulaştırmak için 

bireyin kendi fikirlerini detaylandırması, analiz etmesi ve değerlendirmesi. 

Yaratıcı düşünme, kullanıcı ihtiyacı ve gereksinimlerine yanıt veren 

mekân tasarımlarının etkili olduğu Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı 

disiplinlerinde önemli bir yere sahiptir. Buna bağlı olarak, eğitim 

programlarında tasarım ve yaratıcılık yetilerini geliştirmeye yönelik yol ve 

yöntemler işe koşulmalıdır.  

Bu araştırma, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin dördüncü 

sınıf öğrencilerinde yaratıcı düşünme eğilimi düzeylerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmaktadır: 

1. Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü dördüncü sınıf 

öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamaları ile 

akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamaları; 

a) Cinsiyetlerine, 

b) Yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yerleşim birimine, 

c) Anne ve baba eğitim durumlarına, 

d) Ailenin ekonomik düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta 

mıdır? 
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Yöntem 

Bu araştırmada, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu 

var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırmalar için uygun 

yaklaşımlardır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü 

ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

tarama düzenlemeleridir. Bu grup içinde yer alan ilişkisel tarama modelleri 

ise, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını 

veya değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir 

(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016; Karasar, 2016). 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim güz yarıyılında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğrenim 

görmekte olan 56 (35 kadın, 21 erkek) dördüncü sınıf öğrencisi ile Orman 

Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 34 (26 

kadın, 8 erkek) dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya 61’i kadın ve 29’u erkek olmak üzere toplam 90 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik 

özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kadın 61 67.8 

Erkek 29 32.2 

Akademik Not Ortalaması   

1.50-2.00 2 2.2 

2.01-2.50 14 15.6 

2.51-3.00 42 46.7 

3.01-3.50 26 28.9 

3.51-4.00 6 6.7 

Anne Eğitim Durumu   

Okuryazar Değil 5 5.6 

Okuryazar 6 6.7 

İlkokul-Ortaokul 43 47.8 

Lise 20 22.2 

Üniversite 13 14.4 

Lisans Üstü 3 3.3 

Baba Eğitim Durumu   

Okuryazar Değil 1 1.1 
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Okuryazar 3 3.3 

İlkokul-Ortaokul 36 40 

Lise 24 26.7 

Üniversite 25 27.8 

Lisans Üstü 1 1.1 

Ailenin Ekonomik Düzeyi   

Düşük 5 5.6 

Orta 78 86.7 

Yüksek 7 7.8 

Toplam 90 100 

Tablo 1’de yer alan sosyo-demografik özelliklerin dağılımı 

incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %67.8’inin kadın, 

%32.2’sinin erkek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %2.2’sinin 1.50-

2.00, %15.6’sının 2.01-2.50, %46.7’sinin 2.51-3.00, %28.9’unun 3.01-

3.50 ve %6.7’sinin 3.51-4.00 aralığında akademik not ortalamasına sahip 

olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği 

Bu araştırmada, öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimlerini belirlemeye 

yönelik olarak Özgenel ve Çetin (2017) tarafından geliştirilen Marmara 

Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği (MYDEÖ) kullanılmıştır. MYDEÖ, 

yetişkin bireylerin genel yaratıcı düşünme eğilimlerini ölçmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ölçek, 25 

madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde olan ölçek, “(1) 

Hiçbir zaman”, “(2) Nadiren”, “(3) Ara sıra”, “(4) Genellikle” ve “(5) Her 

zaman” biçiminde derecelenmiştir. Ölçeğin yenilik arama boyutunda 8 

madde, cesaret boyutunda 4 madde, öz disiplin boyutunda 5 madde, merak 

boyutunda 3 madde, şüphe etme boyutunda 2 madde ve esneklik 

boyutunda 3 madde yer almaktadır. Ölçekten en az 25 puan, en fazla 125 

puan alınmaktadır. Ölçek toplam puanının yüksekliği, yaratıcı düşünme 

eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda, madde yüklerinin .429 ile .799 arasında değişmekte olduğuna 

ve 6 faktörlü yapının toplam varyansın %55.90’ını açıkladığına 

ulaşılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum 

indekslerine göre ölçeğe yönelik modellenen faktör yapısının doğrulandığı 

ve geçerli bir ölçek olduğu belirlenmiştir (χ2/sd= 2.07; GFI= .90; AGFI= 

.88; CFI= .90; RMSEA= .05; RMR=.03; SRMR= .05) (Özgenel ve Çetin, 

2017). 
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Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmaya katılan öğrencilerin; cinsiyet, yaşamın büyük bölümünün 

geçirildiği yerleşim birimi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, 

ailenin ekonomik düzeyi ve akademik not ortalamaları gibi sosyo-

demografik özelliklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.  

Bulgular 

İstatistiksel analizlerde SPSS 18.0 istatistik paket programından 

yararlanılmıştır. Veri analizleri %95 güven seviyesinde geçerli olup, 

anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

verilerin normal dağılım analizleri yapılmıştır. Bu analiz kapsamında 

ortalama puan, minimum ve maksimum puan genişliği, çarpıklık 

(Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayıları hesaplanmıştır. Katılımcı 

sayısı 50’nin üzerinden olduğundan, elde edilen verilerin normal dağılıma 

uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. Yapılan testlere 

göre, ölçüm setlerine ait puanların normal dağılım sonuçlarına aşağıda yer 

verilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Verilerin dağılımına ait normallik testleri sonucu  

 
Kolmogorov-

Smirnov (a) 
 Median Skewness Kurtosis 

 Statistic df p     

Yenilik 

arama  

.087 90 .086 
 3.87 -.254 -.224 

Cesaret  .106 90 .013  3.75 -.246 -.486 

Öz 

disiplin  

.097 90 .038 
 3.50 .073 -.211 

Merak  .163 90 .000  4.33 -.557 .043 

Şüphe 

etme 

.172 90 .000 
 4.00 -.263 -.578 

Esneklik .150 90 .000  4.00 -.248 -.398 

Kolmogorov-Smirnov (a) analizi sonucunda yenilik arama faktörüne 

ilişkin verilerin dağılımının normal olduğu belirlenmiştir (p>.05). Ancak 

cesaret, öz disiplin, merak, şüphe etme ve esneklik boyutlarına ilişkin 

verilerin dağılımının normal olmadığı belirlenmiştir (p<.05). Normal 

dağılımın diğer varsayımları olan ortalama-medyanın birbirine yakınlığı 

ve basıklık ile çarpıklığın -2.5 ile +2.5 arasında olması gerekliliği 

incelendiğinde, değişkenlere göre bu değerlerin normal dağılıma uyduğu 

belirlenmiştir. Merkezi limit teoremi gereği örneklem hacminin 30’un 

üzerinde olmasının dağılım normalliğe yakınlaştığı belirtilmektedir. 

Örneklem hacmi 90 olduğundan, dağılım normal olmasa da merkezi limit 
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teoremi gereği normal dağılımdan uzaklaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 

bilgiler ışığında verilerin normal dağılımdan çok uzaklaşmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 2).  

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilim düzeylerine ilişkin veriler Tablo 

3’te özetlenmiştir. Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği’ne ait 

betimsel istatistikler incelendiğinde, en yüksek düzeye sahip faktörün 

merak (Mean rank=4.21), en düşük düzeye sahip faktörün ise öz disiplin 

(Mean rank=3.53) olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Bu bulgu ışığında, 

öğrencilerin yeni fikirlere karşı meraklı olma eğilimlerinin diğer faktörlere 

göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Buna karşın, örgütlü ve planlı 

davranabilme eğilimlerinin ise diğer faktörlere göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3. Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği’ne ait betimsel 

istatistikler 

Faktörler N Mean Rank SD 

Yenilik arama 90 3.85 .52 

Cesaret 90 3.78 .67 

Öz disiplin 90 3.53 .53 

Merak 90 4.21 .57 

Şüphe etme 90 3.97 .65 

Esneklik 90 4.09 .50 

Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği puanları açısından 

Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü dördüncü sınıf 

öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney 

U testi yapılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. Öğrencilerin faktörlere ilişkin puanlarının bölümlerine göre 

farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler Bölüm N Mean Rank U p 

Yenilik 

arama 

Mimarlık 56 50.50 

672.00 .019* Peyzaj 

Mimarlığı 

34 37.26 

Cesaret 

Mimarlık 56 45.04 

926.00 .828 Peyzaj 

Mimarlığı 

34 46.26 
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Öz disiplin 

Mimarlık 56 49.38 

734.50 .068 Peyzaj 

Mimarlığı 

34 39.10 

Merak 

Mimarlık 56 47.70 

829.00 .298 Peyzaj 

Mimarlığı 

34 41.88 

Şüphe 

etme 

Mimarlık 56 50.45 

675.00 .018* Peyzaj 

Mimarlığı 

34 37.35 

Esneklik 

Mimarlık 56 51.97 

589.50 .002* Peyzaj 

Mimarlığı 

34 34.84 

*p<0,05 

Yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre öğrencilerin cesaret, öz 

disiplin ve merak faktörlerinin öğrenim görmekte oldukları bölüme göre 

farklılaşmadığı bulunmuştur (p>0.05). Buna karşın öğrencilerin yenilik 

arama, şüphe etme ve esneklik faktörlerinde Mimarlık öğrencileri lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamaları ile 

akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır (Tablo 5). 

Tablo 5. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin akademik not 

ortalamalarına göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler 

Akademik 

Not 

Ortalamalası 

N 
Mean 

Rank 
χ2 S

D 
p 

Yenilik 

arama 

1.50-2.00 2 45.00 

2.944 4 .567 
2.01-2.50 14 44.61 

2.51-3.00 42 43.95 

3.01-3.50 26 44.46 
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3.51-4.00 6 63.08 

Cesaret 

1.50-2.00 2 72.00 

5.202 4 .267 

2.01-2.50 14 54.86 

2.51-3.00 42 41.71 

3.01-3.50 26 43.37 

3.51-4.00 6 50.58 

Öz disiplin 

1.50-2.00 2 68.75 

8.275 4 .082 

2.01-2.50 14 41.18 

2.51-3.00 42 39.20 

3.01-3.50 26 55.21 

3.51-4.00 6 49.83 

Merak 

1.50-2.00 2 49.75 

2.141 4 .710 

2.01-2.50 14 51.32 

2.51-3.00 42 41.90 

3.01-3.50 26 46.08 

3.51-4.00 6 53.17 

Şüphe etme 

1.50-2.00 2 46.00 

4.544 4 .337 

2.01-2.50 14 36.93 

2.51-3.00 42 51.29 

3.01-3.50 26 41.15 

3.51-4.00 6 43.67 

Esneklik 

1.50-2.00 2 54.25 

3.165 4 .531 
2.01-2.50 14 51.64 

2.51-3.00 42 45.60 

3.01-3.50 26 39.40 
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3.51-4.00 6 54.00 

Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilimleri ile akademik not ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Tablo 5’teki 

veriler incelendiğinde, yenilik arama faktöründe akademik not ortalaması 

3.51-4.00 arasındaki öğrencilerin en yüksek (Mean rank=63.08), 2.51-3.50 

arasındaki öğrencilerin en düşük (Mean rank=43.95) sıra ortalamasına 

sahip oldukları görülmektedir. Cesaret faktöründe akademik not ortalaması 

1.50-2.00 arasındaki öğrencilerin en yüksek (Mean rank=72.00), 2.51-3.00 

arasındaki öğrencilerin en düşük (Mean rank=41.71) sıra ortalamasına 

sahip oldukları bulunmuştur. Öz disiplin faktöründe akademik not 

ortalaması 1.50-2.00 arasındaki öğrencilerin en yüksek (Mean rank 

=68.75), 2.51-3.00 arasındaki öğrencilerin en düşük (Mean rank=39.20) 

sıra ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Merak faktöründe 

akademik not ortalaması 3.51-4.00 arasındaki öğrencilerin en yüksek 

(Mean rank=53.17), 2.51-3.00 arasındaki öğrencilerin en düşük (Mean 

rank=41.90) sıra ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. Şüphe etme 

faktöründe akademik not ortalaması 2.51-3.00 arasındaki öğrencilerin en 

yüksek (Mean rank=51.29), 2.01-2.50 arasındaki öğrencilerin en düşük 

(Mean rank=36.93) sıra ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. 

Esneklik faktöründe ise akademik not ortalaması 1.50-2.00 arasındaki 

öğrencilerin en yüksek (Mean rank=54.25), 3.01-3.50 arasındaki 

öğrencilerin en düşük (Mean rank=39.40) sıra ortalamasına sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği puan 

ortalamalarının cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşma olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır (Tablo 

6). 

Tablo 6. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin cinsiyetlerine 

göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler Cinsiyet N Mean Rank U p 

Yenilik arama 
Kadın 61 45.21 867.0

0 
.879 

Erkek 29 46.10 

Cesaret 
Kadın 61 46.91 798.5

0 
.455 

Erkek 29 42.53 



[22] 
 

Öz disiplin 
Kadın 61 45.72 871.0

0 
.907 

Erkek 29 45.03 

Merak 
Kadın 61 46.27 837.5

0 
.680 

Erkek 29 43.88 

Şüphe etme 
Kadın 61 45.79 867.0

0 
.877 

Erkek 29 44.90 

Esneklik 
Kadın 61 44.68 834.5

0 
.660 

Erkek 29 47.22 

Yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilim düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılığının istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).  

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamalarının 

yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yerleşim birimine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal Wallis 

H testi yapılmıştır (Tablo 7). 

Tablo 7. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin yerleşim yerlerine 

göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler 
Yerleşim 

Birimi 
N 

Mean 

Rank 
χ2 SD p 

Yenilik 

arama 

Köy-kasaba 11 31.68 

5.127 3 .163 
İlçe 20 41.63 

İl 31 47.73 

Büyük şehir 28 51.23 

Cesaret 

Köy-kasaba 11 43.59 

1.715 3 .634 
İlçe 20 40.43 

İl 31 45.27 

Büyük şehir 28 50.13 

Öz disiplin Köy-kasaba 11 40.82 1.006 3 .800 



[23] 
 

İlçe 20 42.40 

İl 31 46.79 

Büyük şehir 28 48.13 

Merak 

Köy-kasaba 11 43.45 

.085 3 .994 
İlçe 20 45.78 

İl 31 45.55 

Büyük şehir 28 46.05 

Şüphe etme 

Köy-kasaba 11 44.00 

.219 3 .974 
İlçe 20 45.00 

İl 31 44.71 

Büyük şehir 28 47.32 

Esneklik 

Köy-kasaba 11 49.59 

1.144 3 .766 
İlçe 20 48.05 

İl 31 45.95 

Büyük şehir 28 41.57 

Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilimleri ile yerleşim birimleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).  Tablo 7’deki veriler 

incelendiğinde yenilik arama faktöründe en yüksek yaratıcı düşünme 

eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük bölümünü “Büyük 

şehir”de geçiren öğrencilere (Mean rank=51.23) ait olduğu, en düşük 

ortalamanın ise “Köy-Kasaba”da yaşayan öğrencilere (Mean rank=31.68) 

ait olduğu belirlenmiştir. Cesaret faktöründe en yüksek yaratıcı düşünme 

eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük bölümünü “Büyük 

şehir”de geçiren öğrencilere (Mean rank=50.13) ait olduğu, en düşük 

ortalamanın ise “İlçe”de yaşayan öğrencilere (Mean rank=40.43) ait 

olduğu görülmektedir. Öz disiplin faktöründe en yüksek yaratıcı düşünme 

eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük bölümünü “Büyük 

şehir”de geçiren öğrencilere (Mean rank=48.13) ait olduğu, en düşük 

ortalamanın ise “Köy-Kasaba”da yaşayan öğrencilere (Mean rank=40.82) 

ait olduğu bulunmuştur. Merak faktöründe en yüksek yaratıcı düşünme 
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eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük bölümünü “Büyük 

şehir”de geçiren öğrencilere (Mean rank=46.05) ait olduğu, en düşük 

ortalamanın ise “Köy-Kasaba”da yaşayan öğrencilere (Mean rank=43.45) 

ait olduğu belirlenmiştir. Şüphe etme faktöründe en yüksek yaratıcı 

düşünme eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük bölümünü 

“Büyük şehir”de geçiren öğrencilere (Mean rank=47.32) ait olduğu, en 

düşük ortalamanın ise “Köy-Kasaba”da yaşayan öğrencilere (Mean 

rank=44.00) ait olduğu görülmektedir. Esneklik faktöründe ise en yüksek 

yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasının, yaşamlarının büyük 

bölümünü “Köy-Kasaba”da geçiren öğrencilere (Mean rank=49.59) ait 

olduğu, en düşük ortalamanın ise “Büyük şehir”de yaşayan öğrencilere 

(Mean rank=41.57) ait olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamalarının anne 

eğitim durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır (Tablo 8). 

Tablo 8. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin anne eğitim 

durumlarına göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler 
Anne Eğitim 

Durumu 
N 

Mean 

Rank 
χ2 SD p 

Yenilik 

arama 

Okuryazar değil 5 30.90 

5.546 5 .353 

Okuryazar 6 42.00 

İlkokul-ortaokul 43 41.76 

Lise 20 53.00 

Üniversite 13 53.77 

Lisansüstü 3 44.67 

Cesaret 

Okuryazar değil 5 40.60 

3.188 5 .671 

Okuryazar 6 49.42 

İlkokul-ortaokul 43 41.22 

Lise 20 49.05 

Üniversite 13 53.73 

Lisansüstü 3 47.83 

Öz disiplin 
Okuryazar değil 5 44.80 

4.282 5 .510 
Okuryazar 6 41.33 
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İlkokul-ortaokul 43 46.06 

Lise 20 38.88 

Üniversite 13 57.27 

Lisansüstü 3 40.17 

Merak 

Okuryazar değil 5 30.90 

2.942 5 .709 

Okuryazar 6 41.08 

İlkokul-ortaokul 43 46.29 

Lise 20 46.90 

Üniversite 13 44.88 

Lisansüstü 3 60.67 

Şüphe etme 

Okuryazar değil 5 42.60 

4.094 5 .536 

Okuryazar 6 49.17 

İlkokul-ortaokul 43 43.02 

Lise 20 42.25 

Üniversite 13 58.08 

Lisansüstü 3 45.67 

Esneklik 

Okuryazar değil 5 43.10 

2.966 5 .705 

Okuryazar 6 45.83 

İlkokul-ortaokul 43 48.23 

Lise 20 37.40 

Üniversite 13 47.69 

Lisansüstü 3 54.17 

 

Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilimleri ile anne eğitim durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Tablo 8’deki veriler 

incelendiğinde yenilik arama faktöründe anneleri “Üniversite” mezunu 

olan öğrencilerin (Mean rank=53.77) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi 

puan ortalamasına, “Okuryazar olmayan” öğrencilerin ise (Mean 

rank=30.90) en düşük ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Cesaret 

faktöründe anneleri “Üniversite” mezunu olan öğrencilerin (Mean 
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rank=53.73) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, 

“Okuryazar olmayan” öğrencilerin ise (Mean rank=40.60) en düşük 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Öz disiplin faktöründe anneleri 

“Üniversite” mezunu olan öğrencilerin (Mean rank=57.27) en yüksek 

yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, “Lise” mezunu olan 

öğrencilerin ise (Mean rank=38.88) en düşük ortalamaya sahip oldukları 

bulunmuştur. “Merak” faktöründe anneleri “Lisansüstü” mezunu olan 

öğrencilerin (Mean rank=60.67) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan 

ortalamasına, “Okuryazar olmayan” öğrencilerin ise (Mean rank=30.90) 

en düşük ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Şüphe etme faktöründe 

anneleri “Üniversite” mezunu olan öğrencilerin (Mean rank=58.08) en 

yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, “Lise” mezunu olan 

öğrencilerin ise (Mean rank=42.25) en düşük ortalamaya sahip oldukları 

görülmektedir. Esneklik faktöründe ise anneleri “Lisansüstü” mezunu olan 

öğrencilerin (Mean rank=54.17) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan 

ortalamasına, “Lise” mezunu olan öğrencilerin ise (Mean rank=37.40) en 

düşük ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamalarının baba 

eğitim durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır (Tablo 9). 

Tablo 9. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin baba eğitim 

durumlarına göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler 
Baba Eğitim 

Durumu 
N 

Mean 

Rank 
χ2 SD p 

Yenilik 

arama 

Okuryazar değil 1 28.50 

5.216 5 .390 

Okuryazar 3 30.67 

İlkokul-ortaokul 36 45.71 

Lise 24 41.94 

Üniversite 25 52.40 

Lisansüstü 1 12.50 

Cesaret 

Okuryazar değil 1 31.00 

5.713 5 .335 Okuryazar 3 21.67 

İlkokul-ortaokul 36 44.32 
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Lise 24 51.17 

Üniversite 25 46.52 

Lisansüstü 1 12.50 

Öz disiplin 

Okuryazar değil 1 72.50 

8.200 5 .146 

Okuryazar 3 37.50 

İlkokul-ortaokul 36 47.26 

Lise 24 37.69 

Üniversite 25 52.10 

Lisansüstü 1 1.50 

Merak 

Okuryazar değil 1 7.00 

3.996 5 .550 

Okuryazar 3 35.50 

İlkokul-ortaokul 36 49.38 

Lise 24 41.96 

Üniversite 25 45.92 

Lisansüstü 1 49.00 

Şüphe etme 

Okuryazar değil 1 45.00 

2.441 5 .785 

Okuryazar 3 30.67 

İlkokul-ortaokul 36 44.44 

Lise 24 44.38 

Üniversite 25 48.96 

Lisansüstü 1 69.00 

Esneklik 

Okuryazar değil 1 20.50 

7.523 5 .185 
Okuryazar 3 52.33 

İlkokul-ortaokul 36 52.57 

Lise 24 40.48 
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Üniversite 25 41.84 

Lisansüstü 1 7.50 

Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilimleri ile baba eğitim durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Tablo 9’daki veriler 

incelendiğinde yenilik arama faktöründe babaları “Üniversite” mezunu 

olan öğrencilerin (Mean rank=52.40) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi 

puan ortalamasına, “Lisansüstü” mezunu olan öğrencilerin ise (Mean 

rank=12.50) en düşük ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Cesaret 

faktöründe babaları “Lise” mezunu olan öğrencilerin (Mean rank=51.17) 

en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, “Lisansüstü” 

mezunu olan öğrencilerin ise (Mean rank=12.50) en düşük ortalamaya 

sahip oldukları görülmektedir. Öz disiplin faktöründe babaları “Okuryazar 

olmayan” öğrencilerin (Mean rank=72.50) en yüksek yaratıcı düşünme 

eğilimi puan ortalamasına, “Lisansüstü” mezunu olan öğrencilerin ise 

(Mean rank=1.50) en düşük ortalamaya sahip oldukları bulunmuştur. 

Merak faktöründe babaları “İlkokul-ortaokul” mezunu olan öğrencilerin 

(Mean rank=49.38) en yüksek yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, 

“Okuryazar olmayan” öğrencilerin ise (Mean rank=7.00) en düşük 

ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Şüphe etme faktöründe babaları 

“Lisansüstü” mezunu olan öğrencilerin (Mean rank=69.00) en yüksek 

yaratıcı düşünme eğilimi puan ortalamasına, “Okuryazar” olan 

öğrencilerin ise (Mean rank=30.67) en düşük ortalamaya sahip oldukları 

görülmektedir. “Esneklik” faktöründe ise babaları “İlkokul-ortaokul” 

mezunu olan öğrencilerin (Mean rank=52.57) en yüksek yaratıcı düşünme 

eğilimi puan ortalamasına, “Lisansüstü” mezunu olan öğrencilerin ise 

(Mean rank=7.5) en düşük ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri puan ortalamalarının ailenin 

ekonomik düzeyine göre anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır (Tablo 10). 

Tablo 10. Öğrencilerin faktörlere katılma düzeylerinin ailenin 

ekonomik düzeyine göre farklılıklarına ait analiz sonuçları 

Faktörler 

Ailenin 

Ekonomik 

Düzeyi 

N 
Mean 

Rank 
χ2 SD p 

Düşük 5 49.40 4.189 2 .123 
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Yenilik 

arama 

Orta 87 43.56 

Yüksek 7 64.29 

Cesaret 

Düşük 5 46.70 

2.486 2 .289 Orta 87 44.10 

Yüksek 7 60.21 

Öz disiplin 

Düşük 5 45.80 

.012 2 .994 Orta 87 45.57 

Yüksek 7 44.50 

Merak 

Düşük 5 43.40 

.141 2 .932 Orta 87 45.35 

Yüksek 7 48.64 

Şüphe etme 

Düşük 5 58.60 

3.943 2 .139 Orta 87 43.41 

Yüksek 7 59.43 

Esneklik 

Düşük 5 59.00 

1.498 2 .473 Orta 87 44.85 

Yüksek 7 43.07 

 

 

Yapılan Kruskal Wallis H testi sonucuna göre öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilim düzeyleri ile ailenin ekonomik düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 10’daki veriler incelendiğinde yenilik arama faktöründe ailelerinin 

ekonomik düzeyi “Yüksek” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=64.29), “Orta” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=43.56) sıra 

ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Cesaret faktöründe ailelerinin 

ekonomik düzeyi “Yüksek” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=60.21), “Orta” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=44.10) sıra 

ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. Öz disiplin faktöründe 
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ailelerinin ekonomik düzeyi “Orta” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=45.57), “Yüksek” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=44.50) 

sıra ortalamasına sahip oldukları bulunmuştur. Merak faktöründe 

ailelerinin ekonomik düzeyi “Yüksek” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=48.64), “Düşük” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=43.40) 

sıra ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Şüphe etme faktöründe 

ailelerinin ekonomik düzeyi “Yüksek” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=59.43), “Orta” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=43.41) sıra 

ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. Esneklik faktöründe ise 

ailelerinin ekonomik düzeyi “Düşük” olan öğrencilerin en yüksek (Mean 

rank=59.00), “Yüksek” olan öğrencilerin ise en düşük (Mean rank=43.07) 

sıra ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde öğrenim 

görmekte olan dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ilk sorusunda öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilim düzeylerinin öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği sorgulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda öğrencilerin cesaret, öz disiplin ve merak faktörleri ile öğrenim 

görmekte oldukları bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir. Ancak, yenilik arama, şüphe etme ve esneklik 

faktörlerinin Mimarlık öğrencileri lehine yüksek olduğu görülmektedir. 

Ayrıca Mimarlık öğrencilerinde yaratıcı düşünme eğiliminin en yüksek 

düzeyde olduğu faktör esneklik iken, en düşük düzeyde olduğu faktör 

cesaret olarak bulunmuştur. Bu durumun tam tersine, Peyzaj Mimarlığı 

öğrencilerinde yaratıcı düşünme eğiliminin en yüksek düzeyde olduğu 

faktör cesaret iken, en düşük düzeyde olduğu faktör ise esneklik olarak 

tespit edilmiştir. Bu bulgu, Mimarlık öğrencilerinin sınırlar ve kurallar 

olmaksızın daha esnek düşünme becerisine sahip olduklarını, Peyzaj 

Mimarlığı öğrencilerinin ise problem çözmede, sıra dışı fikirler üretme ve 

denemede daha cesur davrandıklarını düşündürmektedir. Elde edilen 

veriler ışığında, Mimarlık öğrencilerinin karşılaştıkları duruma uyum 

sağlama, hayal etmede esnek düşünme becerisine sahip olma ve yeni bir 

şey üretmeye hevesli olma açısından Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine göre 

daha yüksek eğilim göstermekte oldukları söylenebilir. 

Araştırmanın ikinci sorusu kapsamında, öğrencilerin yaratıcı düşünme 

eğilim düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, öğrencilerin yaratıcı 

düşünme eğilim düzeylerinin akademik not ortalamalarına göre 
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farklılaşmadığını göstermektedir. Araştırmaya katılan öğrenciler açısından 

bakıldığında, yaratıcı düşünme eğiliminin akademik başarı düzeyi 

üzerinde belirleyici bir role sahip olmadığını söylemek mümkündür. Bu 

nedenle, akademik başarı ile yaratıcı düşünme eğilim düzeyleri arasındaki 

ilişkinin daha net ortaya konulmasına yönelik geniş kapsamlı araştırmalar 

yapılması uygun görünmektedir. 

Araştırmanın üçüncü sorusunda öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilim 

düzeylerinin cinsiyet, yerleşim birimi, anne-baba eğitim durumu ve ailenin 

ekonomik düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği sorgulanmıştır. Tüm bu sosyo-demografik verilere ilişkin 

yapılan analizler sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. 

Dolayısıyla araştırmaya katılan öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimleri 

üzerinde cinsiyet, yerleşim birimi, anne-baba eğitim durumu ve ailenin 

ekonomik düzeyinin etkili olmadığı sonucu çıkarılabilir. 

Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarında yer alan tasarım 

süreçleri, bireyin var olanı zihninde yeniden canlandırarak özgün 

düzenlemeler oluşturmasına bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu yollarla 

üretkenlik, özgünlük ve dolayısıyla yaratıcı düşünme gücüne de katkıda 

sağlamak amaçlanmaktadır. Sözü edilen disiplinlerde öğrenme süreci 

zaman ve işbirliği gerektiren yaratıcı süreçlere dayanmaktadır. Yaratıcı bir 

düşüncenin tasarım yoluyla dışavurumunu, yani fikirlerin somut ürünlere 

dönüştürülmesi sürecini kapsaması yönüyle hem Mimarlık hem de Peyzaj 

Mimarlığı eğitim ortamlarında yaratıcı düşünmenin gerekliliği açıktır. 

Tüm bu bilgiler ışığında, her iki bölümde de, öğrencilere yaratıcı düşünme 

becerilerinin sınırlandırılmayacağı, fikir üretme ve sunmada esnek 

davranabilecekleri özgür bir ortam sunulmasının uygun olacağı 

söylenebilir. Bu bağlamda, eğitim programlarında yaratıcı düşünme 

aktivitelerine zaman ayırma yoluyla, öğrencilerin yaratıcı düşünme 

becerileri desteklenebilir. Bunların yanı sıra, belirlenmiş sınırların dışına 

çıkma ve sıra dışı tasarımlar denemede cesaretli olabileceklerinin farkına 

varabilecekleri, karşılıklı iletişim-etkileşimin ön planda olduğu bir 

öğrenme sürecinin oluşturulması önerilmektedir. Böylece, öğrencilerden 

beklenen; kavramları birbirleri ile ilişkilendirme, düşüncelerini bir 

sistematik içinde sunabilme ve problem çözmede özgün alternatifler 

üretme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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Giriş 

Ülkemizde uygulanmakta olan öğretim programlarının genel hedefleri 

bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, 

eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati 

yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklere sahip bireyler 

yetiştirmektir (MEB, 2018a, 2018b). Bu hedeflerin gerçekleşmesinin 

büyük ölçüde öğrencilerimize rehber olabilecek nitelikteki öğretmenler ile 

mümkün olacağı söylenebilir. Zira Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri (2017)’nde öğretmen 

yeterliliklerinin bir bileşeni olarak sürekli mesleki gelişim ifade edilmekte 

ve bu bağlamda öğretmen ve öğretmen adaylarının, çağın getirdiği 

yeniliklere açık olmaları, bu yeniliklere uyum sağlayabilmeleri ve dahası 

bunların mesleki alanları için öneminin farkında olmaları gerektiği 

vurgulanmaktadır. Benzer şekilde Büyüköztürk (1999) günümüz eğitim 

sisteminin temel amacının bilgiyi üreten, ürettiğini paylaşabilen, 

araştırmacı, bilimsel tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesi 

olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla mesleki olarak kendini sürekli 

geliştiren, alanında yapılan çalışmaları takip eden, bilgilerini tazeleyen, 

derslerini işlerken bu bilgilerden faydalanan öğretmenler yetiştirmenin 

eğitim sistemimiz için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu durum 

alan yazında da benzer şekilde ifade edilmekte ve öğretmenlik mesleğini 

yapan kişilerin kendilerini mesleki açıdan sürekli yenilemeleri gerektiği, 

nitekim öğretmenlerin temel sorumluluklarında birinin, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere, toplumsal değişimlere ayak uydurmak ve bu 

duruma öncülük etmek olduğu vurgulanmaktadır (Çalışkan, 2006; 

Çelikkaya, 2009; Kıncal, 2004; Şişman, 2006).  Çelikten, Şanal ve Yeni 

(2005) öğretmenlerin yenilik ve gelişmelere açık olmaları, eğitim 

teknolojisindeki gelişmeleri yakından inceleyebilmeleri, araştırmacı bir 

yapıya sahip olmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ifade 

etmektedirler. Ayrıca Bektur, Yaşar, Küçükkaragöz ve Titiz (1997) ile 

Hoshmand (1991) ve Uzunoğlu (1997) 21. yüzyılın eğitim ortamlarında 

araştırma tekniklerini kullanabilen ve bilimsel araştırmaya yönelik olumlu 
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tutuma sahip bireyler yetiştirmenin ön plana çıktığını vurgulanmaktadırlar 

(Aktaran Yavuz Konokman, Tanrıseven, Karasolak, 2013). Zira 

öğretmenlerin gelişim ve değişime ayak uydurabilmeleri, öncelikle 

araştırma bilgi ve becerilerine sahip olmalarını ve yapılan araştırmalara ve 

araştırmacılara karsı olumlu bir tutum içerisinde olmalarını 

gerektirmektedir. Bununla birlikte Tonbul ve Altınay (2011) ise 

öğretmenler ile akademisyenlerin sürekli işbirliği içinde olması gerektiğini 

ifade etmekte ve öğretmenler için bilimsel çalışma ve faaliyetlerin, 

akademisyenler için ise öğretmenlerin tecrübe ve uygulamalarının önemini 

vurgulamaktadırlar.  

Ayrıca alan yazında yer alan bilimsel çalışma ve faaliyetlerin genel 

amaçlarından bazılarının; eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak, öğretim 

süreçlerinde yer alacak doğru yöntem ve stratejileri belirlemek ve 

geliştirmek, bununla birlikte öğrencilerin öğrenme ortamlarına yönelik 

tutumlarını iyileştirmek olduğu göz önüne alındığında, söz konusu 

amaçlara ulaşılması için eğitim ve öğretimin en önemli paydaşı olan 

öğretmenlerin bu çalışmalardan haberdar olması ve faydalanması gerektiği 

söylenebilir. Konu ile ilgili olarak günümüzde bilgi okuryazarlığı kavramı 

ön plana çıkmıştır. Adıgüzel (2011) bilgi okuryazarlığını, bireylerden 

beklenen bilgiye ulaşma yollarını bilmesi ve uygun olanı seçmesi, uygun 

bilgiyi etik ilkelere dikkat ederek yasal yollardan elde etmesi, bilginin 

kaynağını, doğruluğunu ve güvenilirliğini denetleyebilmesi, bilgiyi 

ihtiyacına göre organize edebilmesi ve kullanabilmesi olarak 

tanımlamaktadır. Ülkemizde ise Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

çerçevesinde Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu 

Raporunda ülkemizdeki bilgi okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğu ve 

bilgi okuryazarlığının sistemli bir şekilde artırılması gerektiği belirtilmiştir 

(DPT, 2001). Benzer şekilde TED (2009) raporunda öğretmenlerin sadece 

%12’sinin eğitim bilimleri ya da mesleki alanlarına ilişkin süreli yayınları 

izledikleri ifade edilmektedir. Konu ile ilgili yürütülen akademik 

çalışmalar incelendiğinde ise benzer sonuçların ifade edildiği 

görülmektedir. Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) çalışmalarında 

öğretmenlerin bilimsel çalışmalarla yeterince ilgilenmediklerini ve bunu 

bir gereklilik olarak görmediklerini belirtmişlerdir.  Ekiz (2006) çoğu 

öğretmenin akademisyenler tarafından yapılan araştırmaların gerçek 

dünyayla ilişkili olmadığını düşündüklerini ifade etmektedir. Ayrıca Polat 

(2014), Biçer, Bozkırlı ve Er (2013) öğrenci ve öğretmen adaylarının 

bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu, Butt ve 

Shams (2013) ise mastır düzeyindeki eğitim fakültesi öğrencilerinin 

araştırmaya yönelik olumsuz tutumlara sahip olduklarını belirtmektedir. 

Dolayısıyla öğretmen ve öğretmen adaylarının genel olarak bilimsel 

çalışma ve faaliyetlere ilişkin tutumlarının düşük veya orta düzeyde olduğu 

ifade edilebilir. Bu olumsuz tablonun değiştirilebilmesi amacıyla söz 



[36] 
 

konusu durumun altında yatan nedenlerin araştırılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda bu çalışmada öğretmen adaylarının bilimsel çalışma ve 

faaliyetlerle ilişkili olarak görüşleri ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın 

amacı geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının bilimsel çalışma 

ve bilimsel faaliyetlere yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması olarak ifade 

edilebilir. Çalışmanın alt problemleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

• Öğretmen adaylarının mesleki alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları 

takip etme sıklıkları nedir? 

• Öğretmen adaylarının mesleki alanları ile ilgili bilimsel çalışmaların 

kendilerine olan katkıları ile ilgili düşünceleri nelerdir? 

• Öğretmen adaylarının mesleki alanları ile ilgili olarak yürütülen 

bilimsel faaliyetlere katılma durumları nedir? 

• Öğretmen adaylarının bilimsel çalışmaları takip etmek için 

kullandıkları bilgi kaynakları nelerdir? 

• Öğretmen adaylarının mesleki alanları ile ilgili lisansüstü eğitim 

almaya ilişkin düşünceleri nelerdir? 

 

Yöntem 

Çalışma nitel yöntemle gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. 

Betimsel çalışmalar bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir biçimde 

tanımlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2018). Bu çalışmada da öğretmen adaylarının belirli bir konudaki 

düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışıldığından söz konusu yaklaşımın 

kullanımı tercih edilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında bir 

devlet üniversitesinin farklı programlarına devam etmekte olan toplam 172 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 58’i (%33,72) okul 

öncesi öğretmenliği, 43’ü (%25) ilköğretim matematik öğretmenliği, 40’ı 

(%23,25) sınıf öğretmenliği 31’i (%18,02) ise fen bilgisi öğretmenliğine 

devam etmektedir. Öğretmen adaylarının 139’u (%80,81) kız, 33’ü 

(%19,18) ise erkektir. Çalışma grubunun belirlenmesinde basit seçkisiz 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Görüş 

Anketi (GA) yardımıyla toplanmıştır. Söz konusu ankette 4 adet açık uçlu 

soru yer almaktadır. Söz konusu anketin geçerliliği için uzman 

görüşlerinden yararlanılmıştır. Ankette yer alan ifadeler alanında uzman 

iki öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda revize edilmiş ve ankete son 

hali verilmiştir. Geliştirilen anketin güvenirliğine yönelik olarak ise 

çalışma grubuna benzer bir grup üzerinde ön uygulama yapılmış ve ankette 
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yer alan soruların tüm öğretmen adayları tarafından anlaşılabilir nitelikte 

olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca veri toplama aracının uygulanması 

sürecinde öğretmen adaylarına yeterince süre verilerek verilerin geçerlik 

ve güvenirlikleri artırılmaya çalışılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Söz konusu yöntem belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir 

metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileriyle özetlendiği, 

sistematik yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır. İçerik 

analizinde araştırmacılar metin veya metinlerde yer alan kelime ve 

kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek 

çıkarımlarda bulunurlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz 

ve Demirel, 2018). Bu çalışmada kullanılan anket için öğretmen 

adaylarının yanıtları içerik analizine tabi tutulmuş ve benzer yanıtlar 

oluşturulan kategori ve alt kategoriler altında toplanmıştır. Çalışmadan 

elde edilen verilerin analizinde ise söz konusu kategorilerin frekans ve 

yüzde değerleri kullanılarak çalışmanın alt problemlerine yönelik 

çıkarımlarda bulunulmuştur. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmadan elde edilen bulgular alt 

problemlerle ilişkili olarak sunulmuştur. 

Birinci Alt Probleme Yönelik Elde Edilen Bulgular 

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin birinci sorusu 

olan Mesleki alanınızla ilgili yapılan ulusal / uluslararası bilimsel 

çalışmaları (makale, tez vb.) ne sıklıkla takip ediyorsunuz? biçimindeki 

soruya verilen yanıtlar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. GA’da yer alan 1. soruya verilen yanıtlar 
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Frekans: f, Toplam frekans: tf, Yüzde: % 

Tablo 1’de yer alan verilere göre öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğunun (%66,86) bilimsel çalışmaları nadiren takip ettiklerini ifade 

ettikleri görülmüştür. Bundan sonra gelen yanıtlar ise sırasıyla bilimsel 

çalışmaları takip etmiyorum (%26,16) ve bilimsel çalışmaları sıklıkla takip 

ediyorum (%6,97) biçimindedir. 

Öğretmen adaylarının GA’da yer alan 1. soru kapsamında Bilimsel 

çalışmalara genellikle hangi kaynaklar (İnternet, Kütüphaneler, Bilimsel 

kitaplar vb.) üzerinden ulaşıyorsunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar ise 

Tablo 2’de verilmektedir.   

Tablo 2. GA’da yer alan 1. sorunun ikinci bölümüne verilen yanıtlar 

Kaynak Kullanan Kişi Sayısı 
 

% 

İnternet 106 61,61 

Google Akademik 95 55,23 

Ulusal Tez Merkezi 29 16,86 

Bilimsel Kitaplar 26 15,11 

Ulakbim 5 2,90 

Yök Tez Merkezi 2 1,16 

Bilimsel Dergiler 2 1,16 

Dergipark 2 1,16 

 

Tablo 2’de yer alan verilere göre öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu bilimsel çalışmaları internet kaynaklarını kullanarak takip 

etmektedir. Bilimsel kitaplar yoluyla bilimsel çalışmaları takip eden 

öğretmen adaylarının oranı ise %15,11’dir.  

Yanıt Kategorileri Öğrenci İfadeleri f % tf % 

Bilimsel çalışmaları 

takip etmiyorum. 

  
45 26,16 

 

45 

 

26,16 

Bilimsel çalışmaları 

nadiren takip 

ediyorum. 

Bilimsel çalışmaları ihtiyaç 

duydukça (ödev, araştırma, 

merak) takip ediyorum. 

58 33,72 

 

 

115 

 

 

66,86 Elimden geldikçe/fırsat 

buldukça takip ediyorum. 
15 8,72 

Nadiren takip ediyorum. 42 24,41 

Bilimsel çalışmaları 

sıklıkla takip 

ediyorum 

 12 6,97 12 6,97 
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İkinci Alt Probleme Yönelik Elde Edilen Bulgular 

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin ikinci sorusu 

olan Bu tür çalışmaları takip etmenizin size ve mesleğinize katkı 

yapacağını düşünüyor musunuz? Eğer öyle ise söz konusu katkıların neler 

olduğunu ifade ediniz biçimindeki soruya verilen yanıtlar Tablo 3’te yer 

almaktadır.  

Tablo 3’te yer alan verilere göre öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğunun (%91,86) bilimsel çalışmaları yararlı bulduklarını ifade 

ettikleri görülmektedir. Söz konusu kategoride yer alan yanıtlar 

incelendiğinde ise öğrencilerin en az %10’u tarafından dile getirilen 

ifadeler sırasıyla Mesleki anlamda beni geliştirir ve daha donanımlı bir 

birey olmamı sağlar (%22,67), Bilimsel çalışmaların farklı bakış açıları 

kazandırdığını düşünüyorum (%14,53),  Daha bilgili olmayı, doğru bilgiye 

ulaşmayı ve tecrübelerden faydalanmayı sağladığını düşünüyorum 

(%13,37) ile Yeni gelişmelerden ve güncel bilgilerden haberdar olmamı 

sağlayacağını düşünüyorum biçimindedir. Bundan sonra sırasıyla gelen 

yanıtlarda ise öğretmen adaylarının %5,23’ü çalışmaları faydalı 

bulmadığını ve %2,9’u ise nasıl bir etkisi olduğunu bilmediklerini ifade 

etmişlerdir. 

Tablo 3. GA’da yer alan ikinci soruya verilen yanıtlar          

  Yanıt                   Öğrenci Görüşleri Kategorileri f % tf % 

Yararlı 

Buluyorum 

Mesleki anlamda beni geliştirir ve 

daha donanımlı bir birey 

olmamı sağlar. 

39 22,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel çalışmaların farklı bakış 

açıları kazandırdığını 

düşünüyorum. 

25 14,53 

Daha bilgili olmayı, doğru bilgiye 

ulaşmayı ve tecrübelerden 

faydalanmayı sağladığını 

düşünüyorum. 

23 13,37 

Yeni gelişmelerden ve güncel 

bilgilerden haberdar 

olmamı sağlayacağını 

düşünüyorum. 

22 12,79 

Öğrencilerimle olan ilişkilerimi 

kuvvetlendireceğini ve 

öğrencilerime daha faydalı 

15 8,72 
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Üçüncü Alt Probleme Yönelik Elde Edilen Bulgular 

 

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin sorusu olan 

Mesleki alanınızla ilgili yürütülen ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetlere 

(seminer, sempozyum, kongre vb.) ne sıklıkla katılıyorsunuz? biçimindeki 

soruya verilen yanıtlar Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4’te yer alan verilere göre öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak 

bilimsel faaliyetlere daha önce hiç katılmadıklarını (%41,27) veya nadiren 

katıldıklarını (%40,69) ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

ancak %18,02’si imkânlarım dâhilindeki tüm faaliyetlere katılıyorum 

yanıtını vermişlerdir. 

 

 

 

olmamı sağlayacağını 

düşünüyorum. 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

91,86 

Mesleki hayatımda ve lisans 

eğitimimde karşılaştığım 

sorunları daha rahat 

çözebilmemi sağlayacağını 

düşünüyorum. 

13 7,55 

Bilimsel çalışmaları faydalı 

buluyorum. 
13 7,55 

Sadece lisansüstü eğitime 

yönelecek olanlar için 

faydalı olacağını 

düşünüyorum. 

6 3,48 

Bazı özel durumlara karşı olan 

(çocuk istismarı vs.) 

hassasiyetim okuduğum 

makalelerin etkisi ile daha 

da arttı. 

2 1,16 

Yararlı 

Bulmuyorum 

Kişisel gelişimime ve mesleğime 

katkı sağlayacağını 

düşünmüyorum. 

9 5,23 9 5,23 

Nasıl Bir Etkisi 

Olduğunu 

Bilmiyorum 

 

5 2,9 5 2,9 
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Tablo 4. GA’da yer alan üçüncü soruya verilen yanıtlar 

 

Herhangi bir bilimsel faaliyete daha önce hiç katılmadım 

kategorisindeki yanıtlar incelendiğinde ise bunların çoğunda bir gerekçe 

belirtilmediği, bunun dışındaki yanıtlarda ise bulunulan bölgesel koşullar 

veya maddi imkânsızlıkların bu duruma gerekçe olarak gösterildiği 

görülmektedir.  

 

Dördüncü Alt Probleme Yönelik Elde Edilen Bulgular 

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin sorusu olan 

Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyor musunuz? Sebebi 

Yanıt 

kategorileri 
Öğrenci Görüşleri f % tf % 

Herhangi bir 

bilimsel faaliyete 

daha önce hiç 

katılmadım. 

Bilimsel faaliyetlere 

katılmadım. 
58 33,72   

Bulunduğum ilde ve 

üniversitemde 

gerçekleşmediği için 

katılamıyorum. 

5 2,9 

71 41,27 

Vakit bulamadığım için 

katılamıyorum. 
4 2,32 

Bu tür faaliyetlerden haberdar 

olamadığım için 

katılamıyorum. 

3 1,74 

Maddi imkânlarım kısıtlı 

olduğu için katılamıyorum. 
1 0,58 

Bilimsel 

faaliyetlere nadiren 

katılıyorum. 

Kendi üniversitemde çok 

fazla yapılmadığı için nadiren 

katılıyorum. 

28 16,27 

70 40,69 

Sadece zorunlu olduğum 

zamanlarda (ödev, sorumluluk 

verilmesi) katılıyorum. 

3 1,74 

Zaman bulamadığım için 

yeterince katılamıyorum. 
1 0,58 

Nadiren katılıyorum 38 22,09 

İmkânlarım 

dâhilindeki tüm 

faaliyetlere 

katılıyorum. 

 

31 18,02 31 18,02 
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ile birlikte ifade ediniz biçimindeki soruya verilen yanıtlar Tablo 5’teki 

gibidir. 

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük bir 

bölümünün (%40,69) lisansüstü eğitim almayı düşünmedikleri, bununla 

birlikte %36,04’ünün ise bu konuda istekli oldukları görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının %22,09’u ise bu konuda kararsız olduklarını ifade 

etmişlerdir. Yaklaşık olarak her 5 öğrenciden birinin lisansüstü eğitim 

alma konusunda kararsız olduğu söylenebilir.   

Tablo 5. GA’ da yer alan dördüncü soruya verilen yanıtlar 

Yanıt 

Kategorileri 
Öğrenci Görüşleri f % tf % 

Yüksek Lisans 

Yapmayı 

Düşünüyorum. 

Mesleğimde ve branşımda beni 

geliştireceğini düşünüyorum. 44 

 

25,58 

 

 

62 

 

 

 

 

 

36,04 

 

 

 

 

Meslekte tecrübe kazandıktan 

sonra yüksek lisans yapacağım. 
9 5,23 

Öğretmenliği zor buluyorum bu 

yüzden akademisyen olmak 

istiyorum. 

3 
1,74 

 

Araştırmayı yapmayı seviyorum 

ve akademisyen olmak 

istiyorum. 

3 
 

1,74 

Maddi getirileri için yüksek 

lisans yapmayı düşünüyorum. 
1 0,58 

Yüksek lisans yapmayı 

düşünüyorum. 
2 1,16 

Yüksek Lisans 

Yapmayı 

Düşünmüyorum. 

Mesleğimi seviyorum ve sürekli 

devam ettirmek istiyorum. 
23 13,37 

70 40,69 

 Yüksek lisans sürecini zor ve 

yorucu buluyorum. 
5 2,9 

Kendimi yüksek lisans yapmak 

için yeterince donanımlı 

görmüyorum. (yabancı dil vs.) 

3 1,74 

Maddi imkânsızlıklardan dolayı 

yüksek lisans yapmayı 

düşünmüyorum. 

2 1,16 

Yüksek lisans yapmayı 

düşünmüyorum. 
37 21,51 

Lisansüstü 

Eğitim Almak 

Konusunda 

Kararsızım. 

Önce bir atanayım daha sonra 

düşünebilirim. 
10 5,81 

38 22,09 
Şu anda düşünmüyorum ancak 

ileride düşünebilirim. 
19 11,04 

Yüksek lisans yapmak 

konusunda kararsızım. 
9 5,23 

Diğer 
Farklı bir bölüm okumak 

istiyorum. 
2 1,16 2 1,16 
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Yüksek lisans yapmayı düşünmüyorum kategorisindeki yanıtlar 

incelendiğinde bunların %21,51’inin bir gerekçe belirtmedikleri, 

%13,37’sinin ise mesleğini yapmak istediği için lisansüstü eğitim almayı 

düşünmediklerini ifade ettikleri görülmüştür. Yüksek lisans yapmayı 

düşünüyorum kategorisindeki yanıtlar incelendiğinde bunların 

%25,58’inin mesleğimde ve branşımda beni geliştireceğini düşünüyorum, 

%5,23’ünün ise Meslekte tecrübe kazandıktan sonra yüksek lisans 

yapacağım ifadesini kullandıkları görülmüştür. Lisansüstü eğitim almak 

konusunda kararsızım kategorisindeki yanıtları veren öğretmen 

adaylarının %11,04’ünün Şu anda düşünmüyorum ancak ileride 

düşünebilirim, %5,81’inin Önce bir atanayım daha sonra düşünebilirim, 

%5,23’ünün ise Yüksek lisans yapmak konusunda kararsızım ifadelerini 

kullandıkları görülmüştür. Dolayısıyla lisansüstü eğitim almak isteyen ve 

istemeyen öğretmen adaylarının oranlarının kısmen de olsa birbirine yakın 

değerler oldukları bununla birlikte her 5 öğrenciden birinin ise bu konuda 

kararsız olduğu söylenebilir.  

Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının mesleki alanları ile ilgili yapılan 

bilimsel çalışma ve faaliyetlere yönelik görüşleri beş alt problem 

doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen bulgular alan yazında yürütülmüş 

benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla birlikte ele alınarak 

tartışılmıştır. 

Bu doğrultuda birinci alt problemde elde edilen bulgular öğretmen 

adaylarının büyük çoğunluğunun bilimsel çalışmaları takip etme sıklığının 

nadiren veya hiçbir zaman olduğu şeklindedir. Bu bulgular alan yazında 

yer alan farklı çalışma (Çakmak, Taşkıran ve Bulut, 2015; Ekiz, 2006; 

Korkmaz, Şahin ve Yeşil, 2011; TED, 2009) sonuçları ile örtüşmektedir. 

Bu kategorilerde yer alan öğretmen adaylarının yanıtları “Takip 

etmiyorum, Türkiye çapında alınan eğitim sistemi insanları buna 

yönlendirmiyor, bununla birlikte zorunluluk haline getiriyor”, “Takip 

etmiyorum, sadece bazı derslerde hocalarımız araştırmamızı ve sınıfta 

sunum yapmamızı istiyor. O zaman araştırıyorum” şeklinde 

örneklendirilebilir. Birçok öğretmen adayı özellikle Araştırma Projesi ve 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri derslerinde bu çalışmaları incelediklerini 

söylemişlerdir. Bir öğretmen adayı da “Araştırma projesi dersimizde şu an 

tez yazma aşamasındayız, geçen sene de bilimsel araştırma yöntemleri 

dersinde tezler inceledik” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Tüm bu cevaplar 

göz önüne alındığında öğretmen adaylarının almış oldukları lisans dersleri 

kapsamında ödev verilmesi ve kendilerinden araştırma yapmalarının 

istenmesi durumlarında bilimsel çalışmaları takip ettikleri söylenebilir. 

Bilimsel çalışmaların yazılı kaynakların bir kolu olduğu düşünülürse 

üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlarının zayıf olduğu söylenebilir. 
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Bu durumun yansıması olarak bilimsel çalışmalara olan ilginin de az 

olduğu düşünülebilir.  

İkinci alt problem doğrultusunda elde edilen verilerde öğretmen 

adaylarının tamamına yakınının bilimsel çalışmaları yararlı buldukları 

belirlenmiştir. Alan yazında yer alan farklı çalışmalarda da (Çakmak, 

Taşkıran, Bulut, 2015; Korkmaz, Şahin ve Yeşil, 2011) öğretmen 

adaylarının bilimsel çalışmalara karşı oldukça olumlu bir tavır 

sergiledikleri ifade edilmektedir. Bazı çalışmalarda ise (Konokman, 

Tanrıseven ve Karasolak, 2013; Polat, 2014) öğretmen adaylarının bilimsel 

çalışma ve faaliyetlere ilişkin tutumlarının orta düzeyde ve olumlu olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada yer alan öğretmen adaylarının 

büyük çoğunluğunun bilimsel çalışma ve faaliyetleri yararlı bulmakla 

birlikte bu çalışmaları çok fazla takip etmedikleri söylenebilir. Sözü edilen 

bu durum Çakmak, Taşkıran ve Bulut (2015) çalışmasında da benzer 

şekilde ifade edilmektedir. Sözü edilen çalışmada bilimsel çalışmaları 

okuma sıklığı ile bilimsel çalışmalara yönelik tutumlar arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca İlhan, Çelik ve 

Aslan (2016) çalışmasında üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmalara 

karşı aslında istekli oldukları ancak bu tür çalışmalardan nasıl 

yararlanacaklarını tam olarak bilmediklerini ifade ettikleri görülmüştür. 

Çalışmanın üçüncü alt probleminde elde edilen bulgular öğretmen 

adaylarının büyük çoğunluğunun bilimsel faaliyetlere hiç katılmadıklarını 

veya nadiren katıldıklarını göstermektedir. Buradan öğretmen adaylarının 

bilimsel faaliyetlere katılma düzeylerinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumun sebeplerinin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

maddi imkânlarının yetersizliği, vakitlerinin kısıtlı olması, bilimsel 

faaliyetlerden haberdar olamamaları, okudukları şehrin ve üniversitenin 

yetersiz olması gibi etkenlerden kaynaklandığı görülmüştür. Yıldırım, 

İlhan, Şekerci ve Sözbilir (2014),  Kahraman ve Köleli (2017) 

çalışmalarında da vakit yetersizliğinin bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri 

takip etmeye engel teşkil ettiği ifade edilmiştir. 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları takip ederken 

kullandıkları başlıca kaynakların sırasıyla İnternet, Google Akademik, 

Ulusal Tez Merkezi ve bilimsel kitaplar olduğu görülmüştür. Bilimsel 

çalışmaları takip ederken en çok tercih edilen kaynağın internet olması 

üniversite öğrencilerin günlük hayatlarında da interneti oldukça aktif 

kullanmaları ile alakalı olabilir. Dursun (2004) ile Yıldırım, İlhan, Şekerci 

ve Sözbilir (2014) çalışmalarında da internetin bilimsel çalışmaları takip 

ederken kullanılan başlıca kaynak olduğu belirlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının ifadeleri incelendiğinde bilimsel kitapların bir kısmının lisans 

dersleri kapsamında kullanılan kitaplar olduğu görülmüştür.  
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Beşinci alt problemde elde edilen bulgularda öğretmen adaylarının 

büyük bir kısmının yüksek lisans yapmayı düşünmediği görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde genellikle kendi 

mesleklerini icra etmeyi çok sevdikleri için bir ömür boyu öğretmenliğe 

devam etmek istedikleri ya da yüksek lisans yapma kararını mesleklerini 

bir süre devam ettirdikten sonra vermek istedikleri anlaşılmıştır. Aynı 

zamanda öğretmen adaylarının bir kısmının yüksek lisans eğitimini zor 

bulduğu ya da eğitimi alabilmek için kendilerini yeterince donanımlı 

(yabancı dil vb.) bulmadıklarından dolayı yüksek lisans yapmayı 

düşünmedikleri görülmüştür. Öğretmen adayları yüksek lisans yapmayı 

genel olarak kendilerini geliştirmek için istemektedirler. Akademik 

dünyaya daha yakın olmanın, fikirlerini ve bakış açılarını genişleteceğini, 

elde ettikleri bilgileri mesleklerine yansıtıp daha başarılı bir öğretmen 

olacaklarını düşünmektedirler. Yüksek lisans yapıp yapmama tercihleri 

öğretmen adaylarının kişisel özellikleri ile de ilgilidir, örneğin bazı 

öğretmen adayları araştırmayı çok sevdiği için bazıları ise öğretmenliği 

uzun süre yapmakta zorlanacağı için yüksek lisans yapmayı 

istemektedirler. Öğretmen adaylarının bir kısmı ise yüksek lisans yapmayı 

mesleğe başlayıp tecrübe kazandıktan sonraya ertelemektedir. Bu görüşün 

sebebini ise elde ettikleri tecrübe ve bilgileri akademik dünyaya yansıtmak 

olarak açıklamaktadırlar.  

Bu çalışmadan elde edilen tüm bulgular sonucunda öğretmen 

adaylarının bilimsel çalışma ve faaliyetlere ilişkin olumlu düşüncelere 

sahip oldukları fakat bu çalışma ve faaliyetleri yeterince takip etmedikleri 

söylenebilir. Bu durumun farklı nedenleri olmakla birlikte bu çalışma 

kapsamında kısmen araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimsel çalışma 

ve faaliyetlere ilişkin tutumları ile lisansüstü eğitim almaya ilişkin 

düşüncelerinin her ikisinin de olumlu olduğu fakat söz konusu süreçlerin 

kendilerine olan katkılana ve söz konusu süreçlerin içeriğine yönelik 

yeterince bilgi ve fikir sahibi olmadıklarından ötürü bu süreçlerde ve 

ortamlarda çok fazla yer almadıkları sonucuna ulaşılabilir.  

Öneriler 

Bu sonuçlar doğrultusunda gerekli önlemler alınmadığı takdirde 

öğretmen adaylarının mesleğe başladıktan bir süre sonra artık bilgilerinin 

güncelliğini yitireceği, sürekli mesleki gelişimin sağlanamayacağı 

öngörülebilir. Böylelikle de hızla gelişen dünyanın gerisinde kalan 

öğretmenlerin yeni nesil öğrencilere eğitim vermede yetersiz kalacağı 

düşünülebilir. Tüm bu olası durumların önüne geçmek için öğretmen 

adaylarının bilimsel çalışma ve faaliyetlere daha çok yönlendirilmeleri ve 

çalışmaları eğitim hayatlarında referans olarak almaları sağlanabilir. 

Öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili zorunlu yönlendirmelerden çok 

bilinç kazanabilecekleri yönlendirmelerin yapılması gerekir. Bu 
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doğrultuda bilimsel faaliyetlerde öğretmen adaylarının aktif rol alması 

sağlanabilir. Öğretmen adaylarının düzenli aralıklarla kendi aralarında 

belirledikleri konularla ilgili bilimsel çalışmaları değerlendirdikleri gruplar 

kurmaları sağlanabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının ilgisini çekecek 

bilimsel etkinlikler düzenlenebilir. Bilimsel faaliyetlerin duyuruları daha 

geniş kitlelere ulaşılacak şekilde yapılabilir bunun yanı sıra ilgili kurumlar 

tarafından üniversite öğrencilerine maddi teşvikler sağlanabilir.  
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MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İLE MATEMATİK BÖLÜMÜ 

PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE 

YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

*Başak Özdemir   **Prof. Dr. Necla Turanlı 

* Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

** Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Anabilim Dalı 

1.Giriş 

Öğretmenlik mesleği, pedagoji ve alan bilgisinin kullanıldığı bilgi, 

beceri, tutum ve değerlerin icra edildiği, toplumun yapı taşlarından biridir. 

Bu haliyle mesleğin eğitiminin de özel olması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerinde etkili olabilmeleri için aldığı 

eğitim çok önemlidir. İyi bir öğretmen, dersini nasıl öğretmelidir, alandaki 

yeni gelişmeler nedir sorularını devamlı kendine yöneltmelidir. Bu 

nedenle, öğretmenlik mesleği özel bir eğitim almayı gerektirir.  

Öğretmen yetiştiren programlarda yıllardan beri devam eden çeşitli 

sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki gelişmelerin ortaya çıkardığı 

önemli ihtiyaçlar, programların yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu 

göstermiş, son yıllarda uygulamaya konulan programlarla öğretmen 

yetiştirmeye hız verilmiştir. Ancak yapılan her değişiklik tartışmalara da 

yol açmıştır. 

Günümüzde uygulaması yapılan pedagojik formasyon eğitimi, 

öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi dışındaki akademik birimlerdeki 

öğrencilere de öğretmen olma imkânı sağlamaktadır. Fakat bu durum 

programın yeterliğinden ve yönteminden yetişen aday öğretmenlerin ne 

derece mesleki yeterliliğe ulaştığını ve mesleğe yönelik tutumlarının ne 

derece etkili olacağı açısından tartışma konusu olmaktadır. Öğretmenlik 

mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi için öğretmenlerin sahip olması 

gereken alan ve alan eğitimi yeterliliklerinin eğitim programlarıyla 

öğretmen adaylarına ve öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir. 

Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmada, Türkiye’deki matematik öğretmeni yetiştiren Eğitim 

Fakültelerindeki matematik öğretmenliği programları ile Fen-Edebiyat 

Fakültelerindeki matematik bölümü lisans programlarını karşılaştırmak 

amaçlanmıştır. İyi bir öğretmen yetiştirmenin en önemli şartı öğretmen 

yetiştirme programında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde 

birlik ve beraberlik sağlamaktır. Bu beraberlik aynı zamanda program 

sürelerinde, derslerin kredi sisteminde, değerlendirme süreçlerinde de 

olması gerekmektedir. Bu yüzden, bu araştırmada, matematik öğretmeni 

yetiştiren bu kurumların öğretim programlarının belli bir standart ve birlik 
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içerisinde olması gerektiği düşünülmüş ve sonuçların öğretim 

programlarının geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Matematik öğretmeni yetiştiren bölümlerin öğretim programlarında 

farklılıklar göze çarpmaktadır (Leylek, vd. , 2015). Bu farklılıkların Fen 

Fakültesi matematik programları arasında da olup olmadığı araştırılmıştır. 

Farklı öğretim programlarından yetişen öğretmenlerden, okullarda aynı 

kazanım hedeflerine yönelik öğrenciler yetiştirmesi beklenmektedir. 

Ancak, mevcut lisans programının amaçları ve öğrenme çıktıları, 

TYYÇ’ye göre karşılaştırılmış, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

öğretmen adaylarının gördükleri programların belirli bir standartta olması 

gerektiği YÖK tarafından da saptanmış ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 

için ortak yeni bir program hazırlanmıştır. 

2.Yöntem 

Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak hem nicel hem nitel 

boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma, nicel verilerin elde 

edilmesi ile beraber doküman analizi ile desteklenmiştir. Greene, Krayder 

ve Mayer (2005) iki ya da daha fazla veri toplama yolunun aynı 

araştırmada kullanılmasını karma yöntem olarak tanımlamaktadır. Aynı 

araştırmada hem nicel hem de nitel yöntemin kullanılması oldukça 

yaygındır. Nicel yöntem aracılığıyla toplanan veriler birçok katılımcıya 

ulaşmayı sağlarken, doküman incelemesi gibi nitel yöntemler kullanılarak 

elde edilen veriler, araştırma konusunun daha derinlemesine incelenmesine 

imkan sağlar (Greene vd., 2005; akt. Beycioğlu, Aslan, 2012). Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmalarda etkili bir 

şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve 

Şimşek, 1999). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 13 matematik öğretmenliği 

programı ve 79 Fen Fakültesi matematik bölümü lisans programından 

oluşmaktadır (ÖSYM, 2018). Sınırlılıklar nedeniyle bu araştırmanın 

örneklemini, 

1. Hem eğitim hem fen fakültesine sahip, ulaşılabilen 10 üniversitenin 

öğretim programları, 

2. Ankara ilinde bulunan 2 üniversitenin matematik Bölümü ve 

matematik öğretmenliği anabilim dalında okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Süreci 

Veri toplama sürecinde önce doküman incelemesi yapılmıştır. 

Üniversitelerin kendi resmi sitelerinden ve bölümlerden temin edilen 
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öğretim programları incelenmiş; dersler, ders saatleri, AKTS’leri, derslerin 

verildiği sömestrler vb. tablo haline getirilmiş, ardından karşılaştırmalı 

olarak yorumlanmıştır. Daha sonra TYYÇ temel alınarak hazırlanan anket 

uygulanmış, elde edilen sonuçlar SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplamak için iki araç kullanılmıştır. 

Öğretim programları. İncelenen matematik programları ve ders 

durumları ile ilgili bilgiler, üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer 

alan öğretim programı yönergelerinden ve bölümlerden temin edilmiştir. 

Yeterlilik anketi.  Fen Fakültesi ve Eğitim Fakültelerinde okuyan 3. ve 

4. sınıf öğrencileri için YÖK’ün hazırlamış olduğu Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi temel alınarak ayrı ayrı iki anket hazırlanmıştır. 

Anketin birinci bölümü Üniversite-Fakülte, Yan Branş, Pedagojik 

Formasyon Sertifika Programı hakkındaki görüşler ve bölümü seçme 

nedenlerinden oluşmaktadır. İkinci bölümde, programların hedeflerine 

yönelik kazanılması gereken yeterliliklerden oluşan 20 soru vardır. Üçüncü 

bölüm, öğretme sürecinde kullanılan öğretim-yöntem ve tekniklerine 

yönelik sorulardan; dördüncü bölüm, kullanılan araç-gereçlerden; beşinci 

bölüm ise ölçme ve değerlendirme yapılırken kullanılan yöntemlerle ilgili 

sorulardan oluşmaktadır. Hazırlanan anketin bir bölümünde ise Işık 

(1998)’ın yayınlanmış olan “Türkiye’de biyoloji öğretmeni yetiştiren 

kurumların programlarının değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans 

tezinde kullanılan anketin incelenmesi ile oluşturulmuştur. Anket 

hazırlanırken, programların yeterliliği hakkında bilgi sahibi olmak, 

eksiklikleri belirlemek ve gidermek için neler yapılması gerektiğini 

saptamak amaçlanmıştır. Anket uygulanmadan önce uzman görüşü 

alınmıştır. Uygulandıktan sonra ise anketin güvenirliğini belirlemek için 

güvenirlik analizi yapılmıştır. Cronbach’s Alpha değerleri 0,7’den büyük 

olduğu için çıkan sonuçlar yeterli görülmüştür. 

3.Bulgular 

3.1.Ülkemizde uygulanan Fen Fakülteleri Matematik lisans öğretim 

programlarının ders türleri, ders sayıları, ders saatleri ve ders AKTS’leri 

açısından benzerlik ve farklılıkları 

Araştırmanın örneklemini, Tablo 1’de verilen 10 üniversitenin fen 

fakülteleri matematik bölümü öğretim programları oluşturmaktadır.  
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Tablo 1. Örneklemdeki 10 Üniversitenin Fen Fakülteleri 

Üniversiteler Fen Fakülteleri İller 

Atatürk 

Üniversitesi 

Fen Fakültesi Erzurum 

Balıkesir 

Üniversitesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Balıkesir 

Boğaziçi 

Üniversitesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İstanbul 

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Diyarbakır 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Fen Fakültesi İzmir 

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Ankara 

Hacettepe 

Üniversitesi 

Fen Fakültesi Ankara 

Marmara 

Üniversitesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İstanbul 

On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Samsun 

Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Ankara 

 

Örneklemde bulunan 10 farklı üniversitenin Fen Fakültesi matematik 

bölümlerinin zorunlu alan ve seçmeli derslerinin ders saatleri 

incelendiğinde, zorunlu alan derslerinin ders saati en fazla Balıkesir 

üniversitesinde, en az ise ODTÜ’de olduğu görülmektedir. Seçmeli 

derslerine göre en fazla ders saati Dicle üniversitesinde, en az ise On 

Dokuz Mayıs üniversitesinde görülmektedir.  

Örneklemdeki Matematik Bölümlerinin hepsinde bulunan zorunlu 

derslerin ders saatleri (DS) ve sömestrlere (S) göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2. Örneklemdeki 10 Üniversitenin Fen Fakültesi Matematik 

Bölümlerinin Hepsinde Bulunan Zorunlu Derslerin Ders Saatleri ve 

Verildiği Sömestrler 
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  DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S DS-S 

Analiz I 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 

Analiz II 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 

Analiz III 5-3 5-3 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 4-3 

Lineer Cebir I 4-3 5-3 4-4 4-1 4-3 4-1 5-3 4-1 4-1 4-4 

Diferansiyel 

Denklemler I 

4-3 3-3 5-4 4-3 5-3 4-3 4-3 4-3 3-3 4-4 

 

Tablo 2 incelendiğinde, Analiz I ve II derslerinin örneklemdeki tüm 

üniversitelerde aynı dönemde aynı ders saati ile verildiği görülmektedir. 

Analiz I dersinin genel içeriği, analizin temel kavramları, küme ve sayı 

kavramları, fonksiyonlar ve özel fonksiyonlar, Reel sayı dizileri, 

yakınsaklık, alt ve üst limitler, sürekli fonksiyonların özellikleri, türev 

kavramı, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, 

türevle ilgili teoremlerdir. Analiz II dersinin içeriği ise belirsiz integral, 

integral alma metotları, belirli (Riemann) integralinin özellikleri ve ilgili 

teoremler, belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım 

hesabı, yüzey alanı hesabı), genelleştirilmiş integraller ve özellikleridir. 

İçeriklere bakıldığında FEF çıkışlı bir öğrencinin kazanması gereken 

kazanımlar olduğu görülmektedir. Analiz III dersi Boğaziçi, ODTÜ ve 

Dicle üniversitesinde 4. dönemde verilirken diğer üniversitelerde 5. 

dönemde verilmektedir. Lineer Cebir I dersi örneklemdeki tüm 

üniversitelerde zorunlu olarak verilmekteyken Balıkesir ve Hacettepe 

üniversitelerinde 5. dönemde, diğerlerinde ise 4. dönemde verilmektedir. 

Ders saatleri açısından farklılıklar görülmektedir. En çok ders saati ODTÜ 

ve Boğaziçi üniversitesinde olduğu saptanmıştır. Diferansiyel Denklemler 

dersi ise Boğaziçi ve Dokuz Eylül üniversitesinde 5.dönemde, Balıkesir ve 

19 Mayıs üniversitelerinde 3.dönemde verilmekteyken diğerlerinde 
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4.dönemde verildiği görülmektedir. Ders saatlerine bakıldığında ise 

ODTÜ ve Boğaziçi hariç diğer üniversitelerde aynı olduğu belirtilmiştir. 

Örneklemdeki 10 üniversitenin Fen Fakültesi Matematik Bölümlerinde 

zorunlu ve seçmeli olarak bulunan derslerin ders saatleri ve verildikleri 

sömestrler incelendiğinde,  

Analiz IV ve Analitik Geometri I derslerinin Boğaziçi üniversitesi hariç 

örneklemdeki tüm üniversitelerde olduğu görülmektedir. Lineer Cebir II 

ve Diferansiyel Geometri I dersleri ise sadece Boğaziçi üniversitesinde 

seçmeli, diğer üniversitelerin hepsinde zorunlu ders olarak verilmektedir. 

Kısmi Diferansiyel Denklemler dersi Gazi, Boğaziçi ve Balıkesir 

üniversitelerinde seçmeli verilirken diğerlerinde zorunlu derstir. Kompleks 

Analiz I dersi Gazi üniversitesi hariç tüm üniversitelerde zorunlu ders 

olarak okutulmaktadır. Reel Analiz II dersi sadece Boğaziçi 

üniversitesinde zorunludur. 

Soyut Matematik I dersi Marmara üniversitesinde yokken, Boğaziçi 

üniversitesinde seçmeli, diğer üniversitelerde ise zorunludur. Dicle ve 

Dokuz Eylül üniversitelerinde Fizik dersine rastlanmamıştır. Türk Dili, 

Yabancı Dil, İnkılap Tarihi ve Bilgisayar derslerine her üniversitede 

rastlanmaktadır. Gazi ve On Dokuz Mayıs üniversitelerinde Olasılık ve 

İstatistik dersleri beraber verilmekteyken, ODTÜ hariç diğerlerinde 

Olasılık ayrı İstatistik ayrı ders olarak verildiği görülmüştür. Topology I 

dersi ODTÜ, Boğaziçi ve On Dokuz Mayıs üniversitelerinde seçmeli, diğer 

üniversitelerde ise zorunlu bir ders olarak göze çarpmaktadır. 

Kümeler teorisi zorunlu dersine sadece Atatürk üniversitesinde 

rastlanmıştır. Matrix Theory dersi ise sadece Boğaziçi üniversitesinde 

zorunlu ders olarak verilmektedir. Matematiğin temelleri, Matematiksel 

düşünme, Matematiksel istatistik dersleri de Dicle üniversitesinde zorunlu 

verilen dersler arasında olduğu görülmektedir. Uygulamalı Matematik 

dersleri incelendiğinde zorunlu olarak Dicle ve Gazi üniversitesinde 

verilmekteyken, seçmeli olarak Atatürk, Balıkesir, Dokuz Eylül 

üniversitelerinde verilmektedir.  

3.2.Ülkemizde uygulanan Eğitim Fakülteleri Matematik Öğretmenliği 

lisans öğretim programlarının ders türleri, ders sayıları, ders saatleri ve 

ders AKTS’leri açısından benzerlik ve farklılıkları (Leylek, vd., 2015). 

Örneklemdeki üniversitelerin eğitim fakültesi matematik öğretmenliği 

programların hepsinde bulunan zorunlu dersler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  
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Tablo 3. Örneklemdeki Üniversitelerin Eğitim Fakültesi Matematik 

Öğretmenliği Programların Hepsinde Bulunan Zorunlu Dersler 

Analiz I 

Analiz II 

Lineer Cebir I 

Diferansiyel Denklemler I 

Eğitim Bilimine Giriş  

Okul Deneyimi 

Öğretmenlik Uygulaması 

Sınıf Yönetimi 

 

Örneklemdeki üniversitelerin ders saatleri incelediğinde, alan eğitimi 

derslerinin ders saati en fazla Marmara üniversitesinde, en az ise ODTÜ’de 

olduğu görülmektedir. Alan derslerine göre en fazla ders saati Gazi 

Üniversitesinde, en az ise Boğaziçi üniversitesinde görülmektedir. Eğitim 

derslerinde en fazla ders saati Balıkesir üniversitesinde, en az ise Marmara 

üniversitesinde görülmektedir. Genel kültür dersine göre en fazla ders saati 

Hacettepe ve Gazi üniversitelerinde, en az ders saati ise On Dokuz Mayıs 

ve Dicle üniversitelerinde bulunmaktadır. 

3.3. Ülkemizde uygulanan Fen Fakülteleri Matematik öğretim programı 

ile Eğitim Fakülteleri Matematik Öğretmenliği öğretim programlarının 

ders türleri, ders sayıları, ders saatleri ve ders AKTS’leri açısından 

benzerlik ve farklılıkları 

Örneklemdeki üniversitelerin fen fakülteleri ile eğitim fakültelerinin 

öğretim programlarında bulunan zorunlu dersler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Örneklemdeki Üniversitelerin Fen Fakülteleri ile Eğitim 

Fakültelerinin Öğretim Programlarında Bulunan Zorunlu Dersler 

  

Örneklemdeki Matematik 

Öğretmenliği Programlarının 

Hepsinde Bulunan Zorunlu 

Dersler 

  

Örneklemdeki Matematik 

Bölümlerinin Hepsinde Bulunan 

Zorunlu Dersler 

Analiz I Analiz I 

Analiz II Analiz II 

Lineer Cebir I Analiz III 

Diferansiyel Denklemler I Lineer Cebir I 

  Diferansiyel Denklemler I 

        Örneklemdeki eğitim fakültelerinde verilen fakat formasyon 

programında yer almayan alan eğitimi dersleri aşağıdaki tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 5. Eğitim Fakültelerinde Verilen Fakat Formasyon Programında 

Yer Almayan Alan Eğitimi Dersleri 

Alan Eğitimi Dersleri 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 

Kavram Yanılgıları 

Geometri Öğretimi 

Matematik Öğretim Programı 

Lise Matematik Ders Kitabı İnceleme 

Matematik Eğitiminde Kuram Ve Yaklaşımlar 
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3.4. 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında Ülkemizde uygulanacak olan 

Eğitim Fakülteleri Matematik Öğretmenliği öğretim programının mevcut 

programlar ile karşılaştırılması 

 Üniversiteler ve fakülteler arasında haftalık ders saati, ders kredisi ve 

AKTS yönlerinden uyumsuzluklar meydana geldiği için, seçmeli derslerle 

ilgili olarak fakültelerde yüzlerce farklı ad altında seçmeli ders açıldığı 

için, Bologna sürecine uyum sağlamak için Eğitim/Eğitim bilimleri 

fakültelerinin lisans programlarının güncellenmesine ve ortak çekirdek 

programlar oluşturulmasına YÖK tarafından ihtiyaç duyulmuştur. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ortak yeni bir program 

hazırlanmıştır. Bu hazırlıklar şu şekilde olmuştur: 

1. Eski programlardaki derslerin adı, içeriği, haftalık saati ve kredisi 

(yerel kredi ve AKTS) güncellenmiştir.  

2. Programdan çıkarılacak, birleştirilecek ve yeniden eklenecek dersler 

belirlemiştir. 

3. Matematik Öğretmenliği için  oran, MB %34, GK %18, AE’ de ise 

%48 olarak belirlenmiştir. 

4. Okul deneyimi dersi kaldırılmış, Öğretmenlik uygulaması dersi tüm 

okullarda 2 döneme çıkarılmıştır. 

5. Öğretim teknolojileri ve Materyal geliştirme dersleri birleştirilerek 

tek bir ders haline getirilmiştir. 

6. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, içeriği güncellenerek bütün 

programlarda ortak ders olarak yer almıştır. 

7. Özel öğretim yöntemleri dersi kaldırılmıştır. 

8. Seçmeli derslerin oranı arttırılmıştır. 

9.Bazı programlarda seçmeli ders olarak yer alan Eğitim sosyolojisi, 

Türk eğitim tarihi ve Eğitim felsefesi dersleri, tüm lisans programları için 

zorunlu olmuştur. Ayrıca hepsinde zorunlu olarak “Eğitimde ahlak ve etik” 

dersi açılmıştır. 

10.Öğretmen adaylarının sosyal, kültürel faaliyetlere katılımının 

kolaylaşması, daha çok araştırma yapmaları ve aynı zamanda uluslararası 

standartlar da gözetilerek programların toplam kredileri 140-150 arasında 

belirlenerek aşağı çekildi. 

3.5. Ülkemizde matematik öğretmeni yetiştiren Eğitim Fakülteleri ile 

Fen Fakültelerinde okuyan öğrencilerin kazanmaları hedeflenen 

yeterliliklerin, üniversiteler arasında benzerlik ve farklılıklar 
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Ankara ilinde bulunan 2 devlet üniversitesinde matematik bölümü ve 

matematik öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Fen Fakültesi matematik bölümü okuyan öğrencilerin %42.6’sı 

matematik kavramlarının önemini kavradıklarını, %40.6’sı güncel 

problemlere farklı açılardan bakıp çözümler üretebildiklerini söylerken, 

%41.9’u farklı ispat tekniklerini kullanarak yapılan öğrenme sürecini orta 

düzeyde bulduklarını belirtmişlerdir. 

%42.6’sı matematiksel ispatın önemini kavrarken, %10.9’u bunu az 

derecede, %14.7’si ise çok iyi derecede kavratıldığına değinmişlerdir. 

%49.6’sı öğrenme ortamının öğrenci ve konuya göre uygun hale 

getirilmesini yetersiz bulurken, %22.5’i sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetlerinin hiç olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğu alan 

derslerinin ders saatleri- içerik ve uygulama açısından orta düzeyde yeterli 

olduğuna dikkat çekmişlerdir. Verilen cevapların yüzdelerine göre alan 

derslerinin işlenişi açısından öğrenciyi orta derecede ezbere sevk ettiği 

görülmüştür. Genel kültür dersleri açısından bakıldığında ise yaklaşık 

%40’ı içerik, çeşit, işleniş bakımından yetersiz bulmuşlardır. Öğrencilerin 

hemen hemen yarısı öğrenme ortamının öğrenci ve konu özelliklerine göre 

uygun hale getirilemediğini belirtmişlerdir.  

Eğitim Fakültesi matematik öğretmenliği okuyan öğrencilerin %49.4’ü 

matematik kavramlarının önemini kavrarken, %44.8’i farklı ispat 

tekniklerini kullanarak öğrenmede rol oynayabildiklerini belirtmişlerdir. 

Bölümün öğrencilere matematiksel ispatın önemini ve anlamını kavratma 

derecesini öğrenciler pek çok derecesinde yeterli bulmuşlardır. %42.5’i 

matematiği hem kendi içinde hem da başka alanlarla ilişkilendirebilme 

yeteneğini kazandıklarına inanırken, %37.9’u sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetlerin orta derecede yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Alan dersleri 

ders saatleri ve içerik açısından yaklaşık %40’ı tarafından yeterli 

bulunurken, uygulama açısından çoğunluk yetersiz olduğunu göstermiştir. 

Alan derslerinin işlenişi öğrenciyi orta derecede ezbere sevk ediyor 

diyenler %33.3’tür. Genel kültür dersleri çeşit, içerik, işleniş açısından 

çoğunluk az derecede yani yetersiz bulmuşlardır. 

Fen Fakültesi-Eğitim Fakültesi karşılaştırıldığında, matematik 

kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme beceresini 

matematik okuyan öğrenciler yetersiz bulurken, matematik öğretmenliği 

okuyan öğrenciler orta düzeyde yeterli olduğunu söylemişlerdir. Güncel 

matematik problemlerine farklı açılardan bakıp, doğru çözümler 

üretebilme beceresini matematik bölümü öğrencileri orta düzeyde, 

matematik öğretmenliği okuyan öğrenciler çok derecesinde yeterli 

bulmuşlardır. Farklı ispat tekniklerini kullanarak öğrenmede etkin rol 

oynayabilme beceresini matematik bölümü öğrencilerinin çoğunluğu orta 
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düzeyde, matematik öğretmenliği okuyanların çoğunluğu ise çok 

derecesinde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Matematiksel ispatın 

anlamını ve önemini kavrayabilme derecesini matematik bölümü 

öğrencileri çok derecesinde yeterli bulurken, matematik öğretmenliği 

anabilim dalı öğrencileri pek çok derecesinde yeterli bulmuşlardır. 

Öğrenme ortamını öğrenci ve konu özelliklerine göre uygun hale getirme 

becerisini matematik bölümünde okuyan öğrenciler orta düzeyde, 

matematik öğretmenliğinde okuyan öğrenciler çok derecesinde yeterli 

olduğuna dikkat çekmişlerdir. Alan dersleri içerik, işleniş, uygulama 

açısından matematik bölümünde orta düzeyde olurken, matematik 

öğretmenliğinde çok derecesinde olduğu görülmüştür. Genel kültür 

dersleri içerik, işleniş açısından her iki bölümde de yetersiz bulunmuştur. 

Bunlara ek olarak, Fen Fakültesine ayrı olarak yöneltilen; soyut 

düşünme yeteneği, matematiksel verileri istatistiksel olarak değerlendirip 

yorumla becerisi ve bilgisayar programlama ve algoritma oluşturma gibi 

becerileri bölümün ne derece kazandırdığı sorusuna ortalamalar alınmış, 

%48 ile program orta derecede yeterli bulunmuştur. Eğitim fakültesine ise, 

öğretmenlik meslek derslerinin içerik, ders saati, uygulama açısından 

yeterli olup olmadığı ve eğitim ortamının öğretmenlik mesleğini ne derece 

benimsetip benimsetmediği sorularına ortalama alınmış, %62 ile program 

çok derecede yeterli bulunmuştur. 

4. Sonuç 

Yapılan araştırma sonuçları analiz edildiğinde; 

1.İçerik, ders sayıları, kredileri ve uygulamalar açısından üniversiteler 

arasında 2018-2019 eğitim-öğretim yılına kadar belirli bir standart 

olmadığı dikkat çekmiştir. Delibaş ve Babadoğan (2009) ‘da yaptıkları 

çalışmalarında aynı sonucu biyoloji öğretmenliği için de tespit etmişlerdir. 

Bu sonucu 2015 yılında Leylek vd. tarafından matematik öğretmenliği 

programları karşılaştırılarak da elde edildiği görülmüştür. 

2.Fen fakültelerinde teorik derslerine daha ağırlık verildiği, 

uygulamalara daha az yer ayrıldığı görülmüştür. Teorik derslerin iyi bir 

matematikçi yetiştirmek için yeterli olduğunu fakat matematik öğretmeni 

yetiştirmek için yeterli olmadığını söylemek mümkündür.  

3.Programlardaki zorunlu ders yükümlülüğünün fazla olduğu 

saptanmıştır. 

4.Eğitim fakültelerinde verilen öğretmenlik formasyonuna ilişkin 

derslerin öğretmen adaylarının ilerde uygulama yapacağı okul düzeyi 

ihtiyaçlarına göre verilmediği gözlemlenmiştir. 

5.Fen Fakültesinden mezun olan öğrencilerin öğretmen olabilmeleri 

için katılmaları gereken pedagojik formasyon sertifika programı dersleri 
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ile Eğitim Fakültesinden alınan eğitim dersleri karşılaştırıldığında 

farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Okul deneyimi, Geometri öğretimi, 

Kavram yanılgıları gibi derslerin formasyon programında olmaması dikkat 

çekmiştir. 

6.Yapılan anket sonuçları incelendiğinde, Fen Fakültesinde okuyan 

öğrenciler alan derslerini içerik ve ders saatleri açısından orta düzeyde 

yeterli olduğunu belirtirken, Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler çok 

derecede yeterli buldukları görülmektedir. 

7. Öğretmen yetiştirirken verilen eğitimin, ileride öğretmenlik 

mesleğini yaparken kullanacakları kavramlarla ilişkili olması 

gerekmektedir. Her iki fakültede de okuyan öğrencilerin verdikleri 

cevaplardan da anlaşıldığı gibi, eğitimde düz anlatım tekniğinin hakim 

olduğu, ezbere dayalı bir eğitim gördüklerini ifade etmişlerdir. Benzer 

şekilde; Baştürk (2009) çalışmasında, FEF’deki öğretmen adaylarının 

görüşlerini almış, verdikleri cevaplardan öğrenci ile öğretim elemanı 

arasındaki etkileşimin yetersiz olduğu “ezbere dayalı” bir eğitim 

aldıklarını saptamıştır. 

8. Üniversiteler karşılaştırıldığında ise, her iki üniversitede okuyan 

öğrencilerin ortak kanısı olarak, sadece matematiği öğretmek 

amaçlanmakta, matematiği nasıl öğretileceği konusunda uygulamaya 

yönelik derslerin yetersiz olduğu belirtmişlerdir. Baskan, Aydın ve 

Madden (2006)’ da yaptıkları çalışma da bu sonucu destekler niteliktedir. 

Verilen eğitimin teknik ve akademik boyutlarda tekrar gözden 

geçirilmesini, uygulamaya dönük olması gerektiğini savunmuşlardır. 

9. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen yeni öğretim 

programları ile matematik öğretmenliği programı her okul için standart 

hale getirilmiştir. Ancak bulgularda da bahsedildiği gibi derslerde, 

derslerin kredilerinde ve içeriklerinde değişiklikler olduğu görülmektedir. 

Her okulun belirli bir çerçeve etrafında öğretmen yetiştireceğini bilmek 

olumlu bir gelişme gibi görünse de, yapılan güncelleme sonucunda 

kaldırılan-eklenen dersler, kredileri ve içerikleri düşünüldüğünde bu 

durum olumsuz etki yaratabileceği düşünülmektedir. 

5. Öneriler 

Yapılan bu araştırmanın sonucunda matematik öğretmeni yetiştiren bu 

kurumların programlarının daha iyiye gitmesi için yapılabilecek öneriler 

şu şekilde özetlenebilir.  

Nitelikli öğretmen yetiştirmek adına, öğretmen yetiştirme lisans 

programları yeniden gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi 

önerilebilir. 
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       Fen Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin öğretim programlarında 

görülen alan ve genel kültür derslerinin içerik, ders saatleri, türleri, 

verildiği sömestrleri açısından belirli bir standart çerçevesinde olması 

gerekmektedir. Öğretmen yetiştirmek için verilen öğretmenlik meslek 

dersleri ve alan eğitimi derslerinin süre ve etkinlikler açısından daha yeterli 

düzeye getirilmesi, bu derslerin öğretmen yetiştiren her kurumda aynı 

şekilde verilmesi sağlanmalıdır. 

     Genel olarak genel kültür dersleri sayı ve işleniş açısından yetersiz 

bulunmuş, bunu düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEK ÜZERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Hanife Merve ERDOĞAN1 & Nazan SEZEN-YÜKSEL2 

1: Milli Eğitim Bakanlığı, 2: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

1.Giriş 

Bireylerin günlük hayatlarındaki birçok aktivede başvurdukları 

uzamsal yeteneğin, bilimsel alanlarda, özellikle matematik alanındaki 

önemi tartışılmazdır (Bülbül ve Yüksel, 2014). Uzamsal yeteneğin 

matematiğin birçok alanında sezgisel ve geniş çaplı düşünmeyi 

kolaylaştırması matematik eğitiminde de ilgi gösterilen bir konu olmasını 

sağlamıştır (Usiskin, 1982).  

Uzamsal yetenek üzerinde alanyazında farklı çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak yapılan farklı çalışmalarla birlikte günümüzde bu yeteneğin ve 

içerdiği alt boyutların anlaşılmasında karışıklık yaşanmaktadır (Uygan, 

2011). Bu sebeple uzamsal yetenek ile ilgili evrensel bir tanım 

bulunmamakla birlikte bu konu üzerinde uzun bir süredir yapılan 

çalışmalarda görselleştirme, zihinde döndürme, uzamsal yönelim, uzamsal 

ilişkiler gibi farklı zihinsel becerilerin varlığı incelenmiştir (Carroll, 1993; 

Linn ve Petersen, 1985; Lohman, 1988; Maier, 1998; Sorby, 1999). 

Olkun ve Altun (2003), uzamsal yeteneğin uzamsal ilişkiler ve uzamsal 

görselleştirme olmak üzere iki alt boyutunun varlığından bahsetmektedir. 

Uzamsal görselleştirme, parçaların katlanması, geri açılması, yeniden 

düzenlenmesi, yüzeyin kaplanması gibi etkinlikleri içerebilmekte iken 

uzamsal ilişkiler ise iki ve üç boyutlu geometrik formları bir bütün olarak 

zihninde çevirebilme ve onları çeşitli konumlanışlarda tanıyabilme olarak 

ifade edilmektedir (Kök, 2012). 

    Uzamsal yeteneğin bir yetenek mi yoksa bir beceri mi olduğu, bu 

kavram ortaya atıldığı ilk andan itibaren tartışma konusu olmuştur. Buna 

göre, uzamsal yeteneğin doğuştan gelen bir özellik olarak görülmesinin 

yanı sıra, birçok çalışmada bu yeteneğin çeşitli faaliyetlerle 

geliştirilebileceği iddia edilmektedir. Bu nedenle uzamsal yeteneğin 

geliştirilip geliştirilemeyeceği sorusu alanyazında yer alan bir başka 

sorudur. Uzun yıllar tartışılan bu sorun uzamsal yeteneğin belli araçların 

ve yöntemlerin kullanıldığı eğitimlerle geliştirilebileceği üzerinde 

odaklanmaktadır (Uygan, 2011). Bu noktada ise uzamsal yetenek üzerine 

yapılan çalışmalarda kullanılan materyaller dikkat çekmektedir. Uzamsal 

yetenek üzere yapılan çalışmaların bir kısmında bilgisayar destekli 

materyaller kullanılırken (Turğut, 2010; Uygan, 2011; Topaloğlu, 2011; 
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Mumcu ve Yıldız, 2015) bir kısmında ise somut materyallerin de 

kullanıldığı (Sarı, 2012; Yıldız ve Tüzün, 2011; Yurt, 2011) görülmüştür. 

Lord (1985) ve Mansfield (1985) uzamsal yeteneğin öğretim yoluyla 

geliştirilebileceğini savunmaktadırlar (akt. Bulut & Köroğlu, 2000). 

Mansfield, düşünme becerilerini kazandırmaya büyük bir katkısı olan 

uzamsal yeteneğin projektif geometri öğretilerek geliştirilmesini 

önermektedir.  

Clements ve McMillen (1996), öğrencilerin uzamsal ve geometrik 

düşünme becerilerini geliştirebilmek için somut modellerin önemini 

vurgulamışlardır.  

Olkun (2003), uzamsal ilişki görevlerinin, birçok mühendislik çizim 

uygulamalarında yer alan 2-boyutlu ve 3–boyutlu geometrik şekillerinin 

döndürülmelerinin hayal edilebilmesi yeteneğini içerdiğini belirtmektedir.  

Olkun çalışmasında, öğrencilerin uzamsal yeteneklerini mühendislik çizim 

yaklaşımlarıyla geliştirebilmeyi amaçlamış ve bu amaçla geliştirdiği 

etkinliklerle öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin geliştirilebileceğini 

göstermiştir. 

Olkun ve Sinoplu (2008), somut modeller kullanarak yaptıkları katı 

cisimlerin anlaşılmasına yönelik çalışmalarında, bu uygulamanın uzamsal 

ilişkilerin keşfedilmesine yardımcı olduğu sonucuna varmışlardır. 

Olkun ve Altun (2003), ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar sahibi olma 

ve çeşitli bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri 

başarıları arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında, 

bilgisayarın doğası gereği çoğunlukla görsel görüntülerle oynanmasına 

ortam sağlaması dolayısıyla uzamsal düşünmenin gelişmesine katkı 

sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. 

Yine bir başka çalışmada Rafi vd. (2006), uzamsal yeteneklerin 

bilgisayar destekli mühendislik çizimleri ile geliştirilebildiğini 

göstermişlerdir. Bu çalışmada uzamsal yetenek, uzamsal görme ve zihinsel 

dönüşüm olmak üzere iki boyut olarak ele alınmıştır. Bu yeteneklerin 

geliştirilmesi amacıyla Karşılıklı Etkileşimli Mühendislik Çizimi 

(EDwgT) eğitimi ve iki tür geleneksel yöntem uygulanmıştır. Geleneksel 

yöntemlerin birinde dijital videolardan yararlanılarak oluşturulan, 

diğerinde ise hiçbir etkinin gösterilmediği yazılı materyaller kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, EDwgT eğitimi uygulanan 

öğrencilerin uzamsal görselleştirme yetenek düzeyinde anlamlı artış 

gözlenirken, zihinde döndürme görev sürelerinde gruplar arasında 

herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir. 

“Somut materyal” tanımındaki “somut” kavramı materyallerin işlevini 

açıklamak ve somuttan soyuta öğrenme sürecinin rolünü vurgulamak için 

kullanılmaktadır (Goldsby, 2009). Aritmetik öğretiminde, somut 
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materyaller çok uzun süreçte gerekli görülmese de düzlem ve özellikle 

uzay geometri gibi konuların farklı düzeylerdeki öğretiminde şekillerin 

derinlemesine incelenmesi, kuralların anlaşılması ve geometrik ilişkilerin 

keşfedilmesi için öğretimde bu tür araçların kullanılması gerektiği 

belirtilmektedir (Szendrei, 1996). 

Bilgisayar destekli yaklaşımların matematik eğitiminde kullanılmasıyla 

birlikte ise öğrencilerin hesaplama ve grafik çizme işlemlerinin 

kolaylaşmış ve aynı zamanda soyut matematiksel kavramlar elektronik 

ortamda somutlaştırılmış ve matematiğin öğrenilmesinde sezgilerin, 

tahminlerin, keşiflerin ve genellemelerin daha fazla kullanılmasına olanak 

tanınmıştır (Uygan, 2011). 

Bu çalışma ile ülkemizde uzamsal yetenek üzerine yapılmış olan 

çalışmalar bir araya getirilerek, materyal kullanımının uzamsal yeteneğe 

olan genel etki büyüklüğünün ortaya konması hedeflenmiştir. Ülkemizde 

uzamsal yetenek üzerine yapılan çalışmalarda materyal kullanımına sıkça 

rastlanmakla birlikte bu materyallerin uzamsal yeteneğin gelişimine genel 

etkisini gösteren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden bu çalışma da 

materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkisini belirlemek amacıyla meta 

analiz yöntemi kullanılmıştır. 

2. Yöntem  

   2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz, analiz 

birimi olarak yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmaların verilerinin 

kullanıldığı ve nicel yöntemlerle gerçekleştirilen bir dizi tekniğin adıdır 

(Cooper ve diğerleri, 2009: 6). Balcı (2011)’ e göre ise meta analiz, farklı 

yer ve zamanlarda ve farklı araştırmacılar tarafından yürütülmüş olan 

çalışmaların sonuçlarının istatistiksel olarak bütünleştirilmesi yöntemidir. 

Eğitim bilimleri alanında, meta-analiz sözel ve sayısal test 

puanlarındaki farklılığı bulmaya odaklanan çeşitli çalışmalarda çok yararlı 

bir yöntemdir (Kış, 2013). 

Temel olarak iki tür meta-analizi vardır: Grup karşılaştırma (group 

contrast) meta-analizi ve korelasyonel ilişki (correlational association) 

meta-analiz (Durlak, 1995’den akt: Kaşarcı, 2013). Bu çalışma ise grup 

karşılaştırması meta analiz türüne göre yürütülmüştür. 

2.2. Veri Toplama 

Ülkemizde, uzamsal yeteneğe etkisi olan değişkenlere yer verilen 

çalışmalara erişebilmek amacıyla EBSCO, ERIC, YÖK, Ulakbim, 

arastirmax veri tabanları taranmıştır. Ayrıca Google ve Google akademik 

arama motoru kullanılarak taramalar yapılmıştır.  
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Taramalar yapılırken “uzamsal yetenek”, “uzamsal”, “uzamsal beceri”, 

“uzamsal düşünme”, “uzamsal görselleştirme” kelime gruplarının ile 

“spatial talent”, “spatial”, “Spatial Thinking”, Spatial ability”, spatial 

visualization ability” anahtar kelimeleri ile aramalar gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak uzamsal yetenek ile ilgili ülkemizde çok sayıda makale, 

yüksek lisans ve doktora tezinin olduğu görülmüş; ancak çalışma amacına 

uygun olarak veri toplamaya gidilmiştir.  

2.3.Dâhil Edilme Kriterleri 

Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların belirlenmesi aşamasında şu 

kriterler aranmıştır: 

Kriter 1: Ülkemizde yapılmış makale, yüksek lisans ve doktora tezi 

olması. 

Kriter 2: Çalışmaların 2000 ile 2016 yılları arasında yapılmış olması. 

Kriter 3: Uzamsal yetenek üzerine yürütülmüş çalışmalarda deney 

grubuna yer verilmiş olması.  

Kriter 4: Uzamsal yetenek üzerine yürütülmüş çalışmalarda deney 

grubunda materyal kullanılmış olması. 

Kriter 5: Çalışmalarda materyal kullanımının uzamsal yeteneğe 

etkisinin incelenmiş olması. 

Kriter 6: Çalışmalarda ön test ve son testlere ait ortalama, standart 

sapma, örneklem sayısı gibi değerlere yer verilmiş olması. 

2.4. Kodlama Yöntemi ve Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Bu çalışmada birbirinden farklı özelliklere sahip birden fazla çalışma 

incelenmiştir. Bu farklı özelliklerin uzamsal yeteneğe olan etkisini ortaya 

koyabilmek amacıyla çalışmaya dâhil edilen araştırmaların özellikleri 

kategorik değişkenler halinde kodlanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 

çalışmaların kodlanması aşamasında ise çalışma karakteristikleri 

belirlenmiştir. Çalışma karakteristikleri, çalışmaya etki ettiği düşünülen ve 

araştırmacılar tarafından önceden belirlenen çalışmanın bağımsız 

değişkenleridir (Şen ve Yılmaz, 2013).  
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Tablo 1. Çalışma Karakteristikleri ve Yayınlar 

Yayınlar 

Y
A

Y
IN
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A
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A
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IŞ
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Ü
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Ü
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A
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A
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Ü
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Ç
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Y
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Ü
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Ü

L
D

Ü
Ğ
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K
İŞ

İ 
S

A
Y
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I 

D
E

N
E

Y
 

G
R

U
B

U
N

A
 

U
Y

G
U

L
A

N
A

N
 

T
E

K
N

İK
 

UYGAN 2 2 3 3 3 

TURĞUT 2 3 3 4 1 

TOPALOĞLU 2 2 2 2 1 

KÖK 3 3 1 1 2 

AKBAY 3 2 2 3 1 

YILDIZ VE TÜZÜN 2 1 1 4 1 

ŞİMŞEK VE KORU 

YÜCEKAYA 
3 1 1 2 1 

ALYEŞİL KABAKÇI 

VE DEMİRKAPI 
3 1 2 1 2 

OLKUN VE ALTUN 1 1 1 4 1 

YAVUZ MUMCU VE 

YILDIZ 
3 1 1 3 1 

BAŞARAN ŞİMŞEK 3 2 1 2 1 

İÇA TURHAN 2 2 1 1 1 

SARI 3 2 1 2 1 

YURT 2 2 1 3 3 

KALAY 3 2 1 3 1 

BOYRAZ 2 2 1 3 1 

UZUN 3 2 1 2 1 
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Tablo 1 incelendiğinde, çalışmalar yayınlanma yıllarına göre; 2000-

2005 yılları arasında yapılan çalışmalar 1, 2006-2011 yılları arasında 

yapılan çalışmalar 2, 2012-2017 yılları arasında yapılan çalışmalar 3 olarak 

kodlanmıştır. 

Çalışmanın yayın türlerine göre; makaleler 1, yüksek lisans tezler 2 ve 

doktora tezler 3 olarak kodlanmıştır. 

Çalışmanın uygulama düzeylerine göre; ilköğretim düzeyi 1, 

ortaöğretim düzeyi 2, yükseköğretim düzeyi 3 olarak kodlanmıştır. 

Çalışmanın yürütüldüğü kişi sayısına (n) göre; 0<n≤30 ise 1, 31≤n≤50 

ise 2, 51≤n≤100 ise 3, n≥101 ise 4 olarak kodlanmıştır. 

Deney grubunda kullanılan materyal bilgisayar destekli ise1, somut 

materyal ise 2 ve iki materyalde kullanıldı ise 3 olarak kodlanmıştır. 

2.5.Verilerin Analizi 

Etki büyüklüğü, örneklemden elde edilen sonuçların yokluk 

hipotezinde tanımlanan beklentilerden sapma düzeyini gösteren 

istatistiksel değerdir (Cohen, 1994; Vacha-Haasse ve Thompson, 2004’den 

akt: Özsoy ve Özsoy, 2013).  Etki büyüklüğü, genel olarak, yokluk 

hipotezleri ile alternatif hipotezler arasındaki farkın büyüklüğü olarak 

tanımlanmaktadır. Bu ise araştırma sonuçlarının pratikteki anlamlılığının 

bir göstergesi niteliğindedir (Özsoy ve Özsoy, 2013). 

İki grup ortalaması arasındaki farkın hesaplandığı istatistiksel 

yöntemler (tek grup t-test, ilişkili örneklemler için t-testi, ilişkisiz 

örneklemler için t-test, vb.) için etki büyüklüğü hesaplanmasında Cohen’s 

d formülü (Cohen, 1988) yaygın biçimde tercih edilmektedir. Cohen’s d 

formülü ile hesaplama yapabilmek için grupların ortalamalarına ve 

harmanlanmış standart sapma (pooled standart deviation) bilgilerine 

ihtiyaç vardır. Harmanlanmış standart sapma ve Cohen’s d hesaplanması 

aşağıda formül ile hesaplanmaktadır: 

Harmanlanmış Standart Sapma =√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2
 

Cohen’s d = 
Ö𝑟𝑛𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤 𝐹𝑎𝑟𝑘𝚤

Harmanlanmış Standart Sapma
 

Hesaplamalar sonucunda elde edilen d değeri şu şekilde yorumlanır: 

.20- küçük (small) etki büyüklüğü; .50- orta (medium); .80 ise büyük 

(large) etki büyüklüğü (Cohen, 1988). Bununla birlikte Cohen’s d değeri 

aynı zamanda örneklem büyüklüğünün kestirilmesi amacıyla da 

kullanılmaktadır. Cohen’s d formülü ile elde edilen küçük etki 

büyüklükleri, daha büyük örneklem gerekliliğini gösterir. 
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Grup ortalamaları farkını temel alan istatistiksel yöntemlerde, etki 

büyüklüğü hesaplamaları için Cohen’s d formülünün yanı sıra Hedges’s g 

ve Glass’s Δ hesaplamaları da yapılabilmektedir. Hedges’s g hesaplanması 

Cohen’s d ile oldukça benzer olmakla birlikte sadece harmanlanmış 

standart sapma hesaplamasında farklılık vardır. Hedges’s g hesaplanırken: 

 

Hedges’s g = 
𝐺𝑟𝑢𝑝 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤 𝐹𝑎𝑟𝑘𝚤

Harmanlanmış Standart Sapma
 

Harmanlanmış Standart Sapma =√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

Bu çalışmada, materyal kullanımının uzamsal yetenek üzerindeki 

etkililiğini ortaya koymak için ortalama etki büyüklüğü modeli Rastgele 

Etki Modeli (RandomEffects Model) temel alınarak hesaplanmıştır.  Etki 

büyüklüğü hesaplamasında Hedge’s d kullanılmıştır. 

Ayrıca çalışmada Microsoft Excel ile IBM SPSS Statistics 20 ve 

Comprehensive Meta-Analysis istatistiksel paket programları 

kullanılmıştır. 

2.6. Yayın Yanlılığı 

Meta analiz çalışmalarındaki en büyük sakınca, araştırmaya dâhil 

edilen yayınların bulgularının yanlı çıkma düşüncesidir. Meta analiz 

hakkındaki bu olumsuz düşünce ve tereddütlerin ortadan kalkması yani 

dağılımın normale dönmesi için konu hakkında etki büyüklüğünü sıfır 

verecek kaç tane çalışmanın analize dâhil edilmesi gerektiği 

hesaplanmaktadır (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009 akt: 

Sarıer, 2016). Çalışmada yayın yanlılığını analiz edebilmek için Klasik 

Güvenli N (Classic Fale-Safe N) analizinden yararlanılmıştır. Yapılan 

analizin sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Klasik güvenli N analizi Meta-Analizin Gücü  

Z-değeri  8,47334  

p-değeri  0,00000 

Alfa değeri  0,05000  

Alfa değeri için Z değeri  1,95996 

N  27 

p>alfa sonucu için gerekli     

çalışma sayısı  

478  

Tablo 2'de verilen Klasik Güvenli N analizinde, p değerinin alfa 

değerinden küçük olması çalışmanın güçlü ve güvenilir olduğunun 
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göstergesi kabul edilmektedir (Sarıer, 2016). Elde edilen bulgulara göre, 

yapılan meta-analiz çalışmasının sonucunu geçersiz kılmak için 478 tane 

bireysel çalışmanın daha analize eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca Funnel 

grafiğinin asimetrik olması, çalışma örnekleminin yanlı olduğu anlamına 

gelmektedir. 

 

Şekil 1. Funnel Grafiği 

Ulaşılan bu bilgiler(p<0,05), meta-analiz çalışmasında yayın 

yanlılığının olmadığını göstermektedir. 

3.Bulgular ve Sonuç 

Ülkemizde uzamsal yetenek üzerine yapılan araştırmalarda materyal 

kullanılan 17 çalışmanın çalışma karakteristikleri açısından incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara Tablo 3’de yer verilmiştir 

 

Tablo 3. Araştırmaya Dâhil Edilen Çalışmaların Çalışma Karakteristikleri 

için Frekans ve Yüzdeleri 

 Kategoriler 

      1 2    3    4 

Yayınlanma Yılı 

f     1 7    9  

% 5,88 41,18 52,9

4 

 

Çalışmanın Yayın Türü f     5     10    2  
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% 29,41 58,82 11,7

6 

 

Çalışmanın Uygulanma Düzeyi 

f     12 3    2  

% 70,59 17,65 11,7

6 

 

Çalışmanın Yürütüldüğü Kişi 

Sayısı 

f 3 4    7    3 

% 17,65 23,53 41,1

8 

17,65 

Deney Grubuna Uygulanan 

Materyal 

f     13 2    2  

% 76,47 11,76 11,7

6 

 

 

Yayınlanma yılına göre incelendiğinde; çalışmaların en çok 2012- 2017 

yılları arasında olduğu anlaşılmaktadır.  Yayın türü açısından 

incelendiğinde; yüksek lisans tezlerinin makalelerden, makalelerin ise 

doktora tezlerinden fazla olduğu tespit edilmiştir.  Çalışmaların en çok 

ilköğretim düzeyinde yapıldığı görülmüştür. Çalışmaların yürütüldüğü 

örneklem büyüklüklerine bakıldığında; en çok 51 ile 100 kişi arasındaki 

katılımcılarla çalışmaların yürütüldüğü, daha sonra 31 ile 50 kişi 

arasındaki katılımcılarla yürütüldüğü anlaşılmıştır. Çalışmalarda deney 

gruplarında kullanılan materyaller incelendiğinde; en çok bilgisayar 

destekli materyallerin daha sonra somut materyaller ile ikisinin bir arada 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda kullanılan testlere ilişkin 

aritmetik ortalama, standart sapma, örneklem büyüklüğü değerleri 

kullanılarak hesaplanan harmanlanmış standart sapma, etki büyüklüğü 

değerlerine Tablo 4’de yer verilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan 

materyal türü, ön test ile son test arasındaki farkın .05 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı olup olmadığı da belirtilmiştir. Meta analizine dâhil edilen 

çalışmalarda birden fazla veri toplama aracı ile materyal kullanıldığı 

durumlar tespit edilmiş olup bu veri toplama araçlarına ilişkin nicel 

verilere de tabloda yer verilmiştir.  
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Tablo 4. Meta Analize Dahil Edilen Çalışmalara İlişkin Veriler ve Etki Düzeyleri 

Yayınlar Et

ki 

Veri Toplama Aracı Ö

n    

Son Ss

Ön 

SsSo

n 

N Har. 

Ss 

Etk

i.B

üy. 

Mater

yal 

Ön-Son 

Test 

Akbay (2015) 

K
ü

çü
k
 

Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

5,0

6 

6,0

0 

2,2

4 

2,34 4

3 

7,16 0,1

3 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Yıldız Ve Tüzün 

(2011) 

Zihinde Döndürme 

Testi 

24,

6 

26,

1 

5,4

9 

5,17 5

8 

10,5 0,1

5 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

değil  

Akbay (2015) Zihinde Döndürme 

Testi 

28,

8 

30,

4 

5,0

6 

6,66 4

3 

10,4 0,1

5 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

değil 

Çakmak (2009) Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

18,

7 

20,

2 

3,9

8 

4,92 3

8 

8,66 0,1

7 

Somut Anlamlı 

Arıcı (2012) Küp Karşılaştırma Testi 18,

5 

20,

7 

5,8

7 

5,8 8

5 

12,2 0,1

8 

Somut Anlamlı 

Çakmak (2009) Uzamsal Döndürme 

Testi 

3,4

7 

4,7

9 

2,4

9 

2,59 3

8 

6,97 0,1

9 

Somut Anlamlı 

Arıcı (2012) Kart Çevirme 7,7

3 

9,8

9 

3,1

7 

3,43 8

5 

10,2 0,2

1 

Somut Anlamlı 

Uygan (2011) Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

16,

7 

19,

2 

6,3

2 

7,29 2

4 

10,5 0,2

4 

Somut Anlamlı 

değil  
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Uygan (2011) Uzamsal Yetenek Testi 14,

7 

17,

6 

7,5

1 

6,61 2

4 

10,8 0,2

7 

Somut Anlamlı 

değil  

Çakmak (2009) Uzamsal Yetenek Testi 22,

2 

25,

0 

5,0

9 

6,53 3

8 

10,1 0,2

8 

Somut Anlamlı 

Kalay (2015) Uzamsal Yönelim Testi 11,

0 

13,

6 

3,5

4 

3,72 4

1 

8,05 0,3

2 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Sarı (2012) Uzamsal Yetenek Testi 14,

6 

17,

5 

5,4

1 

5,21 2

8 

8,97 0,3

2 

Somut Anlamlı 

Arıcı (2012) Kart Çevirme 68,

6 

84,

9 

30,

1 

34,4 8

5 

46,4 0,3

5 

Somut Anlamlı 

Yurt (2011) Kart Çevirme 37,

7 

56,

3 

32,

1 

39,3 2

9 

50,1 0,3

7 

Somut Anlamlı 

değil  

Yıldız Ve Tüzün 

(2011) 

Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

3,1

2 

6,4

1 

1,6

7 

3,54 5

8 

8,43 0,3

9 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

değil  

Boyraz (2008) 

O
rt

a 

Uzamsal Yetenek Testi 42,

2 

60,

4 

14,

6 

34,0 1

8 

36,2 0,5

0 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Şimşek (2012) Uzamsal Yetenek Testi 15,

2 

19,

4 

4,6

7 

5,60 1

7 

8,07 0,5

1 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Yurt (2011) Uzamsal Döndürme 

Testi 

6,5

5 

10,

0 

2,2

2 

3,08 2

9 

6,40 0,5

5 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 
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Uygan (2011) Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

15,

1 

20,

5 

5,6

5 

6,59 2

4 

9,71 0,5

6 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Uygan (2011) Uzamsal Yetenek Testi 13,

37 

18,

8 

6,0

9 

6,16 2

4 

9,69 0,5

6 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Mumcu Ve Yıldız 

(2015) 

Düzlemsel Şekil 

Kavrama Testi 

12,

1 

16,

4 

2,0

7 

2,54 2

8 

6,03 0,7

1 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Yurt (2011) Uzamsal Döndürme 

Testi 

6,9

7 

12,

0 

3,5

3 

2,8 2

9 

6,83 0,7

4 

Somut Anlamlı 

Yurt (2011) 
  

  
 B

ü
y
ü
k
 

Kart Çevirme 39,

52 

82,

2 

36,

4 

38,6

8 

2

9 

52,4

7 

0,8

1 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Boyraz (2008) Uzamsal Yetenek Testi 26,

94 

48,

1 

15,

9 

18,1

6 

2

0 

23,9

5 

0,8

9 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Kök (2012) Uzamsal Yetenek Testi 36,

07 

55,

3 

13,

4 

12,5

3 

3

0 

18,8

0 

1,0

2 

Somut Anlamlı 

Uzun (2013) Uzamsal Görselleştirme 

Testi 

12,

76 

20,

4 

3,5

2 

3,85 1

7 

6,37 1,2

0 

Bilg. 

Destekli 

Anlamlı 

Kök (2012) Yaratıcı Düşünme Şekil 

Üretim T 

41,

27 

68,

9 

9,3

8 

15,6

0 

3

0 

18,6

6 

1,4

8 

Somut Anlamlı 

Kabakcı 

&Demirkapı (2016) 

Uzamsal Yetenek Testi 75,

45 

90,

4 

8,2 4,1 1

1 

9,24 1,6

2 

Somut Anlamlı 
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Tablo 4 incelendiğinde; araştırmaya dâhil edilen 17 çalışmada toplam 

28 veri toplama aracı kullanıldığı gözükmektedir. Ayrıca 28 veri toplama 

aracının kullanıldığı bu verilere ilişkin 14’ünde bilgisayar destekli 

materyal, 14’ünde ise somut materyal kullanılmıştır.  Tablo 4’e göre; 6 veri 

toplama aracında uygulama öncesi ve sonrası test ortalamalarına ilişkin 

farkın 0.05 anlamlılık düzeyinde önemli olmadığı, 22 veri toplama aracı 

verilerine göre ise uygulama öncesi ile sonrası test ortalamaları arasındaki 

farkın 0.05 anlamlılık düzeyinde önemli olduğu anlaşılmaktadır. Son 

olarak; araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda kullanılan 15 veri toplama 

aracına ilişkin etki büyüklüğünün küçük etki düzeyinde olduğu, 7 veri 

toplama aracına ilişkin etki büyüklüğünün orta etki düzeyinde olduğu ve 6 

veri toplama aracına ilişkin etki büyüklüğünün ise büyük etki düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir. 

  

            Şekil 2. Etki Büyüklükleri Normal Dağılım Grafiği 

Etki büyüklüklerinin normal dağılım gösterdiği IBM SPSS Statistics 20 

programı ile hesaplanmış olup etki büyüklüğü normal dağılım grafiğine 

Şekil 2’de yer verilmiştir. Ayrıca etki büyüklüklerine ilişkin çarpıklık, 

basıklık değerlerine Tablo 5’de yer verilmiştir. 
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Tablo 5. Etki Büyüklüklerine İlişkin Çarpıklık- Basıklık Verileri  

 Çarpıklık St. Hata Basıklık St. Hata 

Etki 

Büyüklüğü 
1,359 ,441 1,317 ,858 

 

Çarpıklık (1,359) ve basıklık (1,317) değerlerinin +1 ve -1 aralığına 

yakın olmasından dolayı etki büyüklükleri değerlerinin normal dağılım 

gösterdiği söylenebilir. 

Tablo 6. Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Etki 

Büyüklüğü 

   ,186 28 ,015    ,849 28 ,001 

 

Ayrıca Shapiro-Wilk (W=0,849, p<0,05) ve Kolmogorov Smirnov 

(S=0,186, p<0,05) testi sonuçları incelendiği zaman etki büyüklüğü 

değerlerinin normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Normal dağılıma 

ilişkin tüm bu veriler göz önünde bulundurularak bu 17 çalışmaya ait 28 

verinin meta analiz için birleştirilmesinin istatistiksel olarak uygun olduğu 

söylenebilir. 

Meta-analizde hangi modelin kullanılacağını belirlemek için yapılan 

heterojenlik testi yapılmıştır. Heterojenlik testine ait p değerinin 0,05’ten 

büyük olması dağılımın homojen olduğunu ve dolayısıyla sabit etki 

modelinin kullanılabileceğini gösterir. Bu değerin 0,05’in altında olduğu 

durumlarda ise rastgele etki modeli kullanılmalıdır (Aybek, 2017). 

Heterojenlik testi verileri, Q=194,798, df=26, p=0,00<0,05 olup Rastgele 

Etki Modeli kullanılmasına karar verilmiştir. 

Comprehensive Meta-Analysis istatistiksel paket programları 

kullanılarak rastgele etkiler modeline göre ortalama genel etki büyüklüğü 

d=0,294 (0,093 standart hata ve 95 % Güven Aralığı (CI)= 0,112 ile 0,447) 

olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı z testine 

göre hesaplama yapıldığında 3,161 (p=0,002) olarak tespit edilmiştir.  

Etki büyüklüğü değeri; 0,20 – 0,50 arasında olduğunda küçük düzeyde, 

0,50-0,80 arasında olduğunda orta düzeyde, 0,80 ve üzerinde bir değer 

olduğunda geniş düzeyde bir etkiye sahiptir (Cohen, 1988: 40). Etki 

değerinin 0,20-0,50 arasında olduğundan küçük düzeyde etki büyüklüğüne 

sahiptir. 
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Materyal kullanımının öğrencilerin uzamsal yeteneklerine olan etki 

büyüklüğü; kullanılan materyal türüne göre, en yüksek etki büyüklüğü 

0,333 ile somut materyal kullanıldığında ve en düşük etki büyüklüğü 0,212 

ile bilgisayar destekli materyallerin kullanıldığı durumlarda görülmüştür.  

Comprehensive Meta-Analysis programında gruplara göre etki 

büyüklüğü hesaplanmasında total-between sütunundaki p değerinin 

0,05’ten büyük olması sonuçların gruplandırmaya göre farklılık 

göstermediği ifade eder (Aybek, 2017).  

Sonuç olarak; genel etki büyüklüğü kullanılan materyal türüne göre 

(p=0,00<0,05)farklılık göstermemektedir. 

 

4.Tartışma ve Öneriler 

Yapılan meta analizi sonucunda materyal kullanımının uzamsal 

yetenek üzerine olan etkisi rastgele etkiler modeline göre ortalama genel 

etki büyüklüğü d=0,294 (0,093 standart hata ve 95 % Güven Aralığı (CI)= 

0,112 ile 0,447) olarak bulunmuştur.  Bu sonuca göre, materyal 

kullanımının uzamsal yetenek üzerinde düşük bir etkiye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Alanyazında yapılmış birçok çalışmada materyal 

kullanımının uzamsal yetenek üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Akbay, 

2015; Yıldız ve Tüzün, 2011; Çakmak, 2009; Arıcı, 2012; Uygan 2011; 

Kalay, 2015; Sarı, 2012; Yurt, 2011; Boyraz, 2008; Şimşek, 2012; Mumcu 

ve Yıldız, 2015; Kök, 2012; Uzun, 2013; Kabakçı ve Demirkapı, 2016). 

Ancak yine bu çalışmaların içerisinde materyal kullanımının uzamsal 

yetenek üzerine etkili olmadığı sonucuna ulaşılan durumlara da 

rastlanmıştır (Yıldız ve Tüzün, 2011; Akbay, 2015; Uygan 2011; Yurt, 

2011). Bu durum materyal kullanımının uzamsal yetenek üzerinde düşük 

bir etkiye sahip olması sonucunu desteklemektedir. 

Yapılan analiz sonucunda materyal kullanımının uzamsal yetenek 

gelişiminin üzerinde düşük etkiye sahip olduğunun elde edilmesi bundan 

sonra bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir sonuçtur. 

Uzamsal yeteneğin bir yetenek olarak değerlendirilmesi doğuştan gelen 

bazı özellikler barındırdığı yönünde bir gösterge olarak kabul edilebilir. Bu 

nedenle bu yeteneğin gelişimi için kullanılacak yöntemler seçilirken 

bireylerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi bir gereklilik haline 

gelmektedir. 

Kullanılan materyal türüne göre uzamsal yetenek üzerine olan etki 

büyüklüğü; somut materyal kullanıldığında 0,333 ve bilgisayar destekli 

materyallerin kullanıldığı durumlarda 0,212 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durum somut materyal kullanımının bilgisayar destekli materyal 

kullanımına göre daha büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak 

materyal türü değişse de etki büyüklüğü düşük etki büyüklüğü düzeyinde 
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kalmaktadır. Bu durum ise materyal türü değişse de genel etki büyüklüğü 

kullanılan materyal türüne göre (p=0,00<0,05) farklılık göstermemesi 

sonucu ile uyuşmaktadır.  

Somut materyallerin bilgisayar destekli materyallere nazaran daha fazla 

etki büyüklüğüne sahip olması, bu yeteneğin gelişiminde kullanılan somut 

materyaller üzerine eğilmenin önemini ortaya koymaktadır. Uzamsal 

yeteneğin gelişmesinde çok büyük etki göstermese de oluşabilecek artışın 

daha da artması için somut materyallerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde 

oluşturulması uzamsal yeteneğin geliştirilmesi için önemli bir adım 

olabilir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında uzamsal yetenek ile iligli 

çalışmaların ilköğretim düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. İleri ki 

zamanlarda yapılacak çalışmalarda diğer seviyelere yoğunlaşılarak farklı 

yaş seviyelerine uygun etkinliklerde de benzer sonuçların elde edilip 

edilmeyeceği üzerine sonuçlar elde edilebilir.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Semra Demir Başaran1& Ergün Arık2 & Dürdane Lafcı-Tor3 

 

1. GİRİŞ 

Okuryazarlık kavramı eğitim literatüründe karşılaşılan en güncel 

kavramlardan biridir. Okuryazarlığı, temel okuma yazma becerileri ile 

sınırlandıran 1950’li yıllardaki ilk tanımlardan bugüne kavram anlamsal 

bir dönüşüm yaşamış,  önce okuduğunu anlama ve yazıyla kendini ifade 

etmenin zihinsel becerilerin gelişimine etkisi bağlamında irdelenmiş 

ardından ilk defa epistemoloji ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. 

Okuryazarlığın bireylerin düşünme biçimini değiştiren, kültürel bir 

organizasyon türü olduğu, ilkel bir toplumdan ileri bir topluma geçişin 

anahtar faktörü olduğuna vurgu yapılmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde 

okuryazarlık kavramı sosyalleşme ve etkileşim temelli teori ve 

araştırmaların, sosyolojideki modern gelişmelerin etkisi ile yeni ve farklı 

bir anlama bürünmüş, sınıf, cinsiyet yaş ve kültürle olan ilişkiler de dahil 

olmak üzere kavram sosyo-kültürel okuryazarlık olarak tanımlanmıştır. 

Yapılan çok sayıda çalışma kavramın sadece tanımını değiştirmekle 

kalmamış, bu konuda köklü bir bakış açısı değişimini beraberinde 

getirmiştir (Aşıcı, 2009; Güneş, 1997; Lankshear, 1999). 1990’lı yıllardan 

sonra, okuryazarlıkla ilişkilendirilen alanlar sürekli değişen yaşam 

gereksinimleri ve teknolojik gelişmelerle ilintili olarak çeşitlilik 

göstermiştir (Altun,  2005).  Bilgisayar, kültürel, teknolojik,  internet, 

medya okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık türleri bireyin tüm hayatını 

kuşatan yaşam tarzı anlamında kullanılmak üzere eğitim literatüründe 

yerini almıştır. Hatta bunlardan bazıları eğitim kurumlarında program 

adlarının ve derslerin değişmesine neden olmuştur (Lankshear, 1999). 

Yeni okuryazarlıklar ya da çoklu okuryazarlıklar söylemleri (Çakmak, 

2013; Gençtürk ve Karatekin, 2013; Lankshear ve Knobel, 2011) ve bilgi 

ve finansal okuryazarlık (economic literacy) (Snavely ve Cooper, 1997)  

kavramlarının da eklenmesiyle okuryazarlık kavramının kapsamı oldukça 

                                                           
1Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Kayseri, Türkiye, e-posta: semrademirr@hotmail.com 
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genişlemiş ve kavram sosyal çevreden de etkilenen ve temelinde iletişimin 

yer aldığı bir eğitim terimi olarak evrilmiştir (Öztürk, 2012). 

21. yüzyılın okuryazarlık türlerinden biri olan finansal okuryazarlıkla 

ilgili araştırmacıların fikir birliğine vardıkları bir tanımlamadan söz 

edilememekle birlikte bu konuda öncü araştırmacılardan olan Claxton 

(2008), bu kavramı önemli finansal kararların etkilerini anlama, bütçeleme, 

tasarruf ve yatırım yapma ve varlıkların korunması yoluyla parayı yönetme 

yeteneği olarak tanımlamıştır. Diğer yandan, Atkinson ve Messy (2012) 

finansal okuryazarlığı, bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını 

değerlendirebilme ve bütçelerini doğru yönetebilme yeterliğine sahip 

olmaları şeklinde tanımlamaktadır. Gökmen (2012) ise bireylerin 

ekonomik olarak doğru kararlar alabilmesi için sahip olması gereken bilgi, 

beceri, tutum ve davranış örüntülerine finansal okuryazarlık adını 

vermektedir. 

Okulların ve öğrencilerin gelişimlerine hizmet etmeyi amaçlayan 

gönüllü bir kuruluş olan NCRL, 21. yüzyıl temel okuryazarlıkları arasında 

ekonomi okuryazarlığını ele alarak kavramı öğrencilerin ekonomik 

sorunları tespit edebilmesi, ekonomik koşullardaki ve kamu 

politikalarındaki değişikliklerin sonuçlarını inceleyebilmesi ve maliyet 

fayda analizi yapabilme becerisi olarak tanımlamaktadır (NCREL, 2003). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’ye göre finansal eğitim, 

bireylerin finansal ürünler ve kavramlarla ilgili anlayışlarını, bilgi, öğretim 

ve tavsiyeler yoluyla geliştirmeyi,  finansal riskleri ve fırsatları daha fazla 

fark etmelerini sağlamayı amaçlayan,  bireylere bilinçli seçimler yapma ve 

finansal olarak daha iyi olmak için yardıma ihtiyaç duyduklarında nereye 

başvuracaklarını bilmeleri için beceri ve güven geliştirmelerini sağlayan 

bir süreçtir (OECD, 2005). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB)’na göre finansal okuryazarlık, bireyin kişisel bütçesini yönetme 

sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan temel finansal 

bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal 

finansal refahı artırma yetisidir (URL-1). Bireylerin finansal konularda 

belli düzeyde bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri karşılaşabilecekleri 

problemleri çözmede ve mantıklı kararlar alırken kullanabilme yetenekleri 

tüm tanımların ortak noktası olarak göze çarpmakta, sonuçta finansal 

okuryazarlığı olan bireylerin sorumlu ve katılımcı vatandaşlar olmaları 

beklenmektedir (Miller, 1988). 

2003 yılında (OECD) tarafından üye ülkelerin finansal eğitim 

durumlarını ortaya çıkararak, eğitim programlarını geliştirmeyi amaçlayan 

bir proje başlatılmış, proje dünyada finansal okuryazarlık politikalarına 

yön vermiş finansal okuryazarlık konusunun dünya gündeminde geniş yer 

almasına yol açmıştır. 2008 yılında Uluslararası Finansal Eğitim Ağı 

(International Network on Financial Education – INFE)’ nın kurulması 
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konuyla ilgili yapılan çalışmaların artmasını sağlamıştır. 2014 yılından beri 

Türkiye INFE’ye üye ülkelerden biridir. INFE finansal eğitim için ulusal 

stratejiler oluşturulmasını amaçlamakla birlikte, finansal okuryazarlığın 

ölçülmesi, finansal eğitim programlarının değerlendirilmesi, finansal 

tüketicinin korunması, finansal eğitim ve kadın konularına odaklanan 

çalışmalar yürütmektedir.  

Finansal okuryazar olmayan bireyler, ulusal finans sorunu olarak da 

kabul edilmektedir (Sarıgül, 2014). Öyle ki, tasarruf yapamama, iflas ve 

haciz gibi finansal sektörü olumsuz etkileyecek olayların artması, toplumu 

(Reyes, 2006) ve finansal piyasaları (Bayram, 2010) olumsuz etkileyen bir 

unsurdur. Bundan dolayıdır ki finansal okuryazarlığın hiçbir ayrım 

olmadan tüm toplumu kapsaması ve geleceği de planlayarak eğitim 

kurumlarına yayılması gerekmektedir.  Çünkü Türkiye’de finansal 

okuryazarlığın öneminin son zamanlarda anlaşılmaya başlandığını 

söyleyen Gökmen (2012), bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile 

kaynaklarını daha tasarruflu ve etkin kullanarak ekonomik büyümeye katkı 

sağlayan tüketiciler olması arasında bir paralellik kurmuştur. Ne kadar 

tasarruf etme ve doğru yatırım kararı verme kültürüne yaklaşılırsa o kadar 

çok servet ve sermaye yürütülebilecektir. 

Türkiye’de finansal okuryazarlık konulu çalışmaların oldukça önemli 

bir kısmı üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık durumlarını çeşitli 

değişkenler, davranış kalıpları açısından ele almıştır (Bayram, 2010; Çam 

ve Barut, 2001; Er, vd. 2014; Ergün, Şahin ve Ergin, 2014; Karakulle ve 

Tan, 2018; Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; Öztürk ve Demir, 2015; Saraç, 

2014; Sarıgül, 2014; Seyrek ve Gül; 2017; Şamiloğulları, Kahraman ve 

Bağcı 2016; Temizel ve Bayram, 2011; Temizel ve Sönmez, 2014). Daha 

az sayıdaki araştırmalar ise ilköğretim ve ortaöğretim bağlamında 

incelemiştir. Örneğin Akhan, (2015) konuyu ilköğretim düzeyinde ele 

alarak finansal okuryazarlığın geliştirilmesine vurgu yapmıştır. Yıldırım 

(2016) ve Yıldırım ve Öztürk (2017)  ise konuyu vatandaşlık yeterlikleri 

bağlamında irdeleyerek orta okul ekonomi okuryazarlığı standartlarının 

belirlenmesine yönelik olarak alan uzmanı ve öğretmen görüşlerine dayalı 

olarak tartışmışlardır. Gerek ve Kurt (2007) ekonomi okuryazarlığını 

çevrimiçi ortam açısından teknoloji ile bağlantılı olarak irdelemiştir. 

Yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de finansal okuryazarlığı 

öğretmen adayları bağlamında ele alan tek bir çalışmaya rastlanmış (Ünal 

vd, 2016)’tır. Ünal ve arkadaşları (2016) bir devlet üniversitesinin eğitim 

fakültesi ilköğretim bölümü öğrencileri ile gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında öğretmen adaylarının okudukları bölüme göre finansal 

yeterliklerinin farklılık gösterdiğini bulgulamışlardır. Öğretmen ve 

öğretmen eğitimi bağlamında finansal okuryazarlığın tartışılması önemli 

ve gereklidir, bu çalışma anılan gereklilikten hareketle planlanmıştır. 



[88] 
 

Finansal okuryazarlık, çok farklı alanlarda finansal araç ve 

uygulamaların artması ve karmaşıklaşması nedeniyle (kredi kartı kullanımı 

gibi) bireylerin doğru finansal kararlar verebilmesi açısından oldukça 

önemli görülmektedir (Bayram, 2010). Finansal okuryazarlığı geliştirmek 

amacıyla verilen eğitimin ise bu bağlamda etkili ve sorumlu vatandaşlar 

yetiştirmeye katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Sönmez (2005) 

ülkede yürürlükte olan ekonomik modelin ilkelerini bilen, uygulayan ve 

geliştiren bireyler yetiştirmenin eğitim kurumlarının görevi olduğuna 

vurgu yapmaktadır. Nitekim ekonomik olarak sorumluluk sahibi, 

farkındalığı ve becerisi olan bireyler yetiştirme görevi de eğitim kurumları 

aracılığı ile öğretmenlerdedir. Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık 

düzeylerinin belirlenmesini ve çeşitli faktörlerin bu düzeyleri değiştirip 

değiştirmediğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma,  ilköğretim ve 

ortaöğretimde bu becerinin ne düzeyde kazanıldığı hakkında ipucu 

verebileceği gibi geleceğin öğretmenlerinin finansal okuryazarlık yeterlik 

düzeyinin belirlenmesi öğrencilerin finansal okuryazar olma sürecine de 

ışık tutabilecektir. Bu araştırmanın sonuçlarının, öğretmenler için çeşitli 

eğitimler planlanması, öğretmen eğitiminde programların finansal 

okuryazarlık açısından güncellenmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Araştırma soruları aşağıdaki gibidir.  

1- Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık düzeyleri nedir? 

2- Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık düzeyleri 

cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

3- Öğretmen adaylarının bölümlerine göre finansal okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

4- Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre finansal okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

5- Öğretmen adaylarının barınma durumuna göre finansal 

okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

6- Öğretmen adaylarının aile gelir düzeyine göre finansal 

okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

7- Öğretmen adaylarının bir ayda ele geçen para miktarına göre 

finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma betimsel araştırma türlerinden tarama modeline uygun 

olarak yürütülmüştür. Tarama modeli “halen var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı” olarak 

tanımlanmaktadır ve “araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2004, s. 
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77). Bu araştırma, öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık düzeylerini 

kendi görüşleri açısından betimlemeyi ve değerlendirmeyi amaçladığı için 

bu modele uygun olarak tasarlanmıştır.    

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılı Erciyes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimine devam eden 337 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 210 birinci sınıf ve 127 dördüncü 

sınıf öğretmen adayı bulunmaktadır. Öğretmen adaylarına ilişkin 

demografik özelliklere Tablo 2.1’de yer verilmektedir. 

Tablo 2.1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımı 

Özellik              F % 

Cinsiyet   
Erkek 98 29,1 

Kadın 239 70,9 

Bölüm   
Pdr 50 14,8 

Türkçe Öğrt. 57 16,9 

İlköğretim matematik 
Öğrt. 

51 15,1 

Sosyal Bilgiler 41 12,2 

İngilizce Öğrt. 37 11,0 
Sınıf Öğrt. 44 13,1 

Fen Bilgisi Öğrt. 57 16,9 

Barınma    

Aile ile birlikte 177 52,5 

Devlet yurdu 104 30,9 

Özel yurt 37 11,0 
Öğrenci evi 19 5,6 

Aile gelir düzeyi   

0-999 arası 20 5,9 
1000-1999 arası 113 33,5 

2000-2999 arası 97 28,8 

3000-3999 arası 53 15,7 
4000 ve üzeri 16 16,1 

Bir ayda eline geçen para   
0-500 211 62,6 

500-1000 103 30,6 

1000-1500 14 4,2 
1500 ve üzeri 9 2,7 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmanın verileri Sarıgül (2015) tarafından geliştirilen ve 14 

madde 4 boyuttan oluşan finansal okuryazarlık ölçeği ile toplanmıştır.  

Ölçek beşli likert türüne göre düzenlenmiş olup harcama, tutum, algı ve 

ilgi alt boyutlarından oluşmaktadır.  

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 70 ve alınabilecek en düşük puan 

ise 14’tür. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık ve test-tekrar test 

yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach alfa güvenirlik 
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katsayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin bütününe ilişkin iç tutarlık katsayısı 

0,72 bulunurken, alt ölçekler için ise sırasıyla 0,78, 0,75, 0,78 ve 0,77 

olarak hesaplanmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi  

Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 22,00 istatistik paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Öncelikle betimsel istatistikler (ortalama, standart 

sapma, çarpıklık, basıklık) hesaplanmış ve dağılımın özellikleri ortaya 

konmuştur. Sonuçta toplam puanların dağılımının normal olmadığı 

görülmüş, nonparametrik istatistik tekniklerinin kullanılması gerekliliği 

ortaya çıkmış ve Mann Whitney–U ve Kruskall Wallis nonparemetrik 

istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bütün karşılaştırmalarda anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Öğretmen Adaylarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin 

Bulgular  

Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık puan ortalamaları sonuçları 

Tablo 3.1’de verilmiştir.  

Tablo 3.1. Öğretmen Adaylarının Finansal Okuryazarlık Düzeyleri 

 

Öğretmen adaylarının Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış 

Ölçeğinden (FOTDÖ) aldıkları en düşük puan (min=14), en yüksek puan 

(max=70); ölçek ortalaması ise ( X =41,6332, SS= ,50826) olarak 

bulunmuştur (Tablo 3.1). Öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık 

düzeyleri orta düzeyde gözlenmektedir. Harcama ( X =10,8448, SS= 

,87599) boyutu düşük, Tutum boyutu ( X =12,5164, SS= ,63915) orta, algı 

( X =10,2285, SS= ,92643) boyutu yüksek ve ilgi boyutlarının ( X

=08,0400, SS= ,50826) düşük olduğu saptanmıştır. 

Boyutlar N Min Max X  SS 

Harcama 337 4,00 20,00 10,8488 ,87599 

Tutum 337 4,00 20,00 12,5164 ,63915 

Algı 337 3,00 15,00 10,2285 ,92643 

İlgi 337 3,00 15,00 08,0400 ,75718 

Toplam 337 14,00 64,68 41,6332 ,50826 
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3.2. Cinsiyetlerine Göre Öğretmen Adaylarının Finansal 

Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Cinsiyete göre öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık harcama, 

tutum, algı ve ilgi boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark olup 

olmadığını test etmek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonuçları 

Tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Mann- Whitney- U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N  Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

toplam 

U p 

Harcama Kadın 239  167,45 40019,50 

11339,500 

,646 

p > 0.05 Erkek 98  172,79 16933,50 

Tutum Kadın 239  162,92 38937,50 

10257,500 

,072 

p > 0.05 Erkek 98  183,83 18015,50 

Algı Kadın 239  179,40 42877,00 

9225,000 

,002 

p < 0.05 Erkek 98  143,63 14076,00 

İlgi Kadın 239  157,53 43389,00 

8970,000 

,001 

p < 0.05 Erkek 98  196,97 37650,00 

Toplam 

Kadın 239  178,99 19303,00 

11339,000 

,647 

Erkek 98  144,63 14174,00 p >0.05 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre 

finansal okuryazarlık düzeyleri arasında Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre- (p =,647, p>0.05)  anlamlı fark bulunmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte algı ve ilgi boyutlarında (p <0.05) anlamlı 

fark saptanmıştır. Algı boyutunda kadınların sıra ortalamalarının 

erkeklerin sıra ortalamalarından yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgi 

boyutunda ise erkeklerin sıra ortalamalarının kadınlardan yüksek olduğu 

görülmüştür. Diğer taraftan finansal okuryazarlığın harcama ve tutum 

boyutlarında ise  (p > 0.05)  anlamlı farklılaşma görülmemiştir. 

3.3. Bölümlerine Göre Öğretmen Adaylarının Finansal Okuryazarlık 

Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarının bölümlerine göre finansal okuryazarlık harcama, 

tutum, algı ve ilgi boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark olup 
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olmadığını test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları 

Tablo 3.3’te verilmiştir. 

Tablo 3.3.Bölüm Değişkeni İçin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Bölüm N 

Sıra 

Ortalama 
Sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Harcama 

Pdr(A) 50 171,45 

6 5,859 ,439 Anlamsız  

Türkçe 

Öğret.(B) 

57 157,32 

İlk. 

Mat.Öğrt.(C) 

51 177,90 

Sosyal 
.Öğrt.(D) 

41 164,95 

İngilizce 

Öğrt.(E) 

37 199,53 

Fen B.Öğrt.(F) 57 161,99 

Sınıf 

Öğret.(G) 

44 158,22 

Tutum  

Pdr(A) 50 178,19 

6 8,000 ,238 Anlamsız 

Türkçe 

Öğret.(B) 

57 166,53 

İlk. 

Mat.Öğrt.(C) 

51 136,33 

Sosyal 
.Öğrt.(D) 

41 186,51 

İngilizce 

Öğrt.(E) 

37 174,12 

Fen B.Öğrt.(F) 57 171,59 

Sınıf 

Öğret.(G) 

44 175,65 
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Tablo 3.3. Devamı  

 
Bölüm N 

Sıra 

Ortalama 
Sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Algı 

Pdr(A) 50 171,57 

6 21,286 ,002 

B-C 

D-C 

E-C 

F-C 

Türkçe 

Öğret.(B) 

57 180,16 

İlk. 
Mat.Öğrt.(C) 

51 114,43 

Sosyal 

.Öğrt.(D) 

41 182,85 

İngilizce 

Öğrt.(E) 

37 195,54 

Fen B.Öğrt.(F) 57 179,35 

Sınıf 

Öğret.(G) 

44 166,24 

İlgi 

Pdr(A) 50 161,01 

6 1,725 ,943 Anlamsız 

Türkçe 

Öğret.(B) 

57 166,83 

İlk. 

Mat.Öğrt.(C) 

51 166,78 

Sosyal 
.Öğrt.(D) 

41 172,67 

İngilizce 

Öğrt.(E) 

37 181,81 

Fen B.Öğrt.(F) 57 175,71 

Sınıf 

Öğret.(G) 

44 160,57 

 

Tablo 3.3’te farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının finansal 

okuryazarlık düzeyleri alt boyutlarına ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları 

verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının harcama boyutu 

(X2 =5,859, p>,439), tutum boyutu (X2 =8,000 p>,006) ve ilgi boyunda (X2 

=1,725, p<,000) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Finansal 

okuryazarlık algı (X2 =21,286, p>,002) boyutunda puanlarında anlamlı 

düzeyde farklılaşma saptanmıştır. Ayrıca algı boyutunda en düşük sıra 

ortalamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarında görülmesi 

dikkat çekmektedir. Algı boyutunda anlamlı farklılaşmanın, kaynağını 

belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda, Türkçe (B), 

Sosyal (D), İngilizce (E) ve Fen bilgisi(F) öğretmen adaylarının ilköğretim 

matematik öğretmen (C) adaylarından daha yüksek finansal okuryazarlık 

düzeyine sahip olduğu görülmüştür.  
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3.4. Sınıf Seviyelerine Göre Öğretmen Adaylarının Finansal 

Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre finansal okuryazarlık 

harcama, tutum, algı ve ilgi boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi 

sonuçları Tablo 3.4’te verilmiştir. 

Tablo 3.4. Sınıf Seviyesi Değişkeni İçin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Sınıf 

seviye 

N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

toplam 

U p 

Harcama 1. Sınıf 210 164,56 34558,50 

12403,500 

,281 

p >0.05 4. Sınıf 127 176,33 22394,50 

Tutum 1. Sınıf 210 174,46 32253,00 

12188,000 

,183 

p < 0.05 4. Sınıf 127 159,97 24700,00 

Algı 1. Sınıf 210 181,23 38057,50 

10767,500 

,003 

p < 0.05 4. Sınıf 127 148,78 18895,50 

İlgi 1. Sınıf 210 160,98 37683,00 

11650,500 

,050 

p < 0.05 4. Sınıf 127 182,26 19270,00 

Toplam 

1. Sınıf 210 173,03 34970,50 

12489,500 

,329 

4. Sınıf 127 162,34 21982,50 p > 0.05 

 

Öğretmen adaylarının sınıf seviyeleri ile finansal okuryazarlık 

düzeyleri arası farklılık olup olmadığına ilişkin Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasında genel toplam 

puanlarında anlamlı fark görülmemiştir (Tablo 3.4.). Algı ve ilgi 

boyutlarında (p <0.05) anlamlı fark saptanmıştır. Algı boyutunda sıra 

ortalamalarına bakıldığında birinci sınıf sıra ortalamalarının dördüncü sınıf 

sıra ortalamalarından daha yüksek, ilgi boyutunda ise daha düşük olduğu 

bulunmuştur.  

3.5. Barınma Durumuna Göre Öğretmen Adaylarının Finansal 

Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarının barınma durumuna göre finansal okuryazarlık 

harcama, tutum, algı ve ilgi boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı 
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fark olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi 

sonuçları Tablo 3,5’te verilmiştir. 

Tablo 3.5. Barınma Durumu Değişkeni İçin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Barıma N 

Sıra 

Ortalama 
Sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Harcama 

Aile ile birlikte 177 175,40 

3 3,809 ,283 Anlamsız 

Devlet yurdu 104 155,51 

Özel yurt 37 165,03 

Öğrenci evi 19 190,92 

Tutum 

Aile ile birlikte 177 171,50 

3 1,079 ,782 Anlamsız 

Devlet yurdu 104 163,17 

Özel yurt 37 165,15 

Öğrenci evi 19 185,08 

Algı 

Aile ile birlikte 177 177,95 

3 7,028 ,071 Anlamsız 

Devlet yurdu 104 148,43 

Özel yurt 37 174,35 

Öğrenci evi 19 187,76 

İlgi 

Aile ile birlikte 177 173,33 

3 5,945 ,114 Anlamsız 

Devlet yurdu 104 161,95 

Özel yurt 37 147,72 

Öğrenci evi 19 208,74 

 

Tablo 3.5’te yer alan analiz sonuçları öğretmen adaylarının barınma 

durumuna göre finansal okuryazarlık puanlarında anlamlı fark 

bulunmadığı göstermektedir. Harcama  (X2 =3,809, p>,283) , tutum (X2 

=1,079, p>,782), algı (X2 =7,028, p>,071) ve ilgi (X2 =5,945, p>,114) 

boyutlarında da anlamlı fark görülmemiştir.  

3.6. Aile Gelir Durumuna Göre Öğretmen Adaylarının Finansal 

Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarının aile gelir durumuna göre finansal okuryazarlık 

harcama, tutum, algı ve ilgi boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı 
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fark olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi 

sonuçları Tablo 3.6’da verilmiştir. 

Tablo 3.6. Aile Gelir Durumu Değişkeni İçin Kruskal Wallis Testi 

Sonuçları 

 
Aile gelir N 

Sıra 

Ort. 
Sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Harcam
a 

0-999 (A) 20 155,90 

4 4,821 ,306 Anlamsız 

1000-1999 ( B) 113 175,38 

2000-2999 (C) 97 178,51 

3000-3999 (D) 53 145,95 

4000-üzeri (E) 54 166,05 

Tutum 

0-999 (A) 20 144,13 

4 4,106 ,392 Anlamsız 

1000-1999 ( B) 113 169,46 

2000-2999 (C) 97 182,75 

3000-3999 (D) 53 158,99 

4000-üzeri(E) 54 162,38 

Algı 

0-999 (A) 20 117,55 

4 19,152 ,001 E-A 

1000-1999 ( B) 113 147,21 

2000-2999 (C) 97 180,06 

3000-3999 (D) 53 183,71 

4000-üzeri(E) 54 199,35 

İlgi 

0-999 (A) 20 200,78 

4 2,615 ,624 Anlamsız 

1000-1999 ( B) 113 166,86 

2000-2999 (C) 97 167,37 

3000-3999 (D) 53 161,62 

4000-e üzeri(E) 54 171,88 

 

Tablo 3.6’da farklı aile gelir düzeyine göre öğretmen adaylarının 

finansal okuryazarlık düzeyleri alt boyutlarına ilişkin Kruskal Wallis testi 

sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının 

harcama boyutu (X2 =4,821, p>,306) ve tutum boyutu (X2 =4,106, p>,392) 

ve ilgi boyutu (X2 =2,615, p<,624) puanları anlamlı düzeyde 

farklılaşmamaktadır. Algı boyutu (X2 =19,152, p<,001) puanları anlamlı 

düzeyde farklılaşma saptanmıştır. Algı boyutundaki farklılaşmanın 

kaynağına Mann-Whitney U testi ile bakıldığında aile gelir düzeyi 4000 ve 

üzeri(E) olanların finansal okuryazarlık düzeylerinin 0-999 arası (A) gelir 

düzeyine sahip olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

3.7. Bir Ayda Ele Geçen Para Miktarı Durumuna Göre Öğretmen 

Adaylarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Öğretmen adaylarının bir ayda ele geçen para miktarı durumuna göre 

finansal okuryazarlık harcama, tutum, algı ve ilgi boyutları puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığını test etmek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 3.7’de verilmiştir. 
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Tablo 3.7. Bir Ayda Ele Geçen Param Miktarı Değişkeni İçin Kruskal 

Wallis Testi Sonuçları 

 Bir ayda ele 

geçen miktar 
N 

Sıra 

Ortalama 
Sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Harcama 

0-500 (A) 211 171,64 

3 ,607 ,895 Anlamsız  
500-1000 ( B) 103 165,01 

1000-1500 (C) 14 169,50 

1500 ve üzeri (D) 9 152,00 

Tutum 

0-500 (A) 211 177,61 

3 4,813 ,186 Anlamsız 
500-1000 ( B) 103 153,70 

1000-1500 (C) 14 167,39 

1500 ve üzeri (D) 9 144,83 

Algı 

0-500 (A) 211 175,14 

3 2,326 ,508 Anlamsız 
500-1000 ( B) 103 158,05 

1000-1500 (C) 14 158,89 

1500 ve üzeri (D) 9 166,00 

İlgi 

0-500 (A) 211 168,17 

3 ,172 ,982 Anlamsız 
500-1000 ( B) 103 168,95 

1000-1500 (C) 14 177,89 

1500 ve üzeri (D) 9 175,17 

 

Tablo 3.7’de bir ayda ele geçen para miktarı durumuna göre öğretmen 

adaylarının finansal okuryazarlık düzeyleri alt boyutlarına ilişkin Kruskal 

Wallis testi sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen 

adaylarının harcama boyutu (X2 =0,607, p>,895), tutum boyutu (X2 =4,813, 

p>,186) ,algı boyutu (X2 =2,326, p>,508) ve ilgi boyutu (X2 =,172, p>,982) 

puanlarında anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.  

 

4. TARTIŞMA 

Bu araştırma öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık tutum ve 

davranışlarına ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla Erciyes Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 337 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada yanıtı aranan ilk soru öğretmen adaylarının finansal 

okuryazarlık düzeylerinin ne olduğudur. Katılımcıların ortalama puanları 

incelendiğinde finansal okuryazarlığa ilişkin tutumlarının orta, finansal 

okuryazarlık algılarının yüksek; harcamaya ilişkin davranışlarının ve 

finansal okuryazarlığa olan ilgilerinin düşük düzeyde olduğu 

gözlenmektedir. Sarıgül (2014)’ün bulguları bu sonuçları destekler 

görünmektedir. Şöyle ki; yazar 590 öğrenciye anket uygulayarak yaptığı 

çalışmada öğrencilerin harcama ve tasarrufla ilgili tutum ve algının tıpkı 

bu çalışmadaki gibi düşük düzey belirtmiştir. Doğanay Payziner (2017) 
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Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ile yaptığı çalışmada aynı ölçeği 

kullanarak öğrencilerin finansal okuryazarlığa ilişkin algılarının orta 

düzeyde rapor etmiştir. Louw ve arkadaşları (2013), Güney Afrika’da 424 

öğrenci ile yaptıkları çalışmada, öğrencilerin finansal planlama ve yatırım 

konusunda %51 oranla sınırlı bilgiye sahip olduklarını rapor etmiştir. Er 

ve arkadaşları (2014), üniversite öğrencilerinin %30.1’inin orta düzeyde 

finansal okuryazarlığa sahip olduğunu rapor etmiştir. 

Doğanay Payziner (2017) Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ile 

yaptığı çalışmada aynı ölçeği kullanarak öğrencilerin finansal 

okuryazarlığa ilişkin tutumlarını yüksek; algılarını orta düzeyde; 

harcamaya ilişkin davranışlarını ve ilgilerini düşük düzeyde rapor etmiştir. 

Chen ve Volpe (1998) 924 öğrenci ile yaptığı çalışmada finansal 

okuryazarlık düzeylerini düşük olarak gözlediğini belirterek yeterli bilgiye 

sahip olmayan öğrencilerin/bireylerin finansal kararlar alırken yanlışa 

kapılma olasılıklarını yüksek olarak değerlendirmiştir.  

Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini düşük bulan 

araştırmaların aksine Temizel ve Bayram (2011), öğrencilerin finansal 

durumlarını yönetmede kendilerini olduğundan daha başarılı olarak 

algıladıklarını belirlemişlerdir. Er vd. (2014) ise beş ayrı devlet 

üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile 

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin finansal okuryazarlıklarını 

karşılaştırılmıştır. 824 öğrenciden elde edilen bulgulara göre %31.7 

oranında yüksek düzey okuryazarlık, %30.1 oranında orta düzey ve %16 

oranında düşük düzey finansal okuryazarlık gözlemişlerdir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi, öğretmen adaylarının finansal 

okuryazarlık düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

olarak belirlenmiştir. Toplam puanlar açısından analiz yapıldığında 

cinsiyetler açısından finansal okuryazarlık düzeyleri farklılaşmamaktadır. 

Bu bulgular cinsiyet ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında herhangi bir 

ilişkiye rastlamayan Adeleke, (2013); Jorgensen ve Savla (2010); Rosacker 

ve Rosacker, (2016)’nın bulguları ile örtüşmektedir. Çalışmanın cinsiyet 

açısından başka bir sonucu ise erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen 

adaylarına göre ölçeğin ilgi boyutundan daha yüksek puanlar elde etmiş 

olmalarıdır. Bu bulgu Sarıgül (2014)’ün bulgularının bir kısmıyla 

örtüşürken bir kısmıyla çelişmektedir. Sarıgül (2014) cinsiyet açısından 

ilgi ve harcama boyutunda farklılık olduğunu ve bu boyutlarda ve ölçeğin 

tamamında erkeklerin ortalama değerlerinin daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir.  

Her ne kadar bu çalışmada üç alt boyutta kadınlar ve erkekler açısından 

fark olmasa da literatürdeki bir takım sonuçlar farklılık göstermektedir. 

Almenberg ve Dreber (2015)’in araştırma sonuçları kadınlar ve erkekler 

arasında hisse senedi piyasasına katılım ve finansal okuryazarlık düzeyleri 
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arasında cinsiyet boşluğu olup olmadığını incelemiş ve kadınların 

erkeklere nazaran daha düşük finansal okuryazarlık düzeyine sahip 

olduğunu vurgulamışlardır. Bu sonuçlar finansal okuryazarlığın kadınlar 

arasında oldukça düşük olduğunu ve finansal okuryazarlığı düşük olan 

kadınların emeklilik planlamasında başarı oranlarının da düşük olduğunu 

belirten Lusardi ve Mitchell (2008) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 

Lusardi ve Mitchell (2011) de Amerikan vatandaşları arasında Brown and 

Graf (2012) İsviçre, Beckman (2013) Romanya hane halkı arasında 

yaptıkları çalışmalarda yaşlıların, kadınların, azınlıkların ve düşük eğitimli 

olanların düşük finansal okuryazarlık düzeylerine sahip olduklarını ileri 

sürmüştür. Bulgularla çelişen başka bir çalışma ise OECD-International 

Network on Financial Education (INFE) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma 

14 ülkeden (Almanya, Arnavutluk, Britanya Virgin Adaları, Çek 

Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Güney Afrika, İngiltere, İrlanda, 

Macaristan, Malezya, Norveç ve Peru) farklı altyapılardaki bireylerin 

finansal okuryazarlık seviyelerini belirlemeye yöneliktir. Araştırma 

sonuçlarına göre Macaristan hariç tüm ülkelerdeki erkeklerin finansal 

bilgisi kadınlarınkinden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur (Atkinson 

ve Messy, 2012). Benzer bir biçimde bu sonuçları destekleyen çok sayıda 

başka araştırmaya rastlamak mümkündür (Altan ve Biçer, 2017; Chen ve 

Volpe, 1998; Chen  ve  Volpe, 2002; Dvorak ve Hanley, 2010; Elitel ve 

Martin, 2009; Hira ve Mugenda, 2000; Falahati ve Paim, 2011; Furtuna, 

2007; Goldsmith ve Goldsmith, 2006; Kılıç vd.;2015; Lim vd., 2003; 

Worthington, 2006; Shim vd., 2010; Potrich vd.; 2015). Literatürdeki bazı 

araştırma bulguları ( Özen ve Kaya, 2015) kadınların finansal okuryazarlık 

düzeylerini erkeklerden daha yüksek bulmuşlardır.  

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre finansal 

okuryazarlıklarının değişip değişmediğini araştırmak bu araştırmanın 

üçüncü konusu idi. Bulgulardan hareketle katılımcıların ölçeğin üç 

boyutundaki puanlarında bölümlerine göre farklılık gözlenmemiştir. Başka 

bir ifade ile eğitim aldıkları bölümler farklılaşan öğretmen adaylarının 

finansal okuryazarlık düzeyleri farklılaşmamıştır. Algı alt boyutunda 

Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce ve Fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan 

katılımcıların puanları Matematik öğretmenliğinde okuyanların 

puanlarından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bu sonuçların 

öğrencilerin o güne kadar almış oldukları finans ve ekonomi ile bağlantılı 

olabilecek derslerin sayısı ve çeşitliliği ile ilgisi olabileceği gibi bireysel 

faktörler de bu durumda etkili olmuş olabilir. Sosyal Bilimler, eğitim, 

sağlık ve doğa bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler üzerine çalışma 

yapmış olan Sarıgül (2014) sosyal bilimler öğrencilerinin diğerlerine göre 

bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Literatürdeki bazı 

çalışmalar finans alanıyla ilgili dersleri alan katılımcıların daha yüksek 

düzeyde finansal okuryazarlığa sahip olabileceğine işaret etmektedirler  
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(Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015). Bayram, (2010), Temizel ve Sönmez, (2014) 

Ünal vd. (2016)’nın araştırmaları benzer bulgular içermektedir. 

Okudukları sınıf düzeyinin (birinci ya da dördüncü sınıfta olma) 

finansal okuryazarlık düzeyini farklılaştırıp farklılaştırmadığına ilişkin 

dördüncü soru, katılımcıların ilköğretim ve liseden beraberlerinde 

getirdikleri finansal yeterlikleri ile üniversite eğitiminin kendilerine kattığı 

yeterliğe ilişkin ipuçları elde etmeye yönelik olarak planlanmıştı. Elde 

edilen verilerin analizi sonucu, ölçeğin harcama, tutum ve ilgi alt 

boyutlarında gruplar arasında anlamlı sayılabilecek bir farklılık gözlenmez 

iken algı alt boyutu açısından birinci sınıflar dördüncü sınıflardan daha 

yüksek düzeye sahip olarak gözlenmiştir. Bu durum katılımcıların 

ilköğretim ve lise düzeyinden getirdiklerin finansal okuryazarlıklarının 

üniversite eğitimi boyunca anlamlı olarak yükselmediği anlamına 

gelmektedir. Eğitim fakültesinde alınan derslerin finansal okuryazarlığı 

geliştirici nitelikte olmayışı bu durumu açıklayabilir ancak üniversite 

yaşamında bireylerin kendi bütçelerinin olması ve bütçe kontrolü yapma 

durumunda olmaları da onların bu anlamda yeterliğini etkilemiş 

görünmemektedir.  Birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal 

okuryazarlıklarının birbirine benzer düzeylerde gözlenmesi üniversite 

dördüncü sınıf öğrencilerinin ailelerinin finansal anlamda onların 

sorumluluklarını üstlenmiş olabileceği ve bundan dolayı onların finansal 

problemlerle daha az karşılaşıp kendilerini geliştirme ihtiyacı duymamaları 

ile de ilişkilendirilebilir. Nitekim,  Finansal Okuryazarlık ve Erişim 

Derneği (FODER) tarafından, Visa (NYSE:V) ve Türkiye’deki 22 

bankanın desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye Finansal Okuryazarlık 

Araştırması”nın sonuçlarına göre ise gençlerin sadece %43’ü hanede para 

kullanımı konusunda söz hakkına sahip bulunmuştur (URL-2). Beal ve 

Delpachitra (2003), birinci sınıflarla yaptığı bir çalışmada öğrencilerin 

finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu ve bu durumun liselerdeki 

finansal okuryazarlık eğitiminin yetersizliğinden kaynaklandığını ileri 

sürmektedir. Kılıç, Ata ve Seyrek (2015) farklı sınıflardaki öğrencilerin 

finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin sonuçlara göre öğrencilerin 

sınıfları ile finansal başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını belirlemişlerdir. 

Bu araştırmada, katılımcılarının barınma tercihlerinin finansal 

okuryazarlık düzeylerini değiştirip değiştirmediği de merak konusu 

olmuştur. Elde edilen bulgular tüm alt boyutlarda barınma tercihinin 

finansal okuryazarlık düzeyini etkilemediğine işaret etmektedir. 

Finansal okuryazarlık düzeyinin aile gelir durumuna göre değiştiğine 

literatürde sıkça rastlanmaktadır. Bu bilgiler bu araştırmanın beşinci 

araştırma sorusunun geliştirilmesini sağlamış ve araştırma sorusu 

Öğretmenler adaylarının aile gelir düzeyine göre finansal okuryazarlık 
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düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır? Şeklinde belirlenmiştir. Her ne 

kadar literatürde iki değişken arasında ilişki olduğunu gözlemleyen 

araştırma bulguları yer alsa da bu çalışmanın sonuçları öğretmen 

adaylarının ailelerinin aylık gelirleri onların finansal okuryazarlık 

düzeylerini anlamlı bir biçimde farklılaştırmadığını ortaya koymaktadır. 

Ünal vd.(2016) de tıpkı bu çalışmadaki gibi öğretmen adayları ile aynı 

konuyu çalışmışlar ve benzer sonuçları gözlemişlerdir. Benzer bir biçimde 

Ergün, Şahin ve Ergin (2014) de yüksek gelirli ailelerin çocuklarının 

yüksek finansal okuryazarlık seviyelerinde olmasını beklerken, ailenin 

aylık gelirinin öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini etkilemediği 

sonucuna varmışlardır. Bununla beraber, ölçeğin algı boyutu açısından aile 

gelir düzeyinin finansal tutum ve davranış düzeyini farklılaştıran bir 

değişken olduğu gözlenmiştir. Aile gelir düzeyi 4000 ve üzeri olan 

katılımcıların finansal okuryazarlık düzeylerinin 0-999 arası gelir düzeyine 

sahip öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Gençlerin 

finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde ailenin etkisini araştıran 

Jorgensen ve Savla (2010), 420 üniversite öğrencisi ile çalışmış, sonuçta 

öğrencilerin finansal tutumları ve davranışları üzerinde ailenin etkisinin 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Güney Afrika’da üniversite öğrencileri ile 

yapılan bir çalışmada öğrencilerin finansal sorumluluklarını ailelerinin 

üstlendiği belirlenmiştir (Louw vd.,2013). Bu da onların gelecekteki 

yaşamları için yeterli bilgiye sahip olamamalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca Temizel ve Bayram (2011) temel finansal konuların öğrenildiği ilk 

yer olarak aileye işaret etmektedir.  

Bu çalışmada son olarak öğrencilerin eline geçen para miktarının 

onların finansal okuryazarlık düzeylerini farklılaştırıp farklılaştırmadığı 

sorgulanmıştır. Ölçeğin tüm boyutlarında farklılaşma gözlemlenmemiştir. 

Bir anlamda aylık elde ettiği para miktarı farklılaşan öğrencilerin finansal 

okuryazarlık düzeyleri değişmemiştir. 

Türkiye’de finansal okuryazarlık bağlamında yapılan çalışmaların daha 

çok üniversite öğrencileri özellikle de İktisadi İdari Bilimlerde okuyan 

öğrencilerle yapıldığı dikkat çekmektedir. Konuyu öğretmen eğitimi 

bağlamında irdelemenin finansal konularda daha bilgili ve farkındalığı 

yüksek bireyler yetiştirmede önemli olduğu açıktır. O nedenle finansal 

okuryazarlık kavramının eğitimin tüm boyutları açısından irdelenmesi 

yararlı olabilir. Örneğin öğretmen eğitimi programlarına konuyla ilgili 

farkındalığı, bilgi ve beceriyi arttıracak dersler eklenebilir, hizmet içindeki 

öğretmenlere de kurslar aracılığı ile farkındalık kazandırılabilir. Ayrıca 

eğitimin her kademesi için finansal okuryazarlık eğitim programları 

hazırlanabilir ve uygulanabilir hatta bu bir ders olarak öğrencilere 

sunulabilir (Seçmeli ders olarak). Öğretim programlarında öğrencilerin 

finansal okuryazarlık, finansal davranış ve finansal tutumlarını geliştirici 

kazanımlara yer verilmesi sağlanabilir. Farklı toplumsal gruplar için farklı 
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finansal okuryazarlık eğitim programların düzenlenebilir. Örneğin 

öğrenciler, erkekler, kadınlar, farklı meslek ve yaş gruplarındaki bireyler 

gibi. Uzman kişiler tarafından öğrencilere yönelik seminerler verilebilir, 

dergi, kitap, vb. kaynaklarla bu eğitimler desteklenebilir. Bireylerin 

piyasalar hakkında bilgilerini artırıcı benzetim eğitimleri düzenlenebilir. 

Finansal okuryazarlığın öncelikle ailede gelişmeye başladığı 

düşünüldüğünde sadece öğrencilere değil ailelere de yönelik finansal 

okuryazarlık eğitimi programları hazırlanabilir. Bu konuda yapılacak yeni 

araştırmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde ve farklı üniversitelerde 

planlanarak yaygınlaştırılabilir. 
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Giriş 

Türkiye’de eğitim alanında kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci 

yaşanmakta ve bu sürecin önemli boyutlarından birini eğitim yöneticisi 

atama/görevlendirme sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler 

oluşturmaktadır. En son 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan “2023 Eğitim 

Vizyonu”nda ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un muhtelif 

açıklamalarında eğitim yönetiminde liyakat ilkesini geçerli kılmayı 

hedefleyen adımlar atılacağı belirtilmiştir.  

Hali hazırda geçerli olan okul yöneticisi görevlendirme sistemi, öz 

olarak, 2011 yılında çıkarılan 652 Sayılı “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 

oluşturulmaya başlanmıştır.  Söz konusu kararname,  okul ve kurum 

müdürlerinin, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak sınavlarda başarılı 

olmaları kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate 

alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacağı 

esasını getirmiştir.  Bu düzenleme 28 Şubat 2013 tarihli yönetici atama ve 

yer değiştirme yönetmeliği ile somutluk kazanmıştır.  

Okul yöneticisi görevlendirme sisteminde atılan ikinci radikal adım 14 

Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli 

Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olmuştur. Bu 

kanunun 22. maddesinin 8. fıkrasına göre, okul ve kurum müdürleri, il milli 

eğitim müdürünün teklifi üzerine, müdür başyardımcısı ve yardımcıları ise 

okul veya kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi 

üzerine vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Öte yandan, söz 

konusu görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden 

kazanılmış hak doğurmayacaktır. Bu düzenleme de 10 Haziran 2014 tarihli 

yönetmelikle somut hale getirilmiş ve okul yöneticisi görevlendirme 

sistemi köklü bir şekilde değiştirilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre, okul 

yöneticileri 4 yıllık sürelerle görevlendirilecek ve gerek yönetici 

görevlendirmede gerekse 4 yılını tamamlamış yöneticilerin yeniden 

görevlendirilmesinde, önceki yönetmelikten farklı olarak, yazılı ve sözlü 

sınav yerine yalnızca sözlü sınav ile performans ve durum değerlendirme 

formları kullanılacaktır. 
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Günümüz Türkiye’sinde Milli Eğitim Sistemi’nde okul yöneticileri 21 

Haziran 2018 tarihli ve 30455 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”ne göre 

görevlendirilmektedir.  

Yönetmeliğe bakıldığında, “yönetici adayları, genel olarak, 

yükseköğretim mezunu olmalı, hali hazırda Bakanlık kadrolarında görev 

yapıyor olmalı ve son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu 

yöneticilik görevi üzerinden alınmamış ve zorunlu çalışma 

yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf 

tutulmuş olmalıdır (md.5).”  Aynı yönetmeliğe göre, özel koşullar 

itibariyle, “müdür kadrolarında görevlendirilecekler,  daha önce müdür 

olarak görev yapmış olmak, müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev 

yapmış olmak, kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili 

öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az 

bir yıl görev yapmış olmak ve Bakanlığın şube müdürü veya daha üst 

unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak koşullarından en az birine sahip 

olmalıdır (md.6).” “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı 

kadrolarında görevlendirilecekler ise, müdür, kurucu müdür, müdür 

başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak 

görev yapmış olmak, Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı 

kadrolarında görev yapmış olmak,  Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en 

az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak koşullarından en az birine 

sahip olmalıdır (md.7).”  

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav 

sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan 

Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar 

dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır (md.14).  

Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirirken yapılacak yazılı sınav 

komisyonunun oluşumu ve çalışma usulüne bakılacak olursa, “yazılı sınav 

komisyonu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısının 

başkanlığında, biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere 

üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşacak ve aynı usulle birer 

yedek üye belirlenecektir (md.8).” Yazılı sınav komisyonunun 

görevlerinden biri yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını 

sağlamak olacaktır (md.9). 

Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirirken yapılacak sözlü sınav 

komisyonunun oluşumu ve çalışma usulüne bakılacak olursa, “sözlü sınav 

komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî 

eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim 

müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, 

il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından 
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belirlenecek iki üyeden oluşacak ve aynı usulle birer yedek üye 

belirlenecektir (md.10). Sözlü sınav komisyonunun görevlerinden biri de 

sözlü sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak olacaktır 

(md.11).” 

Müdürlerin ve müdür yardımcılarının yeniden görevlendirilmeleri için 

kurulacak değerlendirme komisyonun oluşumu ve çalışma usulüne 

bakılacak olursa, “değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya 

da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim 

müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube 

müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim 

şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşacak ve aynı usulle 

birer yedek üye belirlenecektir (md.12).” Değerlendirme komisyonu 

yönetmeliğe bağlı Ek-1’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu 

üzerinden değerlendirmesini yapacaktır. Bu forma bakıldığında adayın 

öğrenim durumu, yöneticilikte geçirdiği süreler, başarıları, ödülleri, 

geçirdiği soruşturmalar ve aldığı cezalar gibi parametreler söz konusudur. 

Gerek yazılı sınavdan gerekse sözlü sınavdan 100 üzerinden 60 puan 

alan adaylar “başarılı” kabul edilecektir (md. 15 ve md.21). Başvuru 

yapabilecek adaylar sınavdan aldıkları puana göre sıralanacak sözlü sınava 

yalnızca boş kontenjanın üç katı kadar aday çağrılacaktır (md.21). Yazılı 

sınav konularına ve konuların ağırlıklarına bakıldığında: “Okul yönetimi 

ve halkla ilişkiler ( %10), Türkçe ve dil bilgisi  ( %10), genel kültür ( %10), 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ( %10),  resmî yazışma kuralları ve 

protokol kuralları (%5), değerler eğitimi (%5), eğitim ve öğretimde etik 

(%5), yaşam becerileri ve sosyal etkinlik ( %5) mevzuat (%40) şeklinde 

bir sıralama ve dağılım söz konusudur. Sözlü sınav konularına ve konuların 

ağırlıklarına bakıldığında ise: Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel 

kültür) ( %20), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme 

gücü (%20), temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve 

uygunluğu (%20), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ( %20), 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%20)” şeklinde bir sıralama ve 

dağılım söz konusudur. 

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür ve müdür 

yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan 

adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile 

sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenecektir. 

Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten 

itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerli 

olacaktır (md.24 ve md. 25). 

Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini 

dolduran müdürlerin ve müdür yardımcılarının aynı ya da farklı eğitim 

kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık 
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görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür ve 

müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmelerinde, yönetmeliğin 

Ek-1’inde yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme etkili 

olacaktır (md.27 ve md. 28). 

Mevcut işleyişi yukarıda özetlenen okul yöneticisi görevlendirme 

sistemi 2003 yılından günümüze kadar, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011,  2013, 2014, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 11 

yönetmelikle düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemelerin yaşanan sorunlara 

çözüm olduğunu söylemek zordur. Zira yürürlüğe giren her yeni 

yönetmelik bir dizi tereddütü, mağduriyeti ve tartışmayı beraberinde 

getirmiştir. Özellikle son yıllarda çıkarılan yönetmelikler Milli Eğitim 

Bakanlığı aleyhine birçok mahkeme kararına sebebiyet vermiş ve Bakanlık 

yaşanan sıkıntıları yeni bir yönetmelik hazırlayarak ‘çözme’ yoluna 

gitmiştir. Ancak sistem, hali hazırda yoğun bir şekilde tartışılmakta ve 

yaygın bir şekilde eleştirilmektedir. Zira, sözlü sınav (mülakat), yazılı 

sınav ve durum değerlendirme formları kullanılarak yapılan görevlendirme 

ve yeniden görevlendirmelerde objektif bir değerlendirmenin yapılıp 

yapılmadığı, liyakata dayalı bir seçmenin gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği ve dolayısıyla söz konusu sistemin okul sisteminin 

etkililiğini geliştirmeye dönüp olup olmadığı gibi hususlarda bir dizi 

tereddüt söz konudur. 

Amaç 

Bu araştırmada, Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi’nde geçerli olan okul 

yöneticisi görevlendirme sistemini,  öğretmen ve okul yöneticisi 

görüşlerine dayalı olarak, analiz etmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada yanıtı aranan sorular şunlardır: 

1. Yeni yönetici görevlendirme sistemi,  

 -  objektif bir değerlendirme sağlamak, 

 -   liyakata dayalı bir seçme yapmak ve 

 - okul sisteminin etkililiğini geliştirmek açılarından nasıl 

değerlendirilebilir? 

2. Birinci amaç sorusundaki boyutlar açısından, nasıl bir okul 

yöneticisi atama/görevlendirme sistemi olmalıdır? 

Yöntem 

Bu başlık altında araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı,  

verilerin toplanması ve analizi alt başlıklarına yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma, nitel bir durum araştırmasıdır. Çalışmada nitel araştırma 

tekniği olarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Görüşme, doğrudan soru sorma ve yanıt almaya dayanan bir araştırma 
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tekniğidir. Görüşmenin en çok bilinen türü, yüz yüze bir kişi ya da grupla 

yapılan söz alışverişidir (Punch, 2005). Görüşmeleri, amacına, katılanların 

sayısına, kuralların katılığına ve görüşülen kişiye göre sınıflandırmak 

mümkündür. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

olmak üzere üç tür görüşmeden söz edilebilir. Bu çalışmada yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yani görüşme formunda yer 

alan sorular açıcı/görüşmeyi yönlendirici alt sorular ve küçük 

açıklamalarla desteklenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında 

Ankara’da ilkokul, ortaokul ve lise basamağındaki devlet okullarında 

görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri arasından amaçlı örnekleme 

tekniklerinden maksimum çeşitlilik sağlamaya dönük örnekleme tekniği 

kullanılarak belirlenmiş 26 katılımcı oluşturmuştur. Çizelge 1’de 

katılımcılara ilişkin çeşitli bilgilere yer verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Katılımcılara İlişkin Çeşitli Bilgiler 

 

Değişken Düzey n 

Eğitim basamağı 

İlkokul 12 

Ortaokul 9 

Lise 5 

Toplam             26 

Cinsiyet 

Kadın 14 

Erkek 12 

Toplam 26 

          Görev   

Öğretmen 15 

Müdür yardımcısı              7 

Müdür 4 
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Toplam 26 

Kıdem 

1-5 Yıl 6 

6-10 Yıl 8 

11 yıl ve üstü 12 

Toplam 26 

Öğrenim durumu 

Lisans 17 

Tezsiz Yüksek  

Lisans 
6 

Tezli Yüksek 

Lisans 
3 

Toplam 26 

 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların 12’si ilkokul, 9’u ortaokul 

ve 5’i lise basamağında görev yapmaktadır. 14’ü kadın ve 12’si erkektir. 

Görev değişkenine göre, 15’i öğretmen, 7’i müdür yardımcısı ve 4’ü 

müdür olarak görev yapmaktadır.  Kıdem değişkenine göre, katılımcıların 

6’sı 1-5 yıl arası, 8’i 6-10 yıl arası ve 12’si 11 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. 

Katılımcıların 17’si lisans, 6’sı tezsiz yüksek lisans ve 3’ü tezli yüksek 

lisans mezunudur.  

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada, araştırmacı tarafından iki bölümden oluşan bir görüşme 

formu geliştirilmiştir. Bu görüşme formu araştırmacının 2016 yılında 

gerçekleştirdiği, “An Evaluation of the New School Administrator 

Assignment System Applied in Recent Years in Turkey” başlıklı 

araştırması için geliştirmiş olduğu görüşme formunun yeni koşullara 

uyarlanmış halidir. Veri toplama aracı 21 Haziran 2018 tarihli ve 30455 

sayılı “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Görevlendirme Yönetmeliği” baz alınarak yenilenmiştir. Araştırmacı daha 

önce 5 sorudan oluşan görüşme formunda yer alan “okul yöneticilerini ve 

öğretmenleri kendilerini geliştirmeye teşvik etmek”le ilintili soruyu, tekrar 

ifadelere neden olduğu için çıkarmış, formun kişisel bilgiler kısmında bazı 

değişiklikler yapmış görüşme soruları ile birlikte katılımcılara yönelttiği 

alt/açıcı sorucukları geliştirmiştir. Bu haliyle form alanda uzman 3 öğretim 
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üyesinin görüşüne sunulmuş,  2 öğretmen ve 1 müdür yardımcısı ile 

deneme uygulaması gerçekleştirilmiş, böylece soruların anlaşılırlığı ve 

araştırma amaçlarına uygunluğu test edilmiştir.  

Veri toplama aracının birinci bölümünde kişisel bilgiler ve ikinci 

bölümünde görüşme soruları bulunmaktadır. Araştırma kapsamında, okul 

yöneticisi görevlendirme sistemi; objektif bir değerlendirme sağlamak, 

liyakata dayalı seçme yapmak ve okul sisteminin etkililiğini geliştirmek 

açılarından üç kategoride ele alınmıştır. Katılımcılara yöneltilmek üzere, 

sözü edilen kategorilere ilişkin, üç ana soru ve bir dizi alt/açıcı soru 

hazırlanmış ve bu sorulara, anılan dört kategoriye ilişkin çözüm 

arayışlarını/önerilerini belirlemeyi hedefleyen bir soru ve bir dizi alt/açıcı 

soru eklenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

 Görüşme formu araştırmacı tarafından çalışma grubunu oluşturan okul 

yöneticileri ve öğretmenlere uygulanmıştır. Times News Roman 

formatında 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yaklaşık 32 sayfa görüşme verisi 

elde edilmiştir. Görüşme verileri katılımcılara ulaştırılarak görüşme 

dökümlerini teyit etmeleri istenmiştir. Veriler alanında deneyimli bir 

öğretim üyesine okutulmuş ve ortaya çıkan temalar ve alt temalar hakkında 

görüş alınmıştır. Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilmiş ve 

daha sonra içinde anlam kazandıkları bağlam göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilirken, her bir soruya ilişkin görüşler 

temalara ayrılmış, öne çıkan temalara ilişkin frekanslar belirlenmiş ve tipik 

ifadeler aktarılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler yer yer katılımcıların 

kişisel özelliklerine göre de verilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen veriler önce betimsel 

olarak analiz edilmiş, öne çıkan temalar belirlenmiş ve bu temalar 

bağlantılı oldukları konularla birlikte değerlendirilmiştir. Doğrudan 

aktarmalar yapılırken öğretmenler için (Ö), müdür yardımcıları için (MY) 

ve müdürler için (M) kodu kullanılmıştır. 

Yönetici Görevlendirme Sistemi ve Objektiflik 

Katılımcılara ilk olarak, objektif bir değerlendirme yapma imkânı 

sağlayıp sağlayamamak açısından yöneticisi görevlendirme sistemini nasıl 

gördükleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar olumlu ve olumsuz 

olarak değerlendirildiğinde, katılımcılar, net yanıt belirtmeyen 2 öğretmen, 

1 müdür yardımcısı ve 1 müdür katılımcı bir yana bırakılırsa, genel olarak 

sistemin objektif bir değerlendirme yapma imkânı sağlamadığını dile 

getirmişlerdir (n=22).  Katılımcıların, objektifliği genel olarak ölçme ve 

değerlendirme yöntemi üzerinden ele aldıkları (n=17), bu açıdan yönetici 

görevlendirme sisteminde mülakatın kullanılmasını (n=12), Milli Eğitim 
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Müdürlüklerinin (MEM) seçme sürecindeki belirleyiciliğini ve 

komisyonların oluşturulma tarzını (n=7) sorunlu olarak değerlendirdikleri 

belirlenmiştir. 

Bu soru açısından öne çıkan bazı tipik ifadeler şunlardır: 

Okul yöneticisi olmak üzere başvuran kişilerin sınava alınacakları 

komisyonlar objektif bir şekilde belirlenmiyor ki (Ö-9). 

Kendi adamlarını yönetime getirmek için bir oyun oynuyorlar, henüz 

kontenjanlar açıklandığında kimin hangi okula görevlendirileceği belli 

zaten! (Ö-2). 

Okul müdürleri yalnızca yazılı sınavla seçilemez, mevzuat vb. bilmek 

yanında gelişmiş bir iletişim becerisine sahip olmak, temsil kabiliyeti, 

özgüven gibi hususlarda da yeterli olmaları gerekir. Bu yüzden mülakat 

olmalıdır. Tabi mülakatın getirdiği tereddütler aşılmalı (M-1). 

Katılımcıların görüşleri kişisel bilgileri ile ilişkilendirilerek aktarılacak 

olursa; 23 yıl öğretmenlik 4 yıl okul yöneticiliği yapmış, tezli yüksek lisans 

mezunu kadın bir öğretmene göre, “öncelikle okul yöneticilerinin kendi 

branşlarından yetiştirilmesi ve seçilmesi gerektiğini düşünüyorum (eğitim 

yöneticiliği ve deneticiliği).  Sınav sorularının etkili iletişim ve mevzuat 

konularından seçilmesi gerekir. Mülakat değerlendirmelerinin geçerlik ve 

güvenilirliği sağlanmalıdır” (Ö-7). 14 yıl kıdemli, tezsiz yüksek lisans 

yapmış kadın bir öğretmene göre,“21 Haziran 2018 yönetmeliği 

bağlamında yapılan sınav ve mülakatın siyasi odakların etkisi dışında 

yapılması halinde objektif olabilir” (Ö-11). Müdür yardımcılığı için 

mülakata girip başarısız bulunmuş 25 yıl kıdeme sahip kadın bir öğretmene 

göre, “objektif bir seçme olduğunu düşünmüyorum. En son müdür 

yardımcılığı mülakatında torpil olayının çok fazla olduğunu bizzat 

gördüm. Sendika burada çok etkili, yandaşlığa göre işler yürüyor”(Ö-8). 

10 yıl kıdeme sahip kadın bir öğretmene göre, “mevcut okul yöneticisi 

görevlendirme sistemi ülkemizde kesinlikle objektif yapılmamaktadır. 

Hepimiz bu sistemin içindeyiz ve ataması yapılan arkadaşlardan birebir 

şahit olduğumuz torpillerin bizzat ağızlarından duyduk, duyuyoruz. 

Duyduklarımıza rağmen objektif olduğunu nasıl savunabiliriz” (Ö-7). 10 

yıl öğretmenlik ve 2 ay müdür yardımcılığı kıdemine sahip olan kadın bir 

müdür yardımcısına göre, “okul yöneticiliği görevlendirme sistemi 

mülakata dayalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla nesnel bir 

değerlendirme söz konusu olmamaktadır. Mülakat sırasında sorulan 

sorular daha çok genel kültür düzeyinde kalmaktadır. Okul yönetimi, 

yönetmelik tarzında sorular mülakatta çok sorulmamaktadır” (MY-6). 

Bu konuda 11 yıl kıdeme sahip, tezsiz yüksek lisans mezunu kadın bir 

öğretmen çok çarpıcı bir değerlendirme yapmıştır: “Çok yuvarlak ve klasik 

bir ifade olacak ama ülkemizde hiçbir değerlendirmenin objektif 
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yapıldığına inanmıyorum. Son dönemlerde tüm kurumların yaptığı yazılı 

sınavlara, mülakatın da eklenmesinin değerlendirmedeki objektifliği sıfıra 

indirdiğini düşünüyorum.  Okul yöneticisi görevlendirme sisteminde de 

sözlü sınavı uygulanması, değerlendirmeyi tamamıyla keyfi hale 

getirmiştir. Bunu; görev yaptığınız yöneticilerin çalışma sistemlerindeki 

keyfi uygulamalara baktığınızda bile rahatlıkla görebilirsiniz” (Ö-10).  

Yine 14 yıl kıdeme sahip, tezsiz yüksek lisans mezunu kadın bir öğretmene 

göre,  “subjektif yöntemlerle (iktidara yakınlığı ile bilinen bir sendikaya 

üye olmak, yönetici olacak kişilerin iktidara yakınlığının referans olması) 

seçilmektedir. Zaten pek de seçim olduğunu düşünmüyorum. Listeler zaten 

atamaya yetkili makamlara önceden veriliyordur. Bununla ilgili medyada 

oldukça haber gördük. Ayrıca mülakatla seçme yönteminde sorulan 

sorular ya da mülakatı yapan yöneticiler yönetim konusunda ne derece 

bilgili ve etkilidir bunu da tartışmak gerekir. Objektif olmayan bir seçme 

sisteminde, objektif olmayan yöneticiler tarafından yapılan bir seçme 

hiçbir şekilde doğru bir seçim olamaz. Seçilecek olan kişilerde sahip 

olması gereken vasıfların belirlenmemesi, puanlama kriterlerinin tespit 

edilmemesi, mülakat sorularının içeriği gibi detaylara baktığımızda pek de 

objektif bir seçme olmadığını görmekteyiz” (Ö-15). 

Yönetici Görevlendirme Sistemi ve Liyakat 

Katılımcılara ikinci olarak yeni okul yöneticisi görevlendirme 

sistemini, liyakata dayalı bir seçme sağlayıp sağlamamak açısından nasıl 

değerlendirdikleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar olumlu ve 

olumsuz olarak değerlendirildiğinde katılımcılar, sistemin liyakata dayalı 

bir seçme sağladığını ifade eden 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı katılımcı,  

göreli olarak liyakata dayalı bir seçme sağladığını ifade eden 2 katılımcı (2 

öğretmen) ve görüşleri belirsiz 1 öğretmen katılımcı dışında, mevcut okul 

yöneticisi görevlendirme sisteminin liyakata dayalı bir seçme yapma 

imkânı sağlamadığı düşüncesindedir (n=21)  Katılımcıların liyakata dayalı 

seçmeyi ölçme ve değerlendirme süreci (n=12) ve kriterleri (n=7) 

açısından ele aldıkları, politizasyon, keyfilik ve kayırmacılıkla ilişkili 

eleştirileri sıklıkla dillendirdikleri (n=10) belirlenmiştir. 

Bu soru açısından öne çıkan bazı tipik ifadeler şunlardır: 

Yeni sistem kişileri kıdem, öğrenim durumu ve sınav sonuçlarına göre 

değerlendirmediği için liyakata dayalı olarak değerlendirilemez (Ö-2). 

Bu sistemin amacı yandaşlığı el üstünde tutmak ve sistemi 

dönüştürmektir (Ö-5). 

Yönetici görevlendirmede siyasi baskı ve nüfuz kullanma ortadan 

kaldırılırsa liyakat dayalı bir seçme yapılmış olur. Aksi takdirde liyakattan 

söz edilemeyeceğini düşünüyorum(Ö-11). 
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Kişinin uygun olup olmadığına bakmaktan ziyade görüşlerine önem 

veriliyor. Bu da liyakattan çok uzaklaşıldığını gösteriyor. Mezun olduğu 

okul, deneyimleri falan hiç dikkate alınmıyor” (Ö-8). 

Yönetici görevlendirme kriterleri yeterince somut ve standart olmadığı 

için liyakata uygun seçme yapılaması zor (MY-4). 

Katılımcıların görüşleri kişisel bilgileri ile ilişkilendirilerek aktarılacak 

olursa; 3 yıl kıdeme sahip kadın bir öğretmene göre, “liyakata dayalı bir 

seçme olması için idarecilik kriterlerinin somut olarak tanımlanması 

gerekir, mülakat aracılığıyla bir seçme yapılacaksa, mülakatların 

görüntülü ve sesli olarak kaydedilmesi istismarları bir nebze engeller” (Ö-

12). 10 yıl kıdeme sahip kadın bir öğretmene göre, “mevcut okul yöneticisi 

görevlendirme sisteminin liyakattan tabi ki uzak. Yapılan mülakatlardan 

önce isim listelerinin ve puanların belli olması (Denizli Milli Eğitim 

Müdürü’nün yanlışlıkla grupta paylaşması) liyakattan uzak yapıldığının 

kanıtıdır“(Ö-7). 12 yıl kıdeme sahip kadın bir öğretmene göre ise, “mevcut 

okul yöneticisi görevlendirme sistemi ölçme ve değerlendirme sistemindeki 

eksiklikler nedeniyle liyakatı tam olarak sağlayamamaktadır” (Ö-4).  

11 yıl kıdeme sahip, tezsiz yüksek lisans mezunu kadın bir öğretmenin 

görüşleri liyakat bahsinde de çok çarpıcıdır: “Mevcut okul yöneticisi 

görevlendirme sisteminin, ülkedeki her şey gibi, liyakatten uzak yapıldığını 

düşünüyorum. Düşünmekle kalmıyorum bizzat şahit olduğum için 

biliyorum. Malum sendika üyelerinin gireceği mülakattın, tüm detaylarıyla 

(komisyon üyeleri, sorulacak sorular, atama yapılacak okullar vb.) 

önceden planlanarak ayarlamaların yapıldığına bizzat tanıklık ettim. 

Tanıklık ettiğim bu olaydaki, malum sendika üyesi kişi, mülakattan tam 

puan alarak merkezdeki bir okula yönetici olarak atandı. Şahit olduğum 

bu olay bana; yönetici olabilmek için yapılması gereken tek şeyin malum 

sendikaya üye olmak olduğunu öğretti. Yönetici olabilmek için başka 

herhangi bir yeterlilik aranmaması atamaların ne kadar liyakatten uzak 

yapıldığının kanıtı bence” (Ö-10). 

 Yönetici Görevlendirme Sistemi ve Etkililik 

Katılımcılara üçüncü olarak yeni okul yöneticisi görevlendirme 

sistemini, okul sisteminin etkililiğini geliştirip geliştirememek açısından 

nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar olumlu ve 

olumsuz olarak değerlendirildiğinde katılımcıların çoğunluğu mevcut 

sistemin okul sisteminin etkililiğine olumsuz etki yaptığı/yapacağı 

yönünde görüş belirtmiştir (n=22). Okul sisteminin etkililiği bahsinde 

katılımcıların bir kısmı kategorize edilebilecek bir düşünce öne 

sürmemiştir (n=2). Yeni sistemin okul sisteminin etkililiği konusunda 

yarattığı/yaratabileceği sonuçlar açısından katılımcıların objektif ve 

liyakata dayalı bir seçme yapılmadığı yönündeki değerlendirmelere 

yaslandıkları (n=18) ve okulda yaşanan/yaşanabilecek gerginlikleri ve 
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örgüt ikliminin bu durumdan olumsuz etkilenmesini ön plana çıkardıkları 

(n=9) tespit edilmiştir. 

Bu soru açısından öne çıkan bazı tipik ifadeler şunlardır: 

 “Atamaların objektif ve liyakate dayalı yapılmaması, işi bilmeyen ve 

bulunduğu konumu hak etmeyen insanların yönetici olmasına yol açıyor 

(Ö-10). 

 Görevlendirmelerde kayırma oluyor. Kayrılanlar kendisini 

kayıranların yaklaşımını okula egemen kılmaya gayret edince okulda 

gerginlik çıkıyor. Farklı düşünen öğretmenin motivasyonu düşüyor (Ö-2). 

İşi bilmeyen, deneyimsiz insanlar okulları nasıl etkili hale getirebilirler 

ki? Sistem birçok deneyimli ve başarılı yöneticiyi küstürdü. Çoğu insan 

emekli oldu (MY-4). 

Okul yöneticiliği görevlendirme sistemi okulları geliştirmek için çok da 

yeterli değildir. Sınav ve mülakatı başarı ile tamamlayan adayların okul 

yöneticiliği konusunda da başarılı olacağı anlamına gelmemektedir  (MY-

6). 

Nasıl Bir Okul Yöneticisi Görevlendirme Sistemi? 

Son olarak katılımcılara, görüşme formunun ilk üç sorusunda gündeme 

getirilen objektif değerlendirme, liyakata dayalı seçme ve okul sisteminin 

etkililiğini geliştirme boyutları üzerinden nasıl bir okul yöneticisi 

atama/görevlendirme sistemi olması gerektiği sorulmuştur.  Katılımcılar 

objektiflik ve liyakata dayalı bir seçme açısından sınavı (n=24), kıdemi 

(n=19),  lisansüstü öğrenimi (n=13)  ve okul bileşenlerinin 

iradesini/seçimini ya da uygun görmesini (n=2) önemli bulduklarını dile 

getirmişlerdir. Katılımcılara göre, yönetici atamada somut kriterler tespit 

edilmeli (n=17) ve politik, kayırmacı ve keyfi yaklaşımlardan 

kaçınılmalıdır (n=16). Okul yöneticisi seçiminde olsun yetiştirilmesinde 

olsun katılımcıların üzerinde durdukları gerekliliklerden biri hizmetiçi 

eğitimlerdir (n=7). Yine bazı katılımcılar yönetici adaylarının deneyimli 

öğretmenler eşliğinde bir süre yetiştirilmeleri (mentörlük) uygulamasından 

söz etmişlerdir (n=2) ve bir tür yönetici stajının uygulanması gerektiğini 

dile getiren katılımcılar olmuştur (n=2).  

Bu soru açısından öne çıkan bazı tipik ifadeler şunlardır: 

Mülakatla okul yöneticisi görevlendirmek süreci subjektif hale 

getiriyor. Mülakat olmamalı. Sınav olmalı. Bir de kıdeme dikkat edilmeli 

(MY-4). 

Herşeyden önce öğretmenlikte bilgisini, görgüsünü, deneyimini 

artırmış kişiler yönetici adayı olmalı (M-3). 
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Bilgi artıyor, farklı deneyimler kazanmak lazım, işin ilmini öğrenmek 

de pratikte çok faydalı olur. Bunun için de kaliteli lisansüstü eğitim olmalı 

(Ö-12). 

Her işte olduğu gibi yöneticilikte de hizmet öncesinde işi öğrenmek için 

staj yapılmalı. Okul yöneticisi bilgi ve deneyim kazanmadan göreve 

başlayınca sistem işlemiyor (Ö-4). 

Nasıl bir okul yöneticisi görevlendirme sistemi bahsinde 14 yıl kıdeme 

sahip tezsiz yüksek lisans mezunu kadın bir öğretmene göre, “okul 

yöneticisi güvenirliği ve geçerliği yüksek bir seçme sistemiyle, bağımsız, 

uzman bir ekip (konu uzmanı akademisyenler, bakanlık yöneticileri vb.) 

tarafından, adayın o güne kadar ki performansını gerçekten ölçecek 

araçlar kullanılarak seçilebilir. Bu seçimde kriterler tamamen önceden 

belirlenmeli, demokratik yöntemler kullanılmalıdır” (Ö-15). Bu konuda 11 

yıl kıdeme sahip, tezsiz yüksek lisans mezunu kadın bir öğretmenin 

görüşleri ise çok çarpıcıdır: “Sadece yönetici atama ve görevlendirme 

uygulamalarının değil tüm sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Objektif ve liyakate uygun bir değerlendirmenin yapılabilmesi için; 

değerlendirmeyi yapanların alanı iyi tanıyan, sistemin beklentilerini ve 

ihtiyaçlarını bilen kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun 

gerçekleşebilmesi için tüm sistemin gözden geçirilmesi gerektiğine 

inanıyorum. Milli eğitim sisteminin, okulun tüm çalışanlarının özelikle de 

yönetici ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmek; alanlarına hâkim olmak 

için etkili ve verimli hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmaları bence sistemi 

rahatlatmak için ilk adım olabilir. Ancak bu eğitimler de göstermelik değil, 

etkili ve verimli yapılmalıdır. Atama ve görevlendirmeleri yapan kişilerin; 

objektif ve liyakate uygun olarak atama yapmaları; ancak bulundukları 

konuma aynı değerlendirmeden geçerek gelmeleriyle mümkündür (Ö-10). 

Sonuç ve Öneriler 

Mevcut okul yöneticisi görevlendirme sisteminin, üç boyut üzerinden, 

öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine dayalı olarak ele alındığı bu 

araştırmanın bulgularına dayalı olarak, hali hazırda yönetici görevler 

üstlenen katılımcıların bir kısmının sisteme olumlayıcı yönde yaklaştıkları, 

diğer katılımcıların ise, az sayıda katılımcı dışında, sisteme belirgin 

biçimde olumsuz yönde yaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 

büyük bir kısmı okul yöneticisi görevlendirme sistemine ilişkin önemli 

tereddütler taşımakta ve sistemi objektiflik, liyakat ve okul sisteminin 

etkililiği açılarından problemli bulmaktadır.  

Araştırma kapsamında ilk üzerinde durulan konu, sistemin objektif bir 

değerlendirme sağlayıp sağlayamadığı olmuştur. Objektiflik, adayların 

işe/göreve yeterliği dışında herhangi bir etmenin seçim sürecinde etkili 

olup olmadığı ile ilgili bir kavramdır. Türkiye’de eğitim kurumlarına 

yönetici olarak atanacaklarda 1990 yılından önce, eğitim-öğretim 
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sınıfından olmak ve 3 yıl başarılı öğretmenlik yapmak gibi çok genel 

ölçütler kullanılmıştır. 1999 yılından itibaren ise sınav kullanılmaya 

başlanmıştır (Günay, 2004 ve Aslanargun, 2011). Sonrasında, bu 

çalışmada üzerinde durulduğu gibi, çok sayıda yönetmelik hazırlanmış 

ancak etkili bir atama/görevlendirme sistemine ulaşılamamıştır. 

 Bu konudaki temel problemin ‘idarenin keyfiliği’ olduğu söylenebilir. 

Mevcut sistemin objektifliğini sarsan en önemli niteliklerinden biri 

“atama” değil “görevlendirme” üzerine kurulu olmasıdır. Atama, atanan 

kişiye kurumsal ve yasal olarak gelişmiş bir koruma/güvence sağlarken, 

görevlendirmenin sağladığı koruma/güvence nispidir. Bu durum, 

inisiyatifin idarede olduğu; okul yöneticisinin idari otoritenin tasarrufu ile, 

yeri geldiğinde keyfi bir şekilde, görevden alınabileceği anlamına gelir. Bu 

da okul sistemini siyasetin belirleyiciliğine açık hale getirir. 

Hali hazırda geçerli olan 21 Haziran 2018 tarihli yönetmeliğe göre, okul 

yöneticileri genel ve özel koşulları sağlayan adaylar arasından, yazılı sınav 

ve mülakat aracılığıyla 4 yıllık sürelerle görevlendirilecek ve yeniden 

görevlendirmelerde durum değerlendirme formu kullanılacaktır.  

Değerlendirme kriterlerinin esnekliği, değerlendirme yapmakla 

görevlendirilen merciler, yazılı ve sözlü sınav komisyonlarının 

oluşturulma tarzı ve işleyişi (örneğin itiraz merciinin yine karar veren 

komisyon olması) gibi bir dizi etmen dolayısıyla görevlendirme sisteminin 

objektifliğinden söz etmek mümkün değildir.  

Araştırma kapsamında ikinci olarak üzerinde durulan konu sistemin 

liyakata dayalı bir seçme yapmak açısından nasıl değerlendirileceği 

olmuştur. Bu konu okul yöneticisi yeterliklerini gündeme getirir. 

Başaran’a (2004) göre yönetimde yeterlik, yönetim kavram ve 

kuramlarında, yönetim teknolojisinde, insan ilişkilerinde, örgütün yapısını 

kurmada ve yenileştirmede, yönetimin işlevlerinde, yönetim sürecinde 

bilgili ve becerikli olmaktır. Bu yeterlik, yönetime ilişkin bilgi ve becerileri 

tanıma aşamasından, yönetimin gereklerini uygulama aşamasına kadar 

değişik düzeylerde olabilir. Okul yöneticilerinin, okuldaki eğitim-öğretim 

durumu, okulun fiziksel durumu, personel işleri, öğrenci işleri, hesap ve 

ayniyat işleri, ölçme ve değerlendirme gibi sorumluluk alanları vardır 

(Taymaz, 2000). Okul yönetiminin görevi, okuldaki tüm insan ve madde 

kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanarak, okulu amaçlarına uygun 

olarak yaşatmaktır. Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirmesi, 

okulu bir roller sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili 

olduğu öğretmenler ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde 

tutarak ayarlamasına bağlıdır (Bursalıoğlu, 2002). 

Mevcut yönetici görevlendirme sisteminin liyakat sahibi meslek 

elemanlarını okul yönetimine taşımak açısından ciddi olumsuzluklarla 

belirlendiği söylenebilir. Nitekim bu araştırma kapsamında elde edilen 
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verilere dayalı bulgulara göre, sistem ölçme ve değerlendirme süreci ve 

kriterleri açısından genel olarak ciddi olumsuzluklar taşımakta ve 

katılımcılarca politizasyon, kayırmacılık ve keyfilikle 

ilişkilendirilmektedir.  

Araştırma kapsamında ele alınan, okul sisteminin etkililiğini geliştirme 

bahsi üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa; örgütlerde madde ve 

insan kaynaklarını, örgütsel amaçlar doğrultusunda en etkili ve verimli 

şekilde kullanmanın, yönetim işlevini tanımladığı (Taymaz, 2000) 

söylenebilir. Eğer sözü edilen bir kamu örgütü ise, hizmetin gereği de 

kamu yararını gerçekleştirmekse, yönetim işlevinin üzerinde şekilleneceği 

kavram etkinlik ve verimlilikten ziyade etkililik olacaktır. Zira, etkinlik ve 

verimlilik girdi-çıktı ilişkileri temelinde en az maliyetle en fazla nicelik ve 

nitelik yaratmaktır. Etkililik ise amaç bağımlı bir kavramdır. Kamu 

hizmetinde amaç kamu yararını gerçekleştirmektir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara göre, mevcut 

görevlendirme sistemi ile okul sisteminin etkililiği arasındaki ilişki 

katılımcıların çoğunluğu tarafından negatif olarak değerlendirilmiştir.  

Katılımcılar yargılarını oluştururken, genel olarak objektif ve liyakata 

dayalı bir seçme yapılmadığı yönündeki argümanlara yaslanmış ve okulda 

yaşanan/yaşanabilecek gerginlikleri ve örgüt ikliminin bu durumdan 

olumsuz etkilenmesini/etkilenecek olmasını ön plana çıkarmıştır. 

Bursalıoğlu’na (2002) göre, yönetimin görevi, örgütü amaçlarına uygun 

olarak yaşatmak ise okul yönetiminin görevi de okulu amaçlarına uygun 

olarak yaşatmaktır. Okul yöneticilerinin sorumluluk ve görevlerini yerine 

getirebilmesi için okul yönetimi kavram ve süreçlerini iyi bilmeleri ve 

bunları davranışa dönüştürebilmeleri ve bunun için de okul yöneticilerinin 

bu alanda akademik bir eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Mevcut 

görevlendirme sistemi adayları, teknik olarak, gelişmeye teşvik ediyor gibi 

görünse de, teşvik edici olduğu varsayılan standartlar esnek ve belirsiz, 

teşvik edildiği düşünülen etkinliklerden yaralanmak eşitsiz ve 

etkinliklerden yararlanmanın sonuçları da belirsizdir. Okul yöneticisi 

görevlendirme sisteminin gündeme getirdiği ‘ihtiyari usuller’ ve esnek 

düzenlemeler, görevlendirme sürecinde yanlılığı ve süreçlerde 

politizasyona dayalı kulisi ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla sistem, 

yeniden değerlendirmeden başarıyla geçmek isteyen ya da yöneticilik 

görevlerine aday olan eğitim çalışanlarını kendilerini mesleki olarak 

geliştirme yönünde motive edici nitelikte değildir. Dolayısıyla etkili bir 

okul sistemine yol açması da mümkün görünmemektedir. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizine dayalı olarak 

geliştirilen sonuç yargıları üzerinden okul yöneticisi atama/görevlendirme 

sistemine dair şu önerilerde bulunulabilir: 

Öncelikle okul yöneticileri görevlendirilmemeli, atanmalıdır. 
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Okul yönetici atama sistemi, politik etkilerden, kayırmacılıktan ve 

keyfilikten arındırılmalıdır. 

Okul yöneticisi yeterliklerine ilişkin genel bir çerçeve ve bu çerçeveye 

ilişkin de somut, sınırları ve karşılıkları belli kriterler oluşturulmalıdır. 

Genel olarak okul yöneticiliği için öğretmenlik kıdemi/deneyimi, 

müdürlük içinse öğretmenlik deneyimi/kıdemi ile birlikte müdür 

yardımcılığı deneyimi/kıdemi koşul olmalıdır.  

Okul yöneticisi seçme ve değerlendirme sürecinde mülakat 

kullanılmamalıdır.  

Sınav komisyonları akademik birimlerin ve farklı sendikaların katılımı 

ile şekillendirilmelidir. 

Okul sisteminin etkililiğini artırmak üzere, okul yöneticisi ve 

öğretmenler kendilerini geliştirmeye teşvik edilmelidir. Bu açıdan 

lisansüstü eğitim ve hizmetiçi eğitimlere önem verilmeli ve eğitsel 

olanaklara ilgi ve yeterliği olan tüm eğitim çalışanlarının erişmesi 

sağlanmalıdır. 
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Giriş 

Köken olarak Fransızca (financement) olan finansman kavramı, bir 

işletmeye, kuruma ya da etkinlik alanına, işleyebilmesi, hizmet 

üretebilmesi ve gelişebilmesi için gereken parasal kaynakları sağlamak 

olarak ele alınabilir. Bu açıdan, dar anlamda finansman (financing) 

denildiğinde akla finansal yönetimin para tedarik etme boyutu gelir. Daha 

geniş bir yaklaşımla finansman, kaynak tedarik etme ile birlikte tedarik 

edilen kaynakları tahsis etme ve/veya bütçeleme etkinliklerini de 

bünyesinde barındırır. 

Eğitim finansmanı denildiğinde akla eğitim hizmetinin 

örgütlenmesi/verilmesi için gereken kaynakların nasıl sağlanacağı ve 

sağlanan kaynakların nasıl kullanılacağı (kaynak temin etme + bütçeleme) 

gelir. Eğitim hizmeti örgütlenirken, genel olarak,  personele (öğretmenlere, 

okul ve kurum yöneticilerine, memurlara ve yardımcı hizmet personeline) 

ödenecek maaşlar ve ek ödemeler, eğitim alt yapısının inşası ve 

yenilenmesi için sarf edilecek kaynaklar (okul, derslik, diğer hizmet 

binaları, donanım, eğitim-öğretim materyali…), düzenli ya da zorunlu 

giderler (aydınlanma, ısınma, iletişim, temizlik …) ve ulaşım - bakım 

hizmetlerine sarf edilecek kaynaklar gibi gider kategorilerinden söz 

edilebilir.  

Eğitim finansmanında, kamusal ve özel finansman olmak üzere iki ana 

model, vakıflar, bağışlar, sivil toplum etkinlikleri, fonlar, krediler gibi 

diğer finansman kaynakları ve karma modeller söz konusudur. Günümüzde 

Türkiye’de kamu eğitim sisteminde kamusal finansman modeli ağırlığını 

korumakla birlikte, özel finansman modelini öne çıkarma ve diğer 

finansman kaynaklarına başvurma doğrultusunda belirgin bir yönelim 

gözlenmektedir. Nitekim Ekim 2018 tarihinde açıklanan “2023 Eğitim 

Vizyonu” belgesinde, eğitim finansmanında kaynakların 

çeşitlendirilmesinden; kamusal kaynaklar yanında hayırseverlik 

faaliyetlerinden, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket 

etme gereğinden ve okul-aile birliğine yeni bir yapı kazandırmaktan söz 

edilmiştir. 
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Aslında eğitim finansmanında kaynakların çeşitlendirilmesi retoriği 

yeni değildir. Kökenleri 1970’li yıllara kadar giden küresel kriz ve 

topyekûn yeniden yapılandırma politikaları ile ilintili bir yaklaşımın 

parçası niteliğindedir. Sözü edilen anlayış, yeni liberal ekonomik ve sosyal 

politikaların kamu alanına yansıması olarak değerlendirilebilecek yeni 

kamu yönetimi yaklaşımıdır. 

Yeni kamu yönetimi yaklaşımı, öz olarak, piyasa koşullarında hizmet 

üretme ve sunma, performansa vurgu yapma, çıktıları ve müşteri odaklılığı 

merkeze alma gibi işletme yönetimi ilkelerinin kamu alanında geçerliğini 

sağlamaya dönük bir dizi politikayı bünyesinde barındırmaktadır. Yeni 

kamu yönetimi yaklaşımı ile kamu eğitim sisteminde gerçekleşen kapsamlı 

dönüşüm arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.  Kamusal hizmet birimi 

olma vasfı ile devletli alanın tasfiyesini ve/veya dönüştürülmesini 

hedefleyen yeni kamu yönetimi yaklaşımının etkili olduğu alanlardan biri 

finansman politikasıdır. Bu açıdan, kamu hizmetlerinin finansmanında, 

hizmet alıcıların katılımının sağlanması, çoklu finansman yaklaşımının ön 

plana çıkarılması ya da finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi 

politikalar önem taşımaktadır. Günümüz Türkiye’sinde eğitim 

finansmanında devletin sorumluluğunu sınırlamak üzere çoklu finansman 

yapısına geçmek; eğitimde sivil toplum kuruluşlarının, hayırsever 

kişilerin, sponsorluk gibi mekanizmalarla iş çevrelerinin ve elbette hane 

halklarının maddi katılımını artırmak yönünde politikalar 

yaygınlaşmaktadır. 

Eğitim finansmanı bahsinde farklı model ve yaklaşımlar olduğu gibi bu 

model ve yaklaşımlara dayanak teşkil eden çeşitli kavramsal-kuramsal 

açıklamalar ve argümanlar bulunmaktadır. İlk olarak eğitimin iktisadi 

analizine odaklanan, eğitimi üretim fonksiyonunda bir yere oturtan, 

ekonomik faaliyet alanına çeken ve sermayenin yeniden değerlenme 

sorununa binaen eğitimi rekabetçi piyasa içinde konumlandırma yanlısı 

olan yaklaşımlardan söz edilebilir.  Bu açıdan, eğitimi kamusal, yarı 

kamusal ve özel bir mal/hizmet olarak değerlendiren kamu maliyesi 

yaklaşımı, klasik ve yeni liberal formları ile insan sermayesi kuramı ile 

eğitim, piyasa ve özgürlük tartışmaları üzerinde durulabilir. İkinci olaraksa 

hak temelli ve kamucu yaklaşımlardan söz edilebilir.  Bu açıdan, farklı 

kavranış tarzları ile eğitim hakkı kavramı/nosyonu, eşitlik ve fırsat eşitliği 

kavramları, siyasal düzeyde devlet-sosyal devlet konuları, kamu yararı ve 

kamu hizmeti kavramları üzerinde durulabilir. 

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Sistemi özelinde eğitim finansmanı 

politikalarını analiz etmek ve değerlendirmektir. Çalışmada bu doğrultuda, 

eğitim finansmanı alanında öne çıkan politik yaklaşımlar, kavramsal ve 

kuramsal bir analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde eğitimin 

iktisadi analizine odaklanan yaklaşımlar ele alınmış ve Türkiye’de eğitim 
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finansmanı alanındaki gerçekleşmeler ve öne çıkan politik yaklaşımlar 

üzerinden bir tartışma yürütülmüştür. Çalışmanın ikinci bölümde ise hak 

temelli ve kamucu yaklaşımlar üzerinde durulmuş ve çalışma bazı sonuç 

yargıları oluşturularak sonlandırılmıştır. 

 

Eğitimin İktisadi Analizine Odaklanan Yaklaşımlar ve Milli Eğitim 

Sistemi’nde Finansman Politikaları  

Günümüzde Türkiye’de eğitim,  giderek daha fazla,  sermayenin 

birikim koşullarına uygun bir işlevler kazanmaktadır. Bu durum bir 

yönüyle eğitimsel bilgi, beceri ve tutumlarla ekonomik parametreler ve 

hedefler (ki bunlar piyasacı bir yaklaşımla belirlenmektedir) arasında sıkı 

ve yaygın bir bağın kurulması ile, diğer yönüyle ise kriz koşullarında 

sermayenin yeni değerlenme alanları bulmak üzere kamu eğitim hizmetleri 

alanına doğru yayılma, kamu eğitim alanını piyasalaştırma politikaları ile 

somutluk kazanmaktadır. 

Eğitim finansmanında özel fon kullanımını gündeme getiren 

yaklaşımlardan biri kamu maliyesi alanında savunulan kamusal, özel ve 

yarı kamusal mallar/hizmetler kategorizasyonudur. Kamu maliyesi, kamu 

hizmeti kavramını iktisadi bir kavram olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre, 

kamu kesiminin varlık nedeni, piyasa mekanizmasının kamusal malların 

karşılanmasında etkin kaynak tahsisi yapamaması ve bunları optimal 

hacimde temin edememesidir. Bu açıdan, tarih dışı, özcü bir iktisadilik 

anlayışı, kamu maliyesi disiplininin kamu malları anlayışına hâkimdir; 

malların niteliğine bakılarak kamu kesimi belirlenmektedir 

(Karahanoğulları, 2002). Buna göre, kamusal mallar, ilke olarak topluma 

ortak fayda sağlayan, özel faydalara bölünemeyen ya da özel ve kamusal 

faydaları ayrıştırılamayan ve rekabete konu olmayan mallardır. Bunlar 

vergiler aracılığıyla finanse edilirler. Özel mallar, kullanana bir diğer 

kullanıcıdan münhasır (özgülenmiş ve ayrı) faydalar sağlayan, rekabete 

konu olan mallardır. İlke olarak ödenen bedel ile finanse edilirler. Yarı 

kamusal mallar ise, kullanıcılara hem ortak (bölünemeyen) faydalar hem 

de özel (bölünebilir) faydalar sağlayabilen mallardır. Bunlar karma 

finansman yaklaşımı ile finanse edilirler. 

Bu yaklaşımın sonucu şudur: Kamusal malların devletçe kamu hizmeti 

olarak yerine getirilmesi bir zorunluluktur. Bunun dışında kalan malların 

devletçe üstlenilmesi ise malların dışsallık yaratması durumunda mümkün 

olabilecektir (Karahanoğulları, 2002). Eğitimin dışsallıkları, öğrenci ve 

aile gibi karar vericiler tarafından elde edilen özel yararların üzerinde ve 

ötesinde, topluma dönük yararlar olarak değerlendirilmektedir. Bu 

yararlar, karar vericiler tarafından hesaba katılan ve eğitim nedeniyle artan 

kazanç biçiminde ortaya çıkan parasal ve parasal olmayan yararların 

ötesindedir. Örneğin piyasaların, bireylerin matematiksel okur-yazarlık, 
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uyum ve anlayış düzeyleri yüksek olduğunda daha iyi işleyebileceği savı 

üzerinden bir eğitim dışsallığı tanımlanabilir (McMahon, 1987). 

Türkiye’de eğitim, giderek daha fazla düzeyde, kamusal bir hizmet 

olmaktan ziyade yarı kamusal bir hizmet olarak değerlendirilmekte ve 

‘yararlanan öder/ödemeli’ ilkesi egemen hale gelmektedir. Türkiye’de son 

yıllarda eğitimde özel sektörün payı hızla artmaktadır. Eğitimde özel 

sektörün payının artırılması belirgin bir politika eğilimidir ve bu durum 

eğitim harcamalarına da yansımıştır. Örneğin 2014-15 eğitim-öğretim 

yılından bu yana yaygın olarak uygulanmakta olan eğitim ve öğretim 

desteği için özel sektöre, her yıl milyarlarca lira aktarılmaktadır.  Bu 

mekanizma ‘maddi durumu elverişli olmayan’ ailelerin çocuklarının özel 

öğretim kurumlarına kayıt yaptırması durumunda, eğitim-öğretim 

parasının bir kısmına devletin katkı sağlaması temelinde işlemekte,  

eğitimde özel sektörün payının artması ve kamu kaynaklarının eğitime 

daha fazla harcama yapabilen orta-üst gelir grubundaki ailelerin yararına 

olacak biçimde harcanması sonucunu yaratmaktadır. Zira, devlet desteği 

ile birlikte özel okullardan eğitim hizmeti satın alabilecek maddi güce 

sahip aileler ancak orta-üst gelir grubundan olabilmektedir. 

Tüm dünyada, 1970’lerden itibaren yeni liberal politikalar, eğitimi bir 

kamusal hizmet olmaktan çıkarıp bir meta olarak tanımlamayı beraberinde 

getirmiştir. Böylelikle, sermaye bir yandan eğitim yatırımlarına girişip bu 

alanı kârlı bir alan haline getirmeye çalışırken, diğer yandan devletin bu 

alandaki varlığını azaltması ya da devletin piyasa ilişkilerine uygun bir 

şekilde eğitim hizmetlerini vermesi (kamu işletmeciliği) gerektiğini 

savunmuş, sonuçta eğitim alanında ticarileştirme ve özelleştirme süreçleri 

birlikte ilerlemiştir. 

Eğitimin piyasalaştırması sürecinde, 1960’lı ve 70’li yıllarda kalkınma 

iktisadını desteklemiş ve eğitim alanına önemli miktarda kamusal fon 

aktarımına dayanak olmuş insan sermayesi kuramı önemli bir yere sahiptir. 

Sözü edilen dönemde, eğitimin milli gelir ve kişisel gelir düzeyleri 

üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve eğitime yapılan bireysel ve kamusal 

yatırımların bireysel ve toplumsal açıdan ayrıştırılabilir faydalar yarattığı 

düşüncesi maliyet - fayda analizini popülerleştirmiştir.  

İnsan sermayesi kavramı, insanların eğitim, yetiştirme veya diğer 

etkinlikler aracılığıyla kendilerine yatırım yapabilecekleri ve böylece 

yaşam boyu kazançlarını artırarak gelecekteki gelirlerini 

yükseltebilecekleri önermesine dayanır. Eğitimle ekonomik büyüme 

ilişkisini inceleyen ilk araştırmacılardan biri Denison’dır. Denison (1962), 

1910 - 1960 yılları arasında ABD’nin ulusal gelirindeki veya 

GSMH’sındaki artışta farklı üretim faktörlerinin ayrı ayrı katkısını 

belirlemek amacıyla üretim fonksiyonu üzerinden çeşitli araştırmalar 
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yapmış, teknolojik ilerleme ve ölçek ekonomileriyle birlikte işgücünün 

niteliğindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığını ileri sürmüştür. 

İnsanı kendi başına iktisadi bir kategori olarak ekonomik analize dâhil 

etme yönelimi Schultz (1961, 1962, 1963) ve Becker (1962) gibi 

iktisatçıların çalışmalarıyla başlamıştır. Bu çalışmalar, eğitimin ekonomik 

büyümeye katkısı, eğitim yatırımlarının kârlılığı, ekonomik kalkınmada 

eğitilmiş işgücünün rolü, eğitimin gelir dağılımı ve refah üzerindeki 

etkileri yanında eğitimin maliyeti ve finansmanı konularına da yönelmiştir. 

Carnoy’un (1982) belirttiği gibi, ekonomik büyümenin, sermaye 

stokundaki nitel ve nicel artışla sağlandığı ve bunun da gelirleri artırdığı 

kabul edilirse eğitim aracılığıyla elde edilmiş bilgi ve yetenekleri anlatan 

bir kavram olarak insan sermayesi ekonomi için büyük önem kazanmış 

olur.  

Gerek eğitim yatırımlarının kârlılığı, gerekse eğitimin kişisel ve toplumsal 

yararlarının ayrıştırılması, bunların maliyetlerle ilişkilendirilmesi ve 

eğitimin toplumsal yarar sağlama ve dışsallık oluşturma nispetinde 

kamusal olarak finanse edilmesi gerektiğine ilişkin düşünceler 1950’ler 

sonrası kapitalizmin genişleme döneminde kamusal finansman seçeneği 

açısından fazlaca olumsuz etki doğurmamıştır.  Ancak genişleme dönemini 

izleyen ve 1980’lerle birlikte etkisini arttıran kriz koşullarında, toplumsal 

getirilerin, özel getirilerin ve dışsallıkların tanımlanması, belirlenmesi ve 

ölçülmesi kesin olarak mümkün olmasa da, yaklaşımın kendi içinden, özel 

getirilerin toplumsal getirilere oranla özellikle yükseköğretim düzeyinde 

fazla olduğu, eğitimin yarı kamusal bir mal olarak görülmesi gerektiği, 

eğitim yatırımlarından kazanç sağlayanların ya da sağlayabileceklerin 

eğitim maliyetlerine doğrudan katlanması gerektiği gibi yeni liberal 

argümanlar yaygınlık kazanmıştır (Psacharopoulos ve Patrinos,  2004).  

Bir başka anlatımla, 1970’lerden sonra kapitalizmin yeni yapısal 

kriziyle birlikte, eğitim ve ekonomi ilişkisini çözümlemeye çalışan yeni 

araştırmaların, eğitimin ekonomik kalkınma, büyüme ve kişisel kazançlar 

açısından sanıldığı kadar doğrudan ve büyük bir etki yapmadığına ya da bu 

tür bir etkinin somut olarak tespit edilemeyeceğine ilişkin sonuçları ön 

plana çıkmaya başlamış ve insan sermayesi yaklaşımı bir süreliğine gözden 

düşmüştür. Yeni liberal politikaların etkisini artırdığı 1980’li yılların 

ortalarından itibaren insan sermayesi yaklaşımı daha esnek bir formda, 

yeni liberal politikalar çerçevesinde, küreselleşme ve bilgi toplumu 

güzellemesine yaslanarak ikinci baharını yaşamaya başlamış, ancak bu 

defa eğitime ayrılan kamusal kaynakların azaltılmasının ve eğitim alanında 

kamusal yaklaşımın tasfiye edilmesinin bir dayanağı haline getirilmiştir 

(Soydan, 2008). 



[130] 
 

Günümüzde, insan sermayesi kuramının yeni liberal anlayışa 

kazandırdığı meşrulaştırıcı açıklamaların etkisiyle, kişilerin eğitimi bir 

yatırım olarak değerlendirmeleri gerektiği düşüncesi yaygınlaşmış ve bu 

düşünceden hareketle eğitimin sağladığı varsayılan kazançlardan 

yararlanan bireylerin onun maliyetine katlanmaları gerektiği savı ön plana 

çıkarılmıştır. 

Piyasa ekonomisi, malların düzenli olarak üretildiği, dağıtıldığı, para ve 

mallar üzerindeki mülkiyet haklarının aktörler arasında transfer edildiği, 

sözleşmeye dayalı mübadele biçimlerine tâbi olan toplumsal ve kurumsal 

düzenlemelerin toplamıdır (O’Neill, 1998, 16). Yeni liberal yaklaşımda 

devlet, iyi işleyen bir piyasa mekanizması yaratmak üzere işlev görmekte, 

bir başka ifadeyle, piyasacı bir toplum yaşamı devlet dolayımı ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Liberal yaklaşım,  piyasanın kendi başına en etkin çözümlerin üretildiği 

ve özgürlüklerin güvence altına alındığı mekanizma olduğu, dolayısıyla, 

piyasa, özgürlük, etkinlik ve demokrasi arasında doğrudan ve pozitif bir 

bağ olduğu varsayımıyla bireyi devletin müdahalelerinden özgürleştirmeyi 

savunur. Örneğin  Friedman’a (1998) göre, kapitalizm ve özel mülkiyetin 

varlığı devletin merkezi gücüne karşı bir ölçüde denetim sağlar. Ekonomik 

güç, siyasal ellerden ayrı ellerde tutulursa, siyasal güce bir denetim ve 

muhalif olma hizmeti verebilir. Dolayısıyla, piyasa özgürlüğün doğrudan 

bir bileşkesidir.  

Türkiye’de eğitimin yapısal dönüşümü olarak değerlendirilebilecek 

süreçte kamunun eğitime ayırdığı kaynaklar, nitelikli bir eğitim 

gerçekleştirmeye elverişli olmaktan giderek daha fazla uzaklaşmaktadır. 

Dolayısıyla okullar genel bir ödenek sorunu yaşamaktadır. Türkiye’de bir 

yandan nüfusun doğurganlık oranının göreli olarak yüksek olması, 

dolayısıyla kısa sürede öğrenci sayılarında büyük artışlar meydana gelmesi 

diğer yandan farklı tür ve düzeyleri ile nüfusun eğitim süresini uzatmaya 

ve okullaşma oranını artırmaya dönük düzenleme ve çabalar, eğitim 

alanına giderek artan miktarlarda kamusal kaynak ayırmayı 

gerektirmektedir. Ancak Bakanlık bütçesi okullara yeterli ödenek 

sağlamak açısından çok yetersizdir. Dolayısıyla okul sistemi ya çok yönlü 

imkânsızlıklar içinde genel bir niteliksizliğe mahkûm olmakta ya da bir 

nebze olsun soluk alabilmek için yeni finansal arayışlara girişilmektedir. 

Eğitim finansmanına hane halkının katılımı, bir yandan çocuklarının 

eğitim-öğretim giderlerine doğrudan sarf ettikleri kaynaklar diğer yandan 

ise Okul-Aile Birliklerine ödedikleri ‘aidatlar’ ya da ‘bağışlar’ üzerinden 

gerçekleşmektedir. 2012 yılında çıkarılan 28199 sayılı “Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul-Aile Yönetmeliği” ile, okullarda kampanya ve kurslardan 

sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle 
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kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan 

gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul 

ve esaslar düzenlenmiştir.  Okul-Aile Birliklerinin kuruluş amacı okul ile 

aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi 

ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri 

desteklemek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılamak ve okula maddi katkı sağlamak olarak belirtilmiştir (md.5). 

 Yönetmeliğin 15. maddesinde birliklerin velileri hiçbir surette bağış 

yapmaya zorlayamayacağı ve okul kayıt döneminde bağış ve yardım 

toplayamayacağı belirtilmişse de Türkiye’de okullar ciddi bir ödenek 

sorunu ile belirlenmekte ve dolayısıyla okul sisteminde “zorunlu bağış” adı 

verilen uygulamalar yaygınlaşmaktadır. 

Hızlı nüfus artışının olduğu ve eğitimin çeşitli tür ve düzeylerine 

yönelik talebin hızla arttığı Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 

merkezi devlet bütçesi içinde oransal olarak yıllar içinde artmıştır. Ancak 

aynı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin milli gelire oranında 

önemli bir artış gerçekleşmemiş, hatta bazı yıllarda düşüşler olmuştur. 

Eğitim alanında kapsamlı bir yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı bir dönemde eğitim bütçesinin öngörülen değişiklikleri 

gerçekleştirmeye yeterli olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 

 

Çizelge 1. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Payları ve Milli Gelire 

Oranı 

 

Kaynak: MEB istatistiklerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

 

Çizelgeye bakıldığında, Türkiye’de 2001 yılından itibaren belirgin hale 

gelen büyük ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü 2003 yılında, Milli 



[132] 
 

Eğitim Bakanlığı bütçesi merkezi bütçenin % 6,91’ini oluştururken sonraki 

yıllarda % 9-13 aralığında değerler almıştır. 2015 yılı için bu değer % 11,3 

olmuştur. Kendi başına bu veriler üzerinden hareket edildiğinde, 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin iyi bir orana sahip olduğu ve 

yıllar itibariyle de oransal olarak arttığı söylenebilir. Ancak bu oranlar 

geçmişe göre önemli bir iyileşmeyi göstermemektedir. Şöyle ki, 1990-

1995 yılları arasında Bakanlık bütçesinin merkezi bütçeye oranı çok daha 

yüksektir (Örneğin 1992 yılında % 14,56). Öte yandan, Bakanlık 

bütçesinin milli gelir içindeki oransal büyüklüğü yıllar içinde belirgin bir 

değişiklik göstermemiştir. Bu oran 2003 yılında % 2,85 iken 2007 yılında 

% 3,40’a çıkmış, sonra bir dönem daha düşük değerlerde seyretmiş ve 2014 

yılında % 3,24 olmuştur. Sonraki yıllarda da belirgin bir değişiklik söz 

konusu değildir.  

2018 yılı eğitim bütçesine bakıldığında, Milli Eğitim bütçesi 92.5 

milyar civarındadır. Yakın zamanda, ekonomik kriz dolayısıyla kamuda 

tasarruf önlemleri bağlamında Milli Eğitim bütçesinden yaklaşık 2 milyar 

lirasından kesinti yapıldığı açıklanmıştır. 

Eğitimde Reform Girişimi’ne göre, Türkiye’de kamunun eğitim 

alanında yaptığı harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı OECD 

ülkeleri ortalamasına yakındır. Bu oran, en güncel karşılaştırmalı verinin 

bulunduğu 2013 yılında Türkiye’de % 4,3 iken OECD ülkeleri ortalaması 

%4,5’ düzeyindedir. Ancak öğrenci başına harcama konusunda OECD 

ülkeleri ile Türkiye arasında bariz farklar bulunmaktadır. 2013 yılı için, 

Türkiye’de 2.894 dolar olan öğrenci başına harcama OECD ortalamasında 

8.477 dolardır; ortaöğretimde öğrenci başına devlet harcaması Türkiye’de 

3.590 dolar iken OECD ortalamasında 9.811 dolar düzeyindedir.  

Okulların fiziksel olarak yetersizliği konusunda önemli bir boyut 

sınıfların ve okulların kalabalık olmasıdır. Kalabalık sınıflarda etkili bir 

eğitim-öğretim yapılamadığı gibi kalabalık okullarda, kantin, varsa 

kütüphane ve laboratuar, tuvaletler, spor alanları ve okul bahçesinin 

kullanımında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni okullar ve derslikler yapmasına ve var olan 

okul ve sınıfları iyileştirmesine bağlıdır. Dolayısıyla Bakanlığın yatırım 

bütçesi büyük önem taşımaktadır. Ancak Bakanlık bütçesinden yatırımlara 

ayrılan pay oldukça yetersizdir.  
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Çizelge 2. Milli Eğitim Bütçesinden Yatırımlara Ayrılan Pay 

 

Kaynak: MEB istatistiklerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

 

Çizelgeye bakıldığında, yatırıma ayrılan pay 2000 yılında % 19,90 iken 

2003 yılında % 14,53’e, hemen bir yıl sonra 2004’te % 9,68’e, 2009’da ise 

en düşük değerini alarak % 4,58’e düşmüştür. 2013 yılında 4+4+4 eğitim 

düzenlemesi olarak bilinen 6287 sayılı yasanın işlerlik kazanması ile 

birlikte yeni okul ve dersliklere ihtiyaç duyulması nedeniyle, Bakanlığın 

eğitim bütçesinden yatırımlara ayrılan payda bir kıpırdanma gerçekleşmiş 

ve oran 2013 yılında % 8,33, 2014 yılında ise yaklaşık % 9 olmuştur. 

2018’de % 8.36 olan yatırım bütçesi 2019 yılında MEB bütçesinin % 4.88’i 

olarak düşünülmüştür. Bu oranlar eğitim alt yapısında gerekli 

iyileştirmeleri gerçekleştirmek açısından yeterli değildir. 

 

Hak Temelli ve Kamucu yaklaşımlar ve Eğitim Finansmanı 

Eğitim hakkı, bireyin insani kapasitesini ilgi ve istekleri doğrultusunda 

gerçekleştirebilme hakkı olarak ele alınabilir. Eğitim hakkının tüm haklar 

içinde ayrı bir önemi olduğu iddia edilebilir. Eğitim, sağlık, sosyal 

güvenlik gibi diğer kamu hizmetlerinden farklı nitelikler taşır; eyleyen bir 

varlık olarak bireyin gelişiminde önemli bir yer tutar. Kişi belli hak ve 

yükümlülüklere sahip bir özne olma bilincine ve yeterliliğine kavuştuğu 

ölçüde toplumsal yaşamda aktif bir rol üstlenebilir. Böylelikle diğer 

haklardan ve kamu hizmetlerinden de yararlanma olanağı bulur. Yani 

eğitim, bireye hem kamusal yaşama katılma, kamusal olanaklardan 

yararlanma hem de bu yolla içinde bulunduğu koşulları sorgulama ve 

dönüştürme olanağı sağlar. 
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Georg Jellinek’in (1851- 1911) klasik haklar sınıflandırmasına göre 

temel haklar ve özgürlükler üç başlık altında ele alınabilir: 

  1.Negatif statü hakları (Kişisel haklar veya koruyucu haklar) 

  2.Pozitif statü hakları (Sosyal haklar veya isteme hakları) 

  3. Katılma hakları (Aktif statü hakları veya siyasal haklar) 

Bu açıdan eğitim temel bir sosyal hak olarak kabul edilebilir. Bu da 

eğitimin kamusal bir hizmet olarak örgütlenmesi gereğine işaret eder. 

Kamu hizmetinin temel nitelikleri, “kısmen ya da tamamen üretim ilişkileri 

alanının kurallarından bağışık kılınma” yani “kamusal (siyasal) alana dâhil 

edilme” dir. “Piyasa kurallarının tam ya da belirli oranda eksiltilmesi” 

gerekir ki kamu hizmetinden söz edilebilsin( Karahanoğulları, 2002, 49).  

Sosyal hakların kurumsal yapısını oluşturan sosyal devlet ilkesi eğitim 

hakkının gerçekleşmesi açısından büyük önem taşır. Sosyal devlet, 

ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan, vatandaşın insanca yaşayabilmesi 

için gerekli olan tedbirleri alan, sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak 

amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli gören devlet ya 

da kamu yararına işlev gören devlet olarak ele alınabilir. Anayasal hükme 

bakıldığında: «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve 

sosyal bir hukuk Devletidir (md.2)» 

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya kapitalizminin gelişim seyrine bağlı 

olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan kalkınmacı/ithal ikameci 

politikalarla birlikte, kapitalist gelişmenin sağladığı imkânlar ve ulusal ve 

uluslararası toplumsal mücadele süreçlerinin sonucu olarak şekillenen 

sosyal devlet uzlaşması içinde diğer kamusal hizmet alanları gibi eğitim de 

kamusal bir temelde kurumsal olarak gelişmiş ve yaygınlık kazanmıştır. II. 

Dünya Savaşı sonrasında kapitalist üretimin genişlemesi sürecine rehberlik 

eden kalkınmacı politikalar, 1970’lere gelindiğinde büyük petrol şokları ile 

başlayan süreçte durgunluk (resesyon) içinde enflasyon olarak ifade 

edilebilecek stagflasyon olgusunun ortaya çıkmasıyla yeni bir birikim 

rejimine dönük olarak gözden geçirilmiş, Neo- Klasik İktisat Okulunun 

temel varsayımları yeniden, Neo - Liberal/küreselleşmeci politikalar 

üzerinden, gündeme getirilmiştir. Krizin çözümüne yönelik olarak, 

ekonomik, sosyal, siyasal ve kurumsal düzeylerde, dünya çapında, 

uluslararası büyük sermaye başta olmak üzere genel olarak sermaye 

çıkarlarına yönelik olarak, kapsamlı ve köktenci bir yeniden yapılanmayı 

hedefleyen düzenleyici politikalar bütününe işaret eden küreselleşme, 

sistemin krizine çözüm olamamıştır. Bu süreçte sosyal devlet olgusu büyük 

ölçüde tasfiye edilmiştir. 
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Türkiye’de tarihsel süreç içinde eğitim hakkının, mevzuata dayalı 

olarak, gelişim seyrine bakıldığında; Osmanlı’da Maarif-ı Umumiye 

Nizamnamesi’nde (1869) ilköğretimin tüm yurttaşlara zorunlu ve parasız 

sağlanacağı belirtilmiş ancak bu düzenleme tam olarak benimsenip yaşama 

geçirilememiştir. Birinci Meşrutiyetle birlikte (1876 - Kanun-i Esasi), daha 

önce uyruklara tanınmış olan birtakım haklar yeniden düzenlenmiştir. 

Bunlar, yasa önünde eşitlik, zoralım (müsadere), işkence ve angarya 

yasakları, basın özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, konut 

dokunulmazlığı, vergilerin yasallığı, kamu hizmetine girme hakkı ve 

dilekçe hakkıdır. Kanun-i Esasi’nin 114. Maddesine göre, “Osmanlı 

bireylerinin tümü için ilköğretim zorunlu olacak ve bunun ayrıntıları ayrı 

bir düzenleme ile belirlenecektir.” Bu düzenlemenin de hayata geçirildiğini 

söylemek mümkün değildir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte eğitim hakkının 

gerçekleşmesi doğrultusunda bazı adımlar atılmaya başlanmıştır. 20 Nisan 

1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 87. maddesinde 

ilköğretimin bütün yurttaşlar için zorunlu ve parasız olduğu 

düzenlenmiştir.  Bu tarihten sonra okuma yazma seferberliği başlatılmış, 

1936 yılında başlatılan Eğitmen Kursları ile yetiştirilen eğiticiler 

aracılığıyla eğitimli nüfus artırılmaya çalışılmış ve sonraki yıllarda Köy 

Enstitüleri deneyimi ile kırsal alanlara toplum kalkınması yaklaşımıyla 

eğitim olanaklarının götürülmesi hedeflenmiştir. 1961 Anayasası’nda 

eğitim ve öğretim temel haklar arasında sayılmıştır.  1961 yılında 

yürürlüğe giren 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ve 1973 yılında 

yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda eğitim 

hakkından söz edilmiştir. Yürürlükte olan 1982 Anayasasının 42. maddesi 

eğitim-öğretim hakkı ile ilgilidir.  Bu maddede, “Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

ve Ödevi” başlığı altında, kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamayacağı ve devletin, maddî imkânlardan yoksun başarılı 

öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka 

yollarla gerekli yardımları yapacağı belirtilmiştir. 

Uluslararası mevzuata bakıldığında, Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihli kararıyla ilan edilen “İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi”nin 26. maddesi eğitim hakkı ile ilgilidir. Bu 

maddeye göre, in içeriği şu şekildedir: “Herkes eğitim hakkına sahiptir. 

Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim 

zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, 

yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır…” Eğitim 

hakkının da yer aldığı “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” 1. Ek Protokolü 

20 Mart 1952'de Paris'te imzalanmış, 18 Mart 1954'te de yürürlüğe 

girmiştir. Protokolün eğitimle ilgili kısmı 2. maddedir. Bu maddede, “hiç 

kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu 
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eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını 

sağlama haklarına saygı gösterir” ibaresi yer almaktadır. 3 Ocak 1976’da 

da yürürlüğe girmiş “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi”ne göre,  “bu Sözleşmeye taraf devletler, herkese eğitim hakkı 

tanır. Sözleşmeci Devletler, eğitimin insan kişiliğinin ve onurunun tam 

olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı 

güçlendirmesine yönelik olarak verilmesi konusunda birleşirler…”  

Son olarak Türkiye’nin de ilk imzacıları arasında bulunduğu “Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme (1989)”nin 29. maddesi, devletlerden, çocuğun 

kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin olabildiğince 

geliştirilmesini; insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak, 

anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik, tüm insanlar arasında dostluk 

ruhuyla yetiştirilmesini ve özgür bir toplumda etkin bir yaşantıya 

sorumluluk üstlenecek biçimde hazırlanmasını talep etmektedir. 

 

Sonuç Yerine 

Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana, eğitim alanında bir dizi köklü 

değişiklik gerçekleştirilmektedir. Bu süreç aynı zamanda Türkiye’de temel 

ekonomik ve sosyal politikaların dönüşüme uğradığı ve bir bütün olarak 

kamu alanının yeniden yapılandırıldığı bir süreçtir. Bu sürecin önemli alt 

boyutlarından birini finansman politikası oluşturmaktadır. 

Türkiye’de eğitim alanını, yeni liberal eğitim politikalarının 

yaygınlaşması ile, bir meta olarak ele alınmakta ve finansal yaklaşımlar ve 

içerik olarak giderek daha fazla piyasa ilişkileri alanına çekilmektedir. 

Böylelikle bir yandan devletin eğitim alanındaki varlığının azaltması ya da 

devletin piyasa ilişkilerine uygun bir şekilde eğitim hizmeti vermesi (kamu 

işletmeciliği) gerektiği savunulurken diğer yandan eğitim alanı kârlı bir 

değerlenme alanı (sektör) olarak yapılandırılmaya çalışılmaktadır. 

Oysa, eğitim temel bir sosyal haktır. Eğitimin gelişmiş bir sosyal 

duyarlık ile kamusal bir hizmet olarak örgütlenmesi, diğer kamu 

hizmetleriyle birlikte, toplumda gelirin birincil paylaşımının sağlandığı 

üretim süreci dışında gelirin ikincil paylaşım süreçleri açısından önemli 

olduğu kadar pozitif toplumsal hareketliliğin korunması açısından da 

önemlidir.  
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ENGELLİ KARDEŞİ OLAN ERGENLERİN UTANGAÇLIK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Caize ALTUN ATAÇ & Dr. Öğr. Üyesi Erkan EFİLTİ 

 

1. GİRİŞ 

İnsanların düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine anlatabilme 

yeteneği, toplumsal yaşamın temelini oluşturur. İnsanoğlunun düşünce ve 

duygu alışverişini kabul etmek ya da reddetmek onun yaşam biçimini 

değiştirir (Cüceloğlu, 2003). İnsanoğlunun en ilkel çağlardan beri 

birbirleriyle nasıl iletişime geçtiği, nasıl ilişki kurduğu hep merak konusu 

olmuştur. Kişilerarası ilişkiler, sosyal psikoloji alanında üzerinde en çok 

inceleme yapılan konulardan biridir (Geçtan, 2005).  

İnsanlarla bir arada yaşamayı beceremeyen kişiler için hangi sıfat 

kullanılırsa kullanılsın hepsinin temelinde utanma duygusu bulunmaktadır. 

İnsanlar yaşadıkları utanma duygularını gizleyerek genellikle kendi 

içlerinde yaşama eğilimindedirler. Bu açıdan bakıldığında utanma 

duygusunun, insan duygularının en gizlisi ve yoğunu olduğu söylenebilir 

(İşcan ve İşcan,1996). Utangaçlık kişilik psikolojisi içinde tartışmaya yol 

açan bir konudur ve kadın için de erkek için de ortak bir sosyal problem 

olarak tanımlanmaktadır (Scott, 2006). 

Ülkemizde özel eğitim çalışmaları çok eski zamanlara kadar 

uzanmaktadır. Osmanlı döneminde Enderun Mekteplerinin üstün zekâlı 

çocuklara eğitim verdiği ve bilinen en eski okullardan olduğu 

söylenmektedir. 1889 yılında işitme engelli çocuklara eğitim hizmetinde 

bulunan okulun açılması ile özel eğitim örgün eğitim sistemi içerisinde yer 

almaya başlamıştır. Bir süre sonra bu okulda görme engellilerle ilgili de 

eğitim vermeye başlanmıştır. Özel eğitim alanında ilk sistemli eğitim 

olmasına rağmen okul 30 yıl sonra kapatılmıştır ve maalesef uzun süre 

kararlı yeni bir sistem görülmemiştir. İzmir ilinde Sağır-Körler Okulu 1921 

yılında açılmıştır. Bu okulun açılması özel eğitimin farkındalığının artması 

açısından bir dönüm noktasıdır (Karkaç, 2013). 

1.1.  Zihinsel Engelliler ve Eğitimi  

Zihinsel engellilik (mental retardasyon, learning disability, intellectual 

disabilty), AAIDD 'nin tanımına göre, bireyin günlük yaşam ve pratik 

becerilerinin etkileyecek ölçüde zihinsel fonksiyonlarında ve uyumsal 

davranışlarında önemli derecede problemi olma durumudur (Schalock vd., 

2010).  

Zihinsel engelli bireyler ise ülkemizde 2006’da yayınlanan Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği’nde “Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki 

standart sapma altında farklılık gösteren, özellikle 18 yaşından önceki 
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gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile desteklenecek 

hizmetlere ihtiyaç duyan birey” (MEB, 2012) olarak tanımlanmıştır. 

Zihinsel engelli bireyler sağlıklı akranları gibi geleneksel öğretim 

yöntemlerden faydalanamazlar ve bireysel özelliklerine göre 

yapılandırılmış özel öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Zihinsel 

engelliler, engellilik derecesine göre Çizelge 2. 1’de verilen Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ve Amerikan Psikiyatri Derneği (APA)’nin sınıflamalarına 

göre tanısal olarak 4 farklı gruba ayrılmışlardır (World Health 

Organization, 1996; American Psychiatric Association, 2000). 

Tablo 1. Zihinsel Engelli Bireylerin Sınıflandırılması 

IQ (WHO) IQ (APA) Psikolojik Tanı    Eğitsel Tanı 

70-50   70-55   Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik  Eğitilebilir 

50-35   55-35   Orta düzeyde zihinsel yetersizlik  Öğretilebilir 

35-20  35-25   Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik  Bağımlı 

20 ve altı 25 ve altı  Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik Tam Bağımlı 

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi en az kısıtlayıcıdan, en 

çok kısıtlayıcıya doğru normal sınıflar, kaynak oda, özel sınıf, özel eğitim 

anaokulu, özel eğitim uygulama merkezi, özel eğitim iş uygulama merkezi, 

özel eğitim mesleki eğitim merkezi, yatılı okullar ve yatılı kurumlar, evde 

eğitim olmak üzere yetersizliklerinin derecesine göre farklı ortamlarda 

eğitim alabilmektedirler (MEB, 2012). 

Eğitim ortamlarına yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

(MEB, 2014) ile düzenlenmekte, yönetmeliğe göre, öğrencilerin 

yerleştirilmesinde üç temel seçenek sunulmaktadır. Bunlar (Eripek, 2009); 

 (1) Kaynaştırma uygulamaları adı altında genel eğitim sınıfları,  

(2) Genel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim sınıfları  

(3) Genel eğitim okullarından ayrı özel eğitim okullarıdır . 

Türkiye’de zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitim 

aldıkları ayrı özel eğitim okulları üç isim altında toplanmaktadır. Birincisi 

erken çocukluk eğitimini kapsayan “özel eğitim anaokulu”dur. İkincisi orta 

ve ağır düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitim 

aldığı “özel eğitim uygulama merkezi” ve “özel eğitim iş uygulama 

merkezi” dir (MEB, 2012, 40). Üçüncüsü ise lise düzeyinde hafif düzeyde 

zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitim aldığı “özel eğitim 

mesleki eğitim merkezi” dir (MEB,2012). 
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1.2. Utangaçlık 

Utangaçlık kavramının bilimsel araştırmalarda yer alması ise 1970’li 

yıllarda başlamıştır. Philip G. Zimbardo, utangaçlık üzerine yaptığı 

çalışmalarla bu konunun bilimsel olarak incelenmeye başlamasına öncülük 

etmiştir. 

Utangaçlık, genellikle bütün toplumlarda benzer biçimde yaşanan bir 

duygudur, korku, ilgi, gerginlik ve hoşa gitme gibi duyguların bir karışımı 

olarak hissedilir. Fizyolojik olarak, kalp atışı ve kan basıncındaki artış da 

bu duygulara eşlik eder. Utangaç bireyler daha hareketsiz ve sessizdirler. 

Konuşmaları ise genellikle yumuşak, titrek ve tereddütlüdür (Hyson ve 

Van Trieste,1987). 

Utangaç çocukların, akranlarına katılmak ya da onlarla konuşmak için 

isteksiz davranmakla birlikte, onlarla bir arada olabilmek için açık bir 

gayreti de sık sık gösterdiklerini belirtilir. Bununla beraber, utangaç 

çocuklar, akranlarının kendilerini nasıl değerlendirecekleri ile oldukça 

fazla ilgilenir ve alay edilme korkusu davranışlarını engellemeyi 

beraberinde getirir (Malouff, 2002). 

Carducci ve Zimbardo’ya (1995) göre utangaçlık, ergenlerde 

yetişkinlere oranla daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni, şu anda 

utangaç olmayan yetişkinlerin çocuklukta ya da ergenlikte yaşadıkları 

utangaçlığın üstesinden gelebilmiş olmalarıdır. Utangaç bireylerin çok 

olduğu, utangaçlığın en yoğun yaşandığı ve utangaçların en çok 

zorlandıkları dönem ergenlik dönemidir. Çünkü ergenlik dönemindeki 

çocuğun sadece fiziksel değil sosyal yaşamında da büyük değişiklikler 

olmaktadır. Bu nedenle ergenlik dönemi utangaçlık için oldukça kritik bir 

dönemdir. 

1.2.1. Utangaçlığın Nedenleri 

Bacanlı’ya (1999) göre, sosyal ilişkilerinde sürekli başarısız olacağını 

ya da utanacağı durumlar yaratacağını düşünen bireyin kendine olan 

güveni sarsılabilir. Özgüven azaldıkça ve endişe artıkça, korku veren 

durumdan kaçınma eğilimi ortaya çıkar. Gelişim dönemleri açısından 

utangaçlığa baktığımızda ise çocuklar, belirli gelişim dönemlerinde 

utangaçlığa daha yatkın olabilmektedirler. 

Asendorpf (1990) ise utangaçlığın olası nedenlerini şu şekilde 

sıralamaktadır: 

a) Genetik olarak yatkın olmak,  

b) Anne baba ve çocuk arasındaki bağın zayıf olması,  

c) Zayıf sosyal becerilere sahip olmak,  
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d) Çocuğun anne babası, kardeşleri ve başkaları tarafından acımasızca 

ve sıklıkla eleştirilmesi, kızdırılması. 

Carducci ve Zimbardo (1995), ergenlik dönemine geçmenin, çocukların 

utangaç olmasına neden olabileceğini belirtirken, Christoff ve arkadaşları 

(1985) da birçok ergenin bu dönemde, utangaçlık, karşı cinsle iletişim ve 

sosyal problem çözme becerileri gibi konularda sorun yaşadıklarını 

belirtmişlerdir.  

1.2.2. Utangaçlığın Olumlu ve Olumsuz Özellikleri 

Henderson ve Zimbardo’ya (1998) göre utangaç bireyler, mümkün 

olduğunca az konuşurlar, genelde konuşmayı başlatmazlar, konuşmak 

zorunda kaldıklarında da gözlerini kaçırır ve az mimik kullanırlar. Utangaç 

bireylerin sosyal etkileşimlerde yaşadıkları güçlüklere değinen bir diğer 

araştırmacı da Page’dir. Page (1990)'e göre de utangaç kişiler, sosyal 

etkileşimi başlatmada zorluk yaşarlar. Utangaçlığın olumlu özellikleri 

Zimbardo (1977) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Bu özellikler, her şeyden önce toplum tarafında saygı duyulan ve 

tercih edilen özelliklerdir. 

 Bu özellikler, bireylerin kendilerine ayırdığı zamanı artırır. 

 Bireyin daha seçici ilişkiler kurmasına, geride durarak gözlem 

yapmasına, dikkatli ve istekli bir biçimde ilişki kurmasına yarar. 

 Daha az dikkat çekerler, bu nedenle de kendilerini güvende 

hissederler. 

 İyi bir dinleyici olarak nitelendirilirler. 

 Utangaçlık, bağımsızlık duygusu ve koruma sağlar çünkü 

utangaçlık, iyi bir maskedir ve bireyi çevresindekiler tarafından fark 

edilmekten korur. 

Utangaçlığın olumsuz özelliklerine baktığımızda ise, özellikle de 

çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri Zolten ve Long (1997) tarafından şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

 Utangaç çocukların çoğu, arkadaş edinmek için gereken sosyal 

becerilere sahip olmamaları ve sosyal ortamlardan kaçınmaları nedeniyle 

yalnızdır. 

 Akranları tarafından soğuk ve ukala olarak algılanırlar. 

 Etkili iletişim becerilerini öğrenemezler ve bu nedenle başkaları 

ile birlikte olmak konusunda yaşadıkları zorluk iyice artar. 

 Utangaç çocukların çoğu kendisini nasıl ifade edeceğini 

öğrenemediğinden duygularını açığa vurmak yerine saklar. 



[145] 
 

Carducci (2000), utangaç bireylerin önemli bir özelliği olarak yeni ya 

da gergin bir ortama alışma sürelerinin oldukça uzun olmasından 

bahsetmektedir. Utangaç bireylerin, özellikle de stresli durumlardayken 

ortama uyum sağlayabilmeleri için daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. 

1.2.3. Utangaçlıkla İlgili Çalışmalar 

Konuyla ilgili farklı faktörlerin utangaçlıkla ilgili karşılaştırılması, 

kıyaslanması ve etkileşimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Aşağıda 

bazı çalışmalara değinilmiştir. 

Kozanoğlu (2006), çalışmasında grup yaşantısı yoluyla verilen 

utangaçlıkla başa çıkma eğitiminin ergenlerin utangaçlık düzeyleri 

üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonucunda, grup 

yaşantısı yoluyla uygulanan Utangaçlıkla baş edebilme Sosyal Beceri 

Eğitim Programının deney grubunun utangaçlık düzeyleri üzerinde anlamlı 

etkisinin olduğu ve ortaya çıkan bu sonucun 15 hafta sonrasında da devam 

ettiğini bildirmiştir. Demirbaş (2009) Lise Öğrencilerinin Utangaçlık Ve 

Benlik Saygılarının Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Açısından 

İncelenmesi başlıklı çalışmasında lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik 

saygısı fonksiyonel olmayan tutumlar açısından ele alınmıştır. Çalışmanın 

sonunda Kız ve erkeklerin utangaçlık ve benlik saygısı düzeylerinin 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anne-baba eğitim düzeyi 

değişkenine göre öğrencilerin utangaçlık puan ortalamaları anlamlı 

düzeyde farklılaşmaktadır. Bununla birlikte yüksek benlik saygısının 

annenin eğitim düzeyi ile ilişkili olmadığı; ancak babanın eğitim düzeyine 

göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Aliyev ve Kalgı (2014), İlköğretim Öğrencilerinin Utangaçlık ve 

Benlik Saygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler adını taşıyan 

makalelerinde İlköğretim 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin 

utangaçlıkları ve benlik saygısı düzeylerinin önemli yordayıcılarını 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın sonuncunda ilköğretim 

öğrencileri için baba öğrenim durumu utangaçlığın önemli bir yordayıcısı 

olduğu; ilköğretim öğrencileri için anne öğrenim durumu, aile gelir düzeyi 

ve cinsiyet değişkenleri durumu utangaçlığın ve benlik saygısının önemli 

bir yordayıcısı olmadığı belirtilmiştir.  

Araştırmanın Amacı: 

Çalışmanın amacı, engelli kardeşi olan ergenlerin utangaçlık 

düzeylerinin bazı değişkenler çerçevesinde belirlenmesidir.  

 Alt Amaçlar:  

Çalışmanın alt amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile kardeş sayısı 

değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile yaş değişkeni 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile cinsiyet değişkeni 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile anne-baba 

birliktelik durumu değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile eğitim durumu 

değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Engelli kardeşi olan ergenlerde utangaçlık düzeyi ile engel durumu 

değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Yöntem 

2.1 Araştırma Modeli 

Çalışma betimsel yöntem olan tarama modeline göre tasarlanmıştır. 

Katılımcıların demografik ve konuyla ilgili verileri özelliklerinde hiçbir 

değişiklik yapılmadan toplanmış, konu hakkında da katılımcılardan 

görüşlerinin alınmasına çalışılmıştır. 

 

2.2 Çalışma Grubu 

Çalışma, Aydın ili Nazilli ilçesinde bulunan, engelli kardeşi olan 

tesadüfi örneklem ile seçilen 80 kişiden (ergen) oluşmaktadır. Çalışma 

grubundan toplanan bilgilerde eksikliğe rastlanmamış, tüm veriler 

kullanılmıştır. 

2.3 Veri Toplama Araçları  

Utangaçlık Ölçeği 

Ölçek, bireylerin utangaçlık düzeylerini ortaya koymak amacıyla ilk 

olarak Cheek (1990) tarafından geliştirilmiştir (Akt: Güngör, 2001). 

Güngör (2001), üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini belirlemek 

amacıyla “Utangaçlık Ölçeği”ni Türk toplumuna uyarlamıştır. Utangaçlık 

Ölçeği 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek, ifadelerin 

karşısında bulunan “Bana Hiç Uygun Değil”, “Bana Uygun Değil”, 

“Karasızım”, “Bana Uygun”, “Bana Çok Uygun” seçeneklerinden birini 

seçip işaretleyerek uygulanmaktadır. Verilen cevaplar, “Bana Hiç Uygun 

Değil-1”, “Bana Uygun Değil-2”, “Karasızım-3”, “Bana Uygun-4”, “Bana 

Çok Uygun-5” şeklinde puanlanmaktadır. Puan yükseldikçe utangaçlık 

düzeyi de yükselmektedir. 
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Çalışmaya dair demografik verilerde yaş, cinsiyet, anne ve baba yaşama 

durumu, anne ve baba birliktelik durumu, eğitim düzeyi ve kardeşinizin 

engel türü bilgilerini içeren 6 soru ile elde edilmiştir. 

 2.4. Demografik Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular  

Bu bölümde engelli kardeşi olan ergenlere ait genel bilgiler yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan engelli kardeşi olan ergenlerin demografik 

özellikleri frekans analizleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 

da gösterilmektedir. (N:80) 

Tablo 2. Engelli Kardeşi Olan Ergenlerin Demografik Özelliklerine 

Yönelik Bulgular 

Özellikleri Değişken N % 

Yaş 

7-9 arası 3 3,8 

10-12 arası 18 22,5 

13-15 arası 18 22,5 

16 ve üzeri 41 51,3 

Cinsiyet 
Bay 37 46,3 

Bayan 43 53,8 

Anne ve baba 

yaşama durumu 
Yaşıyor 80 100,0 

Anne ve baba 

birliktelik 

durumu 

Birlikte 67 83,8 

Ayrı 13 16,3 

Eğitim düzeyi 

İlkokul 8 10,0 

Ortaokul 27 33,8 

Lise 32 40,0 

Üniversite 13 16,3 

Kardeşinizin 

engel türü 

Zihinsel 24 30,0 

İşitsel 4 5,0 

Görme 2 2,5 

Fiziksel 14 17,5 

Çoklu engel 36 45,0 

 Toplam 80 100,0 

2.5. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Katılımcıların vermiş oldukları Utangaçlık Ölçeği cevaplarına ilişkin 

sorulara verilen cevapların güvenilirlik analizi yapılmıştır. Cronbach’s 

Alfa Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü; 

0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 
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0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Tablo 3. Araştırmanın güvenilirlik analizi  

  Cronbach's Alpha Madde sayısı 

Utangaçlık ölçeği 0,975 20 

Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık değerleri 

0,05’ten büyük (p>0,05) olduğu için verilerin analizinde parametrik test 

yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla parametrik olan iki grup 

değişkenlerin aralarındaki farklılığı incelemek için veriler t-testi ile birden 

fazla grup değişkenlerinde ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

2.6. Verilerin Analizi 

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada katılımcıların demografik 

özellikler ve ölçekli anket sorularına verdikleri yanıtlar objektif olarak 

analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20. 0 programı 

kullanılmıştır. Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık 

değerleri 0,05’ten büyük (p>0,05) olduğu için verilerin analizinde 

parametrik test yöntemleri kullanılacaktır. Dolayısıyla veriler parametrik 

iki grup değişkenlerin aralarındaki farklılığı incelemek için veriler t-testi 

ile birden fazla grup değişkenlerin farklılığın analizinde ANOVA testi ile 

analiz edilecektir.  

3. Bulgular 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin kardeş sayıları değişkeni 

açısından utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunup 

bulunmadığını incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan test 

sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5. Utangaçlık Düzeyleri ile Kardeş Sayısı Değişkeni Arasındaki 

Farklılık  

Kardeş 

Sayısı 
 N 

Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
F p. 

Utangaçlık 

ölçeği 

1 29 48,00 18,09 

,284 ,836 

2 27 51,37 17,57 

3 16 53,38 22,95 

4 ve 

üstü 
8 50,00 26,09 

 Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin kardeş 

sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi 

ile analiz edilmiştir.  Yapılan analiz neticesinde engelli kardeşe sahip 
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ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları kardeş sayısı değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p>0,05) 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin yaş değişkeni açısından 

utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını 

incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları Tablo 6’da 

gösterilmektedir. 

Tablo 6. Utangaçlık Düzeyleri ile Yaş Değişkeni Arasındaki Farklılık  

Yaş  N 
Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
F p. 

Gruplar 

Utangaçlık 

ölçeği 

7-9 arası 3 82,33 3,21 

5,868 ,001* 1-4 

10-12 

arası 
18 57,28 19,60 

13-15 

arası 
18 52,78 19,14 

16 ve 

üzeri 
41 44,02 17,14 

*p<0,05 

 Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin yaş 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi ile 

analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde engelli kardeşe sahip 

ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları yaş değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0,05). Bu farklılık 7-

9 arası yaş ile 16 ve üzeri yaş üzeri olanlarda belirlenmiştir. Puan 

ortalamaları değerlendirildiğinde 7-9 yaş aralığında olan katılımcıların 

utangaçlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin cinsiyet değişkeni 

açısından utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunup 

bulunmadığını incelemek için t- testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları 

Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Utangaçlık Düzeyleri ile CinsiyetSayısı Değişkeni Arasındaki 

Farklılık  

Cinsiyet N 
Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
t p. 

Utangaçlık 

ölçeği 

Bay 37 48,30 19,62 
-,897 ,373 

Bayan 43 52,23 19,54 

Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde engelli kardeşe sahip ergenlerin 
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utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları cinsiyet değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p>0,05) 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin anne ve baba birliktelik 

durumu değişkeni açısından utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

bulunup bulunmadığını incelemek için t-testi yapılmıştır. Yapılan test 

sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Utangaçlık Düzeyleri ile Anne ve Baba Birliktelik Durumu 

Değişkeni Arasındaki Farklılık  

Anne ve baba 

birliktelik durumu 
N 

Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
t p. 

Utangaçlık 

ölçeği 

Birlikte 67 49,75 18,58 
-,690 ,492 

Ayrı 13 53,85 24,54 

 Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin anne ve 

baba birliktelik durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediği t-testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde engelli 

kardeşe sahip ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları anne ve 

baba birliktelik durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. (p>0,05) 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin eğitim durumu değişkeni 

açısından utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunup 

bulunmadığını incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan test 

sonuçları Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9. Utangaçlık Düzeyleri ile Eğitim Durumu Değişkeni 

Arasındaki Farklılık  

Eğitim durumu N 
Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
F p. 

Gruplar 

Utangaçlık 

ölçeği 

İlkokul 8 73,50 16,91 

6,424 ,001* 
1-4 

1-3 

Ortaokul 27 50,48 20,00 

Lise 32 49,38 17,76 

Üniversite 13 38,62 12,59 

*p<0,05 

 Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin eğitim 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi 

ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde engelli kardeşe sahip 

ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları eğitim durumu 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 

(p<0,05). Belirlenen bu farklılık ilkokul-üniversite ile ilkokul-lise arasında 

olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları değerlendirildiğinde ilkokul 
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eğitim durumunda olan katılımcıların utangaçlık düzeylerinin diğer eğitim 

gruplarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 Ankete katılan engelli kardeşi olan ergenlerin engel durumu değişkeni 

açısından utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunup 

bulunmadığını incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan test 

sonuçları Tablo 10’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. Utangaçlık Düzeyleri ile Engel Durumu Değişkeni 

Arasındaki Farklılık  

Engel durumu N 
Puan 

ort. 

Std. 

Sapma 
F p. 

Gruplar 

Utangaçlık 

ölçeği 

Zihinsel 24 53,54 16,12 

7,824 ,000* 
2-3 

5-4 

İşitsel 4 70,50 12,79 

Görme 2 21,00 1,41 

Fiziksel 14 64,71 19,25 

Çoklu 

engel 
36 42,17 16,92 

*p<0,05 

 Engelli kardeşe sahip olan ergenlerin utangaçlık düzeylerinin engel 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi 

ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde engelli kardeşe sahip 

ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları engel durumu değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0,05). 

Belirlenen bu farkın işitme-görme ile fiziksel-çoklu engel grupları arasında 

olduğu görülmektedir. Puan ortalamalarına baktığımızda işitsel engelli 

olan katılımcıların utangaçlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

4. Tartışma ve Sonuçlar 

Çalışmanın ana amacı, engelli kardeşi olan ergenlerin utangaçlık 

düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada, utangaçlık düzeylerinin yaş, 

cinsiyet, kardeşin engel türü, eğitim durumu ve anne babanın yaşama ve 

medeni durumu değerlendirilerek  utangaçlık düzeyleri tespit edilmiştir.  

Çalışmanın bulgularına göre ulaşılan sonuçlar;  engelli kardeşe sahip 

ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları kardeş sayısı, anne ve 

baba birliktelik durumu ve cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p>0,05). Aynı şekilde Saban (2010), 

zihinsel engelli kardeşe sahip olan ve olmayan çocukların benlik saygısı ve 

kaygı durumlarının incelendiği çalışmasında zihinsel engelli kardeşe sahip 

olan çocukların sürekli kaygı ve benlik saygısının zihinsel engelli kardeşin 

cinsiyetine, zihinsel engelli olma nedenine, zihinsel engelli olma 
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durumunun geliştiği yaşa, zihinsel engelli olmaktan korkmaya, zihinsel 

engelli kardeşten utanmaya, ailenin zihinsel engelli kardeşle ilgilenme 

durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Aliyev ve Kalgı (2014), İlköğretim Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik 

Saygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler adını taşıyan makalelerinde 

İlköğretim 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin cinsiyet 

değişkenleri durumunun utangaçlığın ve benlik saygısının önemli bir 

yordayıcısı olmadığı belirtilmiştir. 

Engelli bir kardeşe sahip olma, çocukların sosyal duygusal süreçlerine 

zarar verip duygusal tepkilerinde; kızgınlık, düşmanlık, kıskançlık, 

suçluluk, üzüntü, endişe, korku, utanma ve sıkıntı, reddetme gibi olumsuz 

duyguları yaşamalarına neden olabilir (İçöz, 2001: 21). 

Engelli kardeşe sahip ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile sahip oldukları 

yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p<0,05). Bu farklılık 7-9 arası yaş ile 16 ve üzeri yaş üzeri olanlarda 

belirlenmiştir. Puan ortalamaları değerlendirildiğinde 7-9 yaş aralığında 

olan katılımcıların utangaçlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Eğitim durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmuştur. (p<0,05). Belirlenen bu farklılık ilkokul-üniversite 

ile ilkokul-lise arasında olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları 

değerlendirildiğinde ilkokul eğitim durumunda olan katılımcıların 

utangaçlık düzeylerinin diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Sahip oldukları engel durumu değişkeni arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0,05). Belirlenen bu farkın işitme-

görme ile fiziksel-çoklu engel grupları arasında olduğu görülmektedir. 

Puan ortalamalarına baktığımızda işitsel engelli olan katılımcıların 

utangaçlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Meyer ve 

Vadasy (2003) engeli olan bir kardeşe sahip çocukların endişelerini; 

kardeşin rahatsızlığından dolayı suçluluk duyma, kardeşin davranış ve 

görünümünden utanma ve onunla iletişimden kaçma, kendisinde de aynı 

rahatsızlığın olabileceğine dair korku yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

McHugh (2003), farklı engelleri olan çocukların kardeşleri ile yaptığı 

görüşmelerde; neredeyse hepsinin suçluluk, utanma, korku gibi benzer 

duygusal tepkiler yaşadığını saptamıştır. Gargiulo (1985) sağlıklı 

çocukların engelli kardeşinden utanmayla birlikte korkuyla da 

karşılaştıklarını belirtmiştir. Onlar gelecekte kendilerinin ya da 

çocuklarının zihinsel engelli olabileceğinden korkarlar. Çocuk engelli 

kardeşinden utanabilir, onunla birlikte gezmekten ve görünmekten 

sıkılabilirler. 

Öneriler: Engellilere yönelik verilen eğitim ve psikolojik desteğin yakın 

aile bireylerine de verilerek, kaynaştırılmanın sağlanması; konu hakkında 
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farkındalık oluşturulması için her okul düzeyinde derslere yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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Introduction 

Claiming that “Nowadays the Internet is an indispensable part of life 

for almost everyone.” may not be a wrong statement: Just like the 

television we watch every day, like the mobile phone that we cannot take 

away from us, or any technology product that we inevitably use at home. 

Due to its many functional aspects such as facilitating work during the day, 

allowing the user to have fun, using it as a social communication tool, and 

providing fast and direct access to information, internet is used by almost 

every segment of societies from children to elderly (Kutlu, Savci, Demir 

and Aysan, 2016). One of the groups that use the Internet the most is the 

adolescents (Demir and Kutlu, 2016a; Kutlu et al., 2016). Undoubtedly, 

the Internet can offer some advantages to the adolescent when it is used to 

a certain extent and within appropriate limits.  

On the other hand, using the Internet without control brings some risks. 

The internet, which is initially used for desirable purposes, causes various 

problems such as loneliness (Kutlu et al., 2016), unhappiness, (Demir and 

Kutlu, 2016b) academic failure (Ravizza, Hambrick and Fenn, 2014) due 

to its the growing use. One of these problems is addiction. As a matter of 

fact, researchers often emphasize that increasing use of the internet causes 

addiction, and that addiction of individuals are developed with the increase 

in the period of internet use (Balcı and Gülnar, 2009). Internet addiction 

also leads to similar problems that other substance use does (Griffiths, 

2005). 

Since the individual who becomes free and relaxed when it is alone with 

the Internet acts naturally and as it comes from within himself/herself, this 

situation causes addiction in the individual. Addicted individuals then start 

                                                           
4 This study was produced based the first author’s project 
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using the Internet more often to enjoy some pleasurable emotions and 

cannot realize its negative effects.  

Excessive internet use, which both affects individuals’ social 

relationships negatively along with their psychological development and 

damages their academic development, is frequently seen especially in the 

school-age youth and creates addiction over time. At this point, it is 

noteworthy that the internet addiction that shows up as a negative outcome 

be explained, and accordingly the factors causing addiction be expressed 

and necessary solutions be suggested (Cengizhan, 2005). 

There are many factors that affect internet addiction in students. The 

researchers emphasized that internet addicts’ interpersonal relationships 

have weakened in addition to that they suffer loneliness, unhappiness and 

academic failure (Batıgün and Hasta, 2010). 

The study investigated to what extent quality of life which is considered 

as a factor that can explain internet addiction has an effect on it in the 

sample of secondary school students. It is thought that the quality of life 

will contribute to the field in explaining the internet addiction along with 

the problems concerning others and its other sub-dimensions. 

It is remarkable that the students (12-14 years) at the elementary school 

which is considered to be the period when role conflict against identity 

acquisition (Erikson) begin was chosen in the above-mentioned research 

studies. This is meaningful in that the greatest effort of the young person 

who has just entered adolescence which is seen as having the biggest risk 

group in many areas is to develop a positive sense of self and a permanent 

identity. The way to the construction of a positive self construal and a 

healthy identity is to stay away from addictions which is perhaps the largest 

of the risks seen in this period due to the influence of peer groups. Internet 

addiction, which is a sub-dimension of addictions, is a common problem 

among secondary students today. From this point of view, preventive 

studies in psychological counseling and guidance services are of great 

importance. 
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Methodology 

A quantitative research method was applied in the study. The 

quantitative method is an objective method in which the data is expressed 

in an observable and quantifiable form. 

Research Design 

The study was conducted in the “correlational survey” model. The aim 

of this study was to investigate the relationship between internet addiction 

and quality of life in secondary school students (5th-8th grades). Multiple 

regression analysis was applied to determine the level of quality of life of 

the participants. 

 

Universe and Sample 

Aged between 11 to 14, a total of 329 male and female students who 

were attending to a secondary school in Sarıyer in the second term of 2017-

2018 academic year participated in the study. 

Data Collection Tools 

Two scales were used for data collection. 

Internet Addiction Scale 

The scale was administered to the participants in order to determine 

internet use at pathological level. It was developed by Young (1998) and 

adapted to Turkish by Bayraktar (2001). On the sixth Likert-type scale, the 

participants were instructed to give 0, 1, 2, 3, 4, and 5 points to the options 

of "Never", "Rarely", "Sometimes", "Often", "Very Often" and "Always" 

respectively on the scale during the application.  

The participant who received a total of 80 points were defined as 

“Pathological Internet Users”; those with 50-79 points were classified as 

"Displaying Limited Symptoms", and those with a score of 50 or less were 

classified as "Symptom-free". The scale was also examined by a team of 

five academicians from Ege University, Faculty of Literature, Department 

of Psychology; and was revised in accordance with the perception level of 

12-17 age group adolescents.  

Child Life Quality Scale - Pediatric Adolescent Form (12-18 years) 

LQSC- Life Quality Scale for Children (Üneri and Çakın Memik, 

2005), the translated form of PedsQL -Pediatric Quality of Life Inventory 

(2-18) (Varni, Seid & Rode, 1999) is one of the overall quality of life 

scales. It is a quality of life scale suitable for both children and adolescents 

who are either healthy or sick in densely populated environments such as 

hospitals and schools.  
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The scale consists of 23 items. These 23 items have four subscales: 

"Concerning Health and Activities", "Concerning My Emotions", 

"Concerning the Problems Concerning Others" and "Concerning School 

Problems". Scale items are scored between 0 and 100 points. If a 

participant ticks “never”, s/he gets 100 points; by ticking “rarely” gets 75, 

for “sometimes” 50, for often 25, and for always 0. In terms of the scores 

obtained from the markings, the higher the total score of the LQSC score, 

the better the quality of life of the participant (Varni et al., 2001). In terms 

of the scores obtained from the markings, the higher the total score of the 

LQSC score, the better the quality of life of the participant (Varni, Seid & 

Kurtin, 2001). Being short, it can be filled in a period of 5 to 10 minutes; 

and therefore, the ease of application and scoring is one of the most 

important advantages of the scale (Varni et al., 2001). 

Data Collection 

Data were collected through research group practice with the help of 

the abovementioned scales. In the second term of 2017-2018 academic 

year, the necessary permissions were obtained from the school 

administration. During the collection of data, necessary explanations about 

the purpose of the research, the content of the scales, the voluntary basis 

etc. were conveyed to the participants. The researcher adhered to the 

ethical principles of scientific research. Support was obtained from the 

school branch teachers in the collection of the data.  

Data Analysis 

SPSS 15.0 Data Analysis Package Program was used to analyze the 

data. The data were interpreted by correlation and regression analysis. The 

level of significance was determined as .05. 

Findings 

Descriptive Statistics   

In this part of the study, descriptive statistics are given. A total of 329 

secondary school students aged 11-14 years were included in this study. 

The average age of the students is 12.32, and the standard deviation is 1.03. 
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Table 1 Distribution of Students by Age 

 

Age Frequency Percentage 

11,00 86 26,1 

12,00 105 31,9 

13,00 85 25,8 

14,00 53 16,1 

Total 329 100,0 

 

Table 1 shows the age distribution of the students in the study group. 

According to the findings, the number of 11-year-olds in the study group 

was 86 (26.1%), the number of 12-year-old students was 105 (31.9%), the 

number of 13-year-old students was 85 (25.8%), the number of 14-year-

old students was 53 (16.1%). 

Table 2 shows the distribution of the students in the study group by 

gender. While the number of female students in the study group was 136 

(41.3%), the number of males was 193 (58.7%). 

          Table-2 Distribution of Students by Gender  

 

 

 

 

  

 

 

        Variables Frequency 

Percentag

e 

 Female    136 41,3 

 Male    193 58,7 

 Total     329 100,0 
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Tablo-3 Distribution of Students by Their Socioeconomic Status 

 Frequency 

Percentag

e 

 Low  10 3.0 

 Middle 279 84,8 

 High  40 12,2 

           Total  329 100,0 

Note: Low, middle, and high stand for low level of, medium level of, and 

high level of economic status respectively. 

Table 3 shows the distribution of the students in the study group based 

their socioeconomic level. According to the findings, the number of 

students in the low, medium and high socioeconomic levels in the study 

group is 10 (3.0%), 279 (84.8%), and 40 (12.2%) respectively.  

Table-4 Distribution of Students by Grade Level (Grades 5-8) 

  Grade                      

Level Frequency Percentage 

 5,00     86 26,1 

  6,00     105 31,9 

  7,00     85 25,8 

  8,00     53 16,1 

  Total     329 100,0 

Table 4 shows the distribution of the students in the study group 

according to the grade level. According to the findings, the number of 

students at the 5th grade level in the study group was 86 (26.1%), at the 

6th grade level was 105 (31.9%), at the 7th grade was 85 (25.8%), and at 

the grade level is 53 (16.1%). 
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         Table-5 Descriptive Statistics for Scale Sub-Dimensions 

 Scale Dimensions 

Statistical 

Values    int    health emot.   others   school 

Average  26,3756 5,2385 4,2964 2,0533 5,2520 

Standard  

Deviation  
18,25328 4,62982 4,00134 2,99512 3,72711 

 

Note: int, health, emot, others, and school stand for internet addiction, 

scale sub-dimension for the problems concerning my health, scale sub-

dimension for the problems concerning my emotions, scale sub-dimension 

for the problems concerning others, scale sub-dimension for the problems 

concerning school respectively.   

Table 5 displays the average and standard deviation values of the scales. 

The mean value of sub-dimension regarding the problems concerning My 

Health and Activities is 5.23, and the standard deviation is 4.62. The mean 

value of sub-dimension regarding the problems concerning My Emotions 

is 4.29 and standard deviation is 4.00. The mean value of sub-dimension 

regarding the problems with others is 2.05 and the standard deviation 2.99.  

The mean value of sub-dimension regarding the problems concerning 

School Related Problems is 5.25 and the standard deviation is 3.72. The 

average score of the Internet Addiction Scale is 26.37 and the standard 

deviation is 18.25.                                                           

Correlation Analysis Findings 

Table 6 shows correlational relationships between variables. It is seen 

that there was a low and positive relationship between internet addiction 

and quality of life sub-dimension regarding the problems related to My 

Health and My Activities (r=0.33; p<0.01). A low and positive relationship 

was found between internet addiction and quality of life sub-dimension 

regarding the problems related to school. There was a low and positive 
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correlation between internet addiction and the scale sub-dimension related 

to the Problems Related with Others (r = 0.29; p <0.01). 

Table-6 Correlation Analysis Findings 

 Scale 

Dimension 1 2 3 4 5 

1. int 1 ,33** ,33** ,29** ,33** 

2. health  1 ,51** ,50** ,46** 

3. emot   1 ,54** ,51** 

4. other    1 ,54** 

5. okul     1 

 

Note: int, health, emot, others, and school stand for internet addiction, 

scale sub-dimension for the problems concerning my health, scale sub-

dimension for the problems concerning my emotions, scale sub-dimension 

for the problems concerning others, scale sub-dimension for the problems 

concerning school respectively. 

Regression Analysis Findings  

Table 7 Regression Analysis Findings 

 Values 

 
  B 

Std. 

Error 
Beta    t p 

Fixed  15,631 1,727  9,049 ,00 

health ,650 ,248 ,165 2,620 ,00 

emot ,656 ,301 ,144 2,176 ,03 
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others ,248 ,408 ,041 ,608 ,54 

school ,764 ,317 ,156 2,413 ,01 

 

Note: int, health, emot, others, and school stand for internet addiction, 

scale sub-dimension for the problems concerning my health, scale sub-

dimension for the problems concerning my emotions, scale sub-dimension 

for the problems concerning others, scale sub-dimension for the problems 

concerning school respectively. 

According to the results of multiple regression analysis, significant 

correlations were found between the subscales of quality of life scale and 

internet addiction (R = .41; R2 = 0.17; F = 15.95). It is seen that the 

decrease in the quality of life explains the internet addiction (17%). When 

the results were examined in terms of scale sub-dimensions, the quality of 

life factor regarding the problems related to my health and activities was 

found to be the sub-dimension which most explained internet addiction 

(Beta = 0.17; p <0.01). It was observed that the scale sub-dimension 

regarding school related problems (Beta = 0.14; p <0.05) and the one 

regarding the problems related to others explained the internet dependency 

as the second and third sub-dimensions was the second one in explaining 

internet dependency (Beta = 0.15; p <0.05). On the other hand, it was 

understood that the scale sub-dimension regarding the problems related to 

others did not explain the internet dependency significantly. 

Discussion 

The aim of this study is to determine the relationship between secondary 

school students' internet addictions and their quality of life through field 

research. 

As a result of the study, significant correlations were found between the 

subscales of the quality of life scale and internet addiction. The decrease 

in the quality of life explains the internet addiction by 17%. When the 

results were examined in terms of scale sub-dimensions, it is seen that the 

quality of life factor regarding the problems related to my health and 

activities was is the sub-dimension which most explained internet 

addiction. It was observed that the scale sub-dimension regarding school 

related problems and the one regarding the problems related to others 

explained the internet dependency as the second and third sub-dimensions 

was the second one in explaining internet dependency. On the other hand, 

it was understood that the scale sub-dimension regarding the problems 

related to others did not explain the internet dependency significantly. 
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In the literature, there is a study on internet addiction, Morahan-Martin 

and Schumacher carried out with 277 college students in 1997 on 

"Pathological Internet Use". Also, Scherer (1997) studied 531 students 

with regard to internet use. In addition, Psychiatrist Dr. Ivan Goldberg, 

carried out a study in which he categorized “Internet Addiction Disorder” 

in 1996, and Young also had some works on the issue in the same years. 

Davis (2001) conducted a study on the issue at the very beginning of the 

new millennium. In our country, Ceyhan (2008) and Batıgün and Kılıç 

(2011) investigated the issue. 

As for quality of life, Orley and Kuyken (1993), Bowling (1995), 

Linnakylä and Brunell (1996) have research studies on the issue. Besides, 

Eiser and Morse (2001) and Memik, Ağaoğlu, Coşkun, Üneri and 

Karakaya (2007) developed quality of life scales. However, no study which 

link quality of life and internet addiction has been encountered in the 

relevant literature. This study is unique in this sense, and it can set an 

example for field researchers. A concept which includes health and school 

sub-dimension was used by a researcher for the first time to explain internet 

addiction. In this respect, internet addiction was tried to be associated with 

quality of life in a new and different way. 

In the era we live which can be called as the age of technology, the use 

of computers and internet have become an indispensable part of life. 

Considering the first years of the Internet in the process of its emergence, 

it is seen that the aim was to increase knowledge sharing and social 

communication. However, since it has attracted the users by facilitating 

daily life and helping them in entertaining and shopping, the internet has 

spread to the world unpredictably and has led to internet addiction.  

In this respect, the issue of internet addiction has become a critical 

issue that needs to be considered in Turkey, especially for our school 

age students. Turkey has high risks in terms of internet addiction, 

especially in terms of the proportion of young population and the 

high number of unemployment and the uncontrolled increase in 

internet cafes. Experts, first of all, draw attention to the academic 

failure of secondary school student adolescents a result of excessive 

use of computers and the Internet with the internet connected to their 

home computer.  

Another point is that the inescapable appetite of the users for the 

use of internet every night followed by the feeling of tiredness the 

next day have been among the findings of field experts. These 

findings reveal the importance of studies related to internet 



[165] 
 

addiction. Since the current study was carried out on internet 

addiction, it can be claimed that it has contributed to the field. 

On the other hand, knowing the factors that explain internet addiction 

in detail and carrying out research are valuable for both experts, educators 

and parents in the student's life. In other words, finding the source of the 

problem is of great importance in terms of internet addiction. Indeed, there 

are many reasons for this type of addiction, like other addictions. Reasons 

such as the sense of loneliness, lack of socialization skills, making an effort 

to meet the need of approval through the virtual environment, preference 

to spend spare time cursorily by playing games online can be counted as 

the most common reasons for internet addiction. Sometimes these reasons 

affect each other mutually. 

In addition to the reasons frequently encountered in the literature, the 

topic should be addressed in some more different angles. The issue of 

quality of life, which is of paramount importance to societies, constitutes a 

comprehensive platform for all areas of life as well as health. Considering 

the fact that addictions decrease the quality of life of individuals or that 

individuals with low quality of life are more susceptible to addictions, the 

issue of quality of life is of particular importance for our youth. 

The results of this study show that the decrease in quality of life may 

cause internet addiction. On the other hand, it may be the opposite. That is 

the increase in internet addiction may also decrease the quality of life of 

students. Further future studies on this causality might contribute to the 

literature.  

This study examined 4 sub-dimensions of adolescents' quality of daily 

life and school life (problems regarding my health and activities, problems 

regarding school, problems regarding my feelings, and problems with 

others) were investigated. For secondary school age students and 

adolescents, it is considered the bigger the problems related to health and 

activities (that they find jogging, doing sports etc. difficult), the problems 

related to emotions (feeling angry, sad etc.), the problems with others (that 

they can’t get along with the peers, or that they have difficulty keeping up 

with the peers etc.), and the problems related to school are (that they have 

difficulty concentrating, that they can’t go to school due to the fact that 

they don’t feel fine etc.), the higher the total quality of life. The existence 

of such problem areas may lead adolescents to loneliness; and as a result 

of new searches, internet addiction becomes inevitable for, which is often 

the closest and easiest addiction type. As for valuing time (Linnakylä & 

Brunell, 1996), it can be claimed that when individuals spend their free 

time in sports and activities, fulfilling their goals and responsibilities, 

reading books, etc., they can get away with the risk of addiction 
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Conclusions and Suggestion 

In this study, which investigated the relationship between internet 

addiction and quality of life on secondary school children, a total of 4 sub-

dimensions including adolescents' quality of daily life and school life were 

examined. It has been determined that quality of life is related to internet 

addiction in many dimensions (problems regarding my health and 

activities, problems regarding school, problems regarding my feelings, and 

problems with others).  

According to research (Kutlu et al., 2016), it is known that individuals 

who are addicted to internet are unhappier. Along with these and other 

reasons, psychoeducation studies can be conducted to increase the 

awareness of secondary school students about the damages that internet 

addiction causes and to reduce their internet addiction. Studies that include 

suggestions to increase happiness and quality of life can be both preventive 

and supportive.  

First of all, parents should increase their level of awareness about 

computer / internet use, and they should support the use of computer and 

internet in a positive way. Thus, users whose needs of research and getting 

information are met by their environment and who are supported by them 

can be kept away from risky places for internet addiction such as internet 

cafes.  

In addition, the following suggestions can be made to students about 

the positive use of the internet: 

* Young people should learn how to benefit from the internet in a 

functional and positive way, and they should use it to accomplish a 

purpose. Family, educators and guidance services can support young 

people in this regard. 

* The opinions of the young people in the family should be taken, they 

should be given the right to speak, their internet access times should be 

determined together, and the common rules should be followed.  

* Families should spend more quality time with adolescents who are on 

their psychosocial development, and deal with their problems one to one. 

Preventive seminar studies such as family trainings to be made by school 

guidance teachers, correct parent models etc. may be supportive in this 

regard.  

*  The interest of young people should be attracted to their friends and 

social environments (cinemas, theaters, concerts, museum visits, sports 

activities, etc.), and they should be encouraged to communicate with their 

friends through the internet in an alternative and more realistic way.  
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* Again, adolescents should be encouraged to develop alternative 

hobbies, and a common attitude should be taken by families and teachers 

about the habit of reading books. In this regard, determining reading hours 

among family members, being an accurate and consistent role-model for 

adolescents, giving tasks to them considering their interest and curiosity 

can be encouraging. 

In order to solve these problems, a common understanding should be 

developed and the school and the family should cooperate. It will be 

appropriate to carry out preventive seminars and meetings by the school 

guidance services and to carry out joint projects with universities and non-

governmental organizations. 

When the findings of the study are evaluated in terms of quality of life, 

internet addictions of students increase in parallel with the decrease in their 

quality of life. At this point, it is important to raise the quality of life of the 

students. Psychological counseling and guidance services in schools can 

carry out psychological, social and family activities that increase the 

quality of life of children with high internet addiction tendencies. 
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Introduction 

Subjective well-being is defined as an individual’s evaluation of his/her 

overall wellness (Diener, 1984). It is a multidimensional construct that 

incorporates positive factors, negative factors, and a cognitive assessment 

of overall life quality (Long, Huebner, Wedell & Hills, 2012). There are 

two general perspectives that try to explain subjective well-being (SWB): 

Eudaemonic approach characterizes well-being as the degree to which an 

individual is fully engaged while hedonic approach defines it with regard 

to all assessments about the positive and negative sides of life (Tian, Chen 

& Huebner, 2014). Adopting the hedonic perspective (Diener, Sapyta & 

Suh 1998), it is accepted that the more the positive evaluation of an 

individual is, the higher the SWB level of that individual is.  

Considering the crucial role of SWB in youth development (Bird & 

Markle, 2012; Park, 2004), subjective well-being of students has been the 

subject of research more than a decade. Some studies found that students’ 

subjective evaluations of their school experiences significantly link with 

overall life quality of them (Huebner & Gilman, 2006). Some others 

discovered that school experiences have a major influence on students’ 

general subjective well-being (Konu, Lintonen & Rimpela, 2002). Thus, 

examining the factors that affect students’ subjective well-being at school 

can yield beneficial results for students’ school lives in which they spend 

remarkable amount of their time. 

In the relevant literature, it is seen that the most researched dimension 

of school related SWB has been academic achievement (Steinmayr, Crede, 

McElvany, & Wirthwein 2016; Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & 
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Niemivirta 2008). School satisfaction (Casas, Baltatescu, Bertran, 

Gonzalez & Hatos, 2012; Katja, Päivi, Marja‐Terttu, & Pekka, 2002); 

school bornout (Aypay & Eryılmaz 2011; Raiziene, Pilkauskaite-

Valickiene & Zukauskiene, 2014; Marttinen & Salmela-Aro, 2012); 

perceived types of teachers (Eryılmaz, 2014); school condition, social 

relationships in school, and means for self-fulfillment in school (Konu et. 

al., 2002); and school engagement (Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, 

Fernández-Zabala, Goni, Esnaola, & Goni, 2016) followed academic 

achievement in the research regarding their relationships to SWB of 

students. Katja et. al. (2002) discovered that school satisfaction is an 

important part of adolescents’ SWB, and it contributes to their general 

satisfaction irrespective of their genders. Raizine et. al. (2013) stated that 

high school burnout predicted subsequent low SWB, meaning that as 

students grow weary with school, their SWB gets diminished. The 

relationship between perceived types of teachers and SWB of their students 

were researched by Eryılmaz (2014). The study showed that the teachers 

who are liked by their students have more positive effects on the SWB of 

the students than those who are found disliked or neutral.  

Some other studies focused on the motivation dimension of the school-

related SWB, they are few in numbers, though. In her study in which she 

approached the issue from the perspective of Self Determination Theory 

(SDT) of motivation (Ryan & Deci, 2000) Baker (2004) found that 

amotivation predicts stress in university students. In other words, 

amotivated student will probably have a subsequent lower SWB. Bailey 

and Philips (2016) researched the influence of motivation and adaptation 

on SWB of university students. Their findings suggest that the motivational 

orientations of the students did not provide sufficient insight into their 

SWB.  Eryılmaz and Aypay (2011) investigated the relationship between 

motivation to class engagement and SWB of adolescents. Their study 

revealed that SWB of the adolescents are significantly related to course 

engagement, and as SWB levels of adolescents goes up, their motivation 

to participate in class increases as well.  

Although the above studies investigated the relationship between 

motivation and SWB of students, they studied the different aspects of the 

issue in different contexts. While the first two study was carried out at 

higher education contexts, the third one examined the relationship between 

students’ motivation to engagement and their SWB. Thus, it is needed that 

the relationship between motivation to study and subjective well-being of 

the student be discovered. To this end, the present study is an attempt to 

carry out this task.  
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Method 

The aim of this study is to investigate the relationships between 

subjective well-being and motivation to study on secondary school 

students. The study was conducted through “correlational survey model”. 

Multiple regression analysis was administered to determine to what extent 

motivation to study explains the level of subjective well-being.  

 

Sampling 

This study was carried out on secondary school students. A total of 329 

male and female secondary school students aged between 11 to 14 who 

attended a secondary school in the second term of 2017-2018 academic 

year participated in the study.  

Data Collection Tools 

The data were collected by using the Positive-Negative Emotion Scale, 

Life Satisfaction Scale and Motivation to Course Study Scale. The 

psychometric properties of the scales are given below. 

Satisfaction with Life: The Life Satisfaction Scale was developed by 

Diener et al. (1985); 5-point and 7-point Likert-type scale. Adaptation of 

the scale to Turkish was done by Köker (1991). The scale measures 

whether individuals are satisfied with their lives. The reliability value of 

the scale was found to be high. 

Positive - Negative Affect Scale: It was developed by Watson et al. 

(1988); and it measures 10 positive and 10 negative feelings. Gençöz 

(2000) adapted the scale to Turkish. Cronbach Alpha internal consistency 

coefficient of the scale for Negative Emotion and Positive Emotion were 

found to be .83 and .86, respectively (Gençöz, 2000). 

Motivation to Study Scale: The scale was developed by Eryılmaz and 

Ercan (2017). The scale consists of three sub-dimensions: intrinsic 

motivation, extrinsic motivation and amotivation. It is a four-point Likert 

type scale. The reliability values of the scale were found to be high. 

Data Collection 

The data were collected from the 5th to 8th grade students at a secondary 

school through a survey in İstanbul in the second semester of 2017-2018 

Academic Year. The necessary permissions were obtained from the school 

administration for the research. Necessary explanations about the issues 

such as the purpose of the research, the content of the scales, the voluntary 
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basis were conveyed to the participants. The researchers have adhered to 

the ethical principles of scientific research. In the collection of the data, 

support was obtained from the school branch teachers.  

Data Analysis 

SPSS 15.0 Data Analysis Package Program was used to analyze the 

data; The data were interpreted by correlation and regression analysis. The 

level of significance was accepted as .05. 

Findings 

Descriptive Statistics   

In this part of the study, descriptive statistics are given. First, a total of 

329 secondary school students aged between 11 to 14 were included in this 

study. The average age of the students is 12.32 and the standard deviation 

is 1.03.        

Table-1 Distribution of Students by Age 

 

Age Frequency Percentage 

11,00 86 26,1 

12,00 105 31,9 

13,00 85 25,8 

14,00 53 16,1 

Total 329 100,0 

 

The age distribution of the students is shown in the table-1. There were 86 

(26.1%) 11-year-old students, 105 (31.9%) 12-year-old students, 85 

(25.8%) 13-year-old students, and 53 (16.1%) 14-year-old students in the 

study. 
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               Table-2 Distribution of Students by Gender  

 

 

 

 

  

Table 2 displays the distribution of the students by gender. While the 

number of female students was 136 (41.3%), the number of males was 193 

(58.7%). 

Multiple Regression Analysis Findings 

According to the results of multiple regression analysis, a significant 

relationship was found between the subjective well-being of secondary 

school students and their motivation to study (R = .40; R2 = 0.16; F = 

28.40; p <0.01). According to these findings, motivation to study explains 

the subjective well-being by 16%. Findings also show that as the intrinsic 

motivation level of the students increases, the levels of their SWB 

increases as well (Beta = 0.16; p <0.05). On the other hand, as the students' 

amotivation levels increases, their SWB levels decreases (Beta = -0.29; p 

<0.01). There was no significant relationship between extrinsic motivation 

and SWB. 

 

Table-3 Multiple Regression Analysis Findings  

        Variables Frequency 

Percentag

e 

 Female    136 41,3 

 Male    193 58,7 

 Total     329 100,0 

 B SEB Beta t p 

Fixed  38,245 5,215  7,334 ,000** 

Internal 

Motivation  
,731 ,337 ,159 2,169 ,031* 
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*p<0.05; **p<0.01 

Discussion and Conclusions 

The aim of this study was to investigate the relationship between 

secondary school students' subjective well-being and motivation to study. 

It was found that in parallel with the increase of the intrinsic motivations 

of the students their subjective well-being levels also increased. In 

addition, there is a negative relationship between amotivation and 

subjective well-being. There occurred no relation between extrinsic 

motivation and subjective well-being.  

Many studies have been conducted in the literature in terms of 

subjective well-being and education. Relevant literature on the issue shows 

that there are several predictors of SWB of students. While some of these 

studies were carried out under the umbrella term ‘school related SWB 

(Long, Huebner, Wedell, & Hills, 2012; Konu, Lintonen & Rimpela, 2002; 

Tian, Chen & Huebner, 2014), many of them investigated different aspect 

of the issue separately. The most researched dimension of school related 

SWB has been academic achievement (Steinmayr, Crede, McElvany, & 

Wirthwein 2016; Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta 2008). The 

studies on this dimension mostly found out that high academic 

achievement results in high SWB of students. In order to increase both 

academic achievement and subjective well-being, the relationship between 

motivation to study and subjective well-being should be examined because 

studies in the literature show that increasing academic achievement 

increases raise the level of subjective well-being. 

It is seen that there are very few studies have the relationships between 

motivation and subjective well-being of students. Eryilmaz and Aypay 

(2011) studied the relationships between motivation to class engagement 

and subjective well-being in high school students. Relationships. There are 

very few studies in the literature examining the relationships between 

motivation and subjective well-being. Thus, the current study is important 

because it is carried out on a subject that is rarely studied.  

Extrinsic 

Motivation 
,168 ,335 ,035 ,501 ,616 

Amotivatio

n 
-1,788 ,347 -,286 -5,155 ,000** 
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According to the findings, it is seen that amotivation and intrinsic 

motivation are highly correlated with subjective well-being. This may be 

due to the nature of both intrinsic motivation and amotivation. According 

to self-determination theory, individuals with high intrinsic motivation 

reflect their self in their work (Ryan & Deci, 2000). Reflecting the self in 

on work indicates that the person exists and that he / she carries out 

activities in an important and meaningful way (Deci & Ryan, 2008). In 

particular, the high intrinsic motivation for studying reveals learning and 

competence. Students feel good because they learn and develop. On the 

contrary, not being motivated will cause individuals to experience 

meaninglessness, insignificance and worthlessness (Ryan & Deci, 2000). 

This will prevent individuals from feeling well. 

Based on the results of this study, some suggestions can be put forward. 

First of all, it seems that intrinsic motivation is essential in order to make 

the students feel subjectively well. Teachers and parents can make 

arrangements to increase the students' intrinsic motivation. Thus, students 

will be happier, and they will learn more from their courses. Fulfilling the 

psychological needs of students can be an effective tool in the 

arrangements to be made (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). In this 

sense, relationships between satisfying the need of competence, belonging 

and autonomy, and subjective well-being and studying can be re-examined 

in the future. 
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Giriş 

Benlik saygısı kavramı 1900'lerin başından beri psikoloji alanında 

araştırılmaya başlanmış bir kavramdır. Bireyin kendini yetenekli, anlamlı, 

başarılı ve layık olduğuna inandığı derecesini belirtir (Coopersmith, 1967). 

Başka bir deyişle, benlik saygısı, bireylerin kendilerine verdikleri değer ve 

kendilerine yönelik besledikleri kişisel değer yargılarıdır (Hurtt 2010). 

Kendi benliğini ve kendi değerini kabul etme duygusudur (Rodenberg, 

1965). Bireyin kendisine sunulanları kabul etmesinden ziyade, 

başkalarının yargısına itiraz etme yeteneğini de içinde barındırır (Mayer, 

Dale ve Fox, 2010). Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında”, 

insanın hayatın içinde motivasyonuna katkı sağlayan güdülerinin kendi 

içeresinde bir sistemi olduğuna ve bunların beş katmanlı hiyerarşik 

düzende fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar, öz 

saygı ihtiyaçları ve kendini geliştirme ihtiyaçları olarak toplandığını 

söylemiştir (Kızıldaş, 2017). Özsaygı ihtiyaçları önceki katmanlar yeterli 

ölçüde doyurulduktan sonra ihtiyaç duyulan hiyerarşik basamaktır. Bu 

katman bireyin çevresinden saygı görmesi ve kendisine güvenmesiyle 

oluşan istektir. Bu düzeyde birey kendisine güven duyduğu gibi 

etrafındakiler tarafından da saygı duyulan biri olarak görülmek ister 

(Cüceloğlu, 2010). 

Benlik ihtiyaçları bireyin başarısı, güvenliği, gücü, özerkliği, mesleki 

statüsü ve genel olarak kendine değer verme hissiyle doğrudan 

bağlantılıdır (Rosenberg 1965). Yüksek benlik saygısına sahip olanlar, 

mevcut tüm bilgileri kendi kararlarına entegre edebilen, zorlu hedeflere 

doğru ilerleyebilen ve kendilerini geliştirebilmeye açık bireylerken,  düşük 

benlik saygısına sahip bireylerin mevcut bilgileri kendi kararlarına entegre 

edemedikleri, çalışma ortamlarındaki diğer insanların vereceği ipuçlarına 

ihtiyaç duydukları ve kendi çalışma faaliyetlerini yönlendirmek için kendi 

kararlarına daha az güvenmeye eğilimli oldukları ortaya çıkmıştır (Msetfi, 

Murphy, Simpson ve Kornbrot, 2005). 

Meslek seçimi, “kişinin birçok meslek arasından kendi kişilik yapısına, 

özelliklerine ve yeteneklerine en uygun olduğunu düşündüğü ve doyum 



[182] 
 

alacağına inandığı işe yönelmesidir” (Konuk Şener, Karaca, Açıkgöz ve 

Süzer, 2011, 12). Kendi kişisel özelliklerine ve yeteneklerine uygun 

olmayan bir meslek seçimi bireyin mesleğinde doyumsuzluk ve çatışma 

yaşamasına yol açacaktır (Körükçü ve Oğuz, 2011). Oysaki isteyerek kendi 

yeterlikleri ve kişilik özellikleri doğrultusunda meslek seçimine gitmesi 

başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir (Arıcak ve Dilmaç, 2003). 

Öte yandan meslek seçimi bireye sosyal kimlik kazandırmada ve bireyin 

içinde bulunduğu toplumdaki yer ve statüsünü belirlemede de önemli bir 

unsurdur (Körükçü ve Oğuz, 2011). Dolayısıyla bireyler geçimini 

sağlayacağı, geleceğini bu temel üzerine inşa edeceği meslek seçimini 

yaparlarken, toplumsal statüyü ön planda tutmakta, toplumda saygı ve 

değer gören mesleklere yönelmektedirler (Arıcak ve Dilmaç, 2003).   

Mesleki benlik saygısı, bireyin tercih ettiği mesleğe karşı geliştirdiği 

değerlilik yargısı olarak ifade edilmektedir (Arıcak, 1999). Başka bir 

ifadeyle, bireyin işiyle ilgili yeterlik hissidir ve bu yeterlik hissini alan 

eğitimiyle başlayan ve mesleki kariyeri boyunca önemli bir görev olarak 

görmeye devam ettiği işini yürütürken karşılaştığı potansiyel tehlikeler 

karşısında da koruyabilme yeteneğidir (Zieff, 1995). Bireyin kendi 

mesleğini ne kadar önemli ve değerli gördüğünü, mesleki doyumunu 

ortaya koymaktadır (Arıcak ve Dilmaç, 2003).  Pek çok araştırmacı kişisel 

ve mesleki benlik saygısı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Pierce, Gardner, 

Cummings ve Dunham (1989), benlik saygısının hem iş tatmini hem de iş 

performansı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. İnsanların yetkin 

olduklarını hissettiklerinde bunu davranışlarına da yansıttıklarını, işlerinde 

yeteneklerini daha iyi sergileyebildiklerini ve bu sayede görev 

performanslarının da daha arttığını belirtmişlerdir. Mesleki benlik saygısı 

Stake (1979) tarafından “performans benlik saygısı” kavramı olarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. Kişinin puan olarak ölçülen başarı ortamında 

kendi yeteneği ya da yeterliğini algılaması olarak tanımlamıştır. Kadınların 

kariyer gelişim çalışmalarındaki yeterliliklerine dair çalışmalar yapan 

Stake (1979), kadınlara ve erkeklere uygulanabilecek onların yetenek ve 

performanslarının öz değerlendirmesini ölçebilecek bir ölçme aracı olarak 

“Performans Benlik Saygısı Ölçeği”ni geliştirmiştir. Schunk (2008) 

yaptığı çalışmasında yüksek benlik saygısına sahip kişilerin kariyerleri ile 

ilgili hedefler belirlemede, zor görevlerin üstesinden gelmede daha başarılı 

olduklarını ve başarı elde etme söz konusu olduğunda bu kişilerin daha 

atak olduklarını, iş memnuniyetlerinin daha yüksek olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Benlik saygısı ve mesleki başarı arasındaki positif ilişkiden 

bahseden McCarty (1993), yetişkinlerin yüksek benlik saygısına sahip 

olduklarında, “maksatlı, motivasyonlu, üretken, işbirlikçi ve yaratıcı 

yollara” başvurmaya (s. 43) daha fazla eğilimli olduklarını belirtmiştir. 

Arıcak ve Onur (1997), öğretmen adayları üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, öğretmenlik mesleğini saygın bir meslek olarak niteleyen 
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grubun benlik saygısı ortalama puanlarının herkesin yapabileceği sıradan 

bir meslek olarak niteleyen grubun ortalamasından anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Tekirgöl (2011) tarafından yapılan 

çalışmada, mesleki benlik saygısı ile iş tatmini ve yaşam mutluluğu 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Butler ve Constantine (2005) yaptıkları çalışmalarında benlik saygısı 

ile iş performansı arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu; yüksek 

kolektif benlik saygısının düşük mesleki tükenmişlik ile ilişkili olduğunu 

ortaya çıkarmışlardır. Nitekim çalışma ortamındaki diğer kişilerle (iş 

arkadaşlarıyla, denetçilerle) etkileşimde bulunma zorunluluğu bazen en 

önemli stres ve tükenmişlik kaynağı da olabilmektedir (Cherniss, 1993). 

Toplumu tüm yönleriyle etkileme gücüne sahip mesleklerin başında 

gelen öğretmenlik mesleği herkes tarafından kolayca yapılacak bir meslek 

özelliği taşımamaktadır (Şimşek, 2005). Bu mesleği seçecek adaylara 

kazandırılacak özellikler ve olumlu tutumlar üniversite eğitimlerinde 

kazandırılmalı; mesleklerine yönelik yüksek benlik saygısına sahip, 

mesleklerini severek yapan, mesleğinden keyif alan, görev ve 

sorumluluğunu bilen öğretmen adaylar olmaları sağlanmalıdır (Çeliköz ve 

Çetin, 2004). 

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının mesleki benlik saygısı 

düzeylerinin belirlenmesi ve bazı demografik özelliklerin (cinsiyet, sınıf, 

gelecek planı, mezun olunan lise, yükseköğretim programı tercih sırası, 

ebeveynlerin öğretmen olma durumu) öğretmen adaylarının mesleki benlik 

saygısı üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığının ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorular araştırmaya dahil 

edilmiştir:  

1. Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki benlik saygısı 

düzeyleri nedir? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki benlik saygısı 

düzeyleri demografik özellikler (cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise, 

gelecek planı, yükseköğretim programı tercih sırası, ebeveynlerin 

öğretmen olma durumu) açısından farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu çalışmada nicel araştırma yönteminden olan tarama modeli 

kullanılmıştır. Bir konu ya da olaya ilişkin katılımcı görüşlerinin veya ilgi, 

beceri, yetenek, tutum gibi özelliklerin belirlendiği çalışmalar tarama 

araştırmaları kapsamındadır (Büyüköztürk, 2010). Bu çalışmalar deneysel 

olmayan araştırmalardır ve bu araştırmalarda mevcut durumu tanımlamak 

için ölçümler yapılır (McMillan & Schumacher, 2010). Ölçülen 

değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği bu araştırmalarda araştırmaya 
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konu olan birey, olay veya nesnenin kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılması önemlidir (McMillan & Schumacher, 2010). 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalında 2017-2018 yılı bahar yarı döneminde 

öğrenimlerini sürdüren 2. ve 4. Sınıf öğrencileri (N= 196) oluşturmuştur. 

Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenen bu çalışmada örneklem 

seçilmesine gidilmemiş ancak 188 sınıf öğretmeni adayıyla çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların değişkenlere göre dağılımı Tablo 1'de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değişkenlere 

Göre Dağılımı 

Değişkenler N % 

Cinsiyet 
Erkek 87 46.3 

Kız 101 53.7 

Sınıf 
II 96 51.1 

IV 92 48.9 

Mezun Olunan Lise 

Normal Lise 47 25.0 

Anadolu Lisesi 77 41.0 

Fen Lisesi 15   8.0 

Meslek Lisesi 25 13.3 

Diğer 24 12.8 

Gelecek Planı 
Lisans 108 57.4 

Lisansüstü 80 42.6 

Yükseköğretim 

Program Tercih 

Sırası 

1-5 89 47.3 

6-10 51 25.5 

11 ve yukarısı 48 25.3 

Ebeveynlerin 

Öğretmen Olma 

Durumu 

Baba 10   5.3 

Anne 7   3.7 

Her ikiside 5   2.7 

Hiçbiri 166 88.3 

Total  188 100 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

düzenlenen katılımcıların yaşı, cinsiyeti, sınıf düzeyi, mezun olduğu lise 

türü, gelecek planı, yükseköğretim program tercih sırası ve ebeveynlerinin 

öğretmen olma durumu gibi değişkenlerden oluşan bilgi formu ve Arıcak 

(1999) tarafından geliştirilen Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. 

Otuz maddeden oluşan bu ölçek bir alanda mesleki eğitim gören ya da bir 

mesleği icra eden 17 yaş ve üstü bireylerin ilgili mesleğe yönelik saygı 
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tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanabilmektedir. 5’li Likert tipi olan bu 

ölçek, 14 olumlu ve 16 olumsuz ifadeleri içermektedir. Olumsuz maddeler 

1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 ve 29. maddelerdir. 

Toplamda 152 öğrenciye uygulanmış ve madde analiziyle 30 maddeye 

indirgenmiş olan bu ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 

olarak bulunmuştur (Arıcak, 2001). Ölçeğin geçerliliği test edilirken 

kapsam geçerliliği açısından dokuz farklı üniversiteden 34 uzman 

görüşüne başvurulmuş ve %75’'inin kabul ettiği maddeler ölçeğe 

alınmıştır. Yapı geçerliliği açısından faktör analizi kullanılmıştır.  Sonuçta 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğine karar 

verilmiştir (Arıcak, 2001). Bu araştırma için Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. 

Veri Analizi 

Verilerin analizi SPSS 18.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. 

Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi 

ve One way ANOVA testleri uygulanmıştır. 0.05’in altında olan P 

değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Değişkenlerle ilgili 

çözümlemeler yapılmadan önce örneklemin normal dağılıma sahip olup 

olmadığını saptamak için Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır 

(Tavşancıl, 2002). Analiz sonucunda elde edilen anlamlılık düzeyi (Bkz. 

Tablo 2), verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (P > 

0.05). 

Tablo 2. Kolmogorov-Smirnov Normallik Test Sonuçları 

Gruplar Statistical Value df P (sig) 

Madde Ortalamaları  .081 188 .060 

     p>.05 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi ölçekten elde edilen veriler normal dağılım 

göstermektedir (P> 0.05). 

Bulgular 

Araştırmanın ilk sorusunu içeren sınıf öğretmeni adaylarının mesleki 

benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesine yönelik toplam ortalama 

puanlarının betimsel istatistik sonuçları Tablo-3’de gösterilmiştir. 

 Tablo 3. Katılımcıların Mesleki Benlik Saygısı Düzeyleriyle İlgili Toplam 

Ortalama Puanlarına İlişkin Betimsel Analiz sonuçları  

     N Minimum Maximum    Mean SD 

Mesleki Benlik 

Saygısı  Ölçeği 

188      37.00     148.00       3.73 1.41 
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Katılımcıların Mesleki Benlik Saygısı ölçeğinden almış oldukları toplam 

ortalama puanları ( X =3.73), standart sapması= 1.41; en yüksek toplam 

ortalama puan 148, en düşük ise 37’dir. Bu durumda katılımcıların mesleki 

benlik saygısı düzeyleri ( X = 3.73; SD= 1.41) 5’li Likert Ölçekte 

“Katılıyorum” (3.41-4.20) aralığında yani iyi düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Araştırmanın ikinci sorusu sınıf öğretmeni adaylarının mesleki benlik 

saygı düzeylerinin demografik özellikler (cinsiyet, sınıf, gelecek planı, 

mezun olunan lise, yükseköğretim programı tercih sırası, ebeveynlerin 

öğretmen olma durumu) açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

çıkarmak için aşağıda yer alan analizler yapılmıştır 

Cinsiyet Değişkenine Yönelik Bulgular 

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t testi 

sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t 

Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  SD    
Levene 

t p 
F p 

Erkek (46.3%) 87 2.61 1.50 

  1.289 .258 -.3.191 .002* Kız (53.7%) 101 3.28 1.37 

Toplam 188   

   p*<.005    

Tablo 4’de görüldüğü gibi kız öğrencilerin lehine cinsiyet değişkeni 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır  [t(188) -

.3.191, p<0.05]. 

Sınıf Değişkenine Yönelik Bulgular 

Katılımcıların sınıf değişkenine göre bağımsız gruplar t testi sonuçları 

Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5. Katılımcıların Sınıf Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t Testi 

Sonuçları  

Sınıf n X  SD    
Levene 

t p 
F p 

2. Sınıf 

 (51.1%) 
96 3.14 1.43 

  1.022 .313 1.606 .110 4. Sınıf 

(48.9%) 
92 2.79 1.49 

Toplam 188   

        p>0.05 
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Tablo 5’de yer alan sınıf değişkenine göre analiz sonuçları, katılımcıların 

mesleki benlik saygılarına yönelik istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığını ortaya çıkarmıştır (p>0.05). 

Gelecek Planlarına Yönelik Bulgular 

Katılımcıların gelecek planlarına yönelik olarak yapılan bağımsız 

gruplar t testi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Katılımcıların Gelecek Planlarına Göre Bağımsız Gruplar t Testi 

Sonuçları  

Gelecek Planı n X  SD    
Levene 

t p 
F p 

Lisans 

 (57.4%) 
108 3.19 1.44 

  2.746 .940 2.494 .113 Lisansüstü 

(42.6%) 
80 2.66 1.45 

Total 188   

    p>0.05 

Gelecek planlarında lisans eğitimini yeterli gören katılımcıların mesleki 

benlik saygısı düzeyleri lisansüstü eğitim hedefleri olanlardan daha yüksek 

olsa da istatistiksel olarak bu iki grup arasında anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmamıştır (p>0.05). 

Mezun Olunan Lise Değişkenine Yönelik Bulgular 

Öncelikle mezun olunan lise değişkenine yönelik verilerin varyans 

dağılımının homojen olup olmadığını belirlemek için Levene Testi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur. 

Tablo7. Varyansların Homojenliği Testi 

Levene istatistiği df1 df2 P (sig) 

.876  4 183 .479 

 

Tablo 7’de de gösterildiği gibi varyans dağılımı homojen olduğundan (p> 

.05), tek yönlü ANOVA testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 8’de ve Tablo 

9’da verilmiştir.  
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Tablo 8. Mezun Olunan Lise Değişkenine Yönelik Betimsel İstatistik 

Sonuçlar 

 

 

 

 

 

Tablo 8’de de görüldüğü gibi Fen Lisesi mezunu katılımcıların mesleki 

benlik saygı düzeyleri diğer gruplardan yüksek çıkmış ancak istatistiksel 

olarak gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (Bkz. Tablo 

9). 

  Tablo 9. Mezun Olunan Lise Değişkenine İlişkin Tek Yönlü ANOVA 

Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F 

 

P (sig) 

Gruplar 

Arası 
10.798 4 2.700 1.263 .286 

Grup İçi 391.010 183 2.137   

Toplam 401.809 187    

       p>0.05 

Tablo 9’da yer alan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre,  katılımcıların 

mesleki benlik saygı düzeylerinde mezun olunan lise değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Yükseköğretim Programı Tercih Sırası Değişkenine Yönelik 

Bulgular 

Yükseköğretim programı tercih sırası değişkenine yönelik verilerin 

varyans dağılımının homojen olup olmadığını belirlemek için Levene Testi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 10’'da verilmiştir. 

 Tablo10. Yükseköğretim Tercih Sırası Değişkenine Yönelik Varyansların 

Homojenliği Testi 

Levene istatistiği df1 df2 P (sig) 

.717  2 185 .489 

 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği 

N=188 X   SD 

Normal Lise (n= 47; 25.0 %) 3.09 1.44 

Anadolu Lisesi (n= 77; 41.0 %) 2.95 1.39 

Fen Lisesi (n= 15; 8.0 %) 3.60 1.59 

Meslek Lisesi (n= 25; 13.3 %) 2.60 1.47 

Diğer Liseler (n= 24; 12.8 %) 2.79 1.64 
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Yükseköğretim tercih sırası değişkenine yönelik varyans dağılımı 

homojen olduğundan (p> .05), tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır (Bkz 

Tablo 11). 

Tablo 11. Yükseköğretim Tercih Sırası Değişkenine İlişkin Tek Yönlü 

ANOVA Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F 

P (sig) 

Gruplar Arası 8.872 2 4.436 2.089 .127 

Grup İçi 392.936 185 2.124   

Toplam 401.809 187    

    p>0.05 

Tablo11’de gösterildiği gibi, katılımcıların yükseköğretim tercih sırası 

değişkenine yönelik yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre,  

katılımcıların mesleki benlik saygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). Katılımcıların bu değişkene yönelik betimsel 

istatistik sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  

Tablo 12. Yükseköğretim Tercih Sırası Değişkenine Yönelik Betimsel 

İstatistik Sonuçları 

 

 

 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, mesleki benlik saygı düzeyi en yüksek olan 

grup 1-5. sıradaki tercihine yerleşen grup olduğu ortaya çıkmıştır ancak 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (Bkz. 

Tablo 11).  

Ebeveynlerin Öğretmen Olma Durumuna Yönelik Bulgular 

Öncelikle ebeveynlerin öğretmen olma durumuna yönelik verilerin 

varyans dağılımı Levene Testi ile belirlenmiştir (Bkz. Tablo 13).  

 Tablo13. Ebeveynlerin Öğretmen Olma Durumuna Yönelik Varyansların 

Homojenliği Testi 

Levene İstatistiği df1 df2 P (sig) 

1.460  3 184 .227 

 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği 

N=188 X  SD 

1-5 (n= 89; 47.3 %)  3.18 1.50 

6-10 (n= 51; 27.1 %)  2.66 1.38 

16- Yukarısı (n= 48; 25.5 %)  2.89 1.44 
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Ebeveynlerin öğretmen olma durumuna yönelik verilerin varyans 

dağılımı homojen olduğundan (p> .05), tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır 

(Bkz Tablo 14). 

Tablo 14. Ebeveynlerin Öğretmen Olma Durumuna İlişkin Tek Yönlü 

ANOVA Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F 

P (sig) 

Gruplar 

Arası 
8.845 3 2.948 1.380 .250 

Grup İçi 392.964 184 2.136   

Toplam 401.809 187    

        p>0.05 

Tablo 14’de yer alan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre katılımcıların 

ebeveynlerin öğretmen olma durumuna ilişkin puanlarında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Grupların betimsel istatistikleri Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Ebeveynlerin Öğretmen Olma Durumuna İlişkin Betimsel 

İstatistik Sonuçları 

 

 

 

 

Tablo 15’de görüldüğü gibi ebeveynlerinden her ikisinin de öğretmen 

olmadığı grup en yüksek ortalamaya sahiptir. Ancak gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Bkz. Tablo 14). 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleki benlik saygı düzeylerinin ( X =3.73; SD= 1.41) 5’li 

Likert Ölçekte “Katılıyorum (3.41-4.20) aralığında iyi düzeyde olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç öğretmen adaylarının mesleklerine önem 

verdiklerine ve mesleklerini sevdiklerine yönelik daha çok olumlu bir 

bakış açısını ortaya koymaktadır. Ancak mesleğe yönelik belirli düzeyde 

memnuniyetsizlikleri olduğunu da göstermektedir. Dursun, Çuhadar ve 

Tanyeri (2014) yaptıkları çalışmalarında öğretmen adaylarının mesleki 

benlik saygısının orta düzeyin üzerinde olduğu bulgusuna ulaşılmışlardır. 

Öğretmenlerin benlik saygılarının ve mesleki benlik saygılarının yüksek 

olmasının, doyumlu ve başarılı olmalarının yanı sıra yetiştirecekleri 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği 

N=188 X  SD 

Baba (n= 10; 5.3 %) 2.80 1.81 

Anne (n=7; 3.7 %) 2.57 1.27 

Her ikisi (n= 5; 2.7 %) 1.80 1.79 

Hiçbiri (n= 166; 88.3 %) 3.03 1.44 
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öğrencilerin de kişilik olarak sağlıklı gelişmelerine yardımcı olacağını 

vurgulamışlardır. 

Bu çalışmada cinsiyet değişkeni açısından kız öğrenciler lehine anlamlı 

bir farklılık ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bu bulgusu, Arıcak (2001), 

Arıcak ve Dilmaç (2003), Demir, Gürsoy ve Ada (2011), Güleç ve Özbek-

Ayaz (2017), Tabassum ve Ali (2012), Uslu (2015),  Ünal ve Şimşek 

(2008) tarafından yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Uslu 

(2015), cinsiyet değişkeni açısından mesleki benlik saygı düzeylerindeki 

anlamlı farklılığın kız öğrenciler lehine sonuçlanmasının sebebini, 

toplumuzda yaygın bir görüş olan öğretmenlik mesleğinin bayanlar için 

daha uygun olduğu düşüncesinden kaynaklandığını; kız öğrencilerin 

toplum tarafından kendilerine empoze edilen role uygun bir seçim yapmış 

olmalarıyla açıklanabileceğini belirtmiştir. Güleç ve Özbek-Ayaz (2017) 

ise esnek çalışma saatleri, ekonomik bağımsızlık kazanma, uzun tatil süresi 

ve çocuk sevgisi gibi faktörlerin bayanlar açısından bu mesleği tercih 

sebepleri olabileceğini belirtmişlerdir. Çermik, Doğan ve Şahin’in (2010) 

yaptığı çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih 

sebebini kız öğrencilerin içsel (idealindeki meslek olması ve çocuk sevgisi 

vb.), erkek öğrencilerin ise çıkarcı (öğretmenliği iş garantisi olarak 

görmeleri, çalışma koşullarının rahatlığı vb.) nedenlere dayandırmaları kız 

öğrencilerde mesleki benlik saygısının yüksekliğini destekler niteliktedir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki benlik saygı düzeyleri sınıf 

değişkeni açısından incelendiğinde, 2. sınıf öğrencilerinin mesleki benlik 

saygı düzeyleri ( X =3.14; SD= 1.43), 4. sınıf öğrencilerinden ( X =2.79; 

SD= 1.49) daha yüksek çıkmıştır. Ancak bu sonuç istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuç,   Aslan ve Akyol (2006), Demir, vd 

(2011), Güleç ve Özbek-Ayaz (2017), Körükçü ve Oğuz (2011)ve Uslu 

(2015) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları 

inceleyen Demir ve arkadaşları (2011) devam edilen sınıf düzeyi arttıkça 

mesleki benlik saygısından alınan puanların düştüğü saptanmış ancak 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya 

çıkarmışlardır. Benzer şekilde Konuk-Şener, Karaca, Açıkgöz ve Süzer 

(2011) tarafından yapılan çalışmada da 4. sınıf öğrencilerin mesleki benlik 

saygısı puanlarında ilk sınıflara nazaran azalma olduğu ancak bu sonucun 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazarlar bu 

durumu öğrencilerin ilk yıllarında henüz meslekle ilgili zorluklarla 

karşılaşmamalarından, son sınıfta puanlardaki azalmanın öğrencilerin, 

yorucu müfredat baskısı altında kalmalarından, eğitimcilerle ve staj 

ortamlarındaki çalışanlarla ile iletişim sorunlarından da 

kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Bireyde mesleki benlik kavramının 

sınırları yükseköğretim tercihiyle belirmeye başlar, aldığı mesleki 

eğitimiyle daha da netleşir ve nihayetinde mesleki pratikle sağlamlaşır 
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(Arıcak, 2007). Güleç ve Özbek-Ayaz’a (2017) göre, mesleki benlik 

saygısı puan ortalamasının son sınıf öğrencilerinin lehine artmasına 

yönelik beklentinin bu öğrencilerin alanlarıyla ilgili yaptıkları pratikler 

sonucu mesleklerini daha iyi tanımalarından ve mesleklerine dair olumlu 

bir algı geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır.  

Araştırmanın gelecek planına yönelik bulgusunda gelecek planlarında 

lisans eğitimini yeterli gören katılımcıların mesleki benlik saygısı 

düzeyleri ( X =3.19; SD= 1.44) lisansüstü eğitim hedefleri olanlardan ( X

=2.66; SD= 1.45) daha yüksek olsa da istatistiksel olarak bu iki grup 

arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu sonuç öğretmen 

adaylarının mesleklerine yönelik iyi düzeyde ortaya çıkan benlik saygısı 

düzeyleriyle örtüşmektedir. Mesleğe daha başlamadan mesleklerine bakış 

açılarının olumlu olduğunu göstermektedir. 

Mezun olunan lise değişkenine göre Fen Lisesi mezunu katılımcıların 

mesleki benlik saygı düzeyleri diğer gruplardan daha yüksek çıkmış ( X

=3.60; SD= 1.59) ancak istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın bu bulgusu, Demir vd (2011),  

Güleç ve Özbek-Ayaz (2017), Körükçü ve Oğuz (2011), Uslu (2015) un 

yaptıkları araştırmalardaki bulgularla paralellik göstermektedir. Benzer 

şekilde Güleç ve Özbek-Ayaz’ın (2017) yaptığı çalışmada da fen lisesi 

mezunlarının mesleki benlik saygılarının en yüksek düzeyde bulunmuş ve 

durum bu öğrencilerin mesleğe hazır bulunuşluklarıyla ilişkilendirilmiştir. 

Uslu (2015) yaptığı çalışmasında farklı lise türlerinden mezun olan 

öğretmen adaylarının, mesleki benlik saygılarına ilişkin puanlarının 

birbirine yakın olmasını toplumumuzda, öğretmenlik mesleğinin tüm lise 

türlerinden mezun olan öğrenciler için talep edilen bir meslek olmasıyla 

açıklamıştır. 

Katılımcıların mesleki benlik saygısı puanlarının, yükseköğretim tercih 

sırası değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. 

Mesleki benlik saygısı puanları en yüksek olan grup 1-5. sıradaki tercihine 

yerleşen grup olduğu ortaya çıkmıştır ( X =3.18; SD= 1.50)ancak gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

Araştırmanın bu bulgusu Aral, Gürsoy, Ceylan ve Bıçakçı (2009), Demir 

vd. (2011), Dursun ve arkadaşları (2014) ve Körükçü ve Oğuz (2011) 

tarafından yapılan çalışmaların bulgularıyla örtüşmektedir. Güleç ve 

Özbek-Ayaz (2017) yükseköğretim tercih sırasında öğretmenlik tercihini 

ilk 5 sırada yapan öğretmen adaylarının bölümlerini isteyerek seçtiklerini 

ve bu yüzden mesleğine yönelik benlik saygısının da olumlu olacağının 

kaçınılmaz olduğunu belirtmişlerdir. Meslek tercihini yükseköğretime 

girişte son sıralarda yapan öğrencilerin ise bu tercihi iş bulma kaygısıyla, 

aile ya da çevre baskısıyla yaptığı tespit edilmiştir (Sarıkaya ve Khorshid, 

2009).  
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Araştırmada ebeveynlerin öğretmen olma durumuna yönelik elde 

edilen bulgular ebeveynlerinden her ikisinin de öğretmen olmadığı grup en 

yüksek ortalamaya sahip ( X =3.03; SD= 1.44) olsa da, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu 

sonuç Aslan ve Akyol (2006), Bartan, Oksal ve Sevi (2013), Güleç ve 

Özbek-Ayaz  (2017) , Körükçü ve Oğuz (2011)ve Uslu (2015) tarafından 

yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Güleç ve 

Özbek-Ayaz’a (2017) göre,   ebeveynleri öğretmen olsun ya da olmasın bu 

mesleğin tercih edilmesinin sebebi toplumsal statüsü güçlü bir meslek 

olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu araştırmada Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 

öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının 

düzeylerinin ortaya çıkarılması ve bu düzeyin cinsiyet, sınıf düzeyi, 

gelecek planları, mezun oldukları lise türü, yükseköğretim tercih sırası ve 

ailede öğretmen olup olmama durumu değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Cinsiyet değişkeni 

açısından kız öğrenciler lehine öğretmen adaylarının benlik saygısı 

düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanırken, sınıf düzeyi, gelecek 

planları, mezun oldukları lise türü, yükseköğretim tercih sırası ve ailede 

öğretmen olup olmama durumu değişkenlerinin mesleki benlik saygısı 

üzerinde anlamlı fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular her ne kadar sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleki benlik saygı düzeylerine yönelik bazı değişkenler 

açısından birtakım bilgiler sunsa da, çok sınırlı bir örneklemin olması 

nedeniyle üniversite öğrencilerinin mesleki benlik saygısına yönelik 

derinlemesine bakış sağlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, gelecekteki 

araştırmacılar için büyük örneklemlerle daha kapsamlı araştırmalar 

önerilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar mesleki 

benlik saygı düzeylerinde değişikliklerin incelenmesine olanak verecek 

boylamsal araştırmalar yapılması da gelecek araştırmalar için önerilir. 
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GİRİŞ 

Bir öğrenme ortamında farklılıkların ve çeşitliliğin nasıl algılandığı, 

tüm eğitim bileşenlerini etkilemekte ve okulların çalışma şeklini 

yönlendirmektedir. Öğrencilerin demografik yapısındaki değişimler 

nedeniyle kültürel çeşitliliğin artması, okullarda başta eğitim programları 

ve öğretim yöntemleri olmak üzere pek çok konuda değişiklik yapılmasını 

zorunlu hale getirmektedir.  Hızla gelişen teknolojiler yeni ve farklı 

öğrenme ortamlarının geliştirilmesine ve öğretmenlerin tüm öğrenenleri 

kapsayacak etkinlikler düzenlemesine olanak vermektedir. Öğrenciler 

kendileri için önemli olan değerleri ve inançları destekleyebilecek bir 

okul/sınıf kültürü yaratıldığında okula daha rahat uyum sağlamakta, 

akademik ve sosyal açılardan kendilerini daha iyi ifade etme olanağı elde 

etmektedir.  

Kapsayıcı eğitim, farklı kültürel geçmişlerden gelen ve farklı 

gereksinimleri olan bireylerin toplumsallaşmasını sağlamak için kültürlere 

ve farklılıklara duyarlı eğitim fırsatlarının sunulması yoluyla ayrımcılığın 

azaltılmasını amaçlamaktadır. Kapsayıcı eğitim, ancak öğretmen ve 

öğrencilerin farklılıklara saygı konusunda duyarlı olması ve bu farklılıkları 

kabul ederek saygı duymasıyla mümkündür. Diğer bir deyişle, kültürlere 

duyarlı ve farklılıklara saygılı bir nesil yetiştirilmesi için birincil 

sorumluluk öğretmenlerdedir. Bu bakımdan, bu çalışmada öğretmen 

adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini belirlemek amaçlanmaktadır.   

Günümüzde eğitim programları öğrencilerin kültürlere duyarlı, 

çeşitliliğe saygılı küresel vatandaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olmak 

için giderek daha kapsayıcı olmayı amaçlamaktadır. Okullarda 

farklılıkların olması çok değerlidir, çünkü farklı kültürel kökenleri olan 

öğrencilerin bir arada olması çok çeşitli kültürel bakış açılarından 

yararlanmasına olanak sağlar. Bu bakımdan öğretmenler bir yandan 

öğrencilerin kendi kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamalı, diğer yandan 
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da onları kendi kültürlerinin ötesine bakmaya ve çeşitliliğin yarattığı 

inanılmaz fırsatları ve tüm dünyada var olan kültürel zenginliği tanımaya 

teşvik etmelidir. 

Hem dünyada hem de Türkiye’de son yıllarda yaşanan zorunlu göç 

hareketleri nedeniyle, okullardaki kültürel çeşitlilik artmakta, okullar 

demografik değişimlerle baş etmek durumunda kalmaktadır (Hodgkinson, 

2001). Bunun sonucunda da göçmen ve mültecilerin eğitim sistemi 

üzerindeki etkileri ve sisteme entegre edilmelerine yönelik çalışmalar 

gittikçe önem kazanmıştır. Gelecek nesillerin, gittikçe heterojen hale gelen 

dünyada, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için günümüzün çocuk ve 

gençlerinin farklı kültür ve geleneklere sahip insanlarla iletişim 

kurabilmeyi, kendi kültürüne sahip çıkarken diğer kültürleri anlamayı ve 

kabul etmeyi öğrenmeleri gereklidir. Okullar toplumsal değişimin 

başlangıç noktası olarak görüldüğünden, başta öğretmenler olmak üzere 

tüm eğitim bileşenlerinin farklılıklara saygı ve çok kültürlülük konularında 

olumlu tutum geliştirmeleri demokratik ve barışçıl bir toplum 

yaratılmasının önemli koşullarındandır.  

Çok Kültürlülük ve Çok Kültürlü Eğitim 

Çok kültürlülük; ortak kültürden çok her kültürün önemini ve 

yaşatılmasını ifade eder. Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik 

olumlu tutumları ve aldıkları öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarının 

birlikte yaşama, barışçıl ve saygılı olma ve ülkenin bölünmesinden 

korkmadan bütün kimlikleri kültürel özellikleriyle kabul etmeleri üzerinde 

önemli role sahiptir. Ancak demografik açıdan farklılaşan öğrencilerin 

beraberinde getirdikleri değer, inanç ve tutumların toplum tarafından 

benimsenen değer, inanç ve tutumlardan farklı olması sınıf öğretmenleri 

üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır.  Dalton, Sable ve Hoffman (2006)’a 

göre öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bu kültürel farklılıklar 

Amerika’daki öğretmenlerde kaygı yaratmaktadır. Çünkü öğretmenler 

belirlenen akademik hedeflere ulaşmak için standart eğitim programlarının 

ve öğretim stratejilerinin farklı kültürdeki öğrenciler için yetersiz olacağını 

düşünmektedirler.  

Yılmaz ve Boylan (2016), öğretmen adaylarının çok kültürlülük ve çok 

kültürlü eğitime yönelik olumlu bir anlayış geliştirmelerinde öğretmen 

eğitiminin etkisini vurgulamışlardır.  Bu araştırmacılara göre, 

öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik olumlu tutumları ve aldıkları 

öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarının birlikte yaşama, barışçıl ve saygılı 

olma ve ülkenin bölünmesinden korkmadan bütün kimlikleri kültürel 

özellikleriyle kabul etmeleri üzerinde önemli role sahiptir.  
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Farklılıklara saygı duymak, iş birliği içinde çalışma ve yaratıcı fikirlerin 

ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.  Bu bakımdan, günümüzde iş 

dünyası, istihdam edeceği bireyleri sadece sınav başarısı ve diploma 

notuna göre değil, dünyaya ve farklı kültürlere ilişkin bilgi ve 

farkındalıklarını da göz önünde tutarak değerlendirmektedir. British 

Council ve Think Global tarafından hazırlanan raporda da iş dünyasının 

liderlerinin gençlerin ufkunu genişletme ve küreselleşen dünya hakkında 

bilgilendirme çabasından söz edilmektedir (Think Global & British 

Council, 2011). Diğer yandan, eğitimciler kültürel olarak çeşitlilik 

gösteren öğrencilerin getirdikleri okul değerlerinin, davranışlarının ve 

tutumlarının, okulun hedefleri ile uyumsuz olduğunu ve bu niteliklerin 

öğrencilerin temel akademik, sosyal becerileri ve öğrenme kapasitesi 

üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünmektedirler. Eğitimcilerin 

olumsuz olarak nitelendirdikleri kültürel farklılıklardan bazıları Ogbu 

(1992) tarafından küçük çocuklarla etkileşim, disiplin, öğretimden ve 

okuldan beklentiler, kadınlar ve kadınların eğitimiyle ilgili beklentiler ve 

anadiline dair algılar olarak sıralanmıştır. 

Farklı bakış açıları arasındaki sosyal etkileşim, gruplar içinde 

kavramsal yeniden yapılanma yoluyla yeni anlayışların ortaya çıkmasına 

yol açabilir (Levine & Resnick, 1993). Öğretmenler bir yandan 

öğrencilerin kendi kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamalı, diğer yandan 

da onları kendi kültürlerinin ötesine bakmaya ve çeşitliliğin yarattığı 

inanılmaz fırsatları ve tüm dünyada var olan kültürel zenginliği tanımaya 

teşvik etmelidir. Günümüzde kültürel çeşitliliğe dikkat etmek, adil ve 

tarafsız olmayı sağlamak ve eşitliği güçlendirmek için en temel düzeydeki 

dürtü olarak anlaşılmaktadır (Leiva, 2010).  

Öğretmenler öğrencilerinin farklılıklarını anladıkları ve bu farklılıklarla 

onları kucaklayabildikleri ölçüde öğrencilerine iyi bir rol model olabilecek 

ve onlara insanların farklılıklarıyla birlikte toplumda var olabileceği, 

farklılıkların toplumda kaçınılmaz olduğu ve farklılıklara saygı duyulması 

gerektiği bilincini kazandıracaktır. Bu bakımdan bu çalışmada aday 

öğretmenlerin farklılıklara bakış açıları üzerinde durulmuştur.  

Bu çalışma öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini 

anlamak ve onların farklılıklara saygı düzeylerini belirleyen faktörleri 

bulmak açısından önemlidir. Kapsayıcı eğitim ancak öğretmen ve 

öğrencilerin farklılıklara saygı konusunda duyarlı olması ve bu farklılıkları 

kabul ederek saygı duymasıyla mümkündür. Öğretmenler öğrencilerinin 

farklılıklarını anladıkları ve bu farklılıklarla onları kucaklayabildikleri 

ölçüde öğrencilerine iyi bir rol model olabilecek ve onlara insanların 
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farklılıklarıyla birlikte toplumda var olabileceği, farklılıkların toplumda 

kaçınılmaz olduğu ve farklılıklara saygı duyulması gerektiği bilincini 

kazandıracaktır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada Öksüz ve Güven (2012) 

tarafından geliştirilen “Farklılıklara Saygı Ölçeği” (FSÖ) kullanılmıştır. 

Ölçek Jehn, Northcraft ve Neale’in (1999) çalışmasındaki farklılık tanımı 

üzerine kurulmuştur. Jehn ve arkadaşları farklılıkları “Bilgiye Dayalı 

Farklılıklar”, “Sosyal Kategori Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları” 

olarak üç grupta toplamıştır. Bilgiye dayalı farklılıklar bireyin grup içinde 

sahip olduğu bilgiye ve bakış açısına dayalı farklılıkları, sosyal kategori 

farklılıkları bireyler arasında belirgin farklılıklar olan ırk, etnik köken ve 

cinsiyet gibi farklılıkları ve değer farklılıkları ise bireylerin ait oldukları 

grubun hedefinden, amacından misyonundan farklı düşünmeleri ya da 

davranmaları durumunda ortaya çıkan farklılıkları içermektedir. 

FSÖ, üç faktörden (“Bilgiye Dayalı Farklılıklar”, “Sosyal Kategori 

Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları”) ve 30 maddeden oluşan 5’li Likert 

ölçeğidir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,94 olarak belirtilmiştir. Ölçekte 

alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan da 150’dir. Ölçekteki 

maddelerin 8’i olumlu, 22’si ise olumsuz maddeden oluşmaktadır. 

Olumsuz maddelerin daha çok olması nedeniyle olumlu maddeler tersten 

kodlanmıştır. Bu çalışmada, Öksüz ve Güven’den (2012) farklı olarak 

yüksek puanlar bireylerin farklılıklara saygı düzeyinin azalması ve 

farklılıklara tahammülsüzlükleri anlamına gelmektedir. Araştırmada 

ölçeğin güvenirliği .76 olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın örneklemi Çankırı Karatekin Üniversitesinde pedagojik 

formasyon eğitimi alan  ve Erciyes Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalında öğrenim gören çoğunluğu son sınıf 

öğrencisi olan toplam 622 öğretmen adayından oluşmaktadır. Örneklemin 

%74.4’ünü kadın, %25.6’sını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 

Örneklemdeki öğrencilerin yaşları 20 ve 43 arasında olup, 21-25 yaş grubu 

öğrenciler örneklemin % 89’unu oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

büyüdükleri yerleşim yerine göre dağılımları: % 19’u köy, % 28,1’i ilçe, 

% 50.2’si şehir ve % 1,3’ü diğer yerleşim yeri şeklindedir. Öğrencilerin 

yetiştikleri coğrafi bölgelere göre dağılımları: % 18,6 Marmara, % 8,6’sı 

Karadeniz, % 13’ü Akdeniz, % 6,3’ü Ege, % 8,3’ü Güneydoğu Anadolu, 

% 6,6 Doğu Anadolu, % 36,6 İç Anadolu ve % 2 ise Türkiye dışıdır. Tablo 

1’de de görüleceği gibi eğitim düzeyi ile ilgili olarak ‘diğer’ seçeneğini 
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tercih eden öğrencilerin çoğunluğunun ebeveynlerinin hiçbir okuldan 

mezun olmadıkları ve/veya okuma-yazma bilmedikleri ortaya çıkmıştır.  

Öğrencilerin ailelerinin aylık gelirleri incelendiğinde en düşük gelir 500 

TL ve en yüksek gelir 18000 TL ve aylık gelir ortalaması da 2960 TL 

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ailelerinin aylık gelir dağılımları 

incelendiğinde: % 21,3’ü 1700 TL altı, % 41,2’si 1700 ve 3000 TL arası, 

% 17,4’ü 3001 ve 4500 TL arası, % 12,3’ü 4500 TL üzeridir. Öğrencilerin 

sadece %9,6’sı başka bir ülkeye gittiklerini, % 41’i başka bir ülkeden ya 

da kültürden arkadaşları olduğunu, % 11,4’ü farklılıklara saygı konusunda 

daha önce bir ders aldıklarını ve % 6,6’sı farklılıklara saygı konusunda 

daha önce bir çalışmaya katıldıklarını belirtmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin demografik değişkenlere göre dağılımı. 

 Frekans 
Geçerli 

frekans 

Cinsiyet 

Kadın  462 74.4 

Erkek 159 25.6 

Toplam 621 100 

Yetiştiğiniz yerleşim birimi 

Köy 116 19 

İlçe 175 28.6 

İl Merkezi 312 51.1 

Diğer 8 1.3 

Toplam 611 100 

Yetiştiğiniz coğrafi bölge 

Marmara 113 18.1 

Karadeniz 52 8.6 

Akdeniz 79 13 

Ege 38 6.3 

Güneydoğu 

Anadolu 
50 8.3 

Doğu Anadolu 40 6.6 

İç Anadolu 222 36.6 

Türkiye dışı 12 2 

Toplam 606 100 
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Anne eğitim düzeyi 

İlkokul 368 59.7 

Ortaokul 97 15.7 

Lise 66 10.7 

Ön lisans 9 1.5 

Lisans 7 1.1 

Yüksek lisans 2 .3 

Doktora 5 .8 

Diğer 62 10.1 

Toplam 616 100 

Baba eğitim düzeyi 

İlkokul 288 46.4 

Ortaokul 133 21.4 

Lise 132 21.3 

Ön lisans 23 3.7 

Lisans 31 5 

Yüksek lisans 2 .3 

Doktora 2 .3 

Diğer 10 1.6 

Toplam 621 100 

Ailenin aylık geliri 

1700 TL altı 111 21.3 

1700-3000TL  256 49 

3001-4500TL 91 17.4 

4500TL üzeri 64 12.3 

Toplam 522 100 

Hiç yurt dışında bulundunuz mu 

Evet  60 9.6 

Hayır 562 90.4 

Toplam 622 100 

Farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden hiç 

arkadaşınız var mı? 

Evet  257 41.7 

Hayır 359 58.3 

Toplam 616 100 
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Tablo 1. Öğrencilerin demografik değişkenlere göre dağılımı (Tablo 

devam ediyor). 

 Frekans 
Geçerli 

frekans 

Farklılıklara saygı ya da kültürler arası duyarlılık 

konularında daha önce herhangi bir 

ders/kurs/eğitim aldınız mı?   

Evet 74 11.9 

Hayır 546 88.1 

Toplam 622 100 

Farklılıklara saygı ya da kültürler arası duyarlılık 

konularında daha önce herhangi bir çalışmaya 

katıldınız mı? 

Evet  41 6.6 

Hayır 576 93.4 

Toplam 617 100 

 
Aşırı 

muhafazakâr 
24 4 

 2 37 6.1 

 3 107 17.7 

 4 254 42 

Sosyal olaylara ilişkin politik görüşünüz 5 121 20 

 6 37 6.1 

 Aşırı liberal 25 4.1 

 Toplam 605 100 

Eğitimde fırsat eşitliği konusunda ne sıklıkla 

düşünürsünüz 

Hiçbir zaman 28 4.6 

2 38 6.2 

3 63 10.3 

4 119 19.4 

5 121 19.8 

6 90 14.7 

Her zaman 153 25 

Toplam  612 100 

Demokratik eğitim ne kadar gereklidir? 

Hiç gerekli 

değil 
17 2.8 

2 9 1.5 
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3 23 3.8 

4 45 7.4 

5 53 8.7 

6 77 12.6 

Çok gerekli 

Toplam 

387 

611 

63.3 

100 

Öğretmen adaylarına politik görüşleri sorulduğunda, % 4,0’ü kendisini 

aşırı muhafazakâr, % 4,1’i aşırı liberal ve % 42’si nötr olarak tanımlamıştır. 

Eğitimde fırsat eşitliği konusu üzerine düşünme sıklıkları sorulduğunda: % 

4,6’sı hiçbir zaman ve % 25’i her zaman düşündüğünü belirtmiştir.  

Demokratik eğitim ne kadar gereklidir sorusuna grubun % 2,8’i hiç gerekli 

değildir ve % 63,3’ü her zaman gereklidir şeklinde cevap vermiştir. 

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri betimsel istatistikler, 

t-testi ve ANOVA kullanılarak, SPSS programıyla analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı ölçeğinin genelinden aldıkları 

puanlar yüksektir (=121, s=13.3) (Tablo 2).  Aynı şekilde, alt boyutlardan 

bilgiye dayalı farklılıklar ( X =64.61, s=7.89), sosyal kategori farklılıkları 

( X =36.49, s=5.97) ve değer farklılıkları ( X =19.95, s=3.51) boyutlarına 

ait puanlar da yüksektir. Bu bulgu, öğretmen adaylarının farklılıklara saygı 

konusunda olumsuz tutumlara sahip olduklarını ve yeterince hoşgörüye 

sahip olmadıklarını göstermektedir.   

Tablo 2. Farklılıklara saygı ölçeğinin betimsel istatistik sonuçları. 

 Min Max 

X  s 
α Madde Sayısı 

Farklılıklara Saygı 
30 150 121.31 13.32 .76 30 

Bilgiye Dayalı Farklılıklar 16 80 64.61 7.89 .66 16 

Sosyal Kategori Farklılıkları 9 45 36.49 5.97 .62 9 

Değer Farklılıkları 5 25 19.95 3.51 .50 5 

N=622. 

Farklılıklara saygı ölçeğinin faktörleri arasındaki korelasyon 

incelendiğinde (Tablo 3), değer farklılıkları ile bilgiye dayalı farklılık 

boyutları arasında orta (r=.50; p<.01), değer farklılıkları ile sosyal kategori 
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farklılıkları boyutları arasında düşük (r=.33; p<.01) ve bilgiye dayalı 

farklılıklar ve sosyal kategori farklılıkları boyutları arasında düşük (r=.22; 

p<.01) korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgu öğretmen adaylarının bireylerin 

değiştirilemeyen özelliklerini onların ait oldukları gruplarla 

ilişkilendirildiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3. Faktörler arası korelasyon. 

 Bilgiye Dayalı 

Farklılıklar 

Sosyal Kategori 

Farklılıkları 

Değer 

Farklılıkları 

Bilgiye Dayalı 

Farklılıklar 
- 

  

Sosyal Kategori 

Farklılıkları 
.33** 

-  

Değer Farklılıkları .50** .22** - 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi) 

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin çeşitli 

değişkenlere göre (cinsiyet, yetiştiği yerleşim birimi, yetiştiği bölge, 

ailenin aylık geliri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, yurtdışında 

bulunma,  farklı ülkelerden ya da kültürlerden arkadaşı olma, farklılıklara 

saygı konusunda daha önce her hangi bir derse ya da çalışmaya katılma, 

eğitimde fırsat eşitliği konusunu düşünme sıklığı, politik görüş, 

demokratik eğitime duyulan ihtiyaç) farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri cinsiyet, 

ders alma ve eğitimde fırsat eşitliği konusunu düşünme sıklığına göre 

anlamlı olarak farklılaşmıştır. 

Farlılıklara saygı düzeyinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-

testi ile kontrol edilmiştir (Tablo 4). T testi sonuçları cinsiyetin bilgiye 

dayalı farklılıklar (t=3.48, p<.01) ve değer farklılıkları (t=3.77, p<.01) 

boyutlarında anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Ortalamalar arası 

farklar incelendiğinde bilgiye dayalı farklılıklarda kadınların ( X =65.32) 

erkeklere ( X =62.57) göre daha yüksek puanlara sahip olduğu gözlenmiştir. 

Değer farklılıkları için de kadınların ortalaması erkeklere göre yüksektir 

ancak bu boyuttaki fark daha küçüktür. Ölçeğin genelinde de kadınların 

ortalaması ( X =122.34) erkeklere göre ( X =118.31) daha yüksektir. 
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Tablo 4. Cinsiyete göre t-testi sonuçları. 

 

Kadın Erkek 

sd 

 

N X  S N X  S t p 

Farklılıklara 

Saygı 
339 122.3 13.0 116 118.3 13.6 453 2.82 .00** 

Bilgiye 

Dayalı 

Farklılıklar 

389 65.3 7.5 132 62.5 8.5 519 3.48 .00** 

Sosyal 

Kategori 

Farklılıkları 

408 36.6 6.0 138 35.9 5.8 544 1.27 .20 

Değer 

Farklılıkları 
432 20.2 3.3 149 19.0 3.7 579 3.77 .00** 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi). 

Farlılıklara saygı düzeyinin bu konuda herhangi bir ders almaya bağlı 

olarak farklılık gösterip göstermediği t-testi ile kontrol edilmiştir (Tablo 

5). T testi sonuçları farklılıklara saygı konusunda ders almanın bilgiye 

dayalı farklılıklar (t=-3.26, p<.01) boyutunda anlamlı etkisinin olduğunu 

göstermiştir. Ortalamalar arası farklar incelendiğinde, bilgiye dayalı 

farklılıklarda ders alanların ortalaması ( X =61.65) ders almayanlara ( X

=65.06) göre daha küçüktür. Bu durum farklılıklara saygı konusunda ders 

alan bireylerin farklılıklara daha duyarlı olması beklentimizle 

uyuşmaktadır. Değer farklılıkları boyutu manidar çıkmakla birlikte, fark 

çok küçüktür.  

Tablo 5. Ders almaya göre t-testi sonuçları. 

 

Evet Hayır  

sd 

 

 X  S N X  S t p 

Farklılıklara 

Saygı 
56 115 16.8 398 12 12.61 452 

-

3.29 .001** 

Bilgiye 

Dayalı 

Farklılıklar 64 61 9.7 456 65 7.5 518 

-

3.26 .001** 

Sosyal 

Kategori 

Farklılıkları 68 35 6.6 477 36 5.8 543 

-

1.74 .082 

Değer 

Farklılıkları 69 19 3.7 511 20 3.4 578 

-

1.97 .048* 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi). 

Politik görüş için ANOVA analizinde anlamlı bir farklılık çıkmamakla 

birlikte, kendini aşırı muhafazakâr ve aşırı liberal olarak tanımlayanlar 

arasındaki fark incelenmeye değer bulunmuştur (Tablo 6). Farklılıklara 

saygı ölçeğinin tamamında ve bilgiye dayalı farklılıklar boyutunda aşırı 
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muhafazakârlar ve aşırı liberaller arasındaki ortalama farklılıklar oldukça 

yüksektir. Örneğin farklılıklara saygı ölçeğinde aşırı muhafazakârlar X

=114 aşırı liberaller X =121 ortalamaya, bilgiye dayalı boyutta ise aşırı 

muhafazakârlar X =61 aşırı liberaller  X =66 ortalamaya sahiptir.  

Ölçek maddeleri incelendiğinde, bu durum aşırı liberallerin elitist 

yaklaşımından kaynaklanabileceğini akla getirmektedir. Ölçekte bilgiye 

dayalı farklılıklar boyutu bireyin doğuştan getirdiği ve değiştiremeyeceği 

temel farklılıkları içeren bir boyut olmasına rağmen, bu boyuttaki 

maddelerin çoğu (örneğin, “İnsanların yöresel kıyafetlerle dolaşmasından 

rahatsız olurum.”, “Eğitim düzeyi yüksek bireylerin oylarının değeri daha 

yüksek olmalıdır.”, “İnsan ilişkilerinde başarılı olabilmek için üniversite 

eğitimi olmazsa olmazdır.”, “Benden düşük eğitim düzeyine sahip 

insanlarla konuşmaya gerek duymam.”) bireylerin değiştiremeyeceği 

temel farklılıklarından çok değiştirilebileceği farklılıklara yönelik olduğu 

ve elitist, başkalarına üstten bakan bir yaklaşımla yazıldığı görülmüştür. 

Bu durum aşırı liberallerin puanlarının aşırı muhafazakarlara göre daha 

yüksek olmasını daha anlaşılabilir hale getirmektedir. 

Tablo 6. Politik görüşe göre betimsel istatistikler. 

Politik görüş  

Farklılıklara 

Saygı 

Bilgiye  

Dayalı 

Farklılıklar 

Sosyal 

Kategori 

Farklılıkları 

 

Değer 

Farklılıkları 

Aşırı 

muhafazakar 

X  114,11 61,16 33,90 18,52 

N 18 18 22 23 

s 17,18 11,11 7,74 4,57 

2 

X  116,86 62,20 36,27 19,41 

N 29 34 33 36 

s 13,18 8,17 5,94 3,32 

3 

X  122,05 65,11 35,97 20,26 

N 77 89 91 103 

s 12,05 6,57 6,29 3,23 

4 

X  122,30 65,05 36,95 20,08 

N 186 214 223 236 

s 13,33 8,13 5,350 3,46 

5 X  120,75 64,63 36,11 19,51 
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N 91 102 109 111 

s 13,52 8,04 6,00 3,59 

6 

X  121,18 63,12 37,84 20,38 

N 27 31 33 34 

s 13,63 7,77 6,63 3,21 

Aşırı Liberal 

X  121,50 66,54 35,59 19,70 

N 18 22 22 24 

s 12,72 7,18 7,33 4,33 

Farklılıklara saygı coğrafi bölge manidar çıkmamakla birlikte bölgeler 

arasındaki puan farklılıkları dikkat çekicidir (Tablo 7). Karadeniz ( X

=116,68) ve Güneydoğu Anadolu ( X =117,52) bölgeleri farklılıklara saygı 

ölçeğinde en düşük ortalamaya sahip olup, en yüksek ortalama Marmara (
X =123,13) ve Akdeniz ( X = 123,05) bölgelerine aittir. Bu bulgu 

Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bireylerin temel ve sosyal 

farklılıklarına daha az önem verildiği şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 7. Coğrafi bölgeye göre betimsel istatistikler. 

Yetiştiğiniz  

Coğrafi Bölge 

Farklılıklara 

Saygı 

Bilgiye Dayalı 

Farklılıklar 

Sosyal Kategori 

Farklılıkları 

Değer 

Farklılıkları 

Marmara 

X  123,13 65,53 37,22 20,51 

N 80 93 99 103 

S 12,93 7,23 5,71 3,31 

Karadeniz 

X  116,68 62,81 35,82 18,24 

N 35 43 45 49 

S 15,28 8,80 6,28 3,77 

Akdeniz 

X  123,05 65,84 36,97 20,24 

N 57 65 70 74 

S 11,91 8,15 5,82 3,14 

Ege 

X  119,86 63,69 35,41 19,88 

N 30 33 36 34 

S 12,52 8,54 6,26 3,05 

X  117,52 62,35 35,64 19,21 
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Eğitimde fırsat eşitliği konusunda düşünme sıklığının sosyal kategori 

farklılıkları boyutu üzerinde anlamlı etkinin olmasına rağmen (F=2.14; 

p=.026), bu farkın etki gücünün düşük olduğu görülmüştür. Eğitimde fırsat 

eşitliği konusunda her zaman düşünürüm diyenlerin ortalaması ( X =37.43) 

hiçbir zaman düşünmem diyenlerin ortalamasına ( X =35.24) göre daha 

yüksektir. Bu da eğitim konusunda sıklıkla düşünenlerin eğitim farklılığı 

gibi temel farklılıkları daha çok önemsediklerine işaret etmektedir.  

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

     Bu çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının farklılıklara saygı 

ölçeğinin genelinden aldıkları puanların yüksek olduğunu göstermektedir. 

Diğer bir deyişle, bu çalışmada ölçekten alınan yüksek puanlar bireylerin 

farklılıklara saygı düzeyinin azalması ve farklılıklara 

tahammülsüzlüklerinin artması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 

bulgular, öğretmen adaylarının farklılıklara saygı konusunda tahammül 

gösteremedikleri ve yeterince hoşgörüye sahip olmadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Farklılıklara saygı ölçeğinin faktörleri arasındaki 

korelasyon incelendiğinde, değer farklılıkları ile bilgiye dayalı farklılıklar 

boyutları arasında orta düzeyde korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgu 

öğretmen adaylarının bireylerin değiştirilemeyen özelliklerini onların ait 

oldukları gruplarla ilişkilendirildiğine işaret etmektedir. Bulgular alan 

yazınla da tutarlılık göstermektedir.  Bollin ve Finkel’e göre de 

öğretmenlerin çoğunun, kültürel, dilsel ve/veya ekonomik çeşitliliğin 

öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı 

olacak kültürler arası bilgi ve deneyimleri azdır veya hiç yoktur. Benzer 

şekilde, Karaçam ve Koca (2012) beden eğitimi öğretmenlerinin 

Güneydoğu 

Anadolu 

N 36 39 45 47 

S 15,16 9,18 6,95 3,96 

Doğu Anadolu 

X  121,84 64,03 36,35 19,97 

N 25 31 34 38 

S 10,79 5,49 6,51 3,65 

İç Anadolu 

X  121,71 64,92 36,57 20,10 

N 171 193 196 210 

S 13,48 7,81 5,63 3,54 

Türkiye dışı 

X  120,37 64,44 34,62 20,81 

N 8 9 8 11 

S 12,35 4,69 6,47 2,89 
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çokkültürlülük farkındalıklarını inceledikleri nitel çalışmada, öğretmen 

adaylarının çokkültürlülük ve buna bağlı kavramlar hakkında ayrıntılı bir 

farkındalığa sahip olmadıklarını ve çokkültürlük anlayışlarının daha çok 

sosyo-ekonomik, etnisite ve farklı kültürler konuları ile sınırlı olduğunu ve 

farklı kimliklere sahip öğrencilerle nasıl davranacakları konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamışlardır. Öğretmen yetiştirme 

programlarında çokkültürlülük ve farklılıklarla saygı eğitiminin yer alması 

etkisinde bulunduğumuz mülteci göçü nedeniyle çok önemlidir. Ancak 

farklı kültürlere duyarlı bir öğretmen sınıfında olan farklılıklara açık 

olabilecek ve onları kabul edebilecektir.  

Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyinin cinsiyete ve ders 

alma durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Bu bulgu Çoban, Karaman 

ve Doğan (2010)’ın çalışmasıyla da uyumludur. Çoban ve arl. (2010) tezsiz 

yüksek lisans öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada öğretmen 

adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının genel olarak 

olumlu olduğunu ve kadınların erkeklere göre siyasi görüş farklılıklarına 

daha hoşgörülü olduklarını belirtmişlerdir.  

Çok kültürlü bir bakış açısına sahip ve farklılıklara saygı konularında 

ders alan öğretmen adaylarının farklılıklara daha duyarlı olduğu 

görülmüştür. Bu bulgu alan yazınla da tutarlıdır. Yani, çok kültürlü bakış 

açısı yaratan öğrenme ortamları, bireyleri kendi kültürlerinin yanı sıra 

diğer kültürleri de takdir etme ve anlayışla karşılamaya teşvik eder. Bu 

bakış açısı ile öğretmek, bireyin kendi kültürünün özgünlüğünü olumlu bir 

özellik olarak tanımasını ve bireyin başkalarının kültürlerinin eşsizliğini 

kabul etmesini sağlamaktadır (Gomez, 1991). Öğretmenlerin kültürler 

arası bilgisinin, deneyimlerinin sınırlı olması ve tek dilli becerilere sahip 

olmaları, onları daha geniş sosyal bağlamdaki etkenlerin, etnik azınlık 

öğrencilerin akademik olarak başarılı olma şansı ile nasıl bağlantılı 

olduğunu anlamalarını zorlaştırır (Barry ve Lechner, 1995; Law and Lane, 

1987; Seidl ve Friend, 2002; Smith, Moallem ve Sherrill, 1997; Valli, 

1995).  

    Demir ve Üstün (2017) öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık 

düzeylerini inceledikleri çalışmada öğrencilerin bölümlere, yetişilen 

yerleşim birimine, yurtdışı deneyimine ve farklı ülkelerden ve/veya 

kültürlerden arkadaşa sahip olma durumlarına göre anlamlı farklılıklar 

bulmuşlardır. Yurtdışında bulunan öğretmen adaylarının hiç 

bulunmayanlara göre ve farklı kültürden arkadaşı olanların olmayanlara 

göre kültürel duyarlık düzeyi daha yüksek olarak bulunmuştur. Bireylerin 

farklı bir kültürü iyi ya da kötü olarak değerlendirmesi, farklılıkların baskın 

kültürün temel değerlerini ve inançlarını paylaşıp paylaşmamasına 

bağlıdır. Eğer birey kendisininkinden farklı olan kültürle ortalıklar 
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bulabiliyorsa, bireyin o kültürü kabul etmesi daha olası görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının yabancılarla tanışma fırsatlarının arttırılması 

farklılıklara saygılarını da arttıracaktır. Taneri, Altun, Ayna, Evsel ve 

Sağlam (2017), Erasmus + projelerinin etkilerini değerlendikleri raporda, 

yurtdışında bulunmanın öğretmenlerin daha önyargısız, hoşgörülü, açık 

fikirli, yeniliklere karşı daha meraklı olmalarını sağladığını 

vurgulamışlardır. Bu bakımdan aday öğretmenlerin Erasmus gibi değişim 

programlarına katılmaya teşvik edilmesi, farklılıklara duyarlı ve saygılı 

olmalarını sağlama konusunda etkili bir adım olabilir. 

“Çok kültürlü” ve “çok kültürlülük” terimleri, farklılıkları takdir eden ve 

toplumun zenginliğine ve hatta küresel anlayışın gelişimine katkı yapan bir 

durum olarak görülmektedir (Gök, Carlson & Rabo, 2011). Çok kültürlü 

bir bakış açısı ile yapılan öğretim, bireylerin kendi kültürünün yanı sıra 

diğer kültürleri de takdir etmesini ve anlamasını sağlar. Bu bakış açısı ile 

öğretmek, bireylerin kendi kültürünün özgünlüğünü olumlu bir özellik 

olarak tanımasını ve başkalarının kültürlerinin eşsizliğini kabul etmesini 

sağlamaktadır. Bireyler arasındaki benzerlikler üzerinde durulmadığı 

zaman, küçük çocuklar, kendilerinden farklı olan kültürlere yönelik 

klişeleşmiş bakış açıları geliştirebilirler.  

    Bu çalışma çok kültürlülük ve farklılıklara saygı konularında eğitim 

almanın bireylerin çeşitliliğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini 

sağladığını göstermektedir. Bu bakımdan öğretmen yetiştirme 

programlarına bu konularla ilgili dersler ve/veya konular eklenmesi 

önerilebilir. Bu bulgu alan yazınla da tutarlıdır. Valentiin (2006) çok 

kültürlülük dersini alan öğretmen adaylarının farklılıklara saygı konusunda 

daha hoşgörülü olduğunu vurgulamıştır. Benzer şekilde, Jústiz ve Darling 

(1980), kültürün esas olarak, resmi olmayan ortamlardaki model alma 

aracılığıyla iletildiğini, ancak öğretmenlerin, kültürlerini hem resmi hem 

de resmi olmayan ortamlarda ilettiklerini, bu bakımdan öğretmen 

yetiştirme programlarının, kendi kültürü olmayan kültürlerin unsurlarının 

tanıtılması ve beslenmesi ihtiyacına cevap vermesi gerektiğini 

vurgulamışlardır.  

Öğrencilerin farklı görüşlere saygılı eylemlerde bulunmalarını 

sağlamada öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Her ne kadar 

öğretmenler kişisel görüşlerini sınıfa getirmemeye ve tarafsız olmaya 

çalışsalar da apolitik değildirler. Bu bakımdan öğretmen adaylarının 

kendilerini politik olarak nasıl konumlandırdıkları ve farklılıklara saygı 

konusundaki tutumları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması gereklidir. 

Bulgular, liberal ve muhafazakâr katılımcıların farklılıklara bakış açıları 
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arasında fark olduğunu göstermektedir. Alan yazında pek çok çalışmada, 

liberallerin muhafazakarlardan bilişsel, duyuşsal ve motivasyonel 

işlevsellik, kişilik özellikleri ve öz-düzenleme biçimleri açısından farklılık 

gösterdiği ortaya konulmuştur (Amodio, Jost, Master, & Yee, 2007; 

Carney, Jost, Gosling & Potter, 2008; Jost, Glaser, Kruglanski, & 

Sulloway, 2003; Jost & Amodio, 2012). Ancak, bu çalışmanın bulguları 

kendini aşırı liberal olarak konumlandıran katılımcıların puanlarının aşırı 

liberallere göre daha yüksek olduğunu, dolayısıyla da farklılıklara daha 

tahammülsüz olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bulgu alan yazınla 

uyuşmamaktadır. Zira, Barber (2012), muhafazakarların dünyayı zorlu bir 

yer olarak gördüklerini, potansiyel olarak düşmanca bir ortamla karşı 

karşıya kaldıklarında öncelikle kendilerinin ve ailelerinin iyiliğini 

düşündüklerini belirtmektedir.  Bu ihtiyati duruşun, muhafazakarların dine 

daha çok bağlanmalarına, göçmenlere, yabancılara, ırksal veya etnik 

azınlıklara karşı daha düşmanca davranmalarına ve onları daha çok bir 

tehdit olarak görmelerine sebep olduğunu belirtmektedir. Muhafazakârlar, 

dünyayı daha tehdit edici bir yer olarak görmektedir çünkü beyinleri onları 

korkulu olmaya meyilli hale getirmektedir (Barber, 2011). İnsanların 

kullandıkları kelimelerin politik inançlarını yansıtıp yansıtmadığını 

araştırdıkları çalışmalarında Cichocka, Bilewicz, Jost, Marrouch ve 

Witkowska (2016), liberallerle kıyaslandığında muhafazakarların “istikrar, 

aşinalık ve gelenek” gibi kavramlara daha bağlı olduklarını ortaya 

koymuşlardır. Diğer yandan, Barber (2012) ve Brueck (2018), liberal 

dünya görüşüne sahip olanların muhafazakarların tersine, dünyayı daha az 

tehdit edici olarak algıladıklarını, daha iyimser bir bakış açısına sahip 

olduklarını, sorunları çözmek için bir araç olarak bilime ve eğitime daha 

çok güvendiklerini, göçmenlere daha misafirperver davrandıklarını ve 

yabancıları, ırksal ya da etnik azınlıkları tehdit olarak görmediklerini 

belirtmektedir. Ancak Müslüman ülkelerde “laik” ve “liberal” kelimeleri 

çoğunlukla birbirinin yerine kullanılmakta ve genellikle bireylerin politik 

konumlarını ve bağlılıklarını gözden düşürmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir 

deyişle, Arap dünyasında elitist bireylerin laik, ateist, İslam'ı zayıflatmayı 

amaçlayan ve komünist din karşıtları olduğu düşünülmektedir (Malik, 

2018). Diğer yandan, kendini liberal olarak tanımlayan, elitist bireyler, 

akıl, yetenek, güç, zenginlik ya da toplumdaki konumları bakımından 

diğerlerinden üstün olduklarını düşünmektedirler. Bu çalışmada kendini 

aşırı liberal olarak konumlandıran aday öğretmenlerin farklılıklara 

tahammülsüz olmaları, bu bireylerin üstünlük algıları nedeniyle 

kendilerinden farklı olan diğerlerine yönelik ayrımcılık yapmaya daha 

yatkın olmalarına sebep olmasıyla açıklanabilir.  

Pek çok araştırmada öğretmen adaylarının sadece akademik bilgi beceriyle 

donatmanın yeterli olmadığı ve çok kültürlülüğe duyarlı öğretmenler 

yetiştirmenin önemi vurgulanmıştır (Banks & ark., 2001; NCATE, 2002; 
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Valentiin, 2006). Öğretmenlerin farklı öğrencilerin kültürel kimliklerini 

nasıl yorumladıkları ve yanıtladıkları, öğrencilerin başarısı için çok 

önemlidir. Bu nedenle, öğretmen eğitimcileri öğretmen adaylarının sosyo-

kültürel bilincini geliştirmek için saha çalışması ya da staj sırasında çok 

kültürlü okullarda deneyim kazanmalarını sağlamalıdır (Rose & Potts, 

2011).  Öğretmenler, çocukların tüm bireylerin benzerliklerini 

öğrenmelerine olanak tanıyan materyal ve etkinlikler kullanarak klişelerin 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Öğretmenlerin kendi 

önyargılarının farkında olmaları öğrencilerinin kültürel kimliklerini göz 

önünde bulundurmalarını ve kabullenmelerini kolaylaştırabilir. Herkes 

için bir eğitim olarak, kültürlerarası eğitim, öğretmen yetiştirme 

programlarında genel olarak benimsenen bir bakış açısı değildir (Coelho, 

Oller & Serra, 2011).  

 

Öğretmenlerin, kültüre dayalı bilgi(sizlik)leri öğrencilerin öğrenmesini 

ve davranışlarını da etkilemektedir. Okullarda kültürel duyarsızlığın 

ortadan kaldırılması için ilk olarak aday öğretmenlerin bu konularda bilgi 

eksikliklerinin ve önyargılarının azaltılması gereklidir. Bu bakımdan, 

hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kültürlerarasılığın arttırılması 

gereklidir (Rodríguez-Izquierdo, 2009). Öğretmenler, kültürlerarası eğitim 

aldıklarında ve kültürlerarası olma kavramını doğru olarak 

kavradıklarında, kültürlerarası olma düzeyleri (Leiva, 2010) dolayısıyla da 

farklılıkları saygı düzeyleri artacaktır.  

Bu çalışmanın bulgularının öğrenme ortamında, karşılıklı saygı, farklı 

görüşlere ve düşüncelere açıklık, kanıta dayalı tartışma ve akıl yürütme, 

öğrenmeyi çekici ve eğlenceli hale getirme, konunun altında yatan 

değerleri ve epistemolojiyi açıklama, ölçme ve değerlendirmede şeffaflık, 

sınıfta her öğrencinin kişiliğini tanıma ve saygı duyma, iş birliği ve 

karşılıklı desteği yansıtan bir kültür yaratma konularında eğitimcilere, 

eğitim politikacılarına ve eğitimin diğer bileşenlerine bir bakış açısı 

kazandırması umulmaktadır.  

Bu çalışmanın bulguları iki devlet üniversitesinde öğrenim görmekte 

olan öğretmen adaylarının görüşleriyle sınırlıdır. Sonraki çalışmalarda 

daha büyük örneklemlerden hem nitel hem de nicel veriler toplanarak 

çalışmanın bulgularının derinlemesine tartışılması önerilmektedir.  
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GİRİŞ 

Gün geçtikçe küreselleşen dünyada eğitim, savaşlar, daha iyi yaşam 

koşulları arayışı gibi çeşitli nedenlerle insanların ulusal ve uluslararası 

hareketliliğinde bir artış yaşanmakta ve dolayısıyla hemen hemen her 

yerde hem kültürel hem de sosyo-ekonomik açıdan farklılıklar ve çeşitlilik 

artmaktadır. Bazı bireyler ya da gruplar herhangi bir özellikleri nedeniyle 

(örn: zenginlik, güç, popülerlik v.b.) diğerlerinden daha yüksek statüye ve 

daha fazla ayrıcalığa sahip olabilmektedir. Bireyler arasındaki bu 

eşitsizlikler toplumsal tabakalaşmaya dolayısıyla da belirli bireylere ya da 

gruplara karşı farklı ve genellikle haksız muamele yapılmasına yol 

açmaktadır. Bir kişiye ya da gruba belirli özelliklerinden dolayı önyargılı, 

adaletsiz, tehdit edici, düşmanca, aşağılayıcı ya da onur kırıcı 

biçimde davranılması ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrımcılık neredeyse bütün bireylerin yaşamları boyunca en az bir defa 

karşılaştığı olumsuz bir deneyimdir. Birçok insan için ayrımcılık günlük 

yaşamın kaçınılmaz bir gerçekliğidir. Bireyler diğerlerinden farklı 

özellikleri nedeniyle bir tür ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Kimileri 

ırk ve etnik kökenleri nedeniyle kimileri de yaş, cinsiyet, ağırlık, eğitim, 

gelir düzeyi, din ve/veya politik görüş gibi etkenlerden dolayı adaletsiz 

davranışlara, önyargılara ve ayrımcılığa hedef olduklarını düşünmektedir. 

Örneğin, okul öncesi öğretmenliği bölümündeki tek erkek öğrenci, ilk 

okulda diş teli takan bir çocuk, yeni bir ülkede göçmen veya mülteci olan 

kişi, çilleri olan ya da şişman olan bir çocuk ya da gey, lezbiyen, biseksüel 

veya transseksüel bir genç dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. 

Günümüzde okullar ve sınıflardaki farklılıklar ve çeşitlilik sadece ilgi, 
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ihtiyaç, tutum, değer, motivasyon düzeyi ve öğrenme stilleri ile sınırlı 

kalmamakta, farklı dil, din, etnik köken, kültür, dış görünüş, hastalık, zekâ 

düzeyi ve farklı cinsel yönelimlere sahip bireyleri de içermektedir.  Brown 

(2017), ırk / etnik köken, göçmenlik durumu, cinsiyet ve cinsel yönelim 

nedeniyle yapılan ayrımcılığın, özellikle bilişsel olarak gelişmekte olan bir 

çocuğa veya duygusal olarak savunmasız bir ergene yönlendirildiğinde 

uzun dönemli akademik, psikolojik ve sosyal etkilere yol açabileceğini 

belirtmektedir. 

Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan nasıl etkilendikleri, önyargıyı, 

önyargının ortaya çıktığı bağlamı ve önyargıyla başa çıkmaya yardımcı 

olacak yolları algılamalarını sağlayan bilişsel yeteneklerine bağlıdır 

(Brown, 2017). Bununla beraber, farklı öğrencilerin öğrenme ve öğretim 

konusunda farklı algılayış ve davranış biçimleri vardır ve bu öğrenciler 

belirli sınıf ortamlarına ve öğretim uygulamalarına farklı tepkiler verirler. 

Bu nedenle, öğretmenlerin tüm farklılıklara duyarlı olmaları ve bu 

farklılıklara cevap veren öğretim yaklaşımlarını benimsemeleri 

gerekmektedir. ‘Geleceğin öğretmenleri sınıflarındaki ve/veya okuldaki 

farklılıklarla nasıl baş edeceklerini, farklı öğrencilerle nasıl 

ilgileneceklerini biliyorlar mı?’ sorusu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. 

Çalışmada öğretmen adaylarının ayrımcılığa yönelik tutumlarını belirmek 

amaçlanmaktadır. 

Ayrımcılığın Doğası 

İnsan beyni, dünyayı anlamlandırmak için çeşitli şemalara ihtiyaç duyar 

ve doğal olarak yeni edinilen bilgileri sınıflandırır. Sınıflandırma 

insanların algıladıkları ortamların karmaşıklığını çözmek için kullandıkları 

bir araçtır. Bireyler, toplumda yaygın olandan farklı yaşam biçimlerine 

sahip kişilere şüpheyle yaklaşmaktadır. Belirsizlik, olaylara hazırlıksız 

yakalanmaya sebep olduğundan ya da onları kontrol etmeyi 

zorlaştırdığından kaygıya nedeni olmaktadır. Bu nedenle insanlar 

yaşamlarındaki belirsizliklerini en aza indirmeye gayret ederler. 

Ayrımcılık genellikle önceden oluşturulmuş olumsuz yargı veya 

tutumların bir sonucudur, genellikle korku ve yanlış anlamalardan 

kaynaklanmaktadır. Taşkın (2007) yabancı, farklı ve alışılmadık olandan 

korkmanın normal ve daha sonra üstesinden gelinen bir süreç olduğunu 

belirtir. Taşkın’a göre bireyler ya da toplum kendisini korkutan, şaşırtan, 

rahatsız eden bir durumla karşılaştıklarında genellikle onu dışlayıp 

yabancılaştırma eğilimindedir. Önyargılar, insanları belirli bireyleri 

ve/veya grupları aşağılık olarak görmeye yönlendirir. Bu durum 

ayrımcılığın başlangıcı olarak kabul edilir. Toplumdaki belirli gruplar (örn: 
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kadınlar, azınlıklar, farklı cinsel yönelimi olanlar, dezavantajlı bireyler 

v.b.) diğerlerinden daha az güçlüdür. Bu bireyler/gruplar toplumda 

önemsiz, güçsüz ve/veya marjinal olarak görülerek sosyal olarak 

dışlanabilirler ve eşit olmayan muameleye maruz kalabilirler.  

Ayrımcılık Türleri 

Ayrımcılık doğası gereği, ilişkili olduğu sosyal grubun tarihinden, 

gerçekleştiği bölgenin bağlamından ve zamanın politik ve kültürel 

ikliminden etkilenmektedir. Bireyler çeşitli nedenlerle (kilo, fiziksel engel, 

hastalık veya gelişimsel gecikmeler gibi) ayrımcılığa uğramaktadır 

(Brown, 2017), ancak bu çalışmanın odak noktası eşcinsellere yönelik 

ayrımcılık, kadınlara yönelik ayrımcılık, ırk-din ayrımcılığı ve yabancı 

ayrımcılığıdır.  

Eşcinsellere yönelik ayrımcılık 

Eşcinsel ve biseksüel bireyler, yaşam boyunca ve günlük yaşamlarında 

heteroseksüel kişilere göre daha sık ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar ve 

ayrımcılığın cinsel yönelimleri nedeniyle olduğunu düşünmektedirler 

(Harper & Schneider, 2004; Meyer, 2003; Stotzer, 2009). Daha fazla 

ayrımcılığa maruz kalmak, lezbiyen, gey ve biseksüel bireylerde strese 

duyarlı psikiyatrik bozukluklar görülme riskini arttırmaktadır (Mays & 

Cochran, 2001). Herek (2009), ABD’de eşcinsel, lezbiyen ve biseksüel 

yetişkinlerle yaptığı çalışmasında, bireylerin cinsel yönelimi nedeniyle 

yaşadıkları mağduriyetleri ve ilgili deneyimlerin yaygınlıklarını ortaya 

koymuştur. Buna göre, katılımcılar cinsel yönelimleri nedeniyle istihdam 

veya konut ayrımcılığı yaşadığını belirtmiştir.  

Amerikan Psikoloji Derneği 1973 yılında eşcinselliğin resmi ruhsal 

bozukluklar listesinden çıkarılmasını önermiş ve tüm akıl sağlığı 

profesyonellerini uzun zamandır eşcinsel yönelimlerle ilişkilendirilmiş 

olan akıl hastalığı damgasını silmeye çağırmıştır (Conger, 1975). 

Uluslararası hukuk uyarınca devletlerin birincil görevi ayrımcılığa ve 

şiddete karşı herkesi korumaktır. LGBTİ bireylerin ayrımcılığa maruz 

kalmaları, uluslararası insan hakları hukukuna yönelik ciddi ihlaller teşkil 

eder ve toplum üzerinde geniş kapsamlı bir etki yaratır.  

Günümüzde cinsiyet kimliğinin unsurlarını içeren yeni bir toplumsal 

cinsiyet tanımı yapılmaktadır; bireyin toplumsal cinsiyeti ve biyolojik 

cinsiyet kimliği algılarının aynı olması anlamına gelen cisgender/ cissexual 

terimi yer almaktadır (Oxford Sözlüğü). Cisgender kelimesi Latince "aynı 
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tarafta" anlamına gelen "cis” kökünden türetilmiştir. Türkçe’de ‘cinsiyet 

uyumlu kimlik’ ya da trans olmayan/natrans şeklinde kullanılmaktadır.  

Pek çok ülkede, kendini erkek ya da kadın cinsiyet kategorileriyle 

özdeşleştirmeyen bireylerin cinsiyet kimliği seçiminin kabul görmekte ve 

bu bireyler için üçüncü cinsiyet kategorisi kullanılmaktadır (Davis. 2015 

& Risman, 2018).  Nepal’de 2011 yılı nüfus sayımlarında üçüncü bir 

cinsiyet de tanınmış ve sayılmıştır (Knight, 2011). Artık ABD'nin birçok 

üniversite kampüsünde üçüncü cinsiyeti de kapsamak adına cinsiyet 

bakımından nötr tuvaletler bulunmaktadır. New York Üniversitesi, tüm 

tuvaletlerden cinsiyet işaretlerini kaldırmıştır (The Guardian, 2016).  

ABD'deki başarılı entegrasyonunun ardından, İngiltere'deki Facebook 

kullanıcıları, şu anda a-seksüel, çok cinsiyetli ve iki ruhlu kişi seçenekleri 

de dahil olmak üzere 71 cinsiyet seçeneğinden birini seçebilmektedir 

(Williams, 2014). ABD’de  2003 yılında transseksüel eşitliği sağlamak için 

acil politika değişikliği ihtiyacını kabul eden trans aktivistler tarafından 

kurulan Ulusal Transseksüel Eşitlik Merkezi (NCTE), trans bireylere karşı 

ayrımcılığı ve şiddeti sona erdirmeye adamıştır. Ulusal Transeksüel 

Ayrımcılığı Anketi’ne katılan 6.450 kişinin yüzde 71'i, ayrımcılığa 

uğramamak için cinsiyetlerini veya cinsiyet geçişlerini sakladıklarını 

belirtmektedir (Grant, Mottet, Tanis, Herman, Harrison, & Keisling, 2011).  

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık 

Cinsiyet eşitsizliği ya da kadınlara yönelik ayrımcılık, cinsiyet 

temelinde yapılan her türlü ayrımcılık, dışlama ya da kısıtlamaları 

içermektedir. Kadınlara karşı ayrımcılık terimi Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)'nin 1. 

Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

‘Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek 

eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve 

diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, 

kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan 

kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan 

herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir’ 

(CEDAW, 1979).  

Toplumsal cinsiyete rollerine dayalı olarak geliştirilen önyargılar ve 

yapılan iş bölümü kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı bir ayrımcılığa 

neden olmaktadır (Alkan, 2005). Bu iş bölümünde toplumsal cinsiyet 

algısı, genelde kadınların aleyhinde olmaktadır. Kadınlara yönelik 

ayrımcılık sadece aile içi rollerle sınırlı kalmamakta iş yerlerinde ve 

eğitime erişimde de karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, 
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eğitimin önündeki en önemli engellerden biridir.  Dünyanın birçok yerinde, 

kızlar eğitimlerine devam ederken cinsiyet ayrımcılığının kurbanı olurlar. 

Bazı bölgelerde kız çocukların eğitim fırsatları cinsiyet rolleriyle sınırlıdır; 

yaşadıkları kültürün gelenekleri kızları okula devam etmek yerine onları 

çalışmaya hatta evlenmeye zorlamaktadır. UNESCO ve UNICEF (2015) 

verilerine göre, Sahra altı bölgesinde, 6-15 yaş arası yaklaşık 33 milyon 

kız okula gönderilmemektedir. 

Okullarda çocuklara cinsiyetleri nedeniyle farklı davranılması da 

cinsiyet ayrımcılığı olarak kabul edilir. Sherwin (2014), okullarda kız ve 

oğlan çocuklarına farklı davranılmasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu ve 

cinsiyet klişelerine dayalı tek cinsiyetli eğitim programlarının yasadışı 

olduğunu belirtmektedir. Sherwin (2014), ayrıca kızlar ve oğlanlar 

arasında biyolojik farklılıklar olmasının, kız ve oğlanlara farklı şekilde 

öğretmenin gerekçesi olamayacağını, cinsiyete yönelik klişelerine 

uymayan pek çok çocuk olduğunu, her iki cinsin farklı yetenekleri, 

kapasiteleri veya tercihleri olduğuna dair aşırı genellemelere dayanarak 

cinsiyet ayrımcılığı yapılamayacağını da vurgulamaktadır.  

Cinsiyet farklılıkları küçük yaşlardan itibaren kolayca algılanarak 

öğrenilebilmesine rağmen, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan 

farklılıklar ailelerin, toplumun, akranların ve öğretmenlerin etkisiyle 

öğrenilmektedir. Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik ayrımcılık var 

olmaya devam etmektedir. Bu durum yalnızca kadınları değil, tüm toplumu 

etkilemektedir. Feminist etik, kültürel olarak eril ve dişil olarak kodlanan 

ve parçalanan değerlerin, hayatın tüm alanlarında hem erkekler hem de 

kadınlar tarafından paylaşılması gerektiğini savunmaktadır.  

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 “Küresel Toplumsal Cinsiyet 

Uçurumu Raporu’na” göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması 

için dünya çapında yürütülen kampanyalara rağmen cinsiyet eşitsizliği 

uçurumu gittikçe artmaktadır. Türkiye de dahil pek çok ülkede, özellikle 

eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma gibi konularda kadınlara yönelik 

sistematik ayrımcılık devam etmektedir. Bu rapora göre cinsiyet eşitsizliği 

uçurumunda Türkiye 144 ülke arasında 128. sırada yer almaktadır. 

Raporda, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 100 yıl geçmesi gerektiği 

öngörülmektedir (World Economic Forum, 2017).  

Irk-Din Ayrımcılığı  

Bireylere/gruplara din ya da inançları yüzünden, başkalarına kıyasla 

haksız bir şekilde davranılması din ya da inançları ayrımcılığıdır. Düşünce, 

vicdan ve din özgürlüğü kavramları tarih boyunca tartışılıyor olmalarına 

rağmen, bu soyut kavramların hukuk ve pratiğe aktarılması, hukuksal 
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olarak tanınmaları önemli ölçüde zaman almıştır (Krishnaswami, 1960). 

Pek çok ülkede, hem din ve inançlara hoşgörü fikrini kabul edilmekte hem 

de düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün yasal bir hak olarak tanınmasında 

da dikkate değer ilerlemeler yaşanmıştır. İslam Devletleri, "millet" 

sistemini benimsemişler. Bu sisteme göre, bireyler etnik ve dil aidiyetine 

göre değil, din ve inançlarına göre bir cemaate bağlanır ve her gayrimüslim 

cemaatin dini işlerinin yönetiminde tam bir özerkliğe izin verilir (Özcoşar, 

2003).  

Eğitimde ayrımcı politikalar okullarda din ve inanç özgürlüklerinin 

yaşanmasını ve farklı din ve inançların hoş görülmesini engellemektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk eğitim sisteminin 

“ebeveynlerin inançlarına saygıyı konusunda yetersiz” kaldığını, zorunlu 

din dersleriyle “eğitim hakkı” nı ihlal ettiğini belirtmektedir (Özalp, 2015).  

Din derslerinin Sünni İslam yorumunu desteklemekte diğer din ve 

mezhepleri görmezden gelmektedir. 

Irklara dayalı önyargı ve ayrımcılık ırkçılık olarak adlandırılır. Umaña-

Taylor ve ark., (2014), ırk ve etnik köken arasındaki ayrımların yetişkinler 

tarafından kolayca algılandığını, ancak bu ayrımların çocuklar tarafından 

algılanmasının gerekli olmadığını savunmaktadırlar. Gay (2000), birçok 

siyahi öğrencinin okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her 

seviyesinde çok sayıda ilgisiz öğretmenle karşılaştığından söz etmektedir. 

Seaton, Caldwell, Sellers ve Jackson (2008)’un çalışması, Afrikalı-

Amerikalı ve Karayipli siyah gençlerin çoğunluğunun, önceki yılda en az 

bir kez ayrımcılık algıladığını göstermektedir. Çalışma, erkeklerin 

kadınlardan daha fazla ayrımcılık algıladığını, etnik kökene bakılmaksızın 

ayrımcılığın daha fazla algılanmasının, depresif belirtilerin artmasına ve 

benlik saygısı ve yaşam doyumunun azalmasına neden olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Yabancı Ayrımcılığı 

Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan ekonomik eşitsizlikler, özellikle 

az gelişmiş ülkelerdeki nüfusun hızlı artışı, çatışmalar, savaşlar ve terör 

olayları, insanları yaşamak için daha güvenli, daha adil ve daha refah bir 

yer aramaya zorlamaktadır. Ekonomik umutlarını gerçekleştirmek ve / 

veya zulümden kaçmak isteyenlerin pek çoğu Afrika ve Asya ülkelerine 

göç etmektedir (Richmond, 2002).  Ancak, göçmen ve mülteciler gittikleri 

ülkelerde farklı ve adil olmayan muamelelere maruz kalmaktadır.   
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Dünya geneline bakıldığında, neredeyse tüm toplumlarda yabancılara 

yönelik ayrımcılık, önyargı, dışlama ya da nefret söyleminin geniş bir 

yelpazesi olduğu görülmektedir. Yabancı veya bilinmeyen a biçimi 

olduğunu, grup içi ve grup dışı karşılaştırma sürecinin kökeninde derin bir 

ihtiyacın olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılar, sadece yabancı 

düşmanlığının anlamak için değil, önyargıların ve kalıp yargıların nasıl 

geliştiğini anlamak için sosyal kimlik teorisini tasarlamışlardır. Buna göre, 

bireyler benlik saygısını yükseltmek için (1) ayırt edici bir grubun parçası 

olmak (örn: kazanan bir takımda olmak) ve/veya (2) kendi grubunun 

niteliklerini abartmak/vurgulamak ve kendi grubunun daha iyi olduğunu 

hissetmek için başkalarının niteliklerini aşağılamak gibi yollar 

başvurmaktadır.  

Ayrımcılığa Maruz Kalmanın Psikolojik, Akademik ve Sosyal 

Sonuçları 

Ayrımcılığın nasıl deneyimlendiğinin ve sonuçlarının iyi anlaşılması, 

aile içi uygulamaları ve eğitim politikalarını etkileme ve bireylerin sağlıklı 

zihinsel gelişimine hizmet etme potansiyeline sahiptir. 

Bireyler, yüksek düzeyde ayrımcılık algıladığında psikolojik 

rahatsızlıklara karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Seaton, Caldwell, 

Sellers ve Jackson (2008)’de algılanan ayrımcılık ve psikolojik iyi oluş 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, etnik köken, cinsiyet ve yaş 

farklılıklarından dolayı yaşanan ayrımcılık algısıyla bireylerdeki depresif 

belirtiler arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Amerika’da 2015’te yapılan Stres Anketine göre, ayrımcılık bir halk 

sağlığı sorunudur ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten katılımcıların 

stres düzeyleri, ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirtenlere göre daha 

yüksek orandadır. Algılanan ayrımcılıkla kaygı, depresyon, obezite, 

yüksek tansiyon ve madde bağımlılığı gibi konular arasında yüksek bir 

ilişki vardır (Pascoe, & Richman, 2009).  

Araştırmalar, LGBT öğrencilere karşı ayrımcılığın bir sonucu olarak, 

bu öğrencilerinin, madde bağımlılığı, intihar etme, intihar girişiminde 

bulunma, riskli davranışlara katılma olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

ve yeme bozuklukları, akran zorbalığı, evsizlik, şiddet gibi sosyal 

sorunlara karşı daha fazla savunmasız olduklarını göstermektedir (Austin 

ve ark., 2009; Blake ve ark., 2001; Bontempo & D'Augelli, 2002; Cochran, 

Stewart, Ginzler & Cauce, 2002). Gey / lezbiyen gençler, heteroseksüel 

akranlarına göre iki ila üç kat daha fazla intihara meyillidir.  Aynı zamanda 

heteroseksüel akranlarından üç kat daha fazla oranda madde bağımlılığı 
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vardır (Pohan & Bailey, 1998). Ayrıca, lezbiyen, gey ve biseksüel gençler, 

diğer öğrenciler tarafından tehdit edildikleri, zorbalık ve eşcinsel 

mağduriyet gibi olumsuz deneyimler yaşadıkları için (Birkett, Espelage ve 

Koenig, 2009; D'Augelli, Pilkington & Hershberger, 2002; Kosciw, 

Greytak & Diaz, 2009) ya da okulda eşyalarına zarar verildiği için daha 

fazla okul devamsızlığı yapmaktadır (Garofalo ve ark., 1998). 

Ayrımcılığı Önlemede Öğretmen Davranışlarının Önemi 

Günümüz sınıflarının etnik ve dilbilimsel dokusu çeşitlilikleri ve 

farklılıkları içerecek biçimde değiştiğinden, güvensizlik ve stresle karşı 

karşıya kalan çocuklar sınıftaki çeşitliliğe uyum sağlamakta 

zorlanabilirler. Bu nedenle, öğretmenlerin tüm öğrenciler için güvenli ve 

özenli bir ortam yaratması gereklidir (Garza, Alejandro, Blythe & Fite, 

2014). Bakım/özen sağlayan öğretmenler, öğrencileri akademik görevlerde 

başarılı olmaları ve okulda kalmaları için motive etme potansiyeline 

sahiptir (Rich, 2006).  Bakım, karşılıklı ilişki ve güvene dayanan, ahlaki 

boyutu olan bir kavramdır. Bakım/özen sağlayan davranışlar; öğrencilere 

gerekli desteği sağlama (Nieto, 2004), sabır, sebat, kolaylaştırma, 

onaylama ve güçlendirme (Gay, 2000), kişinin benzersiz ihtiyaçları ile 

ilgili hassas, şefkatli ve dürüst olma gibi eylemleri (King & Chan, 2011) 

ve ilişkilerde güven ve saygı (Mayeroff, 1971; Noddings, 2005; Pizarro, 

2005) gibi nitelikleri içermektedir.  

Tüm öğrencilerin öz saygıları ve akademik başarıları, ırklarından 

bağımsız olarak, olumlu ya da olumsuz tepkilerden ve öğretmenlerin, 

öğrencilerin gelişmesi ve iyi durumda kalmaları için verdikleri emekten, 

yani bakım/özen çabalarından etkilenmektedir (Brown, 2007; Sanacore, 

2002). Ayrımcılığın önlenmesinde ve kapsayıcı eğitim ortamlarının 

oluşturulmasında, öğretmenlerin, bakım/özen etiğine dayalı eğitim 

yaklaşımı benimsemeleri; öğrencilerin biricik ihtiyaçlarına karşı özenli, 

hassas, şefkatli ve saygılı bir tutum geliştirmeleri son derece gereklidir. 

Pompa (2006) da çok kültürlü sınıflarda, bir öğrencinin akademik kariyeri 

boyunca bakım/özen merkezli etiğin benimsenmesini savunmaktadır.  

Toplumdaki bireyler arasında bakım/özen anlayışının benimsenmesi ve 

güçlü hale gelmesi için tüm çocukların hem yetkin birer bakım/özen 

sağlayan olarak hem de duyarlı birer bakım/özen gösterilen bireyler olarak 

yetiştirilmesi gereklidir (Noddings, 2012).  Öğretmenler sınıfta 

bakım/özen davranışlarını yaşantıya geçirdiklerinde öğrencilere model 

olurlar, dolayısıyla bakım/özen etiği ile uyumlu davranışların okulda 
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deneyimlendiği ölçüde tüm topluma yansıması beklenmektedir (Çelik, 

2016).  

Kamu eğitimi, tüm gençleri gelecekte heterojen bir toplumda bağımsız 

aktörler olmaya hazırlamaktadır. Bu görevi gerçekleştirmek için tüm 

bireylere kapsamlı, doğru ve yaşa uygun cinsellik eğitimi ve güçlü bir 

destek verilmelidir. Ayrıca okullarda gey ve lezbiyen gençlere karşı her 

türlü ayrımcılığa son vermek için çaba harcanmalıdır (ACLU, 1995). 

Pivorienė, Indrasiene ve Merfeldaite (2013), erken aşamalarda ayrımcılığı 

önlemek için, öğretmenlerin etnik köken, engellilik ve sosyal konuma 

dayalı ayrımcılıklara yönelik tutumlarını ortaya koymayı amaçladıkları 

çalışmalarında, öğretmenlerin okulda farklı etnik köken ve bölgelerdeki 

okullarda lehçeleri kullanmalarına izin verdiğini göstermektedir.  

Ayrımcılığı hoş görmek için herhangi bir mazeret yoktur ve ayrımcılık 

her zaman yanlıştır. Ayrımcılık, çeşitliliklerin bir arada olduğu, uyumlu, 

barışçıl ve demokratik bir yaşam kültürünün oluşmasının ve 

sürdürülmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Ayrımcılığın, 

zorbalık ve tacizle benzer yanları vardır. Ancak her ne kadar hepsi yanlış 

ve incitici olsa da tek başına zorbalık ve taciz mutlaka ayrımcılık 

olmayabilir. Ayrımcılık konusunda bilinçli farkındalık yaratılmasında 

okullara ve öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu nedenle, 

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının ayrımcılıkla ilgili tutumlarının 

bilinmesi, ayrımcılıkla mücadelede yok haritasının çizilmesi için oldukça 

önemlidir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının ayrımcılık tutumları 

çeşitli değişkenler (cinsiyet, yetiştikleri yerleşim birimi, yetiştikleri coğrafi 

bölge, ailelerinin aylık geliri, anne ve baba eğitim düzeyi, yurtdışında 

bulunma, farklı ülkelerden ya da kültürlerden arkadaş edinme, farklılıklara 

saygı konusunda daha önce herhangi bir derse katılma, çalışmaya katılma, 

politik görüş, eğitimde fırsat eşitliği konusu üzerine düşünme sıklığı ve 

demokratik eğitime duyulan ihtiyaç) açısından incelenmiştir.  

Ayrımcı tutumlar toplumda çatışmayı ve şiddeti tetiklerken, en barışçıl 

ortamlar olması gereken sınıf ortamlarında ayrımcı öğretmen tutumları 

kabul edilemez. Öğrencinin ayrımcı tutumlara maruz kalması içsel 

huzurunu ve toplumsal uyumunu etkileyerek toplumsal düzenin 

bozulmasına neden olacaktır.  Bu araştırma öğretmen adaylarının 

ayrımcılık tutumlarına ortaya çıkarmak üzere yapılan bir tarama çalışması 

olup, öğretmenlerin ayrımcılık tutumlarını etkileyen faktörlerin ortaya 

çıkarılmasında ve öğretmen programlarının bu bağlamda 

güncellenmesinde öneme sahiptir. ‘Halihazırdaki öğretmenler ve 
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geleceğin öğretmenleri farklı öğrencilerle nasıl ilgileneceklerini biliyorlar 

mı?’ sorusu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın verileri Gömleksiz, Poyrazlı ve Vural’ın (2008) 

tarafından geliştirilen “Ayrımcılık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.  

Ölçek 21 maddeden ve 4 faktörden (eşcinsellere yönelik ayrımcılık, 

kadınlara yönelik ayrımcılık, ırk-din ayrımcılığı ve yabancı ayrımcılığı) 

oluşmaktadır. 5’li Likert’in kullanıldığı ölçekteki maddelerin 5’i olumlu 

16’sı olumsuzdur. Araştırmada olumlu maddeler tersten kodlanmıştır, bu 

nedenle ölçek puanlarının yüksek çıkması ayrımcı tutumların yüksek 

olduğu şeklinde yorumlanabilir.  Ayrımcılık ölçeğinden alınabilecek en 

düşük puan 21, en yüksek puan da 105’dir. Ölçekteki maddelerden bazıları 

şöyledir: “Eşcinsel bir öğretim elemanının dersime girmesi beni rahatsız 

eder.”, “Kadınlar liderlik görevini yerine getirmekte yetersizdirler.”.  

Araştırma Çankırı Karatekin Üniversitesinde pedagojik formasyon 

eğitimi alan (N=551) ve Erciyes Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalında öğrenim gören (N=71), çoğunluğu son 

sınıf öğrencisi olan toplam 622 öğretmen adayı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Örneklemin % 74,4’ü kadın, % 25,6’sı erkek 

katılımcılardan oluşmaktadır. Öğrencilerin fakültelere göre dağılımları: 

edebiyat % 72,1, fen % 5,5, iktisat % 1,8, güzel sanatlar % 3,7, sağlık % 

.3, mühendislik % 1,1, eğitim % 10,8, tarih % 1,6, felsefe % .6 ve sosyoloji 

% 2,4’tür.  

Örneklemdeki öğrencilerin yaşları 20 ve 43 arasında olup, 21-25 yaş 

grubu öğrenciler örneklemin % 89’unu oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

büyüdükleri yerleşim yerine göre dağılımları: % 19’u köy, % 28,1’i ilçe, 

% 50,2’i şehir ve % 1,3’ü diğer yerleşim yeridir. Öğrencilerin yetiştikleri 

coğrafi bölgelere göre dağılımları: % 18,6 Marmara, % 8,6 Karadeniz, % 

13 Akdeniz, % 6,3 Ege, % 8,3 Güneydoğu Anadolu, % 6,6 Doğu Anadolu, 

% 36,6 İç Anadolu ve % 2 ile Türkiye dışıdır.  

Öğrencilerin ailelerinin aylık gelirleri incelendiğinde en düşük gelir 500 

TL, en yüksek gelir 18000 TL ve aylık gelir ortalaması da 2960 TL olan 

sağa çarpık bir dağılım gözlenmiştir (Şekil 1). Öğrencilerin ailelerinin 

aylık gelire göre dağılımları: % 21,3’ü 1700 TL altı, % 41,2’si 1700 ve 

3000 TL arası, % 17,4’ü 3001 ve 4500 TL arası, % 12,3’ü 4,500 TL 

üzeridir. Öğretmen adaylarının ailelerinin aylık geliri düşüktür ve bu da 

araştırmanın bulgularının yorumlanması sırasında dikkate alınması 

gereken önemli bir etkendir.  



[229] 
 

 

Şekil 1. Aile aylık gelirine göre öğrencilerin dağılımı. 

Öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre dağılımları: % 59,7 ilkokul, % 

15,7’si ortaokul, % 10,7’si lise, % 1,4’ü ön lisans, % 1,1’i lisans, % ,3 

yüksek lisans, % ,8’i doktora ve % 10,1’i diğerdir (Şekil 2). Baba eğitim 

düzeyine göre öğrencilerin dağılımları ise: % 46,4’ü ilkokul, % 21,4’ü 

ortaokul, % 21,3’ü, lise, % 3,7’si ön lisans, % 5’i lisans ve % 2,2’si 

diğeridir (Şekil 3). Diğer seçeneğini tercih eden öğrencilerin çoğunluğu 

ebeveynlerin hiçbir okuldan mezun olmadıklarını ve okuma yazma 

bilmediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim 

düzeylerinin düşük oluşu dikkat çekicidir ve yine bu bulgunun yorumlarda 

dikkate alınması gerekir.  

Şekil 2. Anne eğitim durumuna göre öğrencilerin dağılımı. 
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Şekil 3. Baba eğitim durumuna göre öğrencilerin dağılımı. 

Öğrencilerin sadece % 9,6’sı başka bir ülkeye gittiklerini, % 41’i başka 

bir ülkeden ya da kültürden arkadaşları olduğunu, % 11,4’ü farklılıklara 

saygı konusunda daha önce bir ders aldıklarını ve % 6,6’sı farklılıklara 

saygı konusunda daha önce bir çalışmaya katıldıklarını belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarına politik görüşleri sorulduğunda, % 4,0’ü kendisini 

aşırı muhafazakâr, % 4,1’i aşırı liberal ve % 42’si nötr olarak tanımlamıştır. 

Eğitimde fırsat eşitliği konusu üzerine düşünme sıklıkları sorulduğunda: % 

4,6’sı hiçbir zaman ve % 25’i her zaman düşündüğünü belirtmiştir. 

Demokratik eğitim ne kadar gereklidir sorusuna grubun % 2,8’i hiç gerekli 

değildir ve % 63,3’ü her zaman gereklidir şeklinde cevap vermiştir. 

Öğretmen adaylarının ayrımcı tutumları betimsel istatistikler, t-testi ve 

ANOVA kullanılarak SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Ayrımcılık tutumları incelendiğinde öğretmen adaylarının aldıkları 

puanlar ölçeğin genelinde ( X =50,68, s=16,67) yüksektir (Tablo 1). Alt 

boyutlardan eşcinsel ayrımcılığı ( X =19,14, s=7,43) ve yabancı ayrımcılığı 

( X =7,67, s=2,87) boyutlarında ortalamalar yüksek, kadın ayrımcılığı ve 

ırk-din ayrımcılığı boyutlarında ise daha düşüktür. Bu bulgular 

doğrultusunda aday öğretmenlerin başta eşcinsel ve yabancı ayrımcılığı 

olmak üzere kadın ayrımcılığı ve ırk-din ayrımcılığına yönelik negatif 

tutumlara sahip oldukları söylenebilir. 

Ayrımcılık ölçeğinin faktörleri arasındaki korelasyonu incelendiğinde 

(Tablo 2), ırk-din ayrımcılığı ile kadına yönelik ayrımcılık tutumları 

arasında yüksek korelasyon (r=,71; p<.01) dikkati çekmiştir. Eşcinsel 

ayrımcılık tutumlarının, kadın ayrımcılığı tutumları ile (r=,47; p<.01) ve 

ırk-din ayrımcılığı tutumları ile (r=,47; p<.01) de korelasyonu oldukça 
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yüksektir. Bu bulgular kadına ayrımcılığın dini inançlarla 

ilişkilendirilebileceğine işaret etmektedir. Ayrıca, bulgular eşcinsellere 

yönelik tutumların kadınlara yönelik tutumlardan da çok farklı olmadığını 

göstermektedir.  

Tablo 1. Ayrımcılık tutumları için betimsel istatistik sonuçları. 

 
Min Max 

X  S 
α 

Madde 

Sayısı 

Ayrımcılık 
21 105 50,68 16,67 ,88 21 

Eşcinsel Ayrımcılığı 7 35 19,14 7,43 ,84 7 

Kadın Ayrımcılığı 7 35 15,54 7,32 ,85 7 

Irk-Din Ayrımcılığı 4 20 8,82 3,90 ,64 4 

Yabancı Ayrımcılığı 3 15 7,67 2,87 ,54 3 

N=622. 

Tablo 2. Faktörler arası korelasyon. 

 Eşcinsel 

Ayrımcılığı 

Kadın 

Ayrımcılığı 

Irk-Din 

Ayrımcılığı 

Yabancı 

Ayrımcılığı 

Eşcinsel 

Ayrımcılığı 
- 

   

Kadın 

Ayrımcılığı 
,47** 

-   

Irk-Din 

Ayrımcılığı 

,47** ,71** -  

Yabancı 

Ayrımcılığı 

,32 ,12** ,18** - 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi). 

Öğretmen adaylarının ayrımcılığa yönelik tutumlarının bazı 

değişkenlere (cinsiyete, yetiştiği yerleşim birimine, yetiştiği bölgeye, 

ailenin aylık gelirine, anne eğitim düzeyine, baba eğitim düzeyine, 

yurtdışında bulunma durumlarına,  farklı ülkelerden ya da kültürlerden 

arkadaşı olma durumlarına, farklılıklara saygı konusunda daha önce her 

hangi bir derse ya da çalışmaya katılma durumlarına, eğitimde fırsat eşitliği 

konusu üzerine düşünme sıklığına, politik görüşlerine, demokratik eğitime 

duyulan ihtiyaç konusundaki görüşlerine) göre farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Öğretmen adaylarının ayrımcılığa yönelik 

tutumlarının cinsiyet ve ders alma durumuna göre farklılaştığı 

görülmüştür. 
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Ayrımcılık tutumlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi 

ile kontrol edilmiştir (Tablo 3). T testi sonuçları cinsiyetin eşcinsel 

ayrımcılığı (t=-5,29, p<.01), kadın ayrımcılığı (t=-10,33, p<.01) ve ırk-din 

ayrımcılığı (t=-4,90, p<.01) boyutlarında anlamlı farklılıklar 

oluşturduğunu göstermiştir. Ortalamalar arası farklar incelendiğinde 

kadınların eşcinsel ayrımcılığı, kadın ayrımcılığı ve ırk-din ayrımcılığı 

tutum puanlarının erkeklere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

Bulgular toplumda erkeklerin daha fazla olumsuz tutumlara sahip 

olduğuna işaret etmektedir. 

Ayrımcılık tutumlarının, farklılıklara saygı konusunda herhangi bir ders 

alıp almamaya göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile kontrol edilmiştir 

(Tablo 4). T testi sonuçları kadın ayrımcılığı tutumlarında (t=2,08, p<.05) 

ve ırk-din ayrımcılığı tutumlarında (t=3,12, p<.01)   farklılıklara saygı 

konusunda ders almanın anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Tablo 3. Cinsiyete göre t-testi sonuçları.  

 

Kadın Erkek 

 

sd 

   

N X  S N X  S t p 

Ayrımcılık 

37

5 

47,4

0 

15,2

6 

12

4 

60,4

9 

16,9

7 

49

7 
-8,04 

,00*

* 

Eşcinsel 

Ayrımcılığ

ı 

42

1 

18,1

9 
7,12 

14

3 

21,9

2 
7,67 

56

2 
-5,29 

,00*

* 

Kadın 

Ayrımcılığ

ı 

42

2 

13,8

5 
6,56 

14

0 

20,6

2 
7,19 

56

0 

-

10,3

3 

,00*

* 

Irk-Din 

Ayrımcılığ

ı 

42

3 
8,36 3,79 

14

2 

10,1

9 
3,95 

56

3 
-4,90 

,00*

* 

Yabancı 

Ayrımcılığ

ı 

44

3 
7,58 2,83 

15

3 
7,92 2,98 

59

4 
-1,29 ,19 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi 

Tablo 4. Ders almaya göre t-testi sonuçları.  

 

Evet Hayır   

N X  S N X  S sd t p 

Ayrımcılık 

5

8 

53,5

6 

18,7

7 

44

0 

50,2

0 

16,3

1 

49

6 

1,4

5 
,14 
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Eşcinsel 

Ayrımcılığ

ı 

6

9 

19,1

7 
7,57 

49

4 

19,0

9 
7,39 

56

1 
,07 ,93 

Kadın 

Ayrımcılığ

ı 

6

8 

17,2

5 
9,02 

49

3 

15,2

8 
7,01 

55

9 

2,0

8 
,03* 

Irk-Din 

Ayrımcılığ

ı 

6

7 

10,1

9 
4,74 

49

7 
8,62 3,74 

56

2 

3,1

2 

,00*

* 

Not. * p<.05, ** p<.01 (iki yönlü manidarlık düzeyi). 

Ortalamalar arası farklar incelendiğinde ders alanların kadın ayrımcılığı 

ve ırk din ayrımcılığı puanlarının almayanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ortalamalar arası farklar düşük olmakla birlikte beklentinin 

tersine çıkan bu durumun sebebinin araştırılması önemlidir.  

ANOVA sonuçları politik görüşün ırk din ayrımcılığı (F=2,585; 

p=,018) ve yabancı ayrımcılığı (F=2,851; p=,010) boyutlarında manidar 

olduğunu ancak etki gücünün düşük olduğunu göstermiştir. Aşırı 

muhafazakarların ayrımcılık tutum puanlarının ( X =58,62) aşırı liberallere 

göre ( X =50,31 daha yüksek olduğu görülmektedir. Benzer şekilde ırk-din 

ayrımcılığı boyutunda aşırı muhafazakarların ortalamaları ( X =11,25) aşırı 

liberallerle karşılaştırıldığında ( X =8.30) daha büyük bulunmuştur. 

Manidar çıkmamakla birlikte aşırı muhafazakâr ve liberaller arasındaki 

puan farklılıkları eşcinsel boyutu için de benzer şekildedir. Bu bulgu aşırı 

muhafazakâr bireylerin daha ayrımcı tutumlara sahip olma beklentisiyle 

uyuşmaktadır.  

Tablo 5. Politik görüşe göre betimsel istatistikler 

Politik  

görüş 
 Ayrımcılık 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

Faktör 

4 

Aşırı 

muhafazakar 

X  58,62 20,75 17,90 11,25 8,91 

N 16 20 20 20 23 

s 16,84 8,65 6,30 3,80 3,20 

2 

X  56,92 21,41 18,21 10,33 7,31 

N 28 34 33 33 35 

s 15,88 7,03 8,39 4,21 2,60 

3 X  51,79 20,61 15,04 8,72 7,80 
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N 87 99 98 96 103 

s 13,82 6,73 6,55 3,38 2,76 

4 

X  49,36 18,45 15,01 8,50 7,74 

N 209 234 232 233 246 

s 16,97 7,50 7,29 3,87 2,87 

5 

X  50,25 18,66 16,18 8,79 7,35 

N 99 110 108 114 117 

s 17,81 7,47 7,42 3,90 2,77 

6 

X  47,54 17,81 14,34 8,38 6,34 

N 31 33 35 36 35 

s 16,87 6,83 7,30 3,94 2,84 

Aşırı liberal 

X  50,31 17,79 15,47 8,30 8,66 

N 22 24 23 23 24 

s 17,93 8,00 8,46 4,47 3,63 

Not. Faktör 1=Eşcinsel Ayrımcılığı, Faktör 2=Kadın Ayrımcılığı, Faktör 3=Irk-din Ayrımcılığı, Faktör 

4= Yabancı Ayrımcılığı. 

Demokratik eğitim üzerine düşünme sıklığının yabancı ayrımcılığına 

yönelik tutumlar üzerindeki etkisi manidar (F=2,357; p=,029) olmakla 

birlikte, her zaman demokratik eğitim üzerine düşünüyorum diyenlerin 

tutum puanları ( X =8,37) ile hiç bir zaman düşünmüyorum diyenlerin 

tutum puanları ( X =7,27) arasındaki fark oldukça düşüktür. 

ANOVA sonuçları coğrafi bölgeye göre farklılık göstermemekle 

birlikte ortalamalar arası farklılıklar ilgi çekicidir (Tablo 6). Ayrımcılığa 

yönelik tutum puanları için en yüksek ortalamalar sırasıyla Karadeniz ( X

=55,40), Güneydoğu Anadolu ( X =53,80) ve Ege ( X =54,41) 

bölgelerinde gözlenirken, en düşük ortalamaların da Akdeniz ( X =48,63) 

ve İç Anadolu ( X =49,30) bölgelerine ait olduğu görülmüştür.  

Bulgular doğrultusunda Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege 

bölgelerinden gelen öğrencilerin daha ayrımcı davranışlara sahip olduğu 

söylenebilir. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan 

çalışmalar her iki bölgenin geleneksel kültür yapısına sahip olduğunu işaret 

etmekle birlikte, Ege bölgesinde de ayrımcılık tutumlarının yüksek çıkması 

bu bulgunun son yıllarda yaşanan büyük mülteci göçünün bir sonucu 

olabileceğini işaret etmektedir. Bilindiği üzere, Suriyeli mülteciler 
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Türkiye’den Yunanistan ya da Bulgaristan sınırını geçerek Avrupa'nın 

başka yerlerine gitme çabasındadır (Osseiran, 2017). Mülteciler hem 

yaşamak hem de Avrupa’ya geçiş̧ kolaylığı nedeniyle Ege illerini, özellikle 

de İzmir’i tercih etmektedir (Çamur, 2017). Bu durumun, bölgede yaşayan 

bireylerin yabancılara yönelik tutumları üzerinde etkisi olduğu sonucuna 

varılabilir.  

Tablo 6. Coğrafi bölgeye göre betimsel istatistikler. 

Yetiştiğiniz  

Coğrafi Bölge: 
Ayrımcılık 

Eşcinsel 

Ayrımcılığı 

Kadın 

Ayrımcılığı 

Irk-din 

Ayrımcılığı 

Yabancı 

Ayrımcılığı 

Marmara 

X  50,06 19,62 15,15 8,72 7,53 

N 93 103 101 104 109 

S 17,69 7,65 7,80 3,89 2,94 

Karadeniz 

X  55,40 20,95 16,40 9,48 7,61 

N 40 45 49 47 49 

S 15,74 7,22 6,95 3,60 2,77 

Akdeniz 

X  48,63 17,21 15,01 8,57 7,81 

N 61 74 72 69 77 

S 15,43 6,68 7,17 4,09 3,00 

Ege 

X  54,41 18,67 17,53 9,38 8,20 

N 29 34 32 34 35 

S 17,16 7,40 7,58 3,62 2,77 

Güneydoğu 

Anadolu 

X  53,80 21,26 17,23 8,55 7,93 

N 40 45 43 45 48 

S 17,30 8,60 7,64 3,28 2,83 

Doğu 

Anadolu 

X  50,12 18,43 15,39 7,97 8,28 

N 33 37 38 37 38 

S 13,68 6,21 6,87 3,63 3,083 

İç Anadolu 
X  49,30 19,12 14,94 8,83 7,41 

N 179 201 203 205 214 
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TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Toplumda ayrımcılığa çok sık rastlanmasının potansiyel nedenleri 

önyargılar, korkular ve bilgi eksikliği olarak görülmektedir.  Okullarda ve 

toplumda ayrımcılığa çok sık rastlanmasına rağmen, alınan önlemler 

sorunu hafifletmede ve toplumdaki bireysel farklılıkların kabulünün 

sağlanmasında yeterince etkili olmadığı görülmektedir. Bulgular öğretmen 

adaylarının başta eşcinsel ve yabancılara olmak üzere kadınlara ve farklı 

ırk-din mensuplarına yönelik ayrımcı tutumlara sahip olduklarını, erkek 

katılımcıların kadın katılımcılardan daha fazla ayrımcı tutumlara sahip 

olduğunu işaret etmektedir.  

Bulgular öğretmen adaylarının yarıdan fazlasının yabancı kültürlerden 

arkadaşının olmadığını, farklılıklara saygı konusunda ders aldıklarında 

ve/veya farklı kültürlerden arkadaşları olduğunda ayrımcılık tutumlarının 

azaldığını göstermektedir. Tutumlar, ortak deneyimlerle ve kurulan 

kültürel inançlarla yakından ilgilidir. Taşkın (2007)’nin de belirttiği gibi 

bireyler kendisine yabancı, farklı ve alışılmadık olandan korkma, onları 

dışlayıp yabancılaştırma eğilimindedir.  Benzer şekilde Uribe ve Harbeck 

(1992), öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul yönetim kurulu üyelerinin 

LGBT gençlere yönelik tacizi müdahale çalışmalarını ihmal etmelerinin 

kişisel önyargı, cehalet ve korkunun bir sonucu olduğunu belirtmektedir. 

Cinsel yönelimi biyolojik olarak anlamak ve yakın aile üyeleri ve/veya 

arkadaşları LGB bireyler olması az da olsa tutumları etkilemektedir 

(Woodford ve ark., 2012).  

Bu çalışmaya katılan aday öğretmenlerin anne ve babalarının eğitim 

düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu durumun öğretmen 

adaylarının ayrımcılık bilincini olumsuz yönde etkileyebilir. Bireylerin 

eğitim seviyeleri onların çocuk yetiştirme davranış ve yaklaşımlarını 

etkilemektedir. Araştırmalar, daha yüksek eğitim düzeyine sahip 

ebeveynlerin çocuk gelişimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını 

göstermektedir (Bornstein ve ark., 2010; Hess ve ark., 2004; Huang ve ark., 

2005). Eğitimin ırksal tutumlar üzerindeki etkisi, sosyal bilimlerde 

tartışmalı bir konudur. Bazı çalışmalarda, eğitim düzeyinin artmasının 

azınlıklara karşı ayrımcılık bilincinde tutarlı olumlu etkileri olduğunu 

S 16,94 7,52 7,08 4,15 2,85 

Türkiye dışı 

X  52,60 17,30 17,10 10,80 7,45 

N 10 10 10 10 11 

S 11,75 4,39 8,42 2,74 2,01 
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göstermektedir. Eğitim, gruplar arası tutumlar üzerinde derin bir 

özgürleştirici etkiye sahip olarak tasvir edilmiştir (Apostle ve ark., 1983; 

Hyman ve Wright 1979). Bu bakış açısına göre, ileri düzey bir eğitimli 

olmak bireylerin daha aydın bir dünya bakış açısına sahip olmasını sağlar. 

Diğer bir deyişle, iyi eğitim almış bireyler demokratik eşitlik normlarına 

sahiptir ve ırkçı grupları hoş görmezler (Schuman ve ark. 1997). 

Bulgular aynı zamanda öğretmen adaylarının çoğu eşcinselliğe yönelik 

ayrımcılık tutumlarının yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Bu bulgu 

alan yazınla da tutarlıdır. Sears (1991), eşcinselliğe ilişkin öğretmenlerin 

temel varsayımlarının neler olduğunu ve bu varsayımların cinsel yönelim 

temelinde gerçekleşen ayrımcılığa müdahaleye yönelik tutumlarını nasıl 

etkilediğini araştırmıştır.  Buna göre, öğretmen adaylarının yaklaşık yüzde 

sekseni, gey ve lezbiyenlere yönelik olumsuz tutumlar bildirmektedir. Bu 

çalışmaya göre, öğretmen adaylarının yaklaşık üçte biri, “yüksek dereceli 

homofobik” olarak sınıflandırılmıştır.  

Alan yazında LGBT'ye yönelik tutumların din, yaş, cinsiyet, ırk, politik 

ideoloji ve kültür gibi faktörlerle ilişkisi incelenmiştir. Dindar olmanın 

LGBT'ye yönelik tutumlar üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar, dindarlıkla 

LGBT bireylerle dostluk kurma arasında negatif bir korelasyon olduğu 

bulunmuştur (Adamczyk & Cassady, 2009; Finlay & Walther, 2003). 

Diğer bir deyişle, dini bağlılığı fazla olanlar ve daha muhafazakâr inançlara 

sahip olanlar eşcinsel birlikteliklerini ahlak dışı olarak algıladıkları için 

LGBT bireyleri daha az kabul etmektedir.  

Bu çalışmada da kendini aşırı muhafazakâr olarak tanımlayan öğretmen 

adaylarının kendini liberal olarak tanımlayanlara kıyasla eşcinsellere 

yönelik daha ayrımcı tutumları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, 

Woodford, Silverschanz, Swank, Scherrer ve Raiz (2012)’nin çalışmasıyla 

da benzerdir. Woodford ve ark. (2012) çalışmalarında liberal politik 

ideolojiyle LGBT'yi onaylayan tutumlar arasında güçlü bir bağ olduğunu 

ileri sürmüşlerdir.  

Alan yazın yaş, cinsiyet, ırk / etnik köken ve dini inanışlarla LGBT 

bireylere yönelik tutumlar negatif olarak ilişkili olduğunu göstermektedir 

(Woodford ve ark., 2012). Bu çalışmanın bulguları da ayrımcılığa yönelik 

tutumlar açısından cinsiyetler arasında fark olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yani erkek katılımcıların eşcinsel ayrımcılığına daha yatkın olduğu, 

kadınların ise LGBT bireyleri daha fazla kabul ettikleri görülmüştür.  

Sears (1992)’ın çalışmasında, öğretmen adaylarının yüzde elli ikisi, 

açıkça lezbiyen veya eşcinsel bir meslektaşı ile çalışmaktan rahatsızlık 

duyduklarını bildirmiştir. Sears ayrıca, LGBT bireylerin deneyimleri, 



[238] 
 

duyguları ve cinsellik algıları ile ilgili okulların yaygın sessizliği, LGBT 

gençlerin okul ortamındaki izolasyon ve görünmezliğine katkıda 

bulunarak güçsüzleştirici etki yarattığını ileri sürmektedir. Öğretmenler, 

rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenleri ve okul yöneticileri 

genellikle gençlere yönelik tacizi önlemekte başarısız olmaktadır (Human 

Rights Watch, 2002). Öğrencilerin güvenliğiyle ilgili bu ihmal, tacizi 

önlemekte eksikliğinin yanı sıra LGBT gençlere karşı kişisel bir 

önyargıdır. Devlet lisesindeki lezbiyen ve gey ergenler, öğretmenlerin 

alaycı tavırları, diğer öğrencilerin şiddetli tacizi ve yöneticilerin 

görmezden gelişini ve sözlü ve fiziksel ceza olarak algıladıklarını 

bildirmektedir (Dennis & Harlow, 1986). Toplumsal değişimde belirleyici 

rol oynayan öğretmenlerin, eşcinsellere yönelik ayrımcılığın uzun vadeli 

sonuçlarının farkında olarak daha kapsayıcı olması beklenmektedir. 

Swanson ve Gettinger (2015), LGBT öğrencilere yönelik bilgi, tutum ve 

destekleyici davranışlarını incelediği çalışmalarında, öğretmenlerin, 

okulda destekleyici çalışmalar yapılmasını önemli buldukları halde 

destekleyici rol üstlenme sıklık derecelerinin oldukça düşük olduğunu 

ortaya koymuştur.  Alan yazın incelendiğinde LGBT gençlerin 

çoğunluğunun, cinsel kimliklerinin ortaya çıkmasının fiziksel ve duygusal 

refahlarını tehlikeye attığını düşündükleri ve bu nedenle kimliklerini 

gizlemeyi seçtikleri anlaşılmaktadır.  Bu gençlerin çoğunda intihar 

düşüncesi, depresyon, işlevsiz akran grubu ve aile ilişkileri, alkol ve ilaç 

kullanımı görülmektedir (D'Augelli 2002; D'Augelli & Hershberger, 1993; 

Hershberger & D'Augelli, 1995; Kourany, 1987).  

Öğretmen adaylarının çoğunun düşük sosyo-ekonomik kentsel 

çevrelerde yaşadıkları ve yetiştirildikleri görülmüştür. Mülteci ve 

göçmenlerin de kentlerde yaşamak için genellikle sosyo-ekonomik 

bakımdan alt seviyede olan bölgeleri tercih ettikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, aday öğretmenlerin bu yabancılara yönelik olumsuz 

tutum geliştirmelerinin nedenleri anlaşılabilir. Bu bulgu alan yazındaki 

benzer çalışmaların bulgularıyla da örtüşmektedir.  Morales (2016) de 

üniversitedeki öğretmen adaylarının çoğunluğunun düşük sosyo-ekonomik 

bölgelerden geldiğini ve bunun da onların başarı açığı konusundaki bakış 

açılarını etkilediğini belirtmektedir. Morales’e göre yetiştikleri bölge ile 

çalıştıkları bölgenin benzer olması öğretmenlerin başarı açığının 

nedenlerini daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.  

Araştırma aday öğretmenlerin yaşadıkları bölgelere göre ayrımcılık 

tutumlarının farklılaştığına işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, Güney 

Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yaşayan öğretmen adaylarının yabancı 

ayrımcılığına daha yatkın oldukları anlaşılmaktadır. Son yıllarda 
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Suriye’den Türkiye’ye olan mülteci akını bazı bölgelerde mülteci ve 

göçmenlere yönelik olumsuz tutum geliştirilmesine ve yabancı 

ayrımcılığının artmasına neden olmuş olabilir. Örneğin, Güney Doğu 

Anadolu ve Ege bölgeleri bu göçlerden en çok payını alan bölgeler 

arasındadır ve bu da zaman zaman yerli halkla mülteciler arasında 

sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşanan sorunların ve yanlış 

politikaların ayrımcılık tutumlarındaki farklılığa neden olduğu 

düşünülmektedir. Çiftçi (2018) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

Suriyeli sığınmacılara yönelik tutum ve algılarını araştırdığı çalışmada, 

Türk vatandaşlarının Suriyelilere çalışma haklarının verilmesi konusunda 

olumlu, vatandaşlık hakkı verilmesi, birlikte yaşama ve empati kurma 

konularında ise daha olumsuz tutum ve algıya sahip olduklarını bulmuştur. 

Ayrıca, Türk vatandaşlar Suriyelilerin daha çok suç işlemeye meyilli 

olduğu algısına sahip değildir. 

Çalışmanın bulgularının özellikle kültürel çeşitliliği olan sınıflarda 

çalışan öğretmenlere yol gösterici olması beklenmektedir. Eğitimciler bu 

bulguları kendi uygulamalarıyla karşılaştırarak ve kendi uygulamalarında 

iyileştirmeye ihtiyaç duyabilecek alanları belirleme açısından 

yararlanabilirler. Bu çalışma ayrıca, karmaşık olan ayrımcılık olgusunu, 

ayrımcılığın uzun vadeli sonuçlarını ve öğretmenlerin ayrımcılığı 

önlemedeki önemini anlamada da farklı bir bakış açısı sunabilir. 

Araştırmanın bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunarak, öğretmen 

yetiştirme programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde üzerinde 

etki yaratacağı düşünülmektedir. 

Öğrencilerine özenle ve saygılı bir biçimde davranan öğretmenler, 

öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına, yeteneklerini 

geliştirmelerine ve sürdürmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve sağlıklı 

iletişim kurmalarına yardım etmektedir. Bu bakımdan, öğretmen 

yetiştirme programlarında, özellikle olumlu sınıf iklimi oluşturma ve sınıf 

yönetimi ile ilgili konular tartışılırken, bireye saygı, hoşgörü, eşitlik ve 

adalet gibi demokratik davranışların yanı sıra, yararlılık, kötü davranmama 

ve doğru sözlülük gibi özen etiğiyle ilgili davranışların benimsenmesini 

sağlayacak etkinliklere yer verilmesinin ayrımcılığın önlenmesinde etkili 

olacağı düşünülmektedir.  

Çeşitli sosyal gruplar arasındaki ayrımcılıktaki benzerlik ve 

farklılıkların incelenmesi, ayrımcılığın çocukları etkileme 

mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlar (Brown, 2017). Bu 

çalışmada sadece eşcinsellere yönelik ayrımcılık, kadınlara yönelik 

ayrımcılık, ırk-din ayrımcılığı ve yabancı ayrımcılık konuları üzerinde 
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durulmuştur. Sonraki çalışmalarda ırk / etnik köken, göçmenlik durumu, 

cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılıklar 

incelenmesi önerilebilir. Ayrıca, birden fazla farklılığı nedeniyle, çoklu 

damgalanmış sosyal gruplarda çocukluk ve ergenlik döneminde 

ayrımcılığın algılanışının ve etkilerinin analiz edilmesi faydalı olacaktır.  

Ayrımcılık genellikle bir insan ya da bir grup hakkında yanlış ya da 

eksik bilgi edinildiğinde ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın bulguları 

katılımcıların çoğunun farklı kültürlerden arkadaşı olmadığını, hiç yurt 

dışında bulunmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Farklı kültürler, farklı insanlar 

ya da gelenekler hakkında çok az bilgiye sahip olmak ya da farklılıkları hiç 

anlamamaktan oluşan bilgi eksikliği ve olumsuz düşüncelere dayalı olarak 

ayrımcılık ortaya çıkmaktadır.  

Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi, inanç, tutum, değer, motivasyon ve 

deneyimlerin, onların sınıftaki performansları üzerindeki etkisi vardır. Bu 

bakımdan, öğretmen adaylarının bu özelliklerinin mesleğe başlamadan 

önce değiştirilmesi için öğretmen yetiştirme programlarında gerekli 

düzenlemeler yapılması kritik önem sahiptir. Bu çalışmanın bulgularından 

hareketle, bakım/özen etiğiyle öğretmen eğitim programlarının 

bütünleştirilmesi önerilebilir. Öğrencilerin farklılıklarına uygun eğitim 

programları hazırlamak, neredeyse tüm disiplinlerde birçok eğitimcinin 

ihmal ettiği bir alandır. Öğretmenler, öğrencileri tanımak ve anlamak için 

zaman ayırdıklarında daha iyi eğitim kararları verirler. Bakım/özen etiği 

merkezli, çok kültürlü ve çeşitlilikleri barındıran sınıflar öğrencilerde 

aidiyet duygusu oluşturmaktadır. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme 

programlarında farklı din, dil, kültür, ırk ve etnik kökenlerden gelen ve 

farklı cinsel yönelimleri olan öğrencilerde ait olma duygusunun 

oluşturulmasının önemi tekrarlanmalıdır.  

Bu çalışma doğası gereği öğretmen ve aday öğretmenlerin ayrımcılığa 

yönelik tutumlarını keşfetmeye yöneliktir. Farklı öğretmenlerle, daha 

geniş örneklemlerle yapılacak araştırmalar, bu çalışmada ortaya konan 

bulguların tartışılmasını geliştirebilir ve genişletebilir. 
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İLKOKUL ÇOCUKLARININ YABANCILAŞMA 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Songül TÜMKAYA 

Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi 

 

1.Giriş 

Okullar, içerisinde madde ve insan kaynaklarının bilinçli olarak 

koordine edildiği örgütlerdir. Sınıf adı verilen özel öğretim ortamı tüm 

eğitim yatırımlarının ve çabalarının odak noktasını oluşturmaktadır. 

Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi, büyük oranda sınıf içindeki 

etkinliklerin verimine bağlıdır (Yılman, 2006). Okul, sosyalleşme 

sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur. Bu kurum belirli öğrenme 

kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu taşır (Yavuzer, 1998, s.153). 

Burada öğrenmeyi salt bilgi aktarımı olarak değil aynı zamanda 

öğrencinin tüm okul deneyimleri olarak ele almak doğru görünmektedir. 

Öğrencinin okul deneyimini içsel olarak dönüştürememesi, onun bu 

süreçten –okul yaşantısından- soğumasına ve yabancılaşmasına neden 

olmaktadır. 

Yabancılaşma kavramını ölçülebilir boyutlara indirme çabası ilk kez 

Melvin Seeman’dan gelmiştir. Seeman’ın (1959) ‘ Yabancılaşmanın 

Anlamı’ adlı çalışmasında, yabancılaşmayı içinde yaşadığımız toplumsal 

koşulların bir sonucu olduğunu belirtmiştir (Seeman, 1959, s.783). Seeman 

yabancılaşmayı; 

Güçsüzlük duygusu (powerlessness) 

Anlamsızlık duygusu (meaninglessness) 

Kuralsızlık (normlessness) 

Sosyal uzaklaşma (isolation) ve 

Kendine yabancılaşma (self-estrangement) olmak üzere 5 kategoriye 

ayırmıştır. 

Güçsüzlük; Kısaca bireyin kendi yaşamını ve yazgısını kontrol 

edememesidir. İnsanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin, 

yazgının, şansın ya da kurumların belirlediğini düşünmesidir. İleri 

teknoloji, politik olaylar, bürokrasi, şans, kader, kalabalık toplum ve 

kapitalist ürünler bireyin düşük kontrol duygusunu destekliyorsa 

güçsüzlük duygusu kendini göstermektedir (Seeman, 1983,s.173). 

Anlamsızlık; Bireyin eylemlerinin kendisi için anlaşılır olmaması, 

eylemlerle genel amaçlar arasında bağlantı kuramamasıdır. Anlamsızlık, 
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kişinin yaşamın dinamiklerini anlayamaması, gittiği yönü kestirememesi 

ve toplumsal ilişkilerle ilgili anlaşılmazlık hissine kapılmasıdır (Seeman, 

1983,s.177). 

Kuralsızlık; Seeman (1975), kuralsızlığı, kuralların etkisini yitirmesi, 

amaçlara ulaşmak için toplumsal olarak onaylanmayan davranışların 

gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştır. 

Sosyal uzaklaşma; Seeman (1975), Sosyal Uzaklığı dışlanma ya da 

reddedilme hissi ve toplumsal kabul görmeme olarak tanımlamıştır. 

Toplumda veya örgütte yüksek değer verilen inanç ya da amaçların birey 

açısından herhangi bir değer taşımamasıdır. 

Kendinden yabancılaşma; Bireylerin eylemlerinin kendi başına bir 

doyum kaynağı olmaktan çok kendi dışındaki doyumlar için bir araç 

durumuna gelmesi, şeklinde açıklanmaktadır (Seeman,1959,s.783-791; 

Seeman, 1983s.179). Seeman (1983), bireyin Kendine Yabancılaşmasının 

üç ayrı kavramını ortaya koymuştur. Bunlar: Küçümsenmiş, saklanmış ve 

ayrılmış benliktir.  

Geniş anlamıyla eğitim ve öğretim bireye, aileden bütün insanlığa ve 

evrene doğru yayılıp gelişen sevgi ve bilgiyi aktarır. Amaç, seven sayan, 

güvenli, bilgili başarılı, verimli ve doyurucu bir yaşam sürecek kişiler 

yetiştirmektir (Yavuzer,1998.s.153). 

Bununla beraber okullarda neyi, niçin yaptığını bilmeyen, amacı 

olmayan, okulu sıkıcı bir hapishane gibi gören çocukların sayısının hiç de 

az olmadığı söylenebilir. Bu sonuçlar okulların amaçlarını yeteri ölçüde 

gerçekleştiremediğinin bir kanıtı olarak görülebilir. 

Hepimizin bildiği gibi ilkokul çocuk için yepyeni bir sosyal çevredir. 

Okulun uyulması gereken kuralları, çocuğun tanımadığı diğer çocuklarla 

ve öğretmenlerle karşılaşması, başarmak zorunda olduğu öğrenim 

görevleri, onun bu yeni çevreye uyum sağlamasında güçlüklerle 

karşılaşmasına sebep olur (Yavuzer,1998, s.159). 

Çocuğun bu yeni çevreye uyumunu sağlamada başta öğretmenlerin, 

arkadaşların, okul müfredatının, okul çevresinin ve ailenin büyük ölçüde 

etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Okullar, geniş öğrenci kitleleriyle sürekli ilişki içinde bulundukları için, 

özellikle öğretmenlerin öğrencilerle iyi bir etkileşim içine girmeleri 

gerekmektedir. Çünkü olumlu bir etkileşim ağı içinde bulunan bir çocuk, 

kendi ilişkilerinde de bunu temel alıp, iletişimini bu temel üzerine 

oturtmaya çalışacaktır. Rahat bir iletişim kurabilmenin ardından kendini 

kontrol edebilme ve değerlendirme gelecektir (Arslantaş, 1998, s.6). 

Bir çok yetişkinin okulda ya da evde sürekli çocuklar üzerinde otorite 

kurma isteğinin olduğu, onlara bir şeyler yaptırmak istenildiğinde sürekli 
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ödül ve cezaların kullanıldığı, buna ek olarak okullarda sürekli onlar adına 

kararlar verilip bu kararları uygulatmak için yaptırımlar uygulandığını da 

söyleyebiliriz. Ancak bu yaptırımların çocuklar üzerinde yaratacağı etki ve 

bunların sonuçları üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konudur. 

Övgü, not, özel ayrıcalıklar ya da utandırılma, dışlama, korkutma, 

bastırma gibi pekiştireçlerle çocukları motive etmek ve denetim altında 

tutmak onların kendi motivasyonlarını zayıflatır ve etkinliklerden 

vazgeçmelerine sebep olur. Ayrıca öğrenci çalışmasının ve öğrenmenin 

verdiği zevk ve doyumu (iç ödül) almak yerine dış ödül için çalışır 

(Gordon, 2002, s.43 ). 

Holt, yıldızlı notlar, takdir, teşekkür gibi küçük ödüller için, daha 

doğrusu utanılması gereken başkalarından daha iyi olma duygusu için 

çocukların yarışmaya zorlanarak onlardaki öğrenme sevgisinin yok 

edildiğini belirtmiştir (Holt,1997, s.184). 

Okuldaki rekabet ortamı yabancılaşmaya yol açmaktadır. Bir 

öğrencinin yüksek başarısı diğerleri için olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. Rekabeti, motive olmuş, hızlı düşünene ve çalışma 

disiplini olan öğrenciler kazanmaktadır. Diğer taraftan tutunamayan, 

rekabetten yenik çıkan öğrenciler kendilerini değersiz hissetmekte ve 

kendilerini soyutlamaktadırlar. Öğretmenlerin yüksek not alanlar için 

gösterdiği takdir, başarısız öğrencilerin kendilerini iyiden iyiye 

bırakmalarına sebep olur (Akt, Sanberk, 2003,s.43). 

Toplum olarak, zaman yitirmeden insan ilişkilerinde kullanılan 

otoriteye ve güce karşı etkili bir seçenek bulup öğretmeyi amaç 

edinmeliyiz. Aksi takdirde çocuklara otoriteye boyun eğmeyi öğretmenin, 

onlardaki sorumluluk duygusunu ve kendi kendini denetleme duygusunu 

yok edeceğini unutmamalıyız (Gordon, 2002,s.101). 

Öğrenci terden ıslanmış avuçlarıyla kara tahtanın yanında durduğu 

zaman, titreyen bir sesle bir metni okuduğu zaman, yazılı sınavdan önce 

iştahı kesildiği zaman, sabahları uyandığında rahatsız edici bir vicdan 

duygusuna kapıldığı zaman, tatilin son günlerinde okulu düşünüp de içini 

hoş olmayan bir huzursuzluk ve depresyon doldurduğu zaman, öğretmen 

çağırdığında nabzı hızlandığı zaman okul korkusu kendini gösterir 

(Duhm,1996, s.128). 

Eğitimciler, yöneticiler ve okul personeli yabancılaşmaya maruz kalmış 

öğrencilerin okullarda ve sınıflarda olduğunun farkındadırlar. Bu 

yabancılaşmış öğrenciler duvara tırmanır, etrafındakilere kötü sözler 

söyler, sınıfı rahatsız ederler. Bazıları kısa bir süre için bazıları ise sonsuza 

dek okulu bırakırlar. Bu öğrenciler kendilerini eğiteceklerini iddia eden bir 

sistemden soyutlanırlar. 
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Weise ve Werre (1976), göre bu durum insanlar arası iletişimin sağlıklı 

yürümesini engellemektedir. Öğretmen sınıf içerisinde bir tür yargıç 

rolündedir. Başarılı olanları, başarısız olanlardan ayırmakla görevlidir ve 

başarısız olan öğrenciler en azından ilgisini esirgemekle 

cezalandırmaktadır. Öğretmen, öğrencinin yabancılaşmasında “kışkırtıcı 

ajan” rolü üstlenmektedir. Öğretmen genelde dersin içeriğini belirlerken, 

öğrencileri sürece dahil etmemektedir. Dolayısıyla öğrenci edilgen biri 

olarak ortaya konan ürünü, kendi gerçekliği çerçevesinde ele 

almamaktadır, doğal olarak da derse katılım göstermemektedir (Akt. 

Sanberk, 2002, s.47). 

Bunları yaşayan öğrencinin hayatı tamamlanmamış ve bölük pörçük 

görmesiyle sonuçlanan acı kayıplar meydana gelmektedir. Bu 

yabancılaşmış öğrenciler hayatın ve okulun gerçekleşmemiş 

beklentileriyle baş etmede yetersizlik gösterirler. Pek çok öğrencinin okul 

deneyimi belirsizliklerle doludur. Onlar için okul çoğu zaman 

yabancılaştırıcı ve bunaltıcı bir yer olabilir. Fakat aynı zamanda okul 

yaşıtlarla, eğitimcilerle ve hatta yöneticilerle sosyal bağ kurulabilecek 

önemli bir yer de olabilir (Brown, Higgins ve Paulsan, 2003). Çocukların 

okul deneyimlerini, olumlu ve kişiliklerini doyurucu duygularla donatmak 

için yeterli çabanın verilmesi gerekmektedir. Problemin can alıcı 

noktalarını saptayabilmek şüphesiz ki o problemin çözümü için çok büyük 

önem taşımaktadır. Bu durumda öğrencilerin okula karşı geliştirdikleri 

yabancılaşma duygusunun nedenlerinin ortaya konması, bu konu ile ilgili 

yeterli ölçüde çalışmaların yapılmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

İlgili literatür taramaları sonucunda ülkemizde ilkokul öğrencilerinin 

okula yabancılaşmaları konusunun oldukça yeni olduğunu ve bu konuda 

yapılan çalışmaların az olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber yurt 

dışında yapılan çalışmalar gösteriyor ki çocuğun okula yabancılaşmasının 

kökleri okul yaşantılarının ilk yıllarına dayanmaktadır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı bu araştırma yoluyla ülkemizde 

öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerini ölçen bir ölçeğin 

geliştirilmesi gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin okula yabancılaşmalarını etkileyen 

faktörlerin neler olduğu gibi sorulara da açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Son olarak bu araştırmanın eğitimcileri, aileleri ve ilgili makamları bu 

konuda aydınlatması ve daha sonra yapılacak çalışmalar için temel 

oluşturması açısından da yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı; “İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okula 

yabancılaşma düzeylerinin; cinsiyet, aile ve okulun sosyo-ekonomik 

düzeyi, ailenin eğitim düzeyi ile sınıf mevcuduna göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. 
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2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden 

sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma 

ilişkisel tarama modeline göre planlanmış betimsel bir çalışma niteliği 

taşımaktadır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken 

arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2003, s.81). Araştırmada 

“Okula Yabancılaşmayı” ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme amacıyla 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

Çalışma iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada öğrenci okula 

yabancılaşma ölçeği geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise 4. sınıf 

öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerinin bazı sosyo-demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın örneklemi Adana ili merkez ilçelerine bağlı ilkokullarda 

bulunan 4. sınıf öğrencilerinden, oranlı küme örneklem yoluyla seçilmiştir. 

Böylece okullarda 493’ü kız (% 50.2), 489’u erkek (% 49.8) olmak üzere 

toplam 982 öğrenciden veri toplanmıştır. Okullar Adana İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü İstatistik Bürosu’nun yaptığı sınıflama esas alınarak alt, orta ve 

üst sosyo-ekonomik düzeye (SED) ayrılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 

Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

2.3.1 Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (ÖYÖ): Araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği” 9’u olumsuz 5’i olumlu 

ifadeden oluşan toplam 14 maddeden oluşmaktadır. İlkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerini ölçmeyi amaçlayan ÖYÖ 

“1) Kesinlikle Katılıyorum ile (5) Kesinlikle Katılmıyorum” arasında 

değişen 5’li Likert tipinde kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek 

güçsüzlük, anlamsızlık, sosyal soyutlanma ve kuralsızlık olmak üzere dört 

alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar güçsüzlük için 2., 4., 6., 9., 11., 13., 

14., anlamsızlık için 3., 8., 10., sosyal soyutlanma için 5., 7., kuralsızlık ise 

1., 12. Maddeleri içermektedir. Faktör analizi sonrasında kalan 14 

maddeden alınabilecek en yüksek puan 70, en düşük puan ise 14’tür. 

Ölçekte toplam puanın yanı sıra her bir alt ölçekten alınan puanlar ayrı ayrı 

hesaplanabilmektedir. Güçsüzlük alt ölçeğinde 7 maddeden alınabilecek 

puan 7-35 arasındadır. Anlamsızlık alt ölçeğinde 3 madde vardır ve bu 

maddeler tersine çevrilerek hesaplanmıştır, bu durumda alınabilecek puan 

3-15 arasındadır. Sosyal soyutlanma alt ölçeğinde 2 maddeden alınabilecek 
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puan 2-10 arasındadır. Son olarak kuralsız alt ölçeğinde tersine çevrilerek 

hesaplanan 2 madde vardır ve bu maddelerden alınabilecek puan 2-10 

arasındadır. Alınan yüksek puanlar öğrencilerin okula yabancılaşma 

düzeylerinin yoğun olduğunu işaret etmektedir. 

2.3.2  Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda çalışmada 

kullanılmak üzere 6 soru sorulmuştur. Sorular öğrencilerin cinsiyet, ailenin 

algılanan sosyo-ekonomik düzeyi, okulun sosyo-ekonomik düzeyi, ailenin 

(anne-baba) eğitim düzeyi ve sınıf mevcudu ile ilgilidir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Toplanan veriler, SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri ölçeğinden alınan 

puanlarla, öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyi; ailenin algılanan 

sosyo-ekonomik durumu, okulun sosyo-ekonomik durumu, sınıf mevcudu 

ve ailenin eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadıklarını anlamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 

cinsiyet için bağımsız gruplar t-testi analizi yapılmıştır. Farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Scheffe-f testinden 

yararlanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt 

alınmıştır.  

3. Bulgular 

3.1 Cinsiyete Göre Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri 

Cinsiyete göre öğrencilerin yabancılaşma düzeylerine ilişkin bulgular 

Tablo 1 de görülmektedir. 

Tablo 1. Cinsiyete göre öğrencilerin yabancılaşma ölçeği toplam puan 

ve alt ölçeklerine ilişkin t testi sonuçları 

Yabancılaşma Cinsiyet N X Ss t p 

Yabancılaşma 

Toplam 

Kız 

Erkek 

493 

489 

28.54 

30.78 

8.29 

8.70 

4.128 .000 

Güçsüzlük Kız 

Erkek 

493 

489 

13.26 

14.89 

5.73 

6.21 

4.28 .000 

Anlamsızlık Kız 

Erkek 

493 

489 

4.74 

4.98 

2.23 

2.28 

1.657 .098 

Sosyal 

Soyutlanma 

Kız 

Erkek 

493 

489 

3.11 

3.39 

2.05 

2.18 
2.08 

.037 
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Kuralsızlık Kız 

Erkek 

493 

489 

2.68 

2.93 

1.24 

1.38 
2.89 

.004 

Sd. 982,  p<.05 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ÖYÖ’ nin toplam puanları açısından kız ve 

erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır ( 

t=4.128, p<0.05). ÖYÖ’nde ortalamalar kızlar için Χ =28.54, erkekler için 

Χ =30.78 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde yabancılaşma yaşadığını 

göstermektedir. 

3.2 Ailenin Algılanan Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Öğrencilerin 

Yabancılaşma Düzeyleri 

Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre öğrencilerin 

yabancılaşma düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 2 de görülmektedir. 

Tablo 2. Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre öğrencilerin 

yabancılaşma ölçeği toplam puan ve alt ölçeklerine ilişkin ANOVA 

sonuçları 

Yabancılaşma 
Ailenin 

SED’i 
N X Ss F p 

Yabancılaşma 

Toplam 

Alt 89 31.22 9.72 

2.381 .93 Orta 

Üst 

464 

429 

29.83 

29.14 

8.29 

8.58 

Güçsüzlük 

Alt 89 15.04 6.65 

5.279 .005 Orta 

Üst 

464 

429 

14.52 

13.38 

5.98 

5.88 

Anlamsızlık 

Alt 89 4.98 2.83 

3.126 .044 Orta 

Üst 

464 

429 

4.67 

5.04 

2.00 

2.37 

Sosyal 

Soyutlanma 

Alt 89 2.51 .27 

2.713 .067 Orta 

Üst 

464 

429 

1.91 

2.22 

.09 

.11 

Kuralsızlık 

Alt 89 3.00 1.76 

3.061 .047 Orta 

Üst 

464 

429 

2.87 

2.69 

1.28 

1.24 
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Tablo 2 incelendiğinde, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere sahip 

öğrencilerin ÖYÖ’den aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir (F[2,982] = 2.381; p<.05).  

Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre Güçsüzlük alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[2,981] = 

5.279; p<.05) olduğu görülmektedir. Scheffe-f testi sonuçlarına göre orta 

ile üst SED arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu farkın 

orta SED lehine olduğu anlaşılmıştır. 

Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre Öğrencilerin 

Anlamsızlık alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[2,981] = 3.126; p<.05) olduğu saptanmıştır. Scheffe-f testi yapılmış 

ancak, farklılık istatistiksel açıdan dikkate alınmayacak kadar küçük 

olduğundan çoklu karşılaştırmada farkın hangi grubun lehine olduğu 

hesaplanamamıştır. 

Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre Sosyal Soyutlanma 

alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[2,981] = 

2.713; p<.05) olmadığı anlaşılmıştır. 

Ailenin algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre Kuralsızlık alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[2,981] = 

3.061; p<.05) olduğu belirlenmiştir. Scheffe-f testi sonuçlarına göre p<.05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır ancak bu farklılık istatistiksel 

açıdan dikkate alınmayacak kadar düşüktür. 

3.3 Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Yabancılaşma 

Düzeyleri 

Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin toplam yabancılaşma 

düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 3 de görülmektedir. 

Tablo 3. Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin ÖYÖ ölçeğinden 

aldıkları toplam puanların ANOVA sonuçları 

Yabancılaşma Anne Eğitim 

Durumu 
N X SS F p 

Yabancılaşma 

Toplam 

Okuma-Yazma  

Bilmiyor 

99 32.76 10.50 

7.150 .000 
İlkokul  288 30.29 8.04 

Ortaokul  147 28.18 7.27 

Lise  247 28.10 7.32 

Üniversite  201 30.19 9.92 
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Tablo 3 incelendiğinde farklı eğitim düzeyindeki anneye sahip 

öğrencilerin ÖYÖ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir 

farklılığın (F[4,981] = 7.150; p<.05) olduğu görülmektedir. Farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi 

sonuçlarına göre farklılığın okuma yazma bilmeyen annelere sahip 

öğrenciler ile ortaokul ve lise mezunu anneye sahip öğrenciler arasında 

olduğu görülmüştür. 

Farklı eğitim düzeyindeki anneye sahip öğrencilerin Güçsüzlük alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

6.268; p<.05) olduğu anlaşılmıştır. Scheffe-f testi sonuçları farklılığın 

annesi okuma yazma bilmeyen öğrenciler ile annesi ortaokul, lise ve 

üniversite mezunu öğrenciler arasından kaynaklandığını göstermiştir. 

Farklı eğitim düzeyindeki anneye sahip öğrencilerin Anlamsızlık alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

7.128; p<.05) olduğu saptanmıştır. Scheffe-f testi sonucuna göre farkın 

annesi üniversite mezunu öğrenciler ile annesi okuma yazma bilmeyen, 

ilkokul, ortaokul ve lise mezunu öğrenciler arasında olduğu görülmüştür. 

Farklı eğitim düzeyindeki anneye sahip öğrencilerin Sosyal 

Soyutlanma alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[4,981] = 7.035; p<.05) olduğu belirlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi sonucunda farkın 

okuma yazma bilmeyen ve üniversite mezunu anneye sahip öğrenciler ile 

ortaokul ve lise mezunu anneye sahip öğrenciler arasında olduğu 

görülmüştür. 

Farklı eğitim düzeyindeki anneye sahip öğrencilerin Kuralsızlık alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

3.818; p<.05) olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi yapılmıştır. Buna göre 

farkın okuma yazma bilmeyen anneye sahip öğrencilerle lise mezunu 

anneye sahip öğrenciler arasında olduğu görülmüştür. 

Baba eğitim düzeyine göre öğrencilerin yabancılaşma düzeylerine 

ilişkin bulgular Tablo 4 de görülmektedir. 

Tablo 4. Baba eğitim düzeyine göre öğrencilerin ÖYÖ ölçeğinden 

aldıkları toplam puanların ANOVA sonuçları 

Yabancılaşma 
Baba Eğitim 

Durumu 
N X SS F p 

Yabancılaşma 
Okuma-

Yazma 
51 33.19 10.43 5.512 .000 
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Toplam Bilmiyor 

İlkokul  197 31.07 8.45 

Ortaokul  191 29.34 8.17 

Lise  264 28.23 7.53 

Üniversite  279 29.56 9.16 

 

Tablo 4 incelendiğinde farklı eğitim düzeyindeki babaya sahip 

öğrencilerin ÖYÖ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir 

farklılığın (F[4,981] = 5.512; p<.05) olduğu görülmektedir. Farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi 

yapılmıştır. Buna göre farkın okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu 

babaya sahip öğrenciler ile lise mezunu anneye sahip öğrenciler arasında 

olduğu görülmüştür. 

Farklı eğitim düzeyindeki babaya sahip öğrencilerin Güçsüzlük alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

6.191; p<.05) olduğu anlaşılmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi yapılmıştır. Buna göre 

farkın okuma yazma bilmeyen, ilkokul mezunu babaya sahip öğrenciler ile 

lise ve üniversite mezunu babaya sahip öğrenciler arasında olduğu 

belirlenmiştir. 

Farklı eğitim düzeyindeki babaya sahip öğrencilerin Anlamsızlık alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

7.195; p<.05) olduğu saptanmıştır. Yapılan Scheffe-f testi sonucuna göre 

farkın okuma yazma bilmeyen babaya sahip öğrenciler ile ilkokul, ortaokul 

ve lise mezunu babaya sahip öğrenciler arasında olduğu anlaşılmıştır. 

Farklı eğitim düzeyindeki babaya sahip öğrencilerin Sosyal 

Soyutlanma alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[4,981] = 6.238; p<.05) olduğu belirlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testine göre farkın 

üniversite mezunu babaya sahip öğrenciler ile lise mezunu babaya sahip 

öğrenciler arasında olduğu görülmüştür. 

Farklı eğitim düzeyindeki babaya sahip öğrencilerin Kuralsızlık alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın (F[4,981] = 

2.511; p<.05) olduğu saptanmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi yapılmıştır. Ancak 

farklılık istatistiksel açıdan dikkate alınmayacak kadar küçük olduğundan 

çoklu karşılaştırmada hangi grubun lehine olduğu hesaplanamamıştır. 
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3.4 Okulun Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Öğrencilerin 

Yabancılaşma Düzeyleri 

Okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre öğrencilerin yabancılaşma 

düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 5 de görülmektedir. 

Tablo 5. Okulun Sosyo-ekonomik düzeyine göre öğrencilerin ÖYÖ 

ölçeğinden aldıkları toplam puanların ANOVA sonuçları 

Yabancılaşma 
Okul 

SED’i 
N X Ss F p 

Yabancılaşma 

Toplam 

Alt 390 31.11 8.97 

15.912 .000 Orta 328 27.59 7.08 

Üst 264 30.05 9.14 

 

Tablo 5 de farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören 

öğrencilerin ÖYÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir 

farklılığın (F[2,981]=15.912; p<.05) olduğu görülmektedir. Scheffe-f testi 

sonucuna göre farkın alt SED’ki okullarda eğitim gören öğrenciler ile orta 

ve üst SED’deki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında olduğu tespit 

edilmiştir. 

Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin 

Güçsüzlük alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[2,981] = 17.058; p<.05) olduğu anlaşılmıştır. Scheffe-f testi sonucuna 

göre farkın alt SED’ki okullarda eğitim gören öğrenciler ile orta ve üst 

SED’deki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında olduğu saptanmıştır. 

Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin 

Anlamsızlık alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[2,981] = 10.511; p<.05) olduğu bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe-f testi sonucuna göre 

farkın üst SED’ki okullarda eğitim gören öğrenciler ile alt ve üst SED’deki 

okullarda eğitim gören öğrenciler arasında olduğu görülmüştür. 

Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin 

Sosyal Soyutlanma alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir 

farklılığın (F[2,981] = 19.358; p<.05) olduğu belirlenmiştir. Farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için Scheffe-f testi yapılmıştır. 

Buna göre farkın üst SED’ki okullarda eğitim gören öğrenciler ile alt ve 

üst SED’deki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında olduğu 

anlaşılmıştır. 
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Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin 

Kuralsızlık alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılığın 

(F[3,981] = 2.604; p>.05) olmadığı saptanmıştır. 

Sınıf Mevcudu açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır 

 4. Tartışma ve Yorum 

Ergenler üzerinde yapılan araştırmalarda öğrencilerin cinsiyetleri ile 

okula yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. Sanberk’in (2003) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmasında 

da benzer bulgular elde edilmiş ve sonucun böyle çıkmasındaki önemli 

faktörlerden biri olarak, ergenlerin tutumsal gelişimlerinin cinsiyet 

açısından farklılık göstermediği belirtilmiştir. Diğer yandan ilkokul 

çağındaki çocuklar, cinsiyet rol kimliğine güçlü bir ilgi duymaya başlarlar. 

Bu yaştaki çocuklar oyun gruplarını dahi aynı cinsteki çocuklardan 

oluştururlar (Senemoğlu, 2002,s.80). Dolayısıyla ilkokul çağındaki 

çocukların tutumsal gelişimlerine cinsiyetin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Tursty’in (1992), ilköğretim öğrencileriyle yaptığı çalışmasında erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde yabancılaşma 

gösterdiği ortaya konmuştur. Bu sonuçlar ilkokul çağındaki çocuklarla 

yapılan bu çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Yapılan araştırmalar yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin 

çocuklarına ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kararlar almalarına destek 

verdiklerini ortaya koymuştur. Buna karşın orta sosyo-ekonomik 

düzeydeki ailelerin ise çocuklarının karalarından çok, kendi beklentilerini 

karşılayacak durumlar karşısında çocuğa destek oldukları belirtilmiştir. 

Daha önce güçsüzlüğü, bireyin kendi yaşamını kontrol edebilme 

yoksunluğu olarak tanımlamıştık. Bu sonuçlardan yola çıkarak orta sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

öğrencilere göre daha yüksek oranda güçsüzlük yaşıyor olması doğal bir 

sonuç olarak görülebilir. Diğer yandan Sanberk (2003)’in lise 

öğrencileriyle yaptığı çalışmasında orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

öğrencilerin alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha yüksek 

düzeyde yabancılaşma gösterdiği belirlenmiştir. Diğer yandan Bayhan’ın 

(1997), alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki üniversite öğrencilerinin orta 

sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde 

yabancılaşma ve anomi davranışı gösterdikleri belirtilmiştir. Bu 

sonuçlardan ve araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak ailenin 

öğrenci yabancılaşma düzeyini etkilediğini ancak bu etkinin yaş grubuna 

göre farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Hortaçsu (1995)’ya göre, anne-babanın eğitim düzeyi çocuklarının 

derslerdeki başarısının/başarısızlığının işaretçisi konumundadır. Özellikle 

de, annenin eğitim düzeyinin yüksekliği bu beklentinin gerçekleşmesinde 

daha etkin rol oynamaktadır. Çünkü, çocuğun yetişmesinde ve akademik 
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başarısında annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyine göre daha 

belirleyici bir rol üstlenmektedir. Eğitim düzeyi yüksek olan bir anne, 

çocuğuna derslerinde hem öğretmenlik hem de rehberlik yapabilmektedir 

(Akt., Dursun ve Dede, 2004). Bu çalışmalar araştırmanın bulgularıyla 

paralellik göstermektedir. Eğitim düzeyi düşük anneye sahip çocukların 

okulla ve kendisiyle ilgili problemlere çözüm bulmada eğitim düzeyi 

yüksek anneye sahip çocuklara göre dezavantajlı olduğu düşünülecek 

olursa okula karşı daha yüksek oranda yabancılaşma yaşıyor olması 

beklenen bir sonuç olarak görülebilir. Yavuzer’e göre anne ve babanın 

ilgileri ve çocuğun öğrenim yaşamı için sağlıklı bir model oluşturması, 

okul başarısını büyük ölçüde etkiler. Örneğin anne babanın kitap okuyan 

kişiler olması, çocukta kitap okuma ilgisini geliştirir. Kitap okuma okul 

başarısını dolaylı olarak etkileyen önemli bir uğraştır. Yavuzer, bu konu 

ile ilgili yaptığı çalışmayı şu şekilde açıklamıştır (Yavuzer, 1998,s.164); 

“Okulda çocuğu başarısız kılan etkenleri konu alan, başarısız 

(deney) ve başarılı (kontrol) gruplarından oluşan 335 beşinci sınıf 

öğrencisi üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirdik. 

Araştırmalarımıza göre, çoğunluğunu 11 yaşın oluşturduğu 

deneklerin ailelerinin öğrenim durumuna bakıldığında başarısız 

deney grubunu % 45’inin annesi, %21’inin babasının hiç eğitim 

görmediği, buna karşılık, bu oranın başarılı grupta anne için %19, 

baba için % 8 olduğu belirlenmiştir. Yine başarısız grup 

deneklerinin yüksek öğrenimli baba oranı % 4 iken, bu oran başarılı 

kontrol grubunda % 24’e ulaşmaktadır.” 

Bu da gösteriyor ki öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği 

önem ile ilişkilidir. Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, 

ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, öğrencinin okula karşı 

motivasyonunun artmasını sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini 

ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler. 

Tüm bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak ailenin eğitim düzeyinin 

çocuğun okula karşı duygularını etkilediğini söyleyebiliriz. 

Alt sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin 

diğerlerine göre daha yüksek düzeyde yabancılaşma yaşıyor olmasına, 

okulun çocuğun beklentilerini yeteri ölçüde karşılayamıyor olması neden 

gösterilebilir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki okullarda çocukların güçsüzlük duygusunu daha yoğun yaşadığı 

görülmektedir. Okulun, çocuğun ilgi ve seçimlerine aldırmaması 

durumunda yaşanan güçsüzlük duygusuna sebep olan etkilerin alt sosyo-

ekonomik düzeydeki okullarında daha fazla yaşanıyor olması beklenen bir 

sonuçtur. Kemiksiz’in (2002), “Öğrenciler Tarafından Daha Çok Sevilecek 

Bir Okulun Özellikleri” isimli çalışmasında ülkemizdeki okulların fiziki 

koşulları ortaya konmaya çalışılmış bu çalışmada okulun fiziki yapı ve 
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donanımı ile sahip olduğu özelliklerin öğrencinin okulu sevmesine katkısı 

olduğu ortaya konmuştur. Ülkemizdeki okullarda uygun koşulların büyük 

oranda veli desteğiyle sağlandığını düşünecek olursak alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki okulların içinde bulundukları fiziki yapı ve donanım 

yetersizliğinin boyutlarının ne ölçüde olduğunu tahmin edilebilir. 

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki okullara devam eden öğrencilerin anlamsızlık ve hiç kimsenin 

onların duygu ve düşünceleriyle ilgilenmediğini düşündükleri sosyal 

soyutlanma duygusunu daha yoğun yaşamalarıdır. Ne tür bir eğitimin 

öğrenciyi gündelik hayatta karşılaştığı sorunları çözmeye ve üstesinden 

gelmeye hazırladığı sorusuna yanıt aradığımızda, öğrencilerin yaptıkları 

şeylerin toplumun daha geniş amaçlarına göre önemsiz şeyler olduğunu 

hissetmeye başladıkları zaman bir anlamsızlık hissi ortaya çıkıyor olabilir. 

Bu sonuçlardan yola çıkara, öğrencilerin yukarda belirtilen ihtiyaçlarını 

karşılamada üst sosyo-ekonomik düzeydeki okulların yeterli olmadığını 

ifade edebiliriz. Trusty ve Dooley-Dickey’in (1993), 4, 5, 6, 7 ve 8. 

sınıflardaki öğrencilerle yaptığı çalışmanın sonucunda da üst sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin yabancılaşma düzeylerinin daha yüksek 

çıktığı görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkılarak çalışmanın sosyo-

ekonomik düzeye ilişkin bulguları literatürdeki bulgularla paralellik 

gösterdiği söylenebilir. 

Öneriler 

1. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak erkek öğrencilerin okula 

karşı yaşadığı yabancılaşma duygusunu azaltmak amacıyla öğrencilerin 

okulla ilgili alınacak kararlara katılımını sağlayacak etkinlikler 

düzenlenebilir. 

2. Aile eğitiminin çocuğun okulla karşı geliştireceği tutumda 

belirleyici rol oynaması nedeniyle okul aile işbirliğini kuvvetlendirici 

faaliyetlere yer verilmesi çocukların okula yabancılaşmalarını azaltıcı bir 

etkiye sahip olabilir. 

3. Okulun sosyo-ekonomik düzeyine bağlı olumsuz koşulları asgari 

düzeye indirerek öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre kendilerini ders 

dışında ifade edebilecekleri etkinliklere yer verilmesi ile okula karşı ilgi ve 

aidiyet duygusunun artması sağlanabilir. 

4. Okula karşı yabancılaşma duygusu yaşayan öğrencilerle nitel bir 

çalışmanın yapılması, problemin nedenlerini daha net ortaya koyacağı 

düşünüldüğünden yararlı olabilir. 

5. Öğrenci yabancılaşmasının yanı sıra öğrencinin okul yaşamını bire 

bir etkileyen öğretmenlerin de okula yabancılaşma duyguları ile ilgili bir 

çalışma yapılabilir. 
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6. Okullarda yabancılaşma yaşayan öğrencilere karşı konunun 

uzmanları tarafından yabancılaşmayı önleyici faaliyetler hazırlanarak 

okulların bu konuda ortak bir politika belirlemesi ve sistematik bir şekilde 

mücadele verilmesi yabancılaşma probleminin azalmasına katkı 

sağlayabilir. 

7. Ders içeriği, okulun fiziksel yeterliliği ve köyden kente göç gibi 

diğer faktörlerin de yabancılaşma üzerindeki etkileri incelenebilir. 

8. Yabancılaşma yaşayan çocuklarla psikolojik danışman 

rehberliğinde grup oturumları düzenlenebilir. Bu oturumlara gerektiğinde 

etkileşimi kuvvetlendirmek amacıyla okul müdürü, öğretmen ve velilerin 

de iştirak etmesi sağlanabilir. 
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1.Giriş 

Çağımız 21. Yüzyılda hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler bireysel ve 

toplumsal ihtiyaçları arttırmış, bununla birlikte eğitim alanında da birtakım 

değişikliklerin yapılmasını gerektirmiştir. Eğitim insan yaşamında çok 

önemli bir yere sahiptir. Birey doğduğu andan itibaren ölünceye kadar 

eğitimle karşı karşıya kalmaktadır. Ailede başlayan eğitim, bu görevi daha 

sonra okula ve öğretmene devretmektedir. 

Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin bedensel, duygusal, 

düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplumu için en uygun 

düzeyde geliştirilmesi oluşumudur (Yeşilyaprak, 2000, s.2). Günümüz 

okullar eğitim sürecinin en önemli kısmını oluşturur. Ancak eğitim 

okullarda verilen kısmıyla sınırlı kalmaz. Günlük hayattaki eğitim-okul 

bitişikliği, eğitim denince okulu anımsatır      ( Fidan, 1985, s.4). 

Yeşilyaprak’a  (2000) göre, çağdaş eğitimin işlevi öğrencilerin 

bedensel, psikolojik ve toplumsal olarak bir bütün halinde devamlı bir 

şekilde gelişmelerini, toplumsal olaylara katılmalarını, uyum 

sağlamalarını, mutlu, üretken kişiler olmalarını sağlamaktadır. 

Öğrencilerin bu niteliklerini kazanmalarını sağlamak da büyük ölçüde 

öğretmene, eğitim sistemine ve okulların yapısına bağlıdır. 

Akkök’e (1999) göre ise eğitim anlayışımızdaki belirgin değişim ve 

yenilik süreci ailelerin eğitim sürecine etkin bir şekilde katılımına yol 

açmıştır. Çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında 

pekiştirilmesi ve geliştirilmesinin, okul-ev tutarlılığının sağlanması ile 

ailelerinin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelmesinin, eğitim 

sürecinin temel hedeflerinden biri olduğunu belirtmiştir. Ailelerin bu 

katılımının çocukların akademik başarılarını arttırdığını ve benlik 

algılarının olumlu yönde etkilendiğini vurgulamıştır. 

İlköğretim, toplumdaki bütün vatandaşların sahip olmaları gereken 

asgari ve ortak temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı önemli bir örgün 

eğitim aşamasıdır. İlköğretim, bireylere karşılaşacakları sorunları 

çözmede, toplum değerlerine uyum sağlamada ve toplum kurallarını 
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uygulamada temel yeterlik kazandırır. Daha yalın bir anlatımla toplumu 

oluşturan bireylerin çevrelerini tanıyabilmeleri, geniş bir dünya görüşüne 

sahip olabilmeleri, içinde yaşadıkları topluma sağlıklı bir şekilde uyum 

yapabilmeleri, yurttaşlık haklarını kullanmak için gerekli bilgileri 

edinebilmeleri ve asgari düzeyde temel bilgi ve becerileri kazanmaları 

ilköğretimin önemli işlevlerindendir (Çubukçu ve Gültekin, 2006). 

Hızla gelişen günümüz teknolojisinde eğitim alanında da birçok 

gelişme ve değişme olmaktadır. Bu gelişmeler içinde son yıllarda üzerine 

ağırlık verilen önemli konulardan biri de sosyal becerilerdir. Toplumsal 

açıdan önemli bir yere sahip olan sosyal beceriler, her bireyin sahip olması 

geren iletişim becerilerini içerir. Bireyin kendini anlaması, kendine 

güvenmesi, empati kurması, olumlu sosyal davranışlar göstermesi, etkin 

dinlemesi, sıcak ve olumlu mesajlar vermesi, başkalarıyla olumlu 

iletişimler kurması, sorunlara çözüm bulması, duygularını paylaşması ve 

işbirliği yapması gibi konuları içerir (Cartledge ve Milburn, 1995). 

Toplumdaki tüm bireylerin sahip olmaları gerekli olan temel bilgi, 

beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmakla sorumlu olan 

ilköğretimde, öğrencilere kazandırılması gereken temel becerilerden biri 

de sosyal becerilerdir. Bireyin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasında, 

toplumsal kurallara uymasında, sorumluluk yüklenebilmesinde, 

başkalarına yardım etmesinde, haklarını kullanabilmesinde sosyal 

becerilerin önemi büyüktür. Çünkü, bireyin içinde yaşadığı toplumun bir 

üyesi haline gelmesi, toplumun bir parçası olduğunun bilincine varması ve 

toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi bireyin toplumsal yaşamda 

gerekli olan sosyal becerileri kazanması ile olanaklıdır. Öğrencilerde 

sosyal becerilerin kazandırılması, pekiştirilmesi ve bu becerilerin değişik 

ortamlarda uygulamaya dönüştürülmesi ilköğretimin önemli işlevleri 

arasında yer almaktadır. 

Sosyal yönden gelişmiş yani sosyalleşmiş bir birey, içinde yaşadığı 

toplumun normlarına ve beklentilerine uygun davranışlar gösterir, kendi 

gereksinim ve istekleri ile toplumun istek ve beklentileri arasında denge 

sağlayabilir. Yine, birlikte yaşadığı insanlarla yardımlaşmayı, paylaşmayı, 

işbirliği yapmayı başarır ve duygularını yaşadığı kültüre uygun bir biçimde 

ifade edebilir (Çağdaş ve Seçer, 2002, s.35-36). Öte yandan, bireylerin 

sosyal gelişimlerini tamamlayamamaları ya da sosyal gelişiminde 

eksikliklerinin olması onların gelecekteki sosyal davranışlarını olumsuz 

yönde etkilemektedir. En azından, bu bireylerin ileride sosyal ve duygusal 

sorunlarla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Bilişsel görevlere koşut olarak, 

eğitimin dolayısıyla okulun bireye kazandırması gerekli olan sosyal 
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görevler de vardır. En önemli sosyal görevler, kişisel bağımsızlık kazanma, 

yaşıtlarla geçinmeyi öğrenme ve bir cinsiyet rolü öğrenmedir (Gander ve 

Gardiner, 1993, s.274). Çocuklar öncelikle sosyal dünyalarını, daha sonra 

iç dünyalarını kavramaya başlarlar. Sosyal düşünce çocuğun yaşıyla da 

ilgilidir. (Berk, 1997, s.432). 

Sosyal beceriler toplumsallaşmanın sağlanması açısından önemli bir 

yer tutmaktadır. Sosyal beceri kavramı, birçok araştırmacı tarafından 

tanımlanmıştır. Argyle (1972), sosyal beceriyi kişinin bireysel konumuna 

göre uygun davranış kurallarını gösterme yeteneği olarak tanımlamıştır. 

Diğer taraftan Petermann (1986) sosyal beceriyi kişiler arası yüz yüze 

iletişimi mümkün kılacak davranışlar olarak tanımlamıştır (Akt. Şahin, 

1999, ss. 44-45). 

Hersen ve Eisler (1976) sosyal becerileri, bireylerin doğal çevrelerinde; 

okul, ev ve iş ortamında başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde 

bulunma yeteneği olarak tanımlamaktadır (Akt. Uzamaz, 2000, s. 13). 

Mcfall (1982) sosyal becerileri, belirli sosyal görevleri yerine getirmek 

için gerekli özel yetenekler olarak tanımlamaktadır (Akt. Elksnin, 1995, 

s.4). 

Görüldüğü gibi sosyal beceriler için tek ve kesin bir tanım yoktur. 

Ancak bu tanımlardan yola çıkarak sosyal becerilerin; kişiler arası ilişki 

düzeylerinde olumlu ve etkili iletişim kurabilme, karşıdaki insanların 

duygu ve düşüncelerini anlama, uygun tepkiler verebilme anlamına geldiği 

söylenebilir. 

Toplumsal gelişmeler bireylerin edinmesi ve kazanması gereken 

toplumsal bilgi ve becerilerin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. 

İnsanlar bir yandan bu gelişmelere uyum sağlamaya çalışırken bir yandan 

da birtakım sosyal becerileri edinmek durumunda kalmışlardır. Özellikle 

çocuklar için ön plana çıkan bu beceriler, çağımız toplumunda çalışan 

annelerin zamanlarının çoğunu iş ortamında geçirmelerinden dolayı, 

çocuklarına yeteri kadar sosyal eğitim verememelerine neden olmaktadır. 

İlkokul dönemindeki çocuklar başkalarının keşfi ile birlikte onlarla 

geçinme ve iyi ilişkiler kurma amacıyla sosyal becerilere ihtiyaç 

duyacaktır. Böylelikle sosyal beceri eğitimi ilkokul döneminde çocuklara 

verilmesi gereken bir eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır (Cartledge ve 

Milburn, 1995, s. 11). Sosyal beceriler sayesinde bireyler doyum verici 

ilişkiler kurabilir, karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilir 

ve uygun tepkileri doğru yerde verebilirler. Bütün bunlar sosyal beceri 

eğitiminin, öğrencilerin okul hayatındaki yeri ve önemini göstermektedir.  
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Ülkemizde ilkokulda kazandırılacak sosyal becerilerle ilgili olarak 

başvurulabilecek çok az sayıda kaynak bulunmaktadır. Bunlardan biri 

Akkök (1996) tarafından hazırlanan, “İlköğretimde Sosyal Becerilerin 

Geliştirilmesi” adlı MEB, Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığınca basılan 

öğretmen el kitabıdır. Akkök, öğrencilerin akademik gelişmesine yardımcı 

olmak kadar kişisel ve sosyal çevreye uyumları için gerekli becerilerin 

gelişmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sınıf ve okul ortamlarının 

öğrencilerin her yönüyle gelişimleri için uygun fırsatları hazırlayan 

ortamlar olduğunu belirtmektedir. Akkök (1996, ss. 2-3), sosyal becerileri 

şu şekilde sınıflandırmıştır: 

 

1.İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri: 

a) Dinleme 

b) Konuşmayı başlatma 

c) Konuşmayı sürdürme 

d) Soru sorma 

e) Teşekkür etme 

f) Kendini tanıtma 

g) Başkalarını tanıtma 

h) İltifat etme 

i) Yardım isteme 

j) Bir gruba katılma 

k) Yönerge verme 

l) Yönergelere uyma 

m) Özür dileme 

n) İkna etme 

2.Grupla bir işi yürütme becerileri: 

a) Grupta iş bölümüne uyma 

b) Grupta sorumluluğunu yerine getirme 

c) Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma 

3.Duygulara yönelik beceriler: 
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a) Kendi duygularını anlama 

b) Duygularını ifade etme 

c) Başkalarının duygularını anlama 

d) Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma 

e) Sevgiyi, iyi duyguları ifade etme 

f) Korku ile başa çıkma 

g) Kendini ödüllendirme 

4.Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik beceriler: 

a) İzin isteme 

b) Paylaşma 

c) Başkalarına yardım etme 

d) Uzlaşma 

e) Kızgınlığı kontrol etme 

f) Hakkını koruma, savunma 

Son yıllarda ülkemizde sosyal becerileri konu alan araştırmaların 

sayısında artış olmaktadır. Ancak, ilkokul öğrencilerinin sosyal becerileri 

ile ilgili çok az araştırma yapılmıştır. Bu nedenle ilkokullarda sosyal 

beceriye ilişkin daha fazla araştırmanın yapılması önem kazanmaktadır. 

Öğrencilerin sosyal becerileri kazanması toplumsal açıdan mutlu, 

üretken ve demokratik bireyler olmaları açısından çok önemlidir. Ancak 

bu becerileri kazanabilmeleri için ailelere, kitle iletişim araçlarına ve 

öğretmenlere görev düşmektedir.  

Bu araştırmada aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır:  

 1) Sınıf öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleri; 

 -Yaş 

  -Cinsiyet 

 - Okul türü 

 -Eğitim durumu 

 -Kıdem 
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değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

2) Öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri; 

 -Yaş 

  -Cinsiyet 

            -Okul türü 

-Anne- Baba eğitim durumu 

-Sosyo-ekonomik düzey  

değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

 

     2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nicel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Öğretmen ve 

öğrencilerin algılarına göre sahip oldukları sosyal beceriler, hazırlanan 

değerlendirme formu ile belirlenmiştir. Sosyal beceri düzeylerinin 

gelişimini etkileyen faktörler anket aracılığıyla toplanmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, Adana ili merkez ilçelerinde 2016-2017 

öğretim yılında eğitim-öğretim yapan resmi ve özel ilkokullarda görev 

yapan öğretmenler ile bu okullara devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. 

Çalışma evreninin çok geniş olmasından dolayı örneklem alma 

yöntemine gidilmiştir. Evreni temsil edecek örneklem seçimi oranlı küme 

ve tesadüfi örnekleme yolu ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 

toplam 15 ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile onların 

sınıflarındaki öğrenciler oluşturmaktadır. 

Okulların seçiminde ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin 

sayısının belirlenmesinde Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik 

bürosunun 2016-2017 eğitim-öğretim yılına ait verilerinden 

faydalanılmıştır. Okulların sosyo-ekonomik düzeylerinin belirlenmesinde 

Adana İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan şube müdürleri ile 

ilköğretim müfettişleri bilirkişi olarak belirlenmiş ve okulların sosyo-

ekonomik düzeyleri alt, orta ve üst olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada 

Adana’nın merkez ilçelerinden 4 alt sosyo-ekonomik düzeye sahip okul, 6 

orta sosyo-ekonomik düzeye sahip okul ve 5 üst sosyo-ekonomik düzeye 

sahip okul örneklemi oluşturmaktadır. Bu okullarda görev yapan 
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öğretmenlerle öğrencilerin sayıları oranlanarak, her öğretmene dört 

öğrencinin örnekleme alınması uygun bulunmuştur. Böylece resmi ve özel 

okullardan 344 öğrenci ve 86 öğretmen toplam 430 kişi araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada hazırlanan anket formu Akkök’ün (1996, ss. 2-3) 

sosyal beceriler listesine göre araştırmacı tarafından düzenlenmiştir. Anket 

formunda, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri, grupla bir işi yürütme 

becerileri, duygulara yönelik beceriler, saldırgan davranışlar ile başa 

çıkmaya yönelik beceriler, stres durumlarıyla başa çıkma becerileri ile plan 

yapma ve problem çözme becerilerine ilişkin öğretmen ve öğrencilerin 

sosyal becerilerini belirlemeye yönelik 46 soru yer almıştır. Öğretmen ve 

öğrencilerin algılarına göre sosyal becerilerin kazanılmasına etki eden 

demografik özellikler ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır.  

3. Bulgular 

Öğretmenlerin sosyal beceri düzeylerinin bağımsız değişkenlere göre 

değişmediği anlaşılmıştır. Bu yüzden yalnızca öğrencilere yönelik analiz 

sonuçları verilmiştir. 

Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine ilişkin analiz sonuçları alt 

amaçlara göre sunulmuştur.  

Öğrencilerin yaşa göre sosyal beceri düzeyleri Tablo-1’de 

görülmektedir. 

Tablo 1. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının yaş 

değişkenine göre t-testi sonuçları 

Yaş N X Ss t p 

8-10 134 170.67 22.81 2.089 .037 

11-12 209 165.86 22.62 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yaş değişkenine göre öğrencilerin sahip 

oldukları sosyal beceri algılarının aritmetik ortalamaları 8-10 yaş grubunda 

olanlar için 170.67 ve 11-12 yaş grubunda olanlar için 165.86’dır. 

Görüldüğü gibi öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algılarının en 

yüksek olduğu yaş grubu 8-10 yaş grubudur. İlköğretim öğrencilerinin 

sahip oldukları sosyal beceri algıları yaş değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<.05). 
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Bu sonuçlara göre, yaş değişkeninin araştırmaya katılan öğrencilerin 

sahip oldukları sosyal beceri algıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmektedir. 

Öğrencilerin cinsiyete göre sosyal beceri düzeyleri Tablo-2’de 

görülmektedir. 

Tablo 2. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının cinsiyet 

değişkenine göre t-testi sonuçları 

Cinsiyet N X Ss t p 

Erkek 175 163.25 22.13 -3.520 .000 

Kız 167 171.80 22.76 

 

Tablo 2 incelendiğinde, uygulamaya katılan ilkokul öğrencilerinin 

sahip oldukları sosyal beceri algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<.05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek bir sosyal beceri algısına 

sahip oldukları söylenebilir.   

Öğrencilerin okul türüne göre sosyal beceri düzeyleri Tablo-3’de 

görülmektedir. 

Tablo 3. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının okul türü 

değişkenine göre t-testi sonuçları 

Okul 

Türü 

N X Ss t p 

Devlet 240 163.16 22.20 -5.569 .000 

Özel 104 177.44 20.96 

 

Tablo 3 incelendiğinde, uygulamaya katılan ilkokul öğrencilerinin 

sahip oldukları sosyal beceri algıları okul türü değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<.05). Özel okullarda okuyan öğrencilerin 

sosyal beceri açısından devlet okulundaki öğrencilerden daha yüksek bir 

algılamaya sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin anne eğitim durumuna göre sosyal beceri düzeyleri Tablo-

4’de görülmektedir. 
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Tablo 4. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının anne eğitim 

durumu değişkenine göre sonuçları 

Anne 

Eğitim 

Durumu 

N X Ss F p 

Okur-yazar 

değil 

48 157.81 19.60 11.141 .000 

İlkokul 136 162.65 21.17 

Ortaokul 25 169.29 25.56 

Lise 51 174.37 24.19 

Üniversite 72 179.70 20.37 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi anne eğitim durumu değişkenine göre 

öğrencilerin sosyal beceri algıları arasında anlamlı bir fark olduğu 

anlaşılmaktadır. 

En yüksek puan ortalamasına sahip olan öğrenciler üniversite mezunu 

anneye sahip olan öğrencilerdir (X=179.70). En düşük puan ortalamasına 

ise annesi okur-yazar olmayan öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir 

(X=157.81). 

Öğrencilerin baba eğitim durumuna göre sosyal beceri düzeyleri Tablo-

5’de görülmektedir. 

Tablo 5. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının baba eğitim 

durumu değişkenine göre sonuçları 

Baba 

Eğitim 

Durumu 

N X Ss F p 

Okur-yazar 

değil 

22 150.65 16.79 13.429 .000 

İlkokul 121 161.46 21.97 

Ortaokul 45 168.52 20.66 

Lise 43 171.81 23.86 
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Üniversite 92 178.82 20.07 

 

Tablo 5’den de anlaşılacağı gibi baba eğitim durumu değişkenine göre 

öğrencilerin sosyal beceri algıları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. 

Babası üniversite mezunu olan öğrenciler en yüksek puan ortalamasına 

sahip olmuşlardır (X=161.46). Buna karşın en düşük puan ortalamasının 

babaları okur-yazar olmayan öğrencilere ait olduğu anlaşılmıştır 

(X=150.65). 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre sosyal beceri düzeyleri 

Tablo-6’da görülmektedir. 

Tablo 6. İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri algılarının sosyo-

ekonomik düzey değişkenine göre sonuçları 

Sosyo-

Ekonomik 

Düzey 

N X Ss F p 

Çok iyi 56 164.27 25.11 5.516 .001 

İyi 125 172.83 20.81 

Orta 104 167.46 22.98 

Kötü 58 159.05 21.65 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre 

öğrencilerin sosyal beceri algıları arasında anlamlı bir fark olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Sosyo-ekonomik düzeyini iyi olarak ifade eden öğrenciler en yüksek 

puan ortalamasına sahip olurken (X=172.83) sosyo-ekonomik düzeyini 

kötü olarak bildiren öğrenciler en düşük puan ortalamasına sahip 

öğrenciler olmuştur (X=159.05). 

4. Tartışma ve Yorum 

Araştırmada sosyo demografik değişkenler açısından öğretmenlerin 

sosyal beceri düzeylerine ilişkin anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum 

özellikle ilkokul öğretmenlerinin genellikle benzer sosyo- ekonomik 

yapıdan gelmeleri ve aldıkları mesleki formasyon ile sosyal beceriler 

açısından daha homojen bir özellik kazanmış olmalarıyla açıklanabilir. 
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Sonuçlardan öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algılarının yaş 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu farklılığa 

bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri 

algılarının yüksek olduğu yaş grubu 8-10 yaş grubudur. Öğrencilerin 

yaşları ilerledikçe sahip oldukları sosyal beceri algılarının azalmakta 

olduğu görülmüştür. Bu durum çocukların yaşları ilerledikçe teknolojik 

araçlarla daha çok ilgilenmeleri, sanal ortamda zaman geçirmeyi tercih 

etmeleri sonucunda yüzyüze sosyal ilişkilerinin zayıflaması ile 

açıklanabilir. 

Öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algıları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bulgulardan, kız öğrencilerin sahip 

oldukları sosyal beceri puanlarının erkek öğrencilerin sahip oldukları 

sosyal beceri puanından daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada kız 

öğrencilerin sosyal becerilerinin daha yüksek çıkmasında, toplumsal 

değişimden dolayı kızların daha çok kendilerini ifade etmeleri yönünde 

ailelerin kız çocuklarını daha bilinçli bir şekilde yetiştirmeleri etkili olmuş 

olabilir. Toplumsal olarak bakıldığında kızlardan; ailede ev işlerine 

yardımcı olma, küçük yaşlarda oyun oynarken evcilik oynama, otoriteye 

bağlı ve uyumlu olma gibi davranışlar beklenir. Bu beklentiler kızları 

zorunlu toplumsal, sosyal becerileri kazanmalarına etkili olabilir. Bu 

araştırmada elde edilen sonuçtan farklı olarak Şahin (1999) yaptığı 

araştırmada yurt dışı yaşantısı geçiren ve geçirmeyen öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre sosyal beceri düzeyleri arasındaki farkın anlamlı 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Bulgulardan öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algılarının devlet 

okulu veya özel okula gitme durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği 

anlaşılmıştır. Özel okulda eğitim gören öğrencilerin sahip oldukları sosyal 

beceri düzeyleri devlet okulunda eğitim gören öğrencilerden daha 

yüksektir. Bu sonuç, özel okulların olanaklarının devlet okullarının 

olanaklarından daha iyi olmasından kaynaklanmış olabilir. Özel okula 

giden öğrencilerin gerek ev, gerek okul ortamında sosyal beceri 

kullanımını kolaylaştıracak uygun etkinlik alanlarına, araç-gereçlere ve 

yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri ek faaliyetlere 

yönlendirilmeleri, devlet okuluna giden öğrencilerden daha yüksek puan 

almalarına katkı sağlamış olabilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri düzeyleri 

annenin eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermiştir. Bulgulardan annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin sahip 

oldukları sosyal beceri puanlarının, annesi okur-yazar olmayan, ilkokul, 
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ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilerin sosyal beceri puanlarından daha 

yüksek olduğu anlaşılmıştır. Annenin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuğun 

sahip olduğu sosyal beceri düzeyi de artmaktadır. Yapılan bu araştırmada 

ortaya çıkan sonuçta olduğu gibi çocuğun sosyal beceri düzeyinin 

artmasında annenin eğitim düzeyinin yüksek olmasının olumlu bir katkı 

sağlaması beklenir. Anne çocuğun etkileşimde olduğu birincil ve en 

önemli kaynaktır. Annelerin artan eğitim düzeyleriyle birlikte belirli bir 

birikime sahip olmaları, dünya görüşlerinin daha geniş olması ve çocuk 

eğitimi konusunda bilinçli olmaları çocuğun sosyal beceri gelişimini 

arttırıcı bir rol oynayabilir. Ayrıca çağımızdaki anneler modern yaşamın 

getirdiği yeniliklerle karşılaştıklarında bunları yaşamlarına ve çocuklarına 

daha rahat aktarabilmektedirler. Bu nedenle yüksek eğitim seviyesindeki 

annelerin çocuklarının sosyal beceri algılarının yüksek olması anne-çocuk 

etkileşiminin daha nitelikli olmasıyla açıklanabilir. Bununla birlikte 

konuyla ilgili benzer bir çalışma yapan Şahin (1999) öğrencilerin yaşantı 

türü ile annenin eğitim düzeyi etkileşimine göre sosyal beceri düzeyleri 

arasındaki farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algıları baba eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Babası üniversite 

mezunu olan öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri puanları, babası 

okur-yazar olmayan, ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilerin 

sosyal beceri puanlarından daha yüksek bulunmuştur. Çocuğun 

hayatındaki önemli role sahip kişilerden biri de çocuğun babasıdır. 

Çocukların eğitim ortamındaki gelişiminde bugün kabul edilen en temel 

ilkelerden biri öğretmenlerin, öğrencilerin, idarecilerin ve ailelerin bu 

süreçte hep birlikte yer alması ilkesidir. Çocukların okul ortamında 

kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-

ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi 

haline gelebilmesi bugün eğitim sürecinin temel hedeflerinden biridir. Bu 

bağlamda öğrencilerin sosyal beceri algılarında eğitim seviyesi yüksek 

babaların etkisi daha fazladır.  Şahin (1999) ise yaptığı araştırmada 

öğrencilerin yaşantı türü ile babanın eğitim düzeyi etkileşimine göre sosyal 

beceri düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Araştırmada öğrencilerin sahip oldukları sosyal beceri algılarının 

sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. Bulgularda sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan öğrencilerin 

sosyal beceri algıları, sosyo-ekonomik düzeyi çok iyi, orta ve kötü olan 

öğrencilerin sosyal beceri algılarından daha yüksektir. Ekonomik düzey, 

öğrencilerin sosyal beceri algılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

araştırma sonucuna paralel olarak Şahin (1999) de öğrencilerin yaşantı türü 
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ile ailenin gelir düzeyi etkileşimine göre sosyal beceri düzeyleri arasında 

farkın anlamlı olduğu belirtmiştir. Araştırmaya göre yurt dışı yaşantısı 

geçiren ve ailesinin gelir düzeyi yüksek ve orta olan öğrencilerin sosyal 

beceri düzeyleri, yurt dışı yaşantısı geçirmeyen ve ailesinin gelir düzeyi 

yüksek olan öğrencilerinkinden yüksektir. Arın (1999), Sosyal Beceri 

Envanteri’nin ergenler için geçerlik ve güvenirliğini incelemek için yaptığı 

çalışmasında, sosyal becerilerin gelişimi ve kullanımı açısından oldukça 

farklı bir ortamda yaşayan alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin, 

ölçek maddelerini günlük yaşamlarıyla bağdaştıramamış ve sosyal beceri 

düzeyleri konusunda net bir yaklaşım belirleyememiş olabilecekleri 

belirtilmiştir.  Bu nedenle alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin 

sosyal beceri düzeylerinin düşük olmasını sosyo-ekonomik düzeyle 

ilişkilendirmek çok sağlıklı bir sonuç getirmeyecektir. Bireyler bir sosyal 

beceriyi çeşitli nedenlerle öğrenememiş olabilirler. Yüksel (1997) bu 

nedenlerden birini, bireyin bir beceriyi, davranışı göstermekten korkması 

veya kaygı duyarak yapmaması, diğer nedeni ise bireyin o beceriyi 

öğrenmek için yeterince fırsata sahip olmaması şeklinde belirtmiştir.  

Öneriler 

1-Çocuğun sosyal becerileri kazanmasında aile önemli rol oynadığı için 

ailelere daha iyi model olabilmeleri konusunda Ana- Baba okulları 

açılabilir. 

2- Öğretmenler çocukların bu becerilerini geliştirmek için sınıf içi 

değişik etkinlikler oluşturabilir. 

3-Anaokuluna giden ve gitmeyen öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri 

karşılaştırılabilir. 
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UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
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GİRİŞ 

Bronfenbrenner (1979) tarafından ortaya çıkarılan Ekolojik Kuram, 

bireyin büyüme ve gelişimi sürecinin, yaşadığı sosyal çevreyle etkileşimi 

temasına odaklanmaktadır. Bu kurama göre her birey sosyal bir bağlamda 

yaşam döngüsünü sürdürmekte ve bu bağlam üzerinde etkili olan iç ve dış 

faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. İlgili kuramda farklı bağlamlardan 

oluşan içe içe geçmiş beş sistemin varlığından bahsedilmektedir. Sosyal 

bir varlık olarak tanımlanan birey, ilk sosyal bağlamı olarak adledilen aile 

içerisinde doğmakta, aile de bu beş sistemden etkilenerek, bireyi de 

etkilemektedir. Tüm bu bilgiler ışığında ailenin birey üzerindeki etkisinin 

yadsınamayacağı görülmektedir (Baran& Atlı, 2017; Chibucos & Liette, 

2005). 

Ailenin birey üzerindeki etkilerinin pek çok araştırma ile kanıtlanmış 

olması, ailenin bir rolü olan ebeveynliğin, farklı yönleri ile anlaşılması ve 

açıklanmasını gerekli kılmıştır. Darling ve Steinberg (1993) tarafından 

geliştirilen Ebeveyn Modeli, çeşitli değişkenleri baz alarak bir çocuğun 

yetiştirilme sürecine ışık tutmaktadır. Bu modele göre ebeveynler çocuğun 

sosyal katalizörleri olarak, sosyalleşme sürecinde aktif rol oynamakta ve 

çocuklarının sahip olmalarını istedikleri belirli hedef ve değerlerle bu 

süreci yönlendirmektedirler (Darling & Steinberg, 1993; Schaffer, 1996). 

Ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri; çocukların sosyal yetenekleri, 

bilişsel becerileri ve kişilik özellikleri olmak üzere 3 farklı boyutta; merak 

ve eleştirel düşüncenin egemen olduğu, toplumsal değerlere uygun sosyal 

davranışları içeren beklentilerden meydana gelmektedir (Çıtlak, 

Leyendecker, Scholmerich, Driessen& Harwood, 2008; Harkness, Super& 

Tijen, 2000; Memet, 2010). 

Bu hedeflerin sosyokültürel ve sosyoekonomik düzey, yaş, cinsiyet, 

çocuğa atfedilen değer gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği çeşitli 

çalışmalar neticesinde ortaya koyulmuştur (Caspi & Elder,2017; Chao, 

1994; Harwood, Schoelmerich, Ventura-Cook & Schulzee Wilson, 1996; 

Kağıtçıbaşı, 1996; Pearson & Rao, 2003). 
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Sosyalleşme, bir benzeşme ve farklılaşma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Bireysel boyutta benzeşme, sosyal uyum olarak ele 

alınmakta; değerler, normlar ve roller bireyleri bir arada tutan sosyal güçler 

olarak sosyal ilişkileri düzenlemektedirler (Sözen, 1991). 

Maslow’un biyolojik ihtiyaçlardan, sosyal ihtiyaçlara uzanan; düzen ve 

dengeleme ikilemi üzerinde temellendirdiği ihtiyaçlar hiyerarşisine göre; 

birey sosyal bir varlık olarak tanımlanmakta ve diğerleriyle bir arada uyum 

içinde yaşama ve aidiyet hissetme arzusu taşımaktadır (Babaroğlu, 2016). 

Bu arzusu neticesinde kendini düzenlemeye ve dengesini bulmaya 

çalışmaktadır. Denge bulmaya yönelik olan, toplumsal inanç, değer ve 

beklentilere uygunluk gösteren davranışların kazanılma süreci sosyal 

uyum olarak tanımlanmaktadır.  

Kasten (2017), çocukların, özellikle 4-6 yaş grubundaki çocukların, 

kurallara ve toplumsal beklentilere uyma eğiliminde oldukları, bu şekilde 

kendilerini yeterli ve kabullenilmiş gördüklerini ifade etmiştir. 

Sosyal duygusal uyum; duyguları düzenleme, sorumluluk alabilme, 

akranlarla olumlu sosyal ilişkiler içerisinde olma, sorun çözme, grup 

çalışmalarında yer alma, etkili iletişim becerilerini kullanma, öz kontrolü 

sağlama gibi birçok bileşenden oluşmaktadır (Birch & Ladd, 1997; Işık, 

2007; Rubin, Coplan, Fox & Calkins, 1995). 

Davranışların şekillenmesinde büyük öneme sahip ebeveynlerin, 

çocukların sosyal duygusal uyumlarını geliştirici ve destekleyici 

hedeflerinin olması; olumlu benlik algısına sahip, kendinin ve 

çevresindekilerin değerini bilen, öz düzenleme becerilerine sahip, sosyal 

problem çözebilen, sosyal ilişkilerinde etkili ve yetkin bireylerin topluma 

kazandırılmasında büyük öneme sahiptir. Buradan yola çıkarak bu 

araştırma ile ebeveynlerin çocuklarına ilişkin sosyalleştirme hedefleri ile 

çocukların sosyal duygusal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın alt amaçları şunlardır; 

 Çocukların sosyal duygusal uyumları, çocuklara ilişkin 

değişkenlere (yaş, cinsiyet) ve anne-babalarına ilişkin değişkenlere 

(ailenin sosyoekonomik düzeyi) göre farklılaşmakta mıdır? 

 Ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri, çocuklara ilişkin 

değişkenlere (yaş, cinsiyet) ve anne-babalarına ilişkin değişkenlere 

(ailenin sosyoekonomik düzeyi) göre farklılaşmakta mıdır? 

 Ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri ile çocukların sosyal 

duygusal uyumları arasında bir ilişki var mıdır 

YÖNTEM  

Bu çalışma, ebeveynlerin çocuklarına ilişkin sosyalleştirme hedefleri 

ile çocukların sosyal duygusal uyumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve 
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ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri ile çocukların sosyal duygusal 

uyumlarının bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek amacıyla ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.  

Çalışma Grubu  

Bu çalışmanın çalışma grubunu Ankara il sınırları içerisinde okul 

öncesi eğitime devam eden 172 çocuk ve öğretmenleri(n=17) ile 172 anne-

baba çifti oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken, uygun 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örneklemede, araştırmacılar, 

çalışma grubunu oluşturan kişileri uygulama yapılabilir, ulaşılması kolay, 

gönüllü bireylerden seçmektedir (Gravetter & Forzano, 2012). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması amacı ile “Demografik Bilgi Formu”, 

“Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeği” ve “60-72 Aylık Çocuklar için Marmara 

Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: 

Araştırmaya katılan çocukların yaş ve cinsiyetleri ile ailenin 

sosyoekonomik düzeyi gibi demografik bilgilerinin eldesine yönelik 

maddelerden oluşmaktadır. 

Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeği:  

Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeği, ebeveynlerin çocuklarına yönelik 

sosyalleştirme hedeflerini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Chao 

tarafından 1995 yılında geliştirilen ölçek Kumru tarafından 2008 yılında 

Türkçe’ ye uyarlanmıştır.  

Ölçek; benlik gelişimi ve aileye yönelik hedefler olmak üzere iki alt 

boyutu içermektedir. Ölçek, benlik gelişimine yönelik 4 madde, aileye 

yönelik sosyalleştirme hedeflerine yönelik 3 madde olmak üzere toplam 7 

maddeden oluşmaktadır.  

Kumru (2008) tarafından her bir boyut için yapılan güvenirlik analizleri 

neticesinde hesaplanan Cronbach alfa katsayıları benlik gelişimi boyutu 

için .62, aileye yönelik sosyalleştirme hedefleri boyutu için .76 şeklindedir. 

60–72 Ay Çocuklar İçin Marmara Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği: 

60–72 Ay Çocuklar İçin Marmara Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği, okul 

öncesi dönemdeki çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerini ölçmek 

amacıyla tasarlanmış bir ölçme aracıdır. Ölçek öncelikli olarak Marmara 

üniversitesi bünyesinde yer alan 9 kişilik bir grup tarafından 72-83 aylık 

çocuklar için geliştirilmiş, Güven & Işık (2006) tarafından 60-72 aylık 

çocuklar için geçerlik- güvenirlik analizleri yapılmıştır. 
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Ölçek, sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma, sosyal duruma 

uygun tepki verme, akranlarla etkileşim ve sosyal çevreye pozitif yaklaşma 

olmak üzere 4 alt boyutu içermektedir. 

Ölçek; sosyal yaşamın gereklerine uygun davranmaya yönelik 9 madde, 

sosyal duruma uygun tepki vermeye yönelik 4 madde, akranlarla 

etkileşime yönelik 3 madde ve sosyal çevreye pozitif yaklaşmaya yönelik 

3 madde olmak üzere toplam 19 maddeden oluşmaktadır. 

Işık (2006) tarafından her bir boyut için yapılan güvenirlik analizleri 

neticesinde hesaplanan Cronbach Alfa katsayıları sosyal yaşamın 

gereklerine uygun davranma boyutu için .86, sosyal duruma uygun tepki 

verme boyutu için .75, akranlarla etkileşim boyutu için .77 ve sosyal 

çevreye pozitif yaklaşma boyutu için .70 şeklindedir. 

Verilerin Analizi   

Çalışma verilerinin değerlendirilmesi için istatistiksel analizler SPSS23 

paket programı ile yapılmıştır.  Değerlendirme sürecinde tanımlayıcı 

istatistiksel metotlar (ortalama) kullanılmış, verilerin normal dağılıp 

dağılmadığı saçılım grafikleriyle incelenerek belirlenmiştir. Normal 

dağıldığı tespit edilen verilerin analizinde parametrik analizler 

kullanılmıştır. Çalışmanın ana ve alt amaçları doğrultusunda değişkenler 

ve ölçekler arası ilişkiler t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon 

analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

 BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1.  

60-72 Aylık Çocuklar İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeğinin 

Alt Boyutlarından Elde Edilen Puanlar ile Cinsiyet ve Yaş Değişkenlerine 

İlişkin t-testi Sonuçları 

 Değişkenler N X P 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

   

Sosyal 

Yaşamın 

Gereklerine 

Uygun 

Davranma  

Kız 88 2,14 ,930 

Erkek 84 2,14 
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Sosyal 

Duruma 

Uygun Tepki 

Verme 

Kız 88 2,23 ,009* 

Erkek 84 2,10 

Akranlarla 

Etkileşim 

Kız 88 2,14 ,039* 

Erkek 84 2,30 

Sosyal 

Çevreye 

Pozitif 

Yaklaşma 

Kız 88 2,13 ,885 

Erkek 84 2,14 

 Çocuğun 

Yaşı  

   

Sosyal 

Yaşamın 

Gereklerine 

Uygun 

Davranma  

48-60 82 2,10 ,040* 

60-72 90 2,17 

Sosyal 

Duruma 

Uygun Tepki 

Verme 

48-60 82 2,10 ,021* 

60-72 90 2,27 

Akranlarla 

Etkileşim 

48-60 82 2,13 ,048* 

60-72 90 2,29 

48-60 82 2,07 ,028* 
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Sosyal 

Çevreye 

Pozitif 

Yaklaşma 

60-72 90 2,19 

*p<0.05 

Tablo 1’e göre çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma, 

sosyal duruma uygun tepki verme, akranlarla etkileşim ve sosyal çevreye 

pozitif yaklaşma alt boyutları ile çocuğun cinsiyeti değişkeni arasındaki 

ilişki incelendiğinde kız çocukların, sosyal duruma uygun tepki verme alt 

boyutu ortalamalarının (X=2,23) erkek çocukların ortalamalarından 

(X=2,10) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalara göre kız 

çocuklar erkek çocuklara göre sosyal durumlara daha uygun tepki 

vermektedir ve istatistiksel açıdan sosyal duruma uygun tepki verme alt 

boyutu ile çocuğun cinsiyeti değişkeni arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur 

(p=,009).  

Akranlarla etkileşim alt boyutunda erkek çocuklarının ortalamalarının 

(X=2,30) kız çocukların ortalamalarından (X= 2,14) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ortalamalara göre erkek çocukların akranlarıyla etkileşim 

düzeyleri kız çocuklara göre daha yüksektir ve istatistiksel açıdan 

akranlarla etkileşim alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir 

ilişki mevcuttur (p=,039). Sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma ve 

sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt boyutları ile çocuğun cinsiyeti 

değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde ilgili değişkenler arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,930; 

p=,885). 

Aynı tabloda çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma, 

sosyal duruma uygun tepki verme, akranlarla etkileşim ve sosyal çevreye 

pozitif yaklaşma alt boyutları ile çocuğun yaşı değişkeni arasındaki ilişki 

incelendiğinde tüm alt boyutlarda 61-72 aylık çocukların (sırasıyla 

X=2,17; X=2,27; X=2,29; X=2,19) 48-60 aylık çocuklara (sırasıyla 

X=2,10; X=2,10; X=2,13; X=2,07) kıyasla daha yüksek puan 

ortalamalarına sahip oldukları ve istatistiksel açıdan tüm alt boyutlarla 

çocuğun yaşı değişkeni arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur (sırasıyla 

p=,040; p=,021; p=,048; p=, 028).   
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Tablo 2. 

60-72 Aylık Çocuklar İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeğinin 

Alt Boyutlarından Elde Edilen Puanlar ile Sosyoekonomik Düzey 

Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 Değişkenler N X P Farklılığın 

Kaynağı 

 Sosyoekonomik 

Düzey 

    

Sosyal 

Yaşamın 

Gereklerine 

Uygun 

Davranma  

Alt 46 2,14 ,084  

Orta 61 2,19 

Üst 65 2,09 

Sosyal 

Duruma 

Uygun 

Tepki 

Verme 

Alt 46 2,04 ,012* 3>1 

Orta 61 2,18 

Üst 65 2,22 

Akranlarla 

Etkileşim 

Alt 46 2,22 ,824  

Orta 61 2,18 

Üst 65 2,24 

Sosyal 

Çevreye 

Alt 46 2,07 ,387  

Orta 61 2,15 

Üst 65 2,16 
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Pozitif 

Yaklaşma 

*p<0.05 

Tablo 2’ye göre çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun 

davranma, sosyal duruma uygun tepki verme, akranlarla etkileşim ve 

sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt boyutları ile sosyoekonomik düzey 

değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde; alt sosyoekonomik düzeydeki 

çocukların sosyal duruma uygun tepki verme alt boyutu puan 

ortalamalarının (X=2,04), üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların 

ortalamalarına (X=2,22) göre daha düşük olduğu ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki meydana getirdiği (p=,012) görülmektedir. Farklılığın 

kaynağı incelendiğinde ise üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların alt 

sosyoekonomik düzeydeki çocuklara kıyasla sosyal durumlara daha uygun 

tepki verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma, akranlarla 

etkileşim ve sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt boyutları ile 

sosyoekonomik düzey değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili 

değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(sırasıyla p=,084; p=,824; p=,387).   

Tablo 3.  

Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeğinin Alt Boyutlarından Elde Edilen 

Puanlar ile Cinsiyet ve Yaş Değişkenlerine İlişkin t-testi Sonuçları 

 

 Değişkenler N X P 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

   

Benlik 

Gelişimi 

(Anne) 

Kız 88 4,07 ,021* 

Erkek 84 4,30 

Aileye Yönelik 

Sosyalleştirme 

Kız 88 4,09 ,328 

Erkek 84 4,16 
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Hedefleri 

(Anne) 

Benlik 

Gelişimi 

(Baba) 

Kız 88 4,24 ,514 

Erkek 84 4,13 

Aileye Yönelik 

Sosyalleştirme 

Hedefleri 

(Baba) 

Kız 88 4,08 ,036* 

Erkek 84 4,30 

 Çocuğun 

Yaşı  

   

Benlik 

Gelişimi 

(Anne) 

48-60 82 4,11 ,153 

60-72 90 4,25 

Aileye Yönelik 

Sosyalleştirme 

Hedefleri 

(Anne) 

48-60 82 4,12 ,978 

60-72 90 4,12 

Benlik 

Gelişimi 

(Baba) 

48-60 82 4,19 ,978 

60-72 90 4,19 

Aileye Yönelik 

Sosyalleştirme 

48-60 82 4,16 ,652 

60-72 90 4,21 
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Hedefleri 

(Baba) 

*p<0.05 

 

Tablo 3’e göre ebeveynlerin benlik gelişimi ve aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutları ile çocuğun cinsiyeti değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde; erkek çocukların annelerinin benlik 

gelişimine yönelik sosyalleştirme hedefleriyle, babaların aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutu puan ortalamalarının (X=4,30; 

X=4,30), kız çocukların ortalamalarına (X=4,07;X=4,08) göre daha 

yüksek olduğu ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki meydana 

getirdiği(p=,021;p=,036) görülmektedir.  

Ebeveynlerin babaların benlik gelişimiyle, annelerin aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutları ile çocuğun cinsiyeti değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,514; p=,328).   

Aynı tabloda ebeveynlerin benlik gelişimi ve aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutları ile çocuğun yaşı değişkeni arasındaki 

ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,153; p=,978; p=,978; p=652).   

Tablo 4.  

Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeğinin Alt Boyutlarından Elde Edilen 

Puanlar ile Sosyoekonomik Düzey Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi(ANOVA) Sonuçları 

 

 Değişkenler N X P Farklılığı

n Kaynağı 

 Sosyoekonomi

k Düzey 

    

Benlik 

Gelişimi 

(Anne) 

Alt 46 4,16 ,893  

Orta   61 4,17 

Üst  65 4,21 
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Aileye 

Yönelik 

Sosyalleştirm

e Hedefleri 

(Anne) 

Alt 46 4,04 ,909  

Orta   61 4,07 

Üst  65 4,13 

Benlik 

Gelişimi 

(Baba) 

Alt  46 4,17 ,045

* 

3>1 

Orta   61 4,18 

Üst  65 4,22 

Aileye 

Yönelik 

Sosyalleştirm

e Hedefleri 

(Baba) 

Alt  46 4,25 ,437  

Orta  61 4,17 

Üst  65 4,21 

*p<0.05 

 

Tablo 4’ye göre ebeveynlerin benlik gelişimi ve aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutları ile sosyoekonomik düzey değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların 

babalarının benlik gelişimine yönelik sosyalleştirme hedefleri alt boyutu 

puan ortalamalarının (X=4,17), üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların 

ortalamalarına (X=4,22) göre daha düşük olduğu ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki meydana getirdiği(p=,045) görülmektedir. Farklılığın 

kaynağı incelendiğinde ise üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların 

babalarının, alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların babalarına göre daha 

benlik gelişimine yönelik sosyalleştirme hedeflerini tercih ettikleri 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Annelerin benlik gelişimiyle, ebeveynlerin aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri alt boyutları ile sosyoekonomik düzey değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,893; p=,909; 

p=,437).   
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Tablo 5.  

Çocukların 60-72 Aylık Çocuklar İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum 

Ölçeği’nin Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlar ile Ebeveynlerin 

Sosyalleştirme Hedefleri Ölçeğinin Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlar 

Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi  

 

Alt Boyutlar   Sosyal 

Yaşamın 

Gerekleri

ne Uygun 

Davranm

a 

Sosyal 

Duruma 

Uygun 

Tepki 

Verme 

Akranlarl

a 

Etkileşim  

Sosyal 

Çevreye 

Pozitif 

Yaklaşm

a  

Benlik 

Gelişimi 

(Anne) 

R 

P 

N 

,296** 

000 

172 

,103 

,233 

172 

,051 

,562 

172 

,043 

,580 

172 

Aileye 

Yönelik 

Sosyalleştirm

e Hedefleri 

(Anne) 

R 

P 

N 

,040 

599 

172 

,106 

,221 

172 

,049 

,568 

172 

-,074 

,337 

172 

Benlik 

Gelişimi 

(Baba) 

R 

P 

N 

,143 

,062 

172 

,098 

,258 

172 

,118 

,176 

172 

,088 

,251 

172 
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Aileye 

Yönelik 

Sosyalleştirm

e Hedefleri 

(Baba) 

R 

P 

N 

,188 

,057 

172 

,161 

,061 

172 

,063 

,473 

172 

-152* 

,046 

172 

*p<0.05        **p<0.01 

Tablo 5 incelendiğinde, annelerin benlik gelişimine yönelik 

sosyalleştirme hedefleri ile çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun 

davranma durumları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde (r=,296) 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(p=,000). Ayrıca babaların aileye 

yönelik sosyalleştirme hedefleri ile çocukların sosyal çevreye pozitif 

yaklaşma durumları arasında istatistiksel olarak negatif yönde(r=,152) 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(p=,046).  

Aynı tablo incelendiğinde annelerin aileye yönelik sosyalleştirme 

hedefleri ve babaların benlik gelişimine yönelik hedefleri ile çocukların 

sosyal duygusal uyumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri ile çocukların sosyal duygusal 

uyumları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, çocukların yaşı ve 

cinsiyeti ile sosyoekonomik düzey değişkenlerinin çocukların sosyal 

duygusal uyumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

yarattığı belirlenmiştir.  

Çalışmada ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri, çocuğun yaşı 

değişkenine göre farklılık göstermemekte ancak çocuğun cinsiyeti ve 

sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  

Son olarak bu çalışmada ebeveynlerin sosyalleştirme hedefleri ile 

çocukların sosyal duygusal uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki olduğu, annelerin benlik gelişimine yönelik sosyalleştirme 

hedefleri arttıkça çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma 

davranışlarının da arttığı belirlenmiştir. Ayrıca babaların aileye yönelik 

sosyalleştirme hedefleri arttıkça çocukların sosyal çevreye pozitif 

yaklaşma davranışları azalmaktadır.  Ebeveynlerin sosyalleşme hedefleri 

ile çocukların sosyal duruma uygun tepki verme ile akranlarla etkileşim 

davranışları arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Bu çalışma Ankara ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 172 

çocuk, öğretmenleri ve ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki 
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çalışmalar daha geniş ve farklı bölgelerde yer alan çalışma gruplarıyla 

gerçekleştirilebilir.  Sonraki çalışmalar hem ebeveynlerin sosyalleştirme 

hedeflerini hem de çocukların sosyal duygusal uyumlarını etkileyebilecek 

değişkenlerle (kültür, bağlanma, mizaç, ebeveyn tutumu, aile içi iletişim 

vb.) desteklenerek literatüre katkı sağlanabilir. 
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EBEVEYNLERİN SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİ İLE 

ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKİNLİKLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Kübra EKE 

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

İnsan sosyal bir varlık olarak tanımlanmakta ve yaşamı boyunca mevcut 

sosyal bağlamlardaki ilişkilere dahil olma, yeni sosyal bağlamlar ve 

ilişkiler oluşturma eğilimi içerisinde yer almaktadır. Bu süreç içerisinde 

doyurulmamış ihtiyaçlar ve farklı beklentiler doğrultusunda çatışmalar 

yaşanabilmekte ve çözülebilmesi için çeşitli boyutları içeren becerilere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Nezu (2004) tarafından sosyal sorun çözme, günlük sorunların 

çözümünde başarıya ulaşmak için kullanılan bilişsel davranışçı bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır. Bu beceriler, sosyal iletişim ve etkileşim 

sürecinde yaşanacak ikilemlerden ötürü başa çıkılmasında güçlük 

yaşanacak sosyal durumları önleyici niteliğe sahiptir (Bredekamp,2015).   

Sosyal sorun çözme becerileri; yaşam döngüsü içerisinde çatışma 

yaşanılan durumlarda karar vermeyi kolaylaştıran, farklı çözüm yollarının 

keşfedilmesine olanak tanıyan, çözüm yollarının artı ve eksi yönlerinin 

değerlendirilerek en uygun çözüm yönteminin tercih edilmesini sağlayan 

bilişsel-davranışsal bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Ataş & Efeçınar, 

2017).  

Sosyal sorun çözme becerileri; bireysel yetenekleri geliştirerek bireyin 

davranışlarında değişmeye neden olan (Kneeland, 2000), sorunun çeşidi, 

gösterimi ve bireysel farklılıklara bağlı olarak çeşitlilik gösteren (Lee, 

2015), çaba gerektiren amaçlı bir süreç (Smith & Daunic, 2006) olarak ele 

alınmaktadır. 

Sosyal problemlerin çözüm süreci; bir problemin varlığını belirleyerek 

problemi tanımlama, problem tiplerine göre sınıflama, yaklaşım metotları 

sunma ve problem çözme şeklinde yapılandırılmıştır (Lee, 2015; Smith & 

Daunic, 2006). 

Problem çözme becerisi gelişmiş bireyler, akademik, iş ve sosyal 

hayatlarında başarıyı yakalamakta, başarılarından elde ettikleri doyum 

neticesinde ruh sağlıklarını daha iyi koruyabilmekte, sağlıklı ve uyumlu bir 

şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu becerinin eksikliğinde ise 

depresyon ve kaygı bozukluğu yaşanabilmekte, çabuk vazgeçme ve pes 
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etme davranışları sergilenerek öğrenilmiş çaresizlik yaşanabilmekte ve 

çözülebilecek problemlerin çözümüne engel olabilmektedir (Ataş & 

Efeçınar,2017). 

Kneeland (2000), sorun çözmenin pek çok beceri gibi öğrenilebilir 

olduğunu belirtmiştir. Öğrenilebilirlik üzerinde farklı kuramlar farklı 

görüşleri benimsemişlerdir. 

Bandura’nın Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramına göre her şeyi yaparak 

öğrenmek gerekmez, başka bireylerin davranışları ve duygusal tepkileri de 

gözlenerek pek çok davranış öğrenilebilir. Sosyal durumlardaki 

öğrenmeler taklit yoluyla gerçekleşir ve anne-baba, öğretmen ve arkadaş 

gibi önemli bireylerin davranışları gözlemlenip model alınarak davranışa 

çevrilir (Spancer, 2006).  

Çocuğun sosyal davranış örüntülerini ve duygusal dünyasına şekil 

veren temel faktörlerin başında ebeveynlerin çocuklarına yönelttikleri 

yaklaşımlar ve davranışlar gelmekte; cinsiyet rollerinden sosyal 

davranışlara, aile içi rollerden problem çözmeye pek çok özelliğin 

gelişiminde rol oynamaktadırlar. (Demircioğlu, 2016; Yağmurlu, 2015).   

Ebeveynlerin sosyal hayattaki olay ve olgular karşısında sorunu ele 

alma ve çözme stratejileri çocuklar tarafından modellenerek davranışa 

çevrilmektedir.  

Çocuklar tarafından modellenen davranışlar, sosyal etkileşim sürecinde 

yetenek ve becerilerle birleşerek bireyin kendi davranış kalıplarını 

oluşturmasını sağlamaktadır. Bireyin beceri ve yetenekleri doğrultusunda 

bir davranışın ortaya çıkışını sağlamak için gerekli eylemleri organize 

etmeye ilişkin inançları olarak tanımlanan sosyal yetkinlik (Bandura, 

1986) bireyin sosyal hayata uyumunun ve sosyal gelişiminin 

sağlanmasında önem taşımaktadır. 

Yüksek sosyal yetkinliğe sahip çocukların; ebeveynleri ile duygusal 

yönden güçlü bağlar kuran, yetişkinler ve akranlarıyla olumlu ilişkiler 

kuran, akranları tarafından tüm etkinlik süreçlerine dahil edilen, paylaşma, 

iş birliği gibi prososyal davranışları sergileyen, özgüvene sahip çocuklar 

oldukları bilinmektedir (Berk, 2013; Kasten, 2017). 

  

Tüm bu bilgiler ışığında davranışların şekillenmesinde büyük öneme 

sahip ebeveynlerin, olumlu modeller olarak yaşanan yüzyılın 

gerekliliklerini bir arada barındıran, sosyal açıdan yetkin bireylerin 

yetişmesine olanak tanımaları önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak bu 

araştırma ile ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların 

sosyal yetkinlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın alt amaçları şunlardır; 
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 Çocukların sosyal yetkinlikleri, çocuklara ilişkin 

değişkenlere (yaş, cinsiyet) ve anne-babalarına ilişkin 

değişkenlere (ailenin sosyoekonomik düzeyi, annenin çalışma 

durumu, eğitim düzeyi) göre farklılaşmakta mıdır? 

 Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri, çocuklara 

ilişkin değişkenlere (yaş, cinsiyet) ve anne-babalarına ilişkin 

değişkenlere (ailenin sosyoekonomik düzeyi, annenin çalışma 

durumu, eğitim düzeyi) göre farklılaşmakta mıdır? 

 Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların 

sosyal yetkinlikleri arasında bir ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların 

sosyal yetkinlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve ebeveynlerin sosyal 

sorun çözme becerileri ile çocukların sosyal yetkinliklerinin yaş, cinsiyet, 

sosyoekonomik düzey, annenin çalışma durumu, ebeveyn eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla 

ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.  

Çalışma Grubu  

Bu çalışmanın çalışma grubunu Ankara il sınırları içerisinde okul 

öncesi eğitime devam eden 134 çocuk ve 134 anne-baba çifti 

oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken, uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Uygun örneklemede araştırmacılar, çalışma grubunu 

oluşturan kişileri uygulama yapılabilir, ulaşılması kolay, gönüllü 

bireylerden seçmektedir (Gravetter & Forzano, 2012). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması amacı ile “Demografik Bilgi Formu”, 

“Sosyal Sorun Çözme Envanteri” ve “Sosyal Yetkinlik ve Davranış 

Değerlendirme-30 Ölçeği” kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: 

Araştırmaya katılan çocukların yaş ve cinsiyetleri ile araştırmaya 

katılan ebeveynlerin eğitim düzeyleri, annenin çalışma durumu, ailenin 

sosyoekonomik düzeyi gibi demografik bilgilerinin eldesine yönelik 

maddelerden oluşmaktadır. 

Sosyal Sorun Çözme Envanteri 

Sosyal sorun çözme envanteri, insanların sosyal sorun çözme 

becerilerini ölçme amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. D’Zurilla ve 

Nezu tarafından 1990 yılında geliştirilen envanter; Duyan & Gelbal 
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tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Envanter 2 ana alt boyut 

ve 7 ara alt boyut içermekte ve toplam 70 maddeden oluşmaktadır. 

Duyan & Gelbal (2008) tarafından her bir boyut için yapılan güvenirlik 

analizleri neticesinde hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları alt boyutlar 

için .69-.93 aralığında, ölçeğin tamamı için .95 şeklindedir. 

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30) 

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği, okul öncesi 

dönemdeki çocukların sorun belirtileri ile sosyal becerilerinin niceliğini 

değerlendirmek için tasarlanmış bir ölçme aracıdır. LaFreniere ve Dumas 

tarafından 1996 yılında geliştirilen ölçek; Çorapçı, Aksan, Yalçın & 

Yağmurlu tarafından 2010 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek; sosyal 

yetkinlik, kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete- içe dönüklük olmak üzere 3 

alt boyutu içermektedir. Ölçek, sosyal yetkinliğe yönelik 10 madde, 

kızgınlık-saldırganlığa yönelik 10 madde, anksiyete-içe dönüklüğe yönelik 

10 madde olmak üzere toplam 30 maddeden oluşmaktadır.  

Cevaplayıcılar, ölçekteki her bir maddeye “Her zaman” ve “Hiçbir 

zaman” arasında sıklık oranlarına göre değişen altı seçenek arasında cevap 

vermektedir 

Çorapçı, Aksan, Yalçın & Yağmurlu (2010) tarafından her bir boyut 

için yapılan güvenirlik analizleri neticesinde hesaplanan Cronbach Alpha 

katsayıları sosyal yetkinlik boyutu için .88, kızgınlık-saldırganlık boyutu 

için .87, anksiyete-içe dönüklük boyutu için .84 şeklindedir. 

Verilerin Analizi   

Çalışma verilerinin değerlendirilmesi için istatistiksel analizler SPSS23 

paket programıyla yapılmış olup, amaç ve alt amaçlar doğrultusunda 

gerekli istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Verilerin normalitesi, 

basıklık-çarpıklık katsayılarının incelenmesiyle belirlenmiş, basıklık ve 

çarpıklığın katsayısının (+2 & -2 ) aralığında olmasından ötürü verilerin 

normal dağılım gösterdiği görülmüş (Pallant,2001) ve parametrik 

yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın ana ve alt amaçları doğrultusunda 

değişkenler ve ölçekler arası ilişkiler t testi, tek yönlü varyans analizi ve 

korelasyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır.  
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 BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1.  

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeğinin Alt 

Boyutlarından Elde Edilen Puanlar ile Çocuğun Cinsiyet ve Yaşı ile 

Annenin Çalışma Durumu Değişkenlerine İlişkin t-testi Sonuçları 

 

 Değişkenler N X P 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

   

Sosyal 

Yetkinlik 

Kız 74 3,28 ,089 

Erkek  60 3,10 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

Kız  74 3,20 ,023* 

Erkek  60 3,36 

Anksiyete-İçe 

Dönüklük 

Kız  74 3,37 ,235 

Erkek  60 3,26 

 Çocuğun 

Yaşı  

   

Sosyal 

Yetkinlik 

48-60 69 3,03 ,000** 

60-72 65 3,35 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

48-60 69 3,47 ,000** 

60-72 65 3,09 

Anksiyete-İçe 

Dönüklük 

48-60 69 3,48 ,000** 

60-72 65 3,15 

 Annenin 

Çalışma 

Durumu 

   

Sosyal 

Yetkinlik 

Çalışıyor 56 3,31 ,726 

Çalışmıyor  78 3,27 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

Çalışıyor  56 3,21 ,803 

Çalışmıyor  78 3,19 

Anksiyete-İçe 

Dönüklük 

Çalışıyor  56 3,32 ,892 

Çalışmıyor  78 3,31 
*p<0.05 **p<0.01 

 

Tablo 1’e göre çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve içe 

dönüklük-anksiyete alt boyutları ile çocuğun cinsiyeti değişkeni arasındaki 

ilişki incelendiğinde erkek çocukların kızgınlık-saldırganlık alt boyutu 

ortalamalarının (X=3,36) kız çocukların ortalamalarından (X=3,20) daha 
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yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalara göre erkek çocukların 

kızgınlık-saldırganlık düzeyleri kızlara göre daha yüksektir ve istatistiksel 

açıdan kızgınlık-saldırganlık alt boyutu ile çocuğun cinsiyeti değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur (p=,023).  

Sosyal yetkinlik ve içe dönüklük-anksiyete alt boyutlarında kız 

çocuklarının ortalamalarının (X=3,28; X=3,37) erkek çocukların 

ortalamalarından (X= 3,10; X=3,36) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortalamalara göre kız çocukların sosyal yetkinlik ve içe dönüklük-

anksiyete düzeyleri erkek çocuklara göre daha yüksektir ancak istatistiksel 

açıdan sosyal yetkinlik ve içe dönüklük-anksiyete alt boyutları ile cinsiyet 

değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,089; 

p=,235). 

İlgili literatür incelendiğinde cinsiyet değişkeninin saldırganlık 

üzerindeki etkisi hususunda farklı bulguların mevcut olduğu 

görülmektedir. Yapılan pek çok araştırmada (Akdoğan, 2016; Casas 

vd.,2006; Chen & Jiang, 2002; Çorapçı vd.,2010;) bu araştırmanın 

bulgularıyla benzer olarak erkek çocukların kız çocuklarına kıyasla daha 

saldırgan davranışlar sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan 

farklı olarak Şendil (2010) ve Topaloğlu (2013) cinsiyetin saldırganlık 

üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşarak çalışmanın bulgularıyla 

örtüşmeyen sonuçlar elde etmişlerdir. 

Aynı tabloda çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve içe 

dönüklük-anksiyete alt boyutları ile çocuğun yaşı değişkeni arasındaki 

ilişki incelendiğinde kızgınlık-saldırganlık ve içe dönüklük-anksiyete alt 

boyutlarında; 48-60 aylık çocukların ortalamalarının (sırasıyla X=3,47; 

X=3,48;) 61-72 aylık çocukların ortalamalarından (sırasıyla X=3,09; 

X=3,15) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalara göre 48-60 aylık 

çocuklar 61-72 aylık çocuklara göre daha saldırgan ve içe dönük 

davranışlar sergilemektedir ve istatistiksel açıdan kızgınlık-saldırganlık ve 

içe dönüklük anksiyete alt boyutları ile çocuğun yaşı değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki mevcuttur (sırasıyla p=,000; p=,000).  

Ayrıca 61-72 aylık çocukların sosyal yetkinlik alt boyutu puan 

ortalamaları (X=3,35), 48-60 aylık çocukların ortalamalarından(X=3.03) 

daha yüksektir ve istatistiksel açıdan sosyal yetkinlik alt boyutu ile 

çocuğun yaşı değişkeni arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur (p=,000). 

Yapılan araştırmalarda (Akdoğan, 2016; Kapıkıran, İvrendi & Adak, 

2006; Meifang & Dan, 2010) artan yaşla birlikte sosyal davranışların 

gösteriminde yetkinleşildiği ve antisosyal davranışların gösteriminde 

azalma olduğu görülmektedir.  

Yine aynı tabloda çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve 

içe dönüklük-anksiyete alt boyutları ile annenin çalışma durumu değişkeni 
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arasındaki ilişki incelendiğinde değişkenler arasında istatistiksel anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,726; p=,803; p=,892).  

İlgili literatür incelendiğinde, annenin çalışma durumunun sosyal 

yetkinlik üzerindeki etkisi hususunda farklı bulguların mevcut olduğu 

görülmektedir. Nalbant (2016) ve Topaloğlu (2013), çalışan annelere sahip 

çocukların çalışmayan annelere kıyasla sosyal yönden daha yetkin 

oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Andı (2014) ise annenin çalışma 

durumunun sosyal yetkinlik davranışları üzerinde hiçbir anlamlı farklılık 

yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, 

Andı’nın (2014) bulgularıyla örtüşmektedir. 

 

Tablo 2.  

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeğinin Alt 

Boyutlarından Elde Edilen Puanlar ile Sosyoekonomik Düzey, Annenin 

Eğitim Düzeyi ve Babanın Eğitim Düzeyi Değişkenlerine İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 Değişkenler N X P 

 Sosyoekonomik 

Düzey 

   

Sosyal 

Yetkinlik 

 

Alt 54 3,14 ,403 

Orta   48 3,07 

Üst  32 3,24 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

 

Alt 54 3,16 ,448 

Orta   48 3,23 

Üst  32 3,35 

Anksiyete-

İçe Dönüklük 

Alt  54 3,18 ,354 

Orta   48 3,24 

Üst  32 3,37 
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 Annenin Eğitim 

Düzeyi   

   

Sosyal 

Yetkinlik 

 

İlkokul  45 3,15 ,193 

Ortaokul  28 3,35 

Lise  42 3,39 

Üniversite  19 3,20 

 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

 

İlkokul  45 3,07 ,254 

Ortaokul  28 3,27 

Lise  42 3,25 

Üniversite  19 3,18 

Anksiyete-

İçe Dönüklük 

İlkokul  45 3,18 ,217 

Ortaokul  28 3,38  

Lise  42 3,40  

Üniversite  19 3,26  

 

 

Babanın Eğitim 

Düzeyi  

   

Sosyal 

Yetkinlik 

 

İlkokul  40 3,27 ,910 

Ortaokul   26 3,28 

Lise  32 3,28 

Üniversite  36 3,33 

İlkokul  40 3,31 ,969 
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Kızgınlık-

Saldırganlık 

 

Ortaokul   26 3,30 

Lise  32 3,31 

Üniversite  36 3,33 

Anksiyete-

İçe Dönüklük 

İlkokul  40 3,19 ,962 

Ortaokul   26 3,20 

Lise  32 3,21 

Üniversite  36 3,21 

 

 

Tablo 2.’ye göre çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve 

içe dönüklük-anksiyete alt boyutları ile sosyoekonomik düzey değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,403; p=,448; 

p=,354). 

İlgili literatür incelendiğinde, sosyoekonomik düzeyin sosyal yetkinlik 

üzerindeki etkisi hususunda farklı bulguların mevcut olduğu 

görülmektedir. Çorapçı vd. (2010), yükselen gelir düzeyinin sosyal 

yetkinlik düzeyini arttığını tespit etmiştir. Nalbant (2016) ise gelir 

düzeyinin sosyal yetkinlik davranışları üzerinde hiçbir anlamlı etkililik 

yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, 

Nalbant’ın (2016) bulgularıyla örtüşmektedir. 

Aynı tabloda çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve içe 

dönüklük-anksiyete alt boyutları ile annenin eğitim düzeyi değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,193; p=,254; 

p=,217). 

Yine aynı tabloda çocukların sosyal yetkinlik, kızgınlık saldırganlık ve 

içe dönüklük-anksiyete alt boyutları ile babanın eğitim düzeyi değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,910; p=,969; 

p=,962). 

İlgili literatürde incelendiğinde ebeveynlerin eğitim düzeylerinin sosyal 

yetkinlik üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda, farklı bulguların 
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mevcut olduğu görülmektedir. Karaaslan (2012) ve İlhan (2017), 

ebeveynlerin eğitim düzeylerinin sosyal yetkinlikler üzerinde anlamlı bir 

farklılık yarattığı; Topaloğlu (2013) ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça 

sosyal yetkinlik düzeyinin arttığını sonucuna ulaşmıştır. Nalbant (2016) ise 

gelir düzeyinin sosyal yetkinlik davranışları üzerinde hiçbir anlamlı 

farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmadan elde edilen 

bulgular, Nalbant’ın (2016) bulgularıyla örtüşmektedir. 

 

Tablo 3.  

Sosyal Sorun Çözme Envanterinden Elde Edilen Toplam Puanlar ile 

Çocuğun Cinsiyet ve Yaşı ile Annenin Çalışma Durumu Değişkenlerine 

İlişkin t-testi Sonuçları 

 Değişkenler N X P 

 Çocuğun 

Cinsiyeti 

   

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Anne) 

Kız 74 3,24 ,278 

Erkek 60 3,30 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

Kız 74 3,41 ,246 

Erkek 60 3,47 

 Çocuğun Yaşı    

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

48-60 69 3,32 ,018* 

60-72 65 3,21 
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Becerisi 

(Anne) 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

48-60 69 3,48 ,048* 

60-72 65 3,39 

 Annenin 

Çalışma 

Durumu 

   

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Anne) 

Çalışıyor 56 3,33 ,015* 

Çalışmıyor 78 3,22 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

Çalışıyor 56 3,51 ,010* 

Çalışmıyor 78 3,39 

*p<0.05 

 

Tablo 3’e göre ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme 

becerileri ile çocuğun cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde 

erkek çocukların ortalamalarının (sırasıyla X=3,30; X=3,47) kız 

çocukların ortalamalarından (sırasıyla X=3,24; X=3,41) daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Ortalamalara göre ebeveynlerin erkek çocuklarına 

yönelen sosyal sorun çözme becerileri; kız çocuklara göre daha yüksektir 
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ancak istatistiksel açıdan ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile 

çocuğun cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(sırasıyla p=,278; p=,246).   

Aynı tabloda ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme 

becerileri ile çocuğun yaşı değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde 48-60 

aylık çocukların ortalamalarının (sırasıyla X=3,32; X=3,48;) 61-72 aylık 

çocukların ortalamalarından (sırasıyla X=3,21; X=3,39) daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Ortalamalara göre ebeveynlerin 48-60 aylık 

çocuklarına yönelttiği sosyal sorun çözümleri 61-72 aylık çocuklara göre 

daha yüksektir ve istatistiksel açıdan ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal 

sorun çözme becerileri ile çocuğun yaşı değişkeni arasında anlamlı bir 

ilişki mevcuttur (sırasıyla p=,018; p=,048).  

Yine aynı tabloda ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme 

becerileri ile annenin çalışma durumu değişkeni arasındaki ilişki 

incelendiğinde çalışan annelerin olduğu ailelerde ebeveynlerin sosyal 

sorun çözme becerileri puan ortalamalarının (X=3,33; X=3,51) çalışmayan 

annelerin olduğu ailelerdeki ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri 

puan ortalamalarından (X= 3,22; X=3,39) daha yüksektir ve istatistiksel 

açıdan ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme becerileri ile 

annenin çalışma durumu değişkeni arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur 

(sırasıyla p=,015; p=,010).  

Anne, çalışma hayatına girmesiyle birlikte bir toplumsal role daha sahip 

olmakta, bu toplumsal rol ekstra sorumluluklar getirmekte, gelen 

sorumluluk da aile içerisindeki her bireyin daha efektif ve sorun çözücü 

olmasını gerekli kılmaktadır.  

Tablo 4.  

Sosyal Sorun Çözme Envanterinden Elde Edilen Toplam Puanlar ile 

Sosyoekonomik Düzey ve Eğitim Düzeyi Değişkenlerine İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

 Değişkenler N X P Farklılığın 

Kaynağı 

 Sosyoekonomik 

Düzey 

    

Sosyal 

Sorun 

Alt 54 3,16 ,589  

Orta 48 3,32 
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Çözme 

Becerisi 

(Anne) 

Üst 32 3,35 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

 

Alt 54 3,01 ,427  

Orta 48 3,07 

Üst 32 3,14 

 Eğitim Düzeyi     

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Anne) 

 

İlkokul 45 3,19 ,045 3>1 

Ortaokul 28 3,31 

Lise 42 3,36 

Üniversite 19 3,27 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

İlkokul 35 3,33 ,013 3>1 

Ortaokul 34 3,41 

Lise 46 3,50 

Üniversite 19 3,38 

*p<0.05 

Tablo 4’e göre ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme 

becerileri ile sosyoekonomik düzey değişkeni arasındaki ilişki 

incelendiğinde, ilgili değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=,589; p=,427).   
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Aynı tabloda ebeveynlerin(anne-babaların) sosyal sorun çözme 

becerileri ile eğitim düzeyi değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde her 

iki ebeveynde de eğitim düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

meydana getirmiştir (sırasıyla p=,045; p=,013). Farklılığın kaynağı 

incelendiğinde ise lise mezunu ebeveynlerin ilkokul mezunu ebeveynlere 

göre sosyal sorun çözme puan ortalamalarının daha yüksek olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda ebeveynlerin eğitim 

seviyesindeki artışın sosyal problem çözmeye yönelik becerileri de 

arttırdığı söylenebilir.  

 

Tablo 5.  

Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği’nin 

Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlar ile Ebeveynlerin Sosyal Sorun Çözme 

Envanterinden Aldıkları Toplam Puanlar Arasındaki İlişkinin Korelasyon 

Analizi  

Alt 

Boyutlar 

 Sosyal 

Yetkinlik 

Kızgınlık-

Saldırganlık 

İçe 

Dönüklük-

Anksiyete 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Anne) 

R 

P 

N 

,294** 

,001 

134 

-,141 

,105 

134 

-,183* 

,035 

134 

Sosyal 

Sorun 

Çözme 

Becerisi 

(Baba) 

R 

P 

N 

,193* 

,025 

134 

-,055 

,525 

134 

-,038 

,666 

134 

 

Tablo 5 incelendiğinde annelerin sosyal sorun çözme becerileri ile 

çocukların sosyal yetkinlik alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönde (r=,294) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(p=,001). 
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Aynı zamanda babaların sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların 

sosyal yetkinlik alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak pozitif 

yönde (r=,193) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(p=,025).   

Ayrıca annelerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların içe 

dönüklük-anksiyete alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak negatif 

yönde(r=-,183) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(p=,035).  

Aynı tablo incelendiğinde anne ve babaların sosyal sorun çözme 

becerileri ile kızgınlık-saldırganlık alt boyut puanlarıyla, babaların sosyal 

sorun çözme becerileri ile içe dönüklük-anksiyete alt boyut puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Anne-baba-çocuk iletişiminde, yansıtılan olumlu ve olumsuz 

duyguların çocukların sosyal beceri ve yeterlilikleri üzerinde olumlu 

etkilere sahip olduğu düşünüldüğünde (Eisenberg vd.,2001) kriz anlarında 

sorun ve duyguların ifade ediliş biçimi ile çözüme ulaştırma süreçlerinin 

de çocuklar tarafından benimsenip model alınarak sosyal yetkinlikler 

üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların sosyal 

yetkinlikleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, çocukların yaşı 

ve cinsiyeti değişkenlerinin çocukların sosyal yetkinlik düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ancak 

sosyoekonomik düzey, annenin çalışma durumu, ebeveynlerin eğitim 

düzeyi değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

yaratmadığı tespit edilmiştir.  

Çalışmada ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri, çocuğun 

cinsiyeti ve sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre farklılık 

göstermemekte ancak çocuğun yaşı, annenin çalışma durumu ve eğitim 

düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Çalışan 

annelere ve küçük yaş grubu çocuklara sahip ailelerde ebeveynler daha 

sosyal problem çözücü olmakta, eğitim seviyesi arttıkça ebeveynlerin de 

problem çözme becerileri artış göstermektedir. 

Son olarak bu çalışmada ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile 

çocukların sosyal yetkinlik davranışları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu, ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri 

arttıkça çocukların sosyal yetkinlik davranışlarının da arttığı belirlenmiştir. 

Ayrıca annelerde sosyal sorun çözme becerileri azaldıkça çocukların içe 

dönüklük-anksiyete davranışları artmaktadır. Ebeveynlerin sosyal problem 

çözme becerileri ile çocukların kızgınlık-saldırganlık davranışları arasında 

ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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Bu çalışma Ankara ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 134 

çocuk ve ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki çalışmalar daha 

geniş ve farklı bölgelerde yer alan çalışma gruplarıyla gerçekleştirilebilir.  

Sonraki çalışmalar hem ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerilerini hem 

de çocukların sosyal yetkinliklerini etkileyebilecek değişkenlerle (kültür, 

bağlanma, mizaç, ebeveyn tutumu, aile içi iletişim vb.) desteklenerek 

literatüre katkı sağlanabilir. 
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Giriş 

Günümüzde yetşkin bireyler, günlük hayat ve çalışma hayatı içinde 

çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorlukları aşmak için ise en önemli 

yol eğitimdir (Ünal,1996). Eğitim sonucunda ekonomik olarak bağımsız 

olan birey toplum içinde de güçlenmektedir (Aşır,2011). 

Bülbül’e (1991) göre; zorunlu eğitimini tamamlamış bireyler yetişkin 

olarak kabul edilmektedir (Bülbül,1991). UNESCO (1985) yetişkini, 

bedensel ve düşünsel bakımdan olgunluğa erişmiş kişi olarak 

tanımlanmaktadır. Celep (2004) ise yetişkini, zihinsel ve bedensel 

gelişimini tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik 

bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk almış kişi olarak 

adlandırmaktadır. Miser (1999) ise 15 yaşını geçmiş bireylerin yetişkin 

adını vermektedir. 

Yetişkin eğitimi ise yetişkinlerin eğitimi için gerekli programların, 

araç-gereçlerin, yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesini konu edinen bir 

eğitim dalıdır (Başaran, 1996). Başka bir ifade ile yetişkin eğitimi hem 

yetişkinin hem eğiticinin belirli amaçları gerçekleştirmek için öğretim 

hedefleri ve içeriğinin önceden belirlendiği kasıtlı ve planlı eğitim 

faaliyetleridir (Uysal, 2004) 

Çeşitli sebeplerle örgün eğitimin dışında kalmış veya farklı sebeplerle 

eğitim ihtiyacı bulunan bireyler ilerleyen yıllarda yetişkinler için 

düzenlenen eğitim faaliyetlerinden yararlanabilmektedirler. Yetişkinler 

için gerçekleştirilen kurslar; ekonomik, toplumsal ya da kültürel 

eksiklikleri gidermesi yönünden gereklidir. Eğitim yoksunuluğuna sahip 

olan insanlar açısından bu faaliyetler hayatlarını değiştirme açsısından 

önemlidir. Türkiye’de gerek yetişkinlere gerekse örgün eğitim sürecinden 

geçmemiş ya da örgün eğitimin dışına çıkmış yetişkinlerin, eğitim 

gereksinimlerini karşılamak için planlı ve örgütlü eğitim-öğretim 

faaliyetleri yürütülmektedir (Geray, 2002). Bu eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde yetişkin eğitiminin devamlılık kazanabilmesi, yetişkinlere 
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uygulanan eğitimlerin herkesin bireysel gereksinimlerine yanıt verecek 

nitelikte olmasına bağlıdır (Şimşek, 2002). 

Halk Eğitim Merkezleri (HEM)’indeki kurslara katılan katılımcıların 

katıldığı programların içeriği onların gelişimlerine katkıda bulunması 

açısından önemlidir (Miser, 1987). Katıldıkları kursların yetişkilerin 

yaşamlarında değişiklik yaratmaya katkıda bulunması gerekmektedir. Bu 

nedenle de HEM’ler kapsamındaki eğitim faaliyelerine devam eden 

yetişkinler kendi hayatlarında kullandıkları bilgilerden 

faydalanabilecekleri, sahip oldukları bilgilerin transferini yapabilecekleri 

programları tercih etmektedirler (Aşır, 2011). 

Amaç 

Örgün eğitim kurumları dışındaki yetişkin bireylerin sahip olduğu bilgi 

ve becerilerin yenilenmesi ve geliştirilmesi yetişkin eğitimi ile 

sağlanmaktadır. Yetişkin eğitimi, yetişkinlerin yeteneklerini 

geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, mesleki yeterliklerini 

iyileştirmelerine, dezavantajlarından kurtulmalarına olanak sağlayan 

sistemli ve düzenli eğitim süreçlerinin tümünü ifade eder. Eğitim istemi 

ölçeğinin de HEM eğitim programlarına katılan yetişkinlerin toplumsal 

cinsiyet bağlamında eğitim istemlerini ölçümlemesi açısından önemli 

araçlardan biri olması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu bölümde çalışma grubu, ölçek maddelerinin hazırlanması, geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Taslak ölçeğin pilot ve asıl uygulamaları seçkisiz örneklem yöntemiyle 

seçilen HEM’lerde 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, temel bir araştırma niteliğinde olup, Sinop il merkezi, Boyabat 

ve Ayancık ilçesinde bulunan üç halk eğitim merkezinde, araştırma 

kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 158 yetişkin 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde analiz işlemleri 

için örneklem büyüklüğü belirlenirken araştırmacılar arasında genel kabul 

gören madde sayısının en az 5 katı olması gerektiği yaklaşımıdır 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). 

Çalışma grubuna 30 maddelik bir ölçek formu uygulandığı dikkate 

alındığında 158 katılımcı ile çalışmanın yapılmış olması istatistiki işlemler 

için yeterli sayıya ulaşıldığı şeklinde ifade edilebilir.  Uygulamadan sonra 

toplanan veriler incelenmiş; eksik ya da fazla işaretleme gibi problemlerin 

tespit edildiği 12 ölçek değerlendirme dışında tutulmuştur. 
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Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri; yetişkinlerin kişisel ve eğitim istemine ilişkin 

özelliklerini değerlendiren “Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Eğitim 

Programlarına Katılan Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Eğitim İstemlerinin Değerlendirilmesi Ölçeği Taslağı” kullanılarak 

toplanmıştır. 

Taslak; literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan, 

yetişkinlerin kişisel durumlarını içeren (cinsiyet, yaş, uyruk, yerleşim yeri, 

medeni durumu, eğitim düzeyi, gelir durumu, çalışma durumu, evde kaç 

kişinin yaşadığı) 11 soru yer almaktadır. 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Eğitim Programlarına Katılan 

Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Eğitim İstemlerinin 

Değerlendirilmesi Ölçeği Taslağı”; Kapsam geçerliği için 33 maddeli 

taslak ölçek, 11 uzmanına iletilerek görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri 

sonucunda madde sayısı 30 olarak değişmiştir. 

Ölçek, “Pek Çok” ile “Hiç” arasında değerlendirilen 5’li Likert tipinde 

bir ölçektir. Araştırma verileri katılımcılara ölçeğin dağıtılarak araştırmacı 

tarafından uygulanması ile elde edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Sinop İli 

Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmaya katılmak 

isteyen ve ölçeği yanıtlamayı kabul eden kursiyerlerle çalışma 

yürütülmüştür 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Geçerlik, ölçülmek istenilen değişkenin başka değişkenlerle 

karıştırılmadan ölçülebilmesini, diğer ifadeyle amacına hizmet etme 

derecesini ifade etmektedir. Ölçme aracının yapı geçerliği, aracın ölçülmek 

istenen davranış bağlamında soyut bir kavramı (faktörü) doğru bir şekilde 

ölçebilme derecesini göstermektedir. Ölçme aracının yapı geçerliliğinde 

kullanılan yol faktör analizidir (Büyüköztürk, 2016). 

Taslak ölçeğin yapı geçerliği analizi için, SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) programında faktör analizi testleri ve Varimax 

Döndürme Yöntemi (Varimax Rotation) kullanılarak yapılmıştır. 

Faktörlerin birbirinden bağımsız olması nedeniyle en sık tercih edilen 

yöntemdir (Büyüköztürk, 2016). Ayrıca sonuçların genellenebilirliği ve 

uygulamaların tamamına yakınında yorumlamada kolaylık sağlaması 

nedeniyle dik döndürme yöntemi tercih edilmiştir. 

Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki 

tutarlılığı ve kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını 
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ifade etmektedir (Çakmur, 2012). Ölçeğin güvenirlik çalışmaları 

kapsamında Cronbach Alpha yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bireylerin   Demografik   Özelliklerine   İlişkin Bulgular 

Yaş ortalaması 41.61 (17-68) olan bireylerin %84.2’si kadın, %15.8’ i 

erkektir. Katılımcıların %98.7 si TC, %1.3’ü diğer ülke vatandaşıdır.  

%90.5 ilçede, %7 ilde, %2.5 köyde yaşamakatadır. %75.3’ü evli, %24.7’si 

bekardır. Katılmcıların %1.3’ü okuma yazma bilmiyor, %40.5 ilkokul, 

%11.4 ortaokul, %30.4 lise, %15.2 üniversite, %1,3’ü yüksek lisns/doktora 

mezunudur. Ayrıca meslek olarak %1.3’ü memur, %12.7 işçi/işçi emeklisi, 

%1.3 çiftçi, %1.9 serbest meslek, %1.3 esnaf/tüccar, %12 işsiz, %68.4 ev 

hanımıdır. Çalışma durumuna bakıldığında %13.9 özel sektör, %6 kamu 

(daimi kadrolu), %2.5 kamu (sözleşmeli), %67.1 çalışmıyor, %15.8 işsiz 

durumdadır. Aylık gelire bakıldığında ise %34.2 1500 TL ve altı, %34.2 

1501-2000, % 20.3 2001-3000,  %7.6 3001-4000, %3.8 5000 TL ve üstü 

durumdadır. Evdeki kişi sayısı ortalaması 3.73 (2-11) dir. 

Madde An al i z i  ve  Ölçe ğ i n  F a kt ö r  Yapısına İlişkin Bulgular 

Yapı geçerlik analizi yapılmadan önce ölçeğin madde analizi yapılmış 

ve ölçekte   yer   alan   30   maddenin   madde- toplam puan 

korelasyonlarına bakılmıştır. Ölçekteki maddelerin korelasyon 

katsayılarının r=0.00 ile 0.63 arasında olduğu, 28 maddenin madde-

toplam korelasyon değerlerinin r=0.31 ile 0.66 arasında, pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu, 2 maddenin (6,19) ise madde-

toplam korelasyon değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmakla 

birlikte r = 0.00 ile 0.29 arasında olup istenilen düzeyden düşük olduğu 

saptanmıştır. Bu nedenle analiz sonucunda r =0.30 altında olan 2 

maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiş ve ölçek madde sayısı 

28’e düşmüştür. 

Taslak ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.838 ve Barlett 

testi sonucu X2=1342.047; p=0.000 olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.001). İlk faktör analizine toplam 28 madde ile başlanmıştır. İlk 

analizde ölçeğin 7 alt boyuttan oluştuğu görülmüştür.  Ancak bu ilk 

analizde; 1,9,12, 16,17, 23,26 ve 30. maddelerin birden fazla boyutta yer 

aldığı ve yer aldığı faktörlerdeki değerlerin aralarındaki farkın 0.10’dan 

küçük olması nedeniyle ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Maddelerin birden fazla faktöre girmemesi, birden fazla faktöre girmesi 

dahilinde alınabilecek ölçüt faktör yükleri arasında en az 0.10 fark 

olmasıdır. İki faktördeki yük değerleri arasında 0.10’dan az fark olan 

maddeler binişik maddeler olarak adlandırılmaktadır. 
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Bu işlemin ardından Varimax dik döndürme tekniği kullanılarak 20 

madde ile 2. faktör analizi yeniden yapılmış ve 20 maddelik ölçeğin son 

halinde 5 alt boyutta toplandığı görülmüş ve her bir alt boyuta giren 

maddeler incelendiğinde, alt boyutların mantıklı bir şekilde gruplaştıkları 

görülmüştür. 

Şekil 1’de verilen faktörlere (alt boyutlara) ait özdeğer çizgi grafiği 

(screeplot) incelendiğinde, beşinci faktörden sonra eğrinin aynı doğrultuda 

ilerlediği görülmektedir. Buradan ölçekteki faktör sayısının beşte kalması 

gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. 

 

 

Ölçeğin faktör analizi sonucu elde edilen alt boyutların özdeğerleri ve 

açıkladıkları varyans miktarları Tablo 1’de verilmiştir 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, oluşan beş faktörün açıklanan toplam 

varyans miktarı 

%63.368’tir. Faktörlerin açıkladıkları varyans miktarlarına 

bakıldığında sırasıyla; birinci faktörün %33.149’unu, ikinci faktörün    

%9.677’sını, üçüncü    faktörün %9.387’ünü, dördüncü faktörün 

%5.738 ’ini, beşinci faktörün %5.417’sini açıkladığı belirlenmiştir. 

Faktör analizi sonucunda ölçekte kalmasına karar verilen maddelerin 

faktörlere dağılımı ile faktör yükleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo  1.  Oluşan  faktörler  ve  açıkladıkları toplam varyans miktarları 

Faktör                 Özdeğer          Kümülatif % 

1                             33.149                     33.149 

2                             9.677                      42,826 

3                              9.387                      52,213 

4                              5.738                      57,951 

5                              5.417                      63,368 
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Varimax Dik Döndürme Tekniği kullanılarak maddelerin faktörlere 

dağılımına bakıldığında ölçeğin Eigen değeri 1’den büyük 5 faktörde 

toplandığı, tüm maddelerin girdikleri faktörde kabul edilebilir yük 

değerlerine sahip (en düşük madde   yük   değerinin   0.47;   en   yüksek 

madde yük değerinin 0.83) olduğu görülmüştür. Birden fazla faktörde 

yüksek değer veren bir madde bulunmayıp, maddelerin faktör yüklerinin 

değerlerinin 0.47 ve 0.83 arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

Bu aşamadan sonra her bir faktöre giren ölçek maddeleri incelenmiş 

ve alt boyutlar isimlendirilmiştir. Bu çerçevede; birinci faktör “Sosyal”, 

ikinci faktör “Mesleki”, üçüncü faktör “Kendini Geliştirmek”, dördüncü 

faktör “Ekonomik”, beşinci faktör “Kişisel” olarak isimlendirilmiştir 

(Tablo 4) 
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Tablo 2 Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktörl

er 

Başlangıç Özdeğerleri Toplam Faktör Yükleri 

Faktör Yüklerinin 

döndürülmüş toplamları 

Topla

m 

Varya

ns %  

Kümüla

tif % 

Topla

m 

Varya

ns %  

Kümüla

tif % 

Topla

m 

Varya

ns %  

Kümüla

tif % 

1 
6,630 

33,14
9 

33,149 6,630 
33,14

9 
33,149 3,209 

16,04
3 

16,043 

2 
1,935 9,677 42,826 1,935 9,677 42,826 2,922 

14,60
8 

30,652 

3 
1,877 9,387 52,213 1,877 9,387 52,213 2,351 

11,75

3 
42,405 

4 
1,148 5,738 57,951 1,148 5,738 57,951 2,101 

10,50

6 
52,911 

5 
1,083 5,417 63,368 1,083 5,417 63,368 2,092 

10,45

8 
63,368 

6 
,903 4,515 67,884       

7 
,838 4,190 72,074       

8 
,747 3,735 75,809       

9 
,694 3,471 79,280       

10 
,650 3,248 82,528       

11 
,547 2,733 85,261       

12 
,491 2,455 87,717       

13 
,420 2,102 89,818       

14 
,379 1,896 91,715       

15 
,360 1,801 93,516       
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Tablo 3 Faktör analizi sonrası dönüştürülmüş bileşenler matriksi 

 

Alt Boyutlar 

1 2 3 4 5 

Madde 4 ,770     

Madde 14 ,665     

Madde 15 ,638     

Madde 3 ,614     

Madde 13 ,567     

Madde 18 ,535     

Madde 22  ,839    

Madde 21  ,828    

Madde 29  ,660    

Madde 24  ,559    

Madde 8   ,835   

 Madde 7   ,825   

Madde 10   ,539   

Madde 5   ,527   

Madde 28    ,804  

Madde 25    ,626  

16 
,333 1,665 95,180       

17 
,297 1,485 96,665       

18 
,251 1,255 97,921       

19 
,212 1,061 98,981       

20 
,204 1,019 100,000       
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Madde 27    ,476  

Madde 11     ,802 

Madde 2     ,678 

Madde 20     ,539 

 

 

Tablo 4. Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Eğitim Programlarına 

Katılan Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Eğitim İstemlerinin 

Değerlendirilmesi Ölçeği ve Alt Faktör Değerleri 

Alt Faktör Dağılımı Faktör 

Değeri 

 Faktör 1. Sosyal  

Madde 

4 

Yeni şeyler öğrenmek 
,770 

Madde 

14 

Çevresindekilere daha faydalı olmak 
,665 

Madde 

15 

Ev dışında faaliyetlerde bulunmak 
,638 

Madde 

3 

Boş zamanları değerlendirmek 
,614 

Madde 

13 

Yeni insanlarla tanışmak 
,567 

Madde 

18 

Arkadaşlarla ortak bir faaliyet içinde bulunmak 
,535 

 Faktör 2. Mesleki  

Madde 

22 

Mesleki konuda kendini geliştirmek 
,839 

Madde 

21 

Meslek edinmek 
,828 

Madde 

29 

İş yeri açmak 
,660 

Madde 

24 

İş başvurularında kullanmak için belge (sertifika) 

almak 
,559 
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 Faktör 3. Kendini Geliştirmek  

Madde 

8 

Dil öğrenmek 
,835 

 Madde 

7 

Sınavlara hazırlanmak 
,825 

Madde 

10 

Özgüven kazanmak 
,539 

Madde 

5 

Eğitim eksikliğini kapatmak 
,527 

 Faktör 4. Ekonomik  

Madde 

28 

Kursiyerlere verilen ekonomik destekten 

yararlanmak 
,804 

Madde 

25 

Maddi kazanç elde etmek 
,626 

Madde 

27 

Çeyizlik ürünleri ucuza mal etmek 
,476 

   Faktör 5. Kişisel   

Madde 

11 

Ev ortamından uzaklaşmak 
,802 

Madde 

2  

İçinde bulunulan sıkıntıdan kurtulmak 
,678 

Madde 

20 

Toplumda kabul görmek 
,539 

 

Sonuç 

Ölçek geliştirme çalışmasına öncelikle literatürdeki benzer 

çalışmaların taranması ile başlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 

Türkiye’de “Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Eğitim Programlarına 

Katılan Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Eğitim İstemi” ile 

ilgili bir ölçeğe rastlanmamıştır. Özellikle geliştirilmiş olan bu ölçeğin 

HEM kurslarına katılan yetişkinlerin eğitim istemlerinin karşılanması 

önünden çok önemli olduğu düşünülmektedir. 

Yeni geliştirilen bir ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik olan iki önemli 

özelliği yerine getirmesi istenir. Geçerlik, bir testin veya ölçeğin ölçmek 

istediği özelliği gerçekten ölçüp ölçmemesi ile ilgili bir kavramdır. Bu 

bağlamda bir ölçek ölçmek istediği özelliği tam ve doğru bir biçimde, 
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diğer özelliklerle karıştırmadan ölçüyor ise bu ölçeğin geçerli olduğu 

söylenir (Büyüköztürk, 2016). Geçerli bir ölçekte olması gereken önemli 

diğer bir özellik ise, ölçeğin güvenilir olmasıdır. Güvenirlik, bireylerin 

ölçek maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak 

tanımlanmaktadır (Çakmur, 2012) 

Geçerliğin sınanması için. Bu çalışmada, kapsam geçerliği ve yapı 

geçerliği kullanılmıştır. Kapsam geçerliği, ölçeği     oluşturan     

maddelerin, ölçülmek istenen davranışı ölçemede nitelik ve nicelik olarak 

yeterli olup olmadığının göstergesidir.  Kapsam geçerliğini test etmede 

kullanılan mantıksal yollardan biri, uzman görüşüne başvurmaktır 

(Büyüköztürk, 2016) Bu amaçla ölçeğin maddeleri, kapsam geçerliği için 

uzman görüşülerine sunulmuş ve kapsam geçerliği uzman görüşlerinin 

değerlendirmesi yolu ile uygulanmıştır. Uzman görüşlerine   bağlı   olarak   

sorunlu   olduğu ifade edilen maddelerin, öneriler doğrultusunda 

düzeltmeleri yapılmış ve uzman görüşleri önerileri ile 3 madde çıkarılarak 

toplam 30 maddeden oluşturulan ölçek taslağı oluşturulmuştur.  Bir 

ölçekte yer alacak maddeler, alan taraması yapılıp tasarlandıktan sonar bir 

ön incelemeden geçirilmiş ve gerekli görülen düzeltmeler yapılmış, genel 

uygulamaya geçilmeden önce, ölçeğin maddeleri üzerinde farkedilmemiş 

herhangi bir imla, ifade veya biçim sorunu olabileceği sayıltısına bağlı 

olarak kursiyerlerle yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, ölçeğin 

maddelerinin anlaşılırlığı, niteliği, yönergesi, kullanışlılığı, amaca 

uygunluğu ve yanıtlama şekli konusunda ayrıntılı değerlendirmeler 

alınmıştır ve geribildirimler sonucunda anlaşılmayan cümleler üzerinde 

gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda ölçek maddelerinin 

değerlendirilmesiyle birlikte toplam 30 maddeden oluşan ölçek üzerinde 

yapı geçerliliği analizleri yapılmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ancak 

bu analizin yapılmasından önce örneklemin yeterli olup olmadığının test 

edilmesi gerekmektedir. Bunun için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 

Barlett testi kullanılmıştır. KMO, faktör analizinde örneklem 

büyüklüğünün yeterliliğinde, Barlett testi ise değişkenler arasında yeterli 

oranda ilişki olup olmadığını göstermede kullanılır. Kaiser- Meyer-Olkin 

(KMO) gözlenen korelasyon katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon 

katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir indekstir. KMO “0 ile 1” 

arasında değişir. 1’e yaklaşması istenir. İyi bir faktör analizi için KMO 

ölçüsünün 0.80’den fazla olması beklenir. Barlett testinde ise p değeri 

0.05 anlamlılık derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi 

için yeterli düzeyde ilişki olduğunu gösterir (Tezbaşaran, 1996). 

Büyüköztürk (2016) ise faktörleştirilebilirlik için KMO’nun 0.60’dan 

yüksek çıkmasının yeterli olduğunu vurgulamaktadır. KMO ile ölçeğin 

genel olarak faktör analizine uygunluğu ölçülürken, her bir sorunun faktör 
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analizine uygunluğu, Anti-image korelasyonu ile ölçülmektedir ve bu 

değerin 0.50’den az olmaması gerektiğini ve değerin 0.50’den az olması 

durumunda bu sorunun analizden çıkarılması gerektiği önerilmektedir. Bu 

çalışmada KMO değerinin 0.83, Barlett testinde p değerinin 0.00 olması 

ve anti-imaj r değerlerinin 0.55-0,95 arasında bulunması ölçeğin faktör 

analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Tüm bu sonuçlardan sonra 

açımlayıcı faktör analizi yapılmış olup bu analiz, değişkenler arasındaki 

ilişkilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlemdir ve aynı yapıyı 

ya da niteliği ölçen değişkenleri biraraya getirerek ölçmeyi az sayıda 

faktör ile açımlamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir (Büyüköztürk, 

2016) İlk faktör analizine toplam 28 madde ile başlanmıştır. Ancak bu ilk 

analizde; 8 maddenin birden fazla boyutta yer aldığı ve yer aldığı 

faktörlerdeki değerlerin 0.10’dan küçük olduğunun saptanması nedeniyle 

ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Birden fazla faktörde yer alan 

değerlerin yük değerleri arasındaki farkın en az 0.10 olması önerilir 

(Büyüköztürk,2016). Genellikle bir maddenin faktör yük değerinin 0.45 

ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. Fakat bu değerin 

0.30’a kadar indirgenmesi kabul görmektedir (Tezbaşaran, 1996).  20 

madde ile yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin öz değeri 

1’den büyük 5 alt faktörden oluştuğu saptanmıştır ve girdikleri faktörde 

kabul edilebilir yük değerlerine sahip (en düşük madde   yük   değerinin   

0.47;   en   yüksek madde yük değerinin 0.83) oldukları görülmüştür 

(Tablo 3).  Elde edilen 5 alt faktörde toplanan ölçeğin toplam varyans 

miktarı %63.368’tir (Tablo 1, Tablo 2). Bir ölçeğin toplam varyans 

oranları ne kadar yüksek ise, ölçeğin faktör yapısının güçlü olması da o 

kadar yüksektir. Literatürde, maddelerin    ortak    faktör    varyanslarının 

1.00’a ve 0.66’ın üzerinde olması önerilmektedir ancak uygulamada bunu 

karşılamanın zor olması nedeniyle yapılan analizlerde faktör yüklerinin 

toplam varyansı açıklama yüzdesinin 40 ile 60 arasında olması yeterli 

kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2016) 

Güvenirlik, ölçeğin ölçmek istediği niteliği ne oranda doğru ölçtüğünü 

ve bireylerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılığı 

gösterir. Güvenirlik zamana göre değişmezlik ölçüsüdür ve bir testin 

geçerliğini etkileyen bir unsurdur. Her geçerli bir ölçek güvenilirdir, 

ancak her güvenilir bir ölçek geçerli olmayabilir (Tezbaşaran, 1996).  

Güvenirlik için iç tutarlılığı ölçmede en sık kullanılan yöntemlerden biri 

Cronbach alfa katsayısının hesaplanmasıdır. Alfa katsayısı ne kadar 

yüksekse, ölçeğinde iç tutarlılığının o kadar yüksek olduğu söylenebilir. 

Literatürde, alfa katsayısının 0.60-0,80 arasında olmasının ölçeğin 

güvenilirliğini kanıtladığı, 0.80-1.00 arasında olmasının ölçeğin yüksek 

güvenirliğe sahip olduğunu gösterdiği bildirilmektedir (Büyüköztürk, 

2016). Geliştirdiğimiz bu ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.88 bulunmuş 

olup bu değer, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Bu çalışma kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Eğitim 

Programlarına Katılan Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Eğitim İstemlerinin Değerlendirilmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir 

ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular HEM’lere katılan kurisyerlerin 

sosyal, mesleki, kendini geliştirmek, ekonomik ve kişisel konulardaki 

eğitim taleplerini belirlemede ölçeğin uygun niteliklerde olduğunu 

göstermektedir. Geliştirilen bu ölçek, yetişkin eğitimi için hazırlanan 

program ve faaliyetlerin yetişkin istemlerine uygun sunulmasında son 

derecede önem taşımaktadır. Diğer yandan literatürde benzer bir ölçeğin 

bulunmaması sebebiyle bu çerçevede yürütülecek çalışmalar için 

geliştirilen ölçek referans teşkil edecektir 
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ÖZ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN SINIF ORTAMINDA 

KULLANIMI 

Using Self-Assessment Method in Classroom Setting 

 

Mehmet DEMIR** 

 

Giriş 

Günümüzde öğrenme, yaşam boyu öğrenme boyutuyla ele alınmakta ve 

öğrenme sürecinde öğrencinin kendini yönlendirmesi, öğrendiği bilgiyi 

farklı durumlarda kullanabilmesi ve uygulayabilmesi istenmektedir.  

Toplumlar, toplumlarda yer alan çeşitli meslek grupları ve iş dünyası da 

problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, üretken, girişimci, veri toplayan 

ve elindeki verileri analiz edebilen ve etkili bir şekilde sunabilen, sözlü ve 

yazılı iletişim becerilerini kullanabilen, kendini değerlendirebilen bireyler 

talep etmektedir. Bu talepleri, eğitimdeki gelişmeler kapsamında ele alan 

uluslararası çeşitli kurumlar (NCTM, 1995) yayınladıkları değerlendirme 

standartlarında öğrencinin bilgisini ortaya koyan,  öğrenmesini 

destekleyen, performansa dayalı çeşitli değerlendirme araçlarının 

kullanılmasını önermektedirler.  

Alternatif değerlendirme, performansa dayalı değerlendirme, bütüncül 

değerlendirme ve otantik değerlendirmeyi içeren, çeşitli geleneksel 

olmayan değerlendirme yöntem ve tekniklerin bütününü kapsayan bir 

terimdir. Alternatif değerlendirme kavramı, öğretmenlerin öğrencilerin 

gerçek gelişimlerini ve güçlü yönlerini gösteren yöntem eksikliğinden 

duydukları memnuniyetsizliğin bir sonucu olarak geliştirildi. Bu 

değerlendirmeyi öğretmen, öğrenme ve öğretim problemlerini teşhis 

etmede, öğrenci gelişimini izlemede, sürekli geri bildirim sağlamada, 

program ve öğretime yönelik karar almada, öğrencilerin neleri 

öğrendiklerini ve neyi öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını belirlemede; 

öğrencilerin öğrenme sürecinde stratejik olmaları gereken noktalar 

üzerinde motive olmaları amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca alternatif 

değerlendirme yöntemleri ile öğrenciler kendi bilgilerine başvurmak, 

kendini daha rahat hissetmek, kendindeki öz kavram ve öz güveni sağlama, 

şahsen ve profesyonel olarak kendini geliştirmek, kendinin ve başkalarının 

                                                           
** (Dr.) Collaborative for Evaluation and Assessment Capacity| School of Education 
University of Pittsburgh, 4139 Wesley W. Posvar Hall 230 S. Bouquet St. Pittsburgh, PA 
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düşüncelerini ifade etmek, değerli bilgiyi elde etmek ve bunu eğlenerek 

öğrenmek, kendi notu üzerinde kontrolü sağlamak, kabiliyetlerini, 

tutumlarını ve motivasyonunu sağlamak, öğrenme yollarını düzenlemek, 

uygulamak, yaratmak, üretmek ve bir şeyler yapmak, kendi dünya 

görüşünü gerçekleştirmek ve ne öğrendiğini yansıtarak zaman içerisinde 

gelişimini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgilerini tanımak ve göstermek, 

becerilerini başka bir alanda kullanabilmek, üst seviye düşünme 

becerilerini kullanmalarına imkân sağlamaktadır.  

Alternatif değerlendirme, öğretmenlerin öğrencilerin akıl yürütme ve 

eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için sağladığı fırsatları, 

karmaşık problemler için kendi çözümlerini oluşturmaları ve günlük 

yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümü için çoklu sunum yöntemlerini 

kullanarak kendi bakış açılarını sunmalarının önemini belirtmektedir. 

Buna ek olarak öğrencilerin daha önceden var olana bilgilerini ve 

yeteneklerini daha etkili bir şekilde kullanmalarına imkân veren bu 

değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin daha seçici ve yenilikçi olmalarına, 

öğrencilere ne öğrenmeleri gerektiğini ve hala öğrenmeleri gerekenleri 

belirlemelerine yardımcı olmaktadır.  

 Literatüre bakıldığında öğrencileri değerlendirmek için sınıfta çeşitli 

alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Öğrenciler, proje tabanlı ödevler, akran değerlendirme, öz değerlendirme, 

portfolyo, performans görevi, dereceli puanlama anahtarı ve diğer açık 

uçlu yaklaşım türleri gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilmektedir. Öz 

değerlendirme de sınıf ortamında yaygın kullanılan alternatif 

değerlendirme yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

Öz Değerlendirme 

Öz değerlendirme, kendini yansıtma, kendi kendini izleme ve daha 

genel olarak yansıma da dâhil olmak üzere, kendi çalışmalarıyla ilgili geri 

bildirimleri değerlendiren ve sağlayan öğrencilerin sürecini tanımlamak 

için çok sayıda tanım kullanılmaktadır. Öz beğeni, kendini test etme, kendi 

kendini değerlendirme olarak da adlandırılan öz değerlendirme, genellikle 

öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik etmek, öğrenme sürecinin 

anlaşılmasını, iç görüsünü yansıtılmasını arttırmak ve öğrencilerin aktif 

öğrenmeye cesaretlendirmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. 

Başka bir deyişle öz değerlendirme, “öğrenme esnasında öğrencilerin 

davranış ve düşünme kalitesini izleme, değerlendirme, anlama ve 

becerilerini geliştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (McMilan ve 

Hearn, 2009: 39).   
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Öğrencilerin kendi gelişimi için basamak basamak geliştirilmiş, 

gelecekte üzerinde çalışmak istedikleri konularda verimli olmalarını 

sağlayacak, onların kendi yeteneklerinin farkına varmalarına sağlayan öz 

değerlendirme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı 

düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir. Öz 

değerlendirmede temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini 

geliştirmektir. Çünkü yasam boyu öğrenme, bireylerin yalnızca bağımsız 

çalışmalarını değil aynı zamanda kendi başarı ve gelişimlerini 

değerlendirmelerini zorunlu kılar. Bu zorunluluk, amaçla da ilgili alt 

kazanımlara ilişkin etkinlikler yapıldıktan sonra öğrencilerin bu becerileri 

hayatlarına ne derecede aktardıklarını ya da uygulayıcıların öğrenciler 

üzerinde sağladıkları gelişimi görmek için uygun gördükleri belirli 

aralıklarda öz değerlendirme formları uygulanmaktadır. 

Tablo 1: Öz Değerlendirme Formu 

Tablo 1: Öz değerlendirme ölçeği. Kaynak: Sadlier School, (2014), 4th Grade Common 
Core Progress Mathematics, p. 228. 

 

 

Beceriler 

 

Kendi kendime 

yapar ve nasıl 

yapıldığını 

açıklayabilirim 

 

Kendi 

kendime 

yapabilirim 

Eğer bir 

yardım 

alırsam veya 

bir örneğe 

bakarsam 

yapabilirim 

1.Bir sayının tüm 

etmenlerini bulurum 
   

2.Bir sayının başlıca 

çarpanlarını bulurum  
   

3.Iki sayının en büyük 

ortak etmenini 

bulurum 

   

4.Iki sayının en az 

ortak etmenini 

bulurum 

   

5.Bahsedilen sayıların 

oran ve orantısını 

çözebilirin 

   

6.Çarpmanın temel 

kurallarını kullanarak 

problemleri 

çözebilirim 

   

7.Ağaç diyagramını 

kullanarak 

problemleri 

çözebilirim 
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Makaleler, raporlar, sunumlar, öğrencilerin performans ödevleri, proje 

ödevleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tezler ve sınavları içeren 

çeşitli çalışmaların değerlendirilmesinde bu ve buna benzer 

derecelendirme puan formları kullanılabilmektedir. Öz değerlendirme, 

biçimlendirici değerlendirmede hayati bir rol oynayabilmesinin yanı sıra 

sonuca dayalı değerlendirme için önemli bir bileşen olarak kullanılabilir 

ve aşağıdaki sonuçların elde edilmesine yardım edebilir: 
 

 Öğrenme arzusunun oluşması (içsel motivasyon) 

 Öğrenmeye duyulan ihtiyaç (dışsal motivasyon) 

 Yaparak-yaşayarak öğrenme (uygulama, deneme ve hata) 

 Geri bildirim yoluyla öğrenme (olumlu dönüt, yapıcı eleştiri) 

 Öğrenilenleri sindirme ve anlamlandırma 
 

Öz değerlendirmenin etkili bir şekilde uygulanması ve yukarıdaki 

sonuçların elde edilmesi için akademisyenlerin şu hususlara dikkat etmesi 

gerekmektedir: Öğrencilere kapsamlı ve doğru bir öz değerlendirme süreci 

sağlanmalı, devam eden öz değerlendirme yoluyla performans gelişimini 

ve kendinin etkili bir şekilde izlenmesini, gerçekçi ve öz eleştiri 

yapabilmesine imkân veren etkinlikleri kapsayan bir öz değerlendirme 

sunulmalıdır. Öz değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan 

öğretmenlerin sürece katılımı önlenmeli, öz değerlendirmenin kullanımı 

esnasında öğrenciyi öğrenme sürecinde destekleyecek yetersiz dönütlerden 

de uzak kalınmalıdır.  
  

Öz Değerlendirmenin Teorik Çerçevesi 

Öğrenme alanındaki gelişmeler geleneksel öğrenme, öğretme ve 

değerlendirme anlayışlarını derinden etkilemiş ve bu anlayışlarda 

değişmelere neden olmuştur. Bu değişim doğrultusunda öğrenci merkezli 

öğrenme yaklaşımları benimsenmesi, gerçek ve etkileşimli öğrenmeye 

olan ilginin büyümesi derslerde kullanılmakta olan öz değerlendirme 

yönteminin daha da yaygın bir şekilde kullanılmasına sebep olmaktadır. 

Bundan dolayı da öz değerlendirme öğrenci merkezli sınıflarda kullanılan 

bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Öğretmenlerin de 

öğrencilerin de hedef belirleme ve öğrenme çıktıları için sorumluluk alma 

ve aynı zamanda tutarlı bir müfredata sahip olma sürecine katılma yollarını 

bulmaları gerekmektedir. Çünkü bağımsız öğrenmeye giden yol, öğretmen 

ve öğrenci arasında yapıcı bir diyalogun gerçekleştiği yerde başlar. Öz 

değerlendirmenin öğrenme sürecine öğrencinin katılımını sağlaması, özerk 

bir öğrenici olmasına yardım etmesi, öğrencinin motivasyonunu arttırması, 
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çalışma becerilerini geliştirmesi bu diyaloğun gelişimine önemli katkı 

sağlar.  

Öğrencinin yaptığı öz değerlendirme, kendiliğinden öğrenme veya 

öğrencinin stratejik çabalarıyla gerçekleştirilen öğrenmede önemli bir rol 

oynar. Kendiliğinden öğrenme kavramı öğrencilerin bağımsız öğrenici 

olma yolunun merkezinde yer almaktadır. Kendi kendilerine öğrenebilen 

bireyler kendi performanslarını izler, gelişimlerini ve başarılarını 

değerlendirebilirler. Öğrenciler bu öz denetim sayesinde, öğrenmeleri 

üzerinde kontrol sahibi olurlar, sınıf içinde veya dışında kendilerine 

sunulan kaynakları nasıl kullanacaklarına karar verebilirler. Bu öz denetim 

üst-bilişsel bilgiyle yakından bağlıdır. Üst-bilişsel bilgi, öğrenme görevini 

kolaylaştıran teknikler veya yöntemler olan öğrenme stratejilerinin altında 

yer almaktadır. Öğrenme stratejilerini kullanması için de bu üst-bilişsel 

bilginin olması gerekmektedir. Öğrenme stratejileri üzerine kapsamlı 

araştırmalar yapan Oxford (1990), üst-bilişsel stratejilerin, öğrencilerin 

kendi bilişlerini düzenlemelerine ve iletişim becerilerine doğru ilerlerken 

ilerlemelerine, ilgi alanlarına odaklanmalarına, planlama ve değerlendirme 

yapmalarına yardımcı olduğunu belirtmektedir.  

Öz değerlendirme, öğrencileri değerlendirmeye dâhil eden 

değerlendirme yöntemlerinden biridir. Bu şekilde öğrencilere öğrenme ve 

değerlendirme sürecinde aktif bir rol almasını sağlar. Bu değerlendirme 

sayesinde, öğrenciler öğrenme çıktılarına göre kendi performanslarını 

değerlendirmelerini ifade eder ve böylece, öğrencilerin öğrenme çıktılarını 

daha net olarak anlamaları beklenir. Başka bir deyişle, başarılı bir şekilde 

bir görevi tamamlama için standartları öğrenirler. Bu değerlendirme 

yöntemi öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarına imkân 

sunar. Öğrencilerde derin öğrenmeyi gerçekleştirmelerine fırsat sağlar; 

eleştirel düşünmeyi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve ayrıca 

öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerinin uygulanması konusunda 

bilgilerini geliştirir. Sonuç olarak öz değerlendirme, sadece bir öğrenme 

aracı değildir, aynı zamanda bir üst bilişsel araç haline gelebilir. 
 

Öz Değerlendirmenin Önemi 

Alternatif değerlendirme yöntemlerinden bir tanesi olan öz 

değerlendirme, genellikle direkt ve dolaylı değerlendirme türlerine göre 

daha az güvenilirdir. Bunun sebebi ise bireyin kendi kendini 

değerlendirmesidir. Ancak bu öne çıkan olumsuz yanına rağmen 

öğrencilerin öğrenme sürecini ölçen diğer metotlara ek olarak öz 
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değerlendirme yapmak resmin bütününü görme adına önemli boyutunu 

teşkil etmektedir. 

Birçok öğretmen gerçekte öz değerlendirmenin öğrencinin kendi 

kendini değerlendirmesine anlamlı bir katkı sağlayıp sağlamadığını merak 

etmektedir. Bu yüzden öz değerlendirme, eğitimde tartışılan, araştırılan ve 

uygulamada oldukça ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu ilgi, bazı hususlarda 

geleneksel olmayan ölçme ve değerlendirme formlarına olan ilginin 

büyümesini ve öğretmen üzerinde test yükümlüğünün azalmasını 

sağlamaktadır. Öz değerlendirmeye ve onun görünen avantajlarına 

isteklilik, öğrencilerin daha önceden belirlenen forma göre kendi 

kendilerini değerlendirmeleri öz değerlendirmeye kısmen gölge 

düşürmektedir. Ama buna rağmen öz değerlendirmenin yapılması 

gerektiği ifade edilmektedir. Çünkü Öz değerlendirme, öğrenme ve 

öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve sınıf ortamında yapılan bir 

değerlendirme olmalıdır.  

Öğrenme ve öz değerlendirme birçok yönden birbiriyle ilişkilidir. 

Kendi kendilerini değerlendirmeyle ilgilenenler, öğrenmenin kendi 

kontrollerinde olduğunu görürler.  Onlar bir yazar ve okuyucu olarak 

seçme ve sorumluluk alma yoluyla öğrenmenin kendilerine ait hissini 

kazanmaktadırlar. Bunun karşılığında bu durum kendi çalışmalarına daha 

çok odaklanmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler hedefleri açık bir biçimde 

algıladıklarında kendi ihtiyaç ve ilgilerine ilişkin öğretime odaklanmakta 

ve öğretmenlerine yardımcı olabilmektedirler. Değerlendirme işte o zaman 

öğretmen ve öğrenci arasında bir işbirliğine dayalı olabilmektedir. 

Yıl boyunca devam eden öğrenmede meydana gelen başarısızlık 

çoğunlukla sisteme dayalı olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden, birçok 

eğitimci eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini içeren 

biçimlendirici değerlendirmenin gerekliliğinden bahsetmektedir. Ama 

yine de öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme 

çoğu zaman gözden kaçan bir değerlendirme türü olarak ortaya 

çıkmaktadır (Bingham, Holbrook ve Meyers, 2010). Hâlbuki öz 

değerlendirme, öğretmenin, öğrencinin gerçekte ne anladığını takip 

etmesini ve izlemesini sağlaması; geleneksel metotlarda olduğu gibi 

değerlendirmeyi tek yönlü olmak yerine hem öğretmen hem de öğrencinin 

dâhil olduğu öğrenme sürecinde iki yönlü bir bilgi akışı sağlaması 

açısından göz önünde bulundurulması gereken bir değerlendirme 

yöntemdir. 

Öz değerlendirme öğrenciyi öğrenme sürecinde desteklemektedir. 

Bundan dolayı biçimlendirici değerlendirme teorisi öz değerlendirmenin 
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kullanım zorunluluğunu desteklemektedir. Çünkü sektörler ve belirli yaş 

aralığındaki çocuklar üzerine yapılan deneysel araştırmalar öğrencilerin 

öğrenmeleri desteklediği için öz değerlendirmenin önemli olduğunu işaret 

etmektedir. Öz değerlendirme öğrencilerin ihtiyaç duyduğu etkili 

öğrenmenin sağlanması, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini doğru olarak 

değerlendirmeleri için yaşam boyu öğrenmenin kazanılması ve gelecekte 

sahip olmaları gereken profesyonel gelişimleri için yapılması gereken en 

önemli değerlendirme türlerinden biridir. Bu nedenle öz değerlendirme 

becerisinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışılması ve 

eğitimin diğer kademelerinde de sürdürülmesi önemlidir.  
 

Öz Değerlendirme Süreci 

Öz değerlendirme becerilerin geliştirilmesi, temel becerilerin 

geliştirildiği bir dersin ilk yılında başlayarak öğrenim boyunca belli bir 

çerçeveye oturtulmalıdır. Takip eden yıllar da öz değerlendirme, 

geliştirilen bu temel beceriler üzerine inşa edilmeli, kademeli olarak da 

öğrencileri zorlamalı ve ilgilerini çekecek düzeye getirilmelidir. Tablo 

2’de öz değerlendirme yapmaya yeni başlayan, öz değerlendirme yapma 

konusunda orta düzeyde bilgisi olan öğrenciler ile tecrübeli öğrenciler için 

bazı öz değerlendirme etkinliklerinin nasıl verilmesi gerektiğine dair 

bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 2: Öğrenciler İçin Öz Değerlendirme Örneği 

Düzey Öz Değerlendirme 

Yeni 

Başlayan 

Akademisyenler öz değerlendirmenin uygulanmasına ilişkin 

yansıtıcı örnekleri verirler ve bu örnekler üzerinden 

değerlendirme yapılırken nelere dikkat edilmesi hususunda 

bir çerçeve sunarlar (önceki öğrenci gruplarından örnekler 

verilmesi faydalı olabilir). Bu örneklerden hareketle 

öğrenciler iyi ve kötü örnekleri belirler. 

Orta Düzey Öğrenciler kendi çalışmalarını yansıtan bir girişimde 

bulunurlar ve bir akran ya da öğretmen tarafından kendileri 

hakkında geribildirim alabilirler (örneğin e-portföyler 

aracılığıyla). Böylece öğrencinin kendi çalışmaları 

hakkındaki kendi kararlarını düzeltmelerine yardımcı olur.   

Tecrübeli 

 

Öğrenciler daha önceden kendilerine sunulan eğitimler 

sonucunda, özetleyici değerlendirme sürecinin bir parça 

özünü oluşturan gerçek dünya problemlerine ilişkin 

çözümleri, öğrenme çıktılarını, teorileri birleştiren yansıtıcı 

bir parçayı tamamlarlar. Böylece öz değerlendirme 

konusunda tecrübe edinmiş olurlar.  

 



[336] 
 

Öz değerlendirme, öğrencilerin kendilerini değerlendirmek ve 

yorumlamak için kendi kendini düzenleyen üç süreci içerir (Schunk, 1996). 

Birincisi, öğrenciler öznel yargılarına dayalı başarı standartları ölçeği 

aracılığıyla ilgili performanslarının belirli yönlerine amaçlı bir şekilde 

odaklanarak kendi gözlemlerini üretirler. Bunu bir kontrol listesi 

kullanarak yaptıkları çalışmayı nitelik veya nicelik açısından 

değerlendirirler. İkincisi, öğrenciler genel ve özel hedeflerinin ne kadar iyi 

karşılandığını belirleyen kararları kendi verir. Kişinin kendi çalışmasını 

kendinin işaretlemesi ya da kendi kendine not vermesi; nesnel olarak 

cevaplanmış sorular için bir işaretleme rehberi kullanması veya bir 

değerlendirme ya da model kullanılarak değerlendirme yapabilir.  
   

 

 

 Son olarak öz değerlendirme süreci öğrencilerin başarılarından ne 

kadar memnun olduklarını ifade eden hedef başarı derecesini 

yorumlamalarıdır. Öz değerlendirmenin nasıl yürütüleceğine ilişkin 

öğrencilerin eğitilmesi, öğrencilerin dikkatlerini değerlendirmeye 

vermelerine, başarılı olup olmadıklarını belirlemek için kullandıkları 

standartları yeniden tanımlayarak öğrencilerin dikkatlerini 

performanslarının belirli yönlerine odaklayarak öğrencilerin öz 

değerlendirme sürecini tamamlamalarına olumlu bir etki yapar. Örneğin, 

değerlendirme tablosunda 3 mükemmel, 2 iyi ve 1 geliştirilebilir şeklinde 

bir derecelendirme puanını içeren bir rubrik verilmesi öğrencinin 

göstermiş olduğu performansın doğru ve başarılı bir şekilde 

değerlendirilmesine; öğretmenin verdiği dönütleri yapılandırarak 

öğrencinin performansına yönelik olumlu tepkileri güçlendirmeye 

yardımcı olur. Bu eğitimin verilmesinin sonucu olarak öğrencilerin kendi 

kendini değerlendirme, performanslarını ustalık düzeyindeki deneyimi 

elde ederek ortaya koydukları ürünü en güçlü şekilde yorumlama 

olasılığını artırır.  
 

Başarılı Bir Öz Değerlendirme Uygulamasının Aşamaları 

Öğrenciler öz değerlendirme yönteminin uygulanması sürecinde 

yeterliliğe ulaşabilmeleri ve motive olabilmeleri için çok fazla desteğe 

ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdaki öneriler sınıfınızda etkili bir öz 

değerlendirme süreci geliştirme konusunda sizlere yardımcı olabilir.  

Öz değerlendirmenin faydalarının açıklanması: Öz değerlendirmenin 

öğrenmeye sağladığı faydalara daha çok ikna edilen ve kendi kendini 

değerlendirmeyi üstlenmek için desteklenmiş öğrenciler öz 

değerlendirmenin yürütülmesi sürecinde daha titiz olmakta ve doğru 

değerlendirme yapabilme olasılıkları daha yüksek olmaktadır. 
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Öğrencilere öz değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıkça öğretin ve 

devamlı destek olun: Doğal olarak öğrenciler, kendi kendini nasıl 

değerlendireceğini bilemez. Öğretmenler öğrencilerin kendilerini nasıl 

değerlendireceklerini doğrudan öğretmeleri, kendi kendilerine 

değerlendirme yapmaları, dönüt ve yardım almaları için fırsatlar sunmaları 

gerekir. Öğrenciler, özellikle başarı düzeyleri düşük öğrenciler, 

öğrenmelerini yansıtmak için desteğe ihtiyaç duyarlar ve genellikle takip 

edebilecekleri kılavuzlardan ve talimatlardan yararlanırlar. Öğrencilerin 

süreç içerisindeki gelişimleri üzerine dönüt verilmesi, öz değerlendirmenin 

etkili bir şekilde yürütülmesine imkân sağlar. Ayrıca, öğrencilerin grup 

tartışmalarına ve değerlendirmelerine katılma fırsatlarının sunulması, 

kendi kendini değerlendirmenin doğruluğunu ve etkisini artırır.  

Ölçüt ve standartlar oluşturma sürecinde öğrencilerin katkı sağlamalarına 

izin verin: Öğrenciler standart ve kriterlerin oluşturulmasına katkıda 

bulunduklarında, öz değerlendirme sürecine daha çok katılma ve daha 

fazla emek harcama eğilimi gösterirler. Böylece, öğrenciler kendi öz 

değerlendirmelerini gerçekleştirirken daha fazla zaman harcayacak, daha 

titiz ve dikkatli davranacaktır.   

Olumlu, güven veren bir sınıf kültürü oluşturun: Öğrenciler sınıflarının 

güvenli bir alan oluşturulduğunda ve yargılanmayacaklarını 

hissettiklerinde, doğru bir şekilde öz değerlendirme yapma olasılığı daha 

yüksektir. Bunun nedenle öz değerlendirmenin hep kendine has bir 

değerlendirme yöntemi olduğunu göz önünde bulundurun.  

Öz değerlendirmeyi sonuç odaklı değil, sürece dayalı bir değerlendirme 

aracı olarak kullanın: Öz değerlendirme biçimlendirici bir değerlendirme 

aracı olarak kullanıldığında son derece başarılıdır. Çünkü öğrenciler bu 

değerlendirmenin nota dönüşmeyeceğini bilirler. Bundan dolayı 

öğrencilerin doğru bir şekilde öz değerlendirme yapma olasılığı daha 

yüksektir. Bunun yanı sıra bu değerlendirme yöntemi öğrencilerin 

öğrenme yaklaşımlarını uyarlama ve gözden geçirme fırsatları sağlar.  

Durumu değerlendirmek için bir rubrik kullanın: Daha karmaşık görüşler 

kullanıldığında, yapılan araştırmalar öz değerlendirmeden daha fazla 

öğrenme sonuçları elde edildiğini ortaya koymaktadır. Rubriklerin 

kullanılması bunu başarmanın bir yoludur. Ancak öğrencilerin rubrikleri 

nasıl kullanacakları ve etkili bir şekilde nasıl yorumlayacakları konusunda 

açık talimat alma eğiliminde olmaları gerekmektedir. Kriterleri ve 

performans standartlarını nihai ürünün belirli örnekleriyle veya çalışılan 

örneklerle birleştirmek rubriklerin etkisini de arttırabilir.  
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Öğrenci-öğretmen arasındaki öğrenme diyaloglarının yanı sıra öz 

değerlendirmeyi takip et: Öğrencilerin kendi değerlendirmelerini bir 

öğretmenle tartışmaları için fırsatlar sunmak öz değerlendirmenin 

etkililiğini arttırır. Öğrencinin yaptığı öz değerlendirme ile öğretmenin 

yaptığı değerlendirme arasındaki herhangi bir farklılığı tartışmak, bir 

öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için güçlü bir pedagojik yaklaşım 

olabilir.        
 

Öz Değerlendirmenin Değerlendirilmesi  

Öz değerlendirme yönteminin sınıf ortamında kullanılmasını 

savunanların dayandığı noktalardan biri öğrencilerin planlama, uygulama, 

izleme ve kendi öğrenmelerini değerlendirmede daha fazla sorumluluk 

almaları ve bu konudaki özerkliklerinin desteklenmesinin gerekliliğidir. 

Çünkü öz değerlendirme yaptırılması öğrencileri daha aktif ve odaklanmış 

hale getirir, öğrencilere öğretmenden bağımsız hareket yapmayı öğretir. 

Böylece öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar, kendilerine 

nesnel bir gözle bakmayı öğrenir ve öğrenip öğrenmediklerinin 

sorumluluğunu öğretmenle de paylaşmış olurlar. Bütün bu önemli 

hususların gerçekleşmesi için de öğrenciler kendi kendilerini 

değerlendirirken kullanmaları gereken ölçütler konusunda çok iyi bir 

şekilde bilinçlendirilmeli ve aşağıdaki hususlar üzerinde bilgi sahibi 

olmaları sağlanmalıdır:  
 

• “İyi” bir girişimi ne oluşturur ve bunun “İyi” bir girişim olmasını 

sağlayan şey nedir? 

•  Not verme kriterleri nelerdir? 

• Öz değerlendirme yapılırken üzerinde durulması gereken önemli 

noktalar nelerdir? (Race, 2001: 15). 
 

Deneyimleri yazmak, portfolyo, grup tartışmaları, kontrol listeleri ve 

öğretmen-öğrenci görüşmelerini içeren birçok değerlendirme yönteminde 

öz değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Bu değerlendirme türleri ortak 

değerlendirme noktalarına sahiptir. Çünkü bu yöntemler öğrencilerden ne 

öğrendiklerini ve nasıl öğrendiklerini ortaya çıkarmaları ve açıklığa 

kavuşturulması gerekenleri belirlemek için çalışmalarını gözden 

geçirmeleri istenmektedir. Aşağıdaki Tablo 3’te bazı öz değerlendirme 

form örneklerine ve bu formlarda yer alan kriterlere ulaşabilirsiniz. 

İngilizce olarak yayınlanan linkleri kullanarak kendinize göre öz 

değerlendirme formları oluşturabilirsiniz. 
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Tablo 3: Öz Değerlendirme Kriterleri 
Tanım Kullanılacak Kaynak 

e-portfolios to develop 

reflection and assessment on 

social work degree 

programmes  

http://www.swap.ac.uk/docs/eltep_helpshe

et3.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=7Yr-

BHVhPrU    

Assessing Learning: peer 

and self assessment  

http://nclrc.org/essentials/assessing/peerev

al.htm   

Teamwork skills toolkit  http://www.griffith.edu.au/__data/assets/p

df_ file/0008/290870/Teamwork-skills.pdf   

Peer and Self assessment  

 

http://www.deakin.edu.au/itl/pd/tl-

modules/teaching-approach/group-

assignments/topic12.php 

http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/pa

ge/52947134/Peer%20assessment%20and

%20review        

http://www.reading.ac.uk/engageinassess

ment/peer-and-self-assessment/self-

assessment/eia-self-assessment.aspx   

http://teaching.unsw.edu.au/self-

assessment  
 

 

Öz Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları 

Öz değerlendirmenin olumlu olduğu ve öğrencilere fayda sağladığına 

dair genel bir fikir birliği yer almaktadır. Buna rağmen öz değerlendirme 

öğrenme ve öğretim için mükemmel bir değerlendirme yöntemi değildir. 

Her yöntem gibi bu değerlendirme yönteminin uygulama sürecinde olumlu 

yönleri olduğu gibi olumsuz ve eksik yönleri de vardır.  
 

Öz Değerlendirmenin Olumlu Yanları 

Literatür incelendiğinde öz değerlendirmenin öğrencilerin 

davranışlarını geliştirdiğine ve başarılarını artırdığına ilişkin katkı 

sağladığını kanıtlayan yeterli sayıda araştırma yer almaktadır (Sparks, 

1991; Henry, 1994; Schunk, 1996; Ross, 1995; Nelson, 1995). Bazı 

araştırmalar öğrencilerin öz değerlendirmeyi öğretmen tarafından yapılan 

değerlendirmeye tercih ettiğini göstermiştir. Öğrenciler değerlendirme 

kriterlerini oluşturma aşamasında kendileri yer aldığı için yapılması 

gerekenler konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmeleri, içerdiği önemli 

performans boyutlarını görme olanağı sağladığından dolayı öğrenciler öz 

değerlendirmenin daha uygun/iyi olduğunu ileri sürmeleri, kendi 

http://www.swap.ac.uk/docs/eltep_helpsheet3.pdf
http://www.swap.ac.uk/docs/eltep_helpsheet3.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7Yr-BHVhPrU
http://www.youtube.com/watch?v=7Yr-BHVhPrU
http://nclrc.org/essentials/assessing/peereval.htm
http://nclrc.org/essentials/assessing/peereval.htm
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_%20file/0008/290870/Teamwork-skills.pdf
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_%20file/0008/290870/Teamwork-skills.pdf
http://www.deakin.edu.au/itl/pd/tl-modules/teaching-approach/group-assignments/topic12.php
http://www.deakin.edu.au/itl/pd/tl-modules/teaching-approach/group-assignments/topic12.php
http://www.deakin.edu.au/itl/pd/tl-modules/teaching-approach/group-assignments/topic12.php
http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/52947134/Peer%20assessment%20and%20review
http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/52947134/Peer%20assessment%20and%20review
http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/52947134/Peer%20assessment%20and%20review
http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/peer-and-self-assessment/self-assessment/eia-self-assessment.aspx
http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/peer-and-self-assessment/self-assessment/eia-self-assessment.aspx
http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/peer-and-self-assessment/self-assessment/eia-self-assessment.aspx
http://teaching.unsw.edu.au/self-assessment
http://teaching.unsw.edu.au/self-assessment
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performansları hakkında kendi amaçlarını ve düşüncelerini ifade 

edebilmeleri, öğretmenden elde edilemeyecek bilgileri elde etme imkânı 

bulmaları ve kendi çalışmalarını geliştirmek için kullanabilecekleri bilgiyi 

sağlaması öz değerlendirmenin neden öğrenciler tarafından tercih 

edildiğini açıklamaktadır.  

Araştırmalar öz değerlendirmenin çocukların anne-baba ve 

öğretmenlerinden aldıkları geri bildirimler, onların bir öğrenen olarak 

okullardaki motivasyonlarını, başarılarını, kendi algılarını oluşturmalarını 

ve karmaşık bir görevi başarma arzularını etkilediğini göstermektedir. Öz 

değerlendirme çocuğun motivasyonu ve akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi göstermede güçlü bir rol icra edebilmektedir. Ayrıca genel bilişsel 

yeteneklerin akademik başarı, motivasyon ve öz değerlendirme ile güçlü 

bir ilişki olmasının yanı sıra çocukların akademik başarılarına ve 

öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.  

Öz değerlendirme önceden belirlenmiş ölçütlere dayanarak öğrencinin 

kendi çalışmasını değerlendirmesi çalışmanın kalitesini ortaya koyar ve 

farkındalığını arttırır. Ayrıca öğretmen tarafından iyi tasarlanmış bir öz 

değerlendirme, öğrencilere bir dönüt sağlar ve aidiyet duygusunu 

kazandırır. Bunun karşılığında öğretmen her bir öğrencinin değişen 

ihtiyacını daha iyi destekleyecek verilere ulaşmaktadır. Çocuklar erken 

dönemlerde anne-baba, bakıcı ve öğretmenler tarafından öğrencilerin 

davranışlarına, zekâlarına ve kabiliyetlerine ilişkin geri bildirimlerle biliş 

üstü farkındalıkların gelişimini başlatmaktadır. Bu geri bildirimler hem 

kişisel hem de öğrenen bir birey olarak çocuğun kendi anlayışını 

şekillendirmektedir.  

Okul başarısı için yüksek beklentilere ve pozitif öz değerlendirmeye 

sahip çocuklar günden güne değişen ilkokulların taleplerini 

karşılayabilmekte ve büyük olasılıkla daha başarılı olmaktadır. Çocuklar 

okulda başarılı olmak için akademik ve bilişsel yeteneklerini daha çok 

geliştirdiklerinden dolayı öğrenci olarak kendi pozitif algılarını 

geliştirmede daha deneyimli olmaları muhtemeldir ve bunun karşılığında 

öz değerlendirme, çocukların akademik sorumluluğun ve başarılarını 

geliştirmede yardımcı olmaktadır.  
 

Öz Değerlendirmenin Olumsuz Yanları 

Öz değerlendirmenin öğrenciler tarafından kullanılması konusunda 

endişelere neden olan çok sayıda etken yer almaktadır. Öz 

değerlendirmenin uygulanmasında en açık olan, öğretmen ve öğrencinin 

cesaretini kıran konu güvenirliktir. Çünkü öğrenciler kendilerini 
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değerlendirme konusunda deneyimsiz olmaları yanılgıya sebep olmakta ve 

bu da kendilerini değerlendirmede konusunda yanlışlığa, yanlılığa ve 

aldanmalara götürmektedir.  

Öz değerlendirme, öğrencilerin ve öğretmenlerin rollerinde bir 

değişikliğe işaret etmektedir. Bu değişimin derecesi, öğrencilerin 

hâlihazırda sahip olduğu özerklik derecesine bağlı olacaktır. Kendi 

kendine daha az bağımsız çalışan öğrenciler diğerlerine göre nispeten daha 

fazla desteğe ihtiyacı olacaktır. İlk olarak, bir değer algısı var. 

Değerlendirmeler ancak geçerli kabul edildiğinde faydalıdır. İkincisi, öz 

değerlendirmenin sahip olduğu potansiyel algılanan güç dengesini 

bozabilir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler değerlendirme yapmanın 

öğretmenin işi olduğunu düşünebilirler. Öğrenciler, fazladan çalışmaya 

karşı koyabilirler ve öğretmenler kendilerinin yapması gereken yüklerin 

bir kısmını kaldırmak için öz değerlendirmeyi öğrencilere yaptırırlarsa 

öğretmenlere karşı saygılarını kaybedebilirler. Üçüncü olarak, öğrenciler 

kendi değerlendirmelerini üretmek, yürütmek ve yorumlamak için yetersiz 

veya isteksiz hissedebilirler. Bunlar öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi 

becerilerinin yetersiz olduklarını hissettikleri belli başlı noktalardır. Son 

olarak da, öz bilinç sorunu. Aynı şekilde, bazı öğrenciler kendi kendilerini 

değerlendirme sürecinde bir öz bilince sahip olduklarını hissettikleri gibi, 

bazıları da kendi kendilerini değerlendirmeye kötü tepki gösterecektir. Bu 

durum küçük yaştaki öğrenciler için olgunlaşmamış davranışa dönüşmesi 

muhtemeldir. Yaşça büyük öğrenciler için de sürecin kırılganlığını 

artırabilir.  
 

Öz değerlendirmenin ilkokullarda uygulanmasında zorluklar olduğu 

bilinmektedir. Önemli zorluklardan biri çocukların neyi başarabildiklerini 

anlama eksikliğidir. Küçük çocuklar öz değerlendirmeyi yapma 

aşamasında büyük çocuklara göre daha çok desteğe ve yardıma ihtiyaçları 

vardır. Ama ne yazık ki bazı yetişkinler çocukların yeteneklerindeki doğal 

gelişimi yanlış anlamakta ve bunun sonucunda öz değerlendirme 

stratejilerinin etkili olmadığı, çocukların biliş üstü yeteneklerini 

karşılamadığı veya sadece çocukların eğilimlerini ve ne yapabildiklerine 

ilişkin yüzeysel bilgi sağladığı şeklinde tavsiyelerde bulunmaktadır.  

Öğretmenler ve anne-babalar öz değerlendirmeyle özellikle ilk 

sınıflarda zaman alıcı olması, azımsanmayacak derecede çaba 

gerektirmesi; notların öz değerlendirmeye bağlı olarak verilmesi ve farklı 

öğrenci grubu üzerinde devamlılık göstermemesi nedeniyle 

ilgilenmemektedir. Bazı öğretmenler standart testlere ayrılacak değerli 

zamanın öğrencinin öz değerlendirmesine ayrılmasından dolayı endişe 
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duymaktadırlar. Gösterilen bu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda öz 

değerlendirme etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceğine ilişkin tereddütler 

yaşanmaktadır. 
 

Sonuç 

Literatüre bakıldığında öz değerlendirmenin olumlu olduğu ve 

öğrencilere fayda sağladığına dair genel bir kanı yer almaktadır. Çünkü öz 

değerlendirme yöntemi güçlü bir öğrenme stratejisidir. Kendi 

öğrenmelerini değerlendirebilen öğrenciler daha etkili öğrenmeyi 

gerçekleştirebilen bireylerdir. Bu bireyler motivasyonlarını daha yüksek 

tutmakta, daha fazla düşünme becerileri kazanmakta ve öğrenmeye karşı 

daha çok ilgi göstermektedir. Bu durum öğrenenlerin başarılı 

olabileceklerine inançlarının tam olmasını sağlamakta ve akademik 

performanslarını arttırmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca öz 

değerlendirme yapabilen öğrenciler, öğrenmenin gerçekleşmediği yerde 

kendi yaklaşımlarını uyarlama yeteneklerine sahip olabilmektedir. Sonuç 

olarak değerlendirme yapabilen öğrenciler daha yüksek bir başarı 

göstermektedir.  

 Öz değerlendirme yöntemini kullanmanın sağlayacağı faydaların yanı 

sıra öğretmenler bu yöntemin uygulama aşamasındaki doğruluğu ve 

güvenirliği hakkında bazı şüpheler taşımaktadır. Özellikle öğrencilerin 

kendi kendilerini değerlendirirken objektif değerlendirme 

yapamayabilecekleri düşüncesi bu şüphelerin temel dayanağını 

oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu yöntemi kullanmanın geçerlilik ve 

güvenilirlik sorunlarına neden olabileceğine ilişkin görüşler yer 

almaktadır. Gerek öz değerlendirme yönteminin sağladığı olumlu 

özellikleri ortaya çıkarmak gerekse öz değerlendirme uygulamalarının 

geçerlik ve güvenirliği ile ilgili tartışmalı durumların önüne geçebilmek 

için uygulamaya yönelik belli başlı önerilerin yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Öz değerlendirme yapılırken belirli ölçütler kullanılmalı, 

ölçme süreci şeffaf bir şekilde yürütülmeli, değerlendirme formundaki 

yönergeler açık ve anlaşılır olmalıdır. Bunun yanı sıra dereceli puanlama 

anahtarı, kontrol listesi ve açık uçlu sorulardan yararlanarak öz 

değerlendirme yönteminin uygulanması yapılmalıdır. Bu hususlara dikkat 

edilerek değerlendirmenin yapılması öz değerlendirme yönteminin sağlıklı 

bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak ve öğrenci başarıları üzerine 

geçerli ve güvenilir bilgi edinebilecektir.  
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2. ÖZEL EĞİTİM 

 

 



DANIŞMA ve REHBERLİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

“ÖZEL EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI 

Doç.Dr. AYTEN DÜZKANTAR 

Özel Eğitime Hizmetleri Yönetmeliğinde özel eğitim, çeşitli 

nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından 

akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, 

eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş 

personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin 

tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki 

yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak 

tanımlanmıştır. Engelli bireylerin eğitimi ve sağaltımı söz konusu 

olduğunda, bu bireylerin toplumsal yaşama katılmalarını ve bağımsız bir 

şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak nitelikte hizmete 

erişimlerinin sağlanması ancak multidisipliner çalışmalar ile 

mümkündür(Gürsel,2004). 

Özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. 

Ancak engelli bireylere hizmet götürülebilmesi için farklı disiplinlerden 

pek çok personelin bu hizmete katkıda bulunması gerekmektedir (Batu, 

2013). Her gelişim alanındaki yetersizliğin giderilmesine yönelik 

müdahale o alan uzmanı tarafından yapılmalıdır. Engelli birey gereksinim 

duyulduğunda dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, 

psikoterapistten hizmet alabilmelidir. Alanyazına bakıldığında özel eğitim, 

bir multidisipliner ekip çalışması olarak tanımlanmıştır. Bu bakış açısı 

doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeler göz önüne alındığında 

bakım, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti programlarının multidisipliner 

yaklaşımla düzenlenmesi, yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması 

gerekmektedir(Gürsel,2004). Engelli bireylerin bakım ve 

rehabilitasyonunun kurumsal olarak yapılması durumunda, özel eğitim 

hizmetlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi için hangi uzmanlardan 

sağaltım veya eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planı 

(BEP) da belirtmesi gerekir. Engelli çocuğun tanılanmasında, 

gereksinimlerinin belirlenmesinde ve BEP’nın hazırlanmasında önemli 

uzmanlardan biri de Danışma ve Rehberlik uzmanıdır. Özel Eğitime 

Hizmetleri Yönetmeliğine göre Rehberlik ve Danışma uzmanı 

multidisipliner ekip içinde yer almalıdır (Gürsel,2004). 

Türkiye’de Rehberlik ve Danışma uzmanlığı anlayışı 1950’li 

yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. İlk olarak, psikolojik danışma ve 

rehberlik alanına personel yetiştirme çabası ise bir akademik program 

olarak, lisansüstü düzeyde 1966-67 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Bölümünde başlatılabilmiştir. «Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Programı» kısa adı ile «PDR» 1974 yılında bağımsız bir bölüm haline 
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getirilmiştir (Ünal ve Ünal, 2010). Milli Eğitim Bakanlığının 1970-71 

yılında orta dereceli okullarda rehberlik servislerini kurması ve bu 

servislerin eleman ihtiyacı bu alana olan ilgiyi arttırmıştır. O zamana kadar 

mezun olanların öğretmen ve yönetici kadrolarına atanmalarının önünü 

açan yasal alt yapı da oluşturulunca PDR’nin lisans eğitimi popülerlik 

kazanmıştır. 1971 yılında başlatılan okullardaki rehberlik uygulamaları, 

rehberlik ve psikolojik danışmayı yeterince bilmeyen personelle hızla 

yürütülmeye başladığı için, yeni bir alan olan PDR'nin ülkemizde 

kavramlar, uygulamalar, personelin görevleri ve sorumlulukları, etik 

kuralları bakımından olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Alanın 

yanlış anlaşılması, bunun sonucunda da, rehberliğin işlevinin anlaşılması 

gecikmiştir. Okullarda ilk formaI uygulamanın başlamasından onbeş yıl 

sonra 1985’ten itibaren aşamalı olarak okullara lisans düzeyinde öğrenim 

görmüş profesyonel PDR personeli atanabilmiştir (Özgüven, 1990).  

Ülkemizde hala PDR hizmetleri daha çok eğitim alanında ve kriz 

odaklı bir yardım hizmeti olarak görülmektedir. Halbuki küreselleşme, 

ekonomideki yapısal değişimler, değişen aile yapısı, çok kültürlülük, bilim 

ve teknolojinin yaşam biçimlerine önemli etkileri; doğal afetler, birey ve 

grupların sosyal ve psikolojik yaşamlarını da etkilemiş ve değiştirmiştir. 

PDR alanının müfredat içeriği, sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullara psikolojik danışman yetiştirmekle sınırlanmasının, günümüzde 

psikolojik danışmanların çalıştıkları alanların genişlemesi nedeniyle 

yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır (Çeliker, 2006). 

Türkiye’de psikolojik danışmanlar ülke ihtiyaçları nedeniyle 

ağırlıklı olarak okullarda çalışmakla birlikte diğer resmi ve özel 

kurumlarda da görev yapmaktadırlar. Yasal zorunluluklar gereği 

ülkemizde özel eğitim hizmetleri ekip yaklaşımıyla ele alınarak 

yürütülmeye çalışıldığından, özel gereksinimli bireyin eğitim 

gereksiniminin karşılanması amacıyla yürütülen işlemlerin tüm 

basamaklarında; tarama, tanılama, yerleştirme ve eğitsel programı 

planlama ve öğrencideki gelişmeleri izleme amacıyla yapılan tüm 

değerlendirmelerde psikolojik danışmanlara önemli bir rol verilmiştir. Bu 

nedenle Rehberlik ve Danışma öğretmeni adaylarının mesleklerinin 

değişen vizyonu ve misyonu konusunda ne derecede tutuma sahip 

olduklarını anlamak üzere bu çalışmanın yapılması gereği duyulmuştur.  

Psikolojik danışmanların öz yeterliği konusunda yapılan 

çalışmaların çoğunlukla danışmanlık becerilerine odaklanıldığı ve 

psikolojik danışman öz yeterliğinden daha çok danışma becerilerine ait 

yeterlik algılarının söz konusu edildiği görülmektedir (Johnson, Baker, 

Kopala, Kiselica, & Thompson 1989; Watson, 1992; Sharpley ve Ridgway, 

1993; Larson, ve ark. 1999; Urbani ve ark., 2002;). Öz yeterliğin bireyin 

performansını ve başarısını etkileyen önemli bir özellik olduğu 
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bilinmektedir (Larson, ve Ark., 1999; Tang, ve Ark., 2004). Psikolojik 

danışmanların özel eğitim konusunda yüksek düzeyde öz yeterlik algısına 

sahip olmaları özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerini yürütürken karşılaşacakları güçlüklerle baş etmede ısrarcı 

olmalarını ve karşılaşılan yeni durumlara uyum sağlamalarını 

etkileyecektir (Aksoy ve Diken, 2009). 

Yapılan araştırmalar meslekteki deneyim süresiyle rehber 

öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz 

yeterlik algılarınının anlamlı şekilde farklılaşltığını göstermektedir (Aksoy 

ve Diken, 2009). Psikolojik danışma ve rehberlik programı öğrencilerinin 

okul psikolojik danışmanlığı becerilerinde yetkin hale gelmeleri için 

kendilerine yeterince uygulama yapma süresi verilmesi gerektiği de halen 

altı çizilen konular arasındadır (Özyürek ve arkadaşları, 2007). Bu nedenle 

mesleğin ilk yıllarında pek çok özel gereksinimli çocuğun hayatını 

olumsuz etkileyecek kararlar alabilecekleri akla gelmektedir. Bu durumda 

da Rehberlik ve Danışma öğretmeni adaylarının “özel eğitim” kavramına 

ilişkin algı ve tanımlamaları önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Rehberlik ve Danışma öğretmeni adaylarının 

“özel eğitim” kavramına ilişkin betimlemeler yaparken kullandıkları 

metaforları belirlemek ve bu metaforları seçme nedenlerini ortaya 

koymaktır.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Danışma ve Rehberlik bölümünde eğitim 

gören öğretmen adaylarının “özel eğitim” kavramına ilişkin algılarını 

metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrutusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Özel eğitim öğretmen adayları “özel eğitim” kavramına ilişkin 

algılarını ortaya koymada hangi metaforları kullanmışlardır? 

2. “özel eğitim” kavramına ilişkin ortaya çıkan metaforlar ortak 

özellikleri bakımından hangi kavramsal kategori başlıkları altında 

toplanabilir? 

Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada Danışma ve Rehberlik Öğretmeni adaylarının özel 

eğitim kavramına ilişkin varolan metaforik algılarının ortaya konması 

amaçlandığından nitel araştırma modellerinden fenomenolojik model 

kullanılmıştır. Fenomenolojik (Olgubilimsel) modelde farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 

olgulara odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Fenomenolojik modeli 

kullanan araştırmalarda veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu 
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yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek ve yansıtabilecek kişiler ve 

gruplardır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Danışma ve Rehberlik 

Öğretmenliği Bölümüne devam eden 60 öğretmen adayından 58’i 

oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme 

yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan 

bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu 

araştırmadaki temel ölçüt, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Özel 

Eğitim dersini bu yarıyılda almak olmak üzere seçmiş olmalarıdır. Bu dersi 

henüz almadan derse ilişkin beklentilerinin belirlenmesini sağlayan bu 

çalışma yapılarak “özel eğitim” kavramına ilişkin bir ön algı tespit edilmek 

istenmiştir. (bknz. Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının 

Özellikleri 

Değişkenler  f % 

Cinsiyet 

Kadın 35 63,5 

Erkek 23 
36,

5 

Toplam  58 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

%63,5’i kadın, %36,5’i erkektir. Aynı sınıfta olmaları nedeniyle diğer 

demografik özelliklerin alınmasına gerek duyulmamıştır. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan Danışma ve Rehberlik Öğretmeni  adaylarının 

“özel eğitim” kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya çıkarmak için 

her bir öğretmen adayına “Özel eğitim…….gibidir/e- benzer, çünkü, 

………..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu cümlenin yazılı olduğu 

yarı yapılandırılmış formlar elden dağıtılmış ve formları doldurmaları için 

kendilerine 10 dakika süre verilmiştir. Metaforun bir araştırma aracı olarak 

kullanıldığı araştırmalarda “gibi/-e benzer” ifadesi genellikle “metaforun 

konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki bağı daha açık bir şekilde 

çağrıştırmak için kullanılır. Bu araştırmada “çünkü” kavramına da yer 

verilerek öğretmen adaylarının seçtikleri metaforlara ek olarak bu 

metaforları için bir “gerekçe” yani bir “mantıksal dayanak” sunmaları 
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istenmiştir.  Öğretmen adaylarının kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları bu 

formlardan elde edilen ifadeler araştırmanın temel veri kaynağını 

oluşturmuştur.  

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışma sonunda “özel eğitim” kavramı hakkında geliştirdikler 

metaforlar belirlenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik 

analizinde seçilen kavramlarla kavramlara ilişkin açıklamalara 

ulaşabilmek amaçlandığından veriyi açıklayan kategorilerin saptanması 

gerekmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2000). İçerik analizi yapılırken 5 

aşamalı değerlendirme süreci temel alınmıştır (Saban, 2008). Bu aşamalar 

sırasıyla (1) metaforların belirlenmesi (kodlama), (2) metaforların 

sınıflandırılması (tasnif), (3) kategori geliştirme, (4) geçerlik ve güvenirliği 

sağlama ve (5) verileri bilgisayar ortamına aktarma şeklindedir.  

Öncelikle öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar ve 

gerekçeler sırasıyla yazılarak geçici bir liste oluşturulmuştur. Sonuç olarak 

57 farklı metafor (n:58) elde edilmiştir. İkinci aşamada 57 metaforlar 

alfabetik sıraya göre dizilerek gözden geçirilmiş ve tek tek kodlanmıştır. 

Kimi metaforlar benzer ve ortak noktaları dikkate alınarak düzenlenmiş; 

bu noktada eşanlamlı ya da aynı anlamda kullanılmış metaforlar aynı kodla 

birleştirilmiştir. Sonuç olarak 58 formdan 57 adet metafor ortaya çıkmıştır 

(bknz. Tablo 2).  

Kategori Geliştirme Aşamasında öğretmen adayları tarafında 

üretilen metaforların “özel eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları ortak 

özellikler bakımından bu kavramı nasıl ifade ettiğine bakılmıştır. Bu amaç 

için öğretmen adayları tarafından oluşturulan her metafor imgesi, 

metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki bakımından analiz 

edilmiştir. Bu aşamadan sonra her metafor imgesi “özel eğitim”le anlamsal 

ilişkisi bakımından belli bir kategori ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak 

toplam 5 farklı kavramsal kategori ortaya çıkmıştır. (bknz. Tablo 3). 

Veri analizinin son aşaması Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanmasıdır. 

Araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamada en önemli iki ölçüt olan 

geçerlik ve güvenirliktir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmaya ilişkin 

geçerliğin sağlanması için bu araştırmaya ilişkin veri toplama ve analiz 

sürecinin detayları anlatılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak 

amacıyla ise, araştırmada elde edilen 5 kavramsal kategori altında verilen 

metaforların, söz konusu bir kavramsal kategoriyi temsil edip etmediğini 

belirlemek amacıyla uzman görüşüne (özel eğitim alanında görev yapan 

bir öğretim üyesine) başvulmuştur. Uzmandan ilk listedeki metaforları -

hiçbir metafor dışarıda kalmamak üzere- ikinci listedeki kavramsal 

kategori ile eşleştirmesi istenmiştir. Bu işlemi gerçekleştirirken uzmana, 

metafor için tercih edilen kelime kadar metaforun gerekçesine de dikkat 
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etmesi yönünde hatırlatmada bulunulmuştur. Bu süreç sonucunda 

araştırmacının ve uzmanın yaptığı eşleştirmeler karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalardaki görüş birliği ve görüş ayrılığı sayısal olarak tespit 

edildikten sonra “güvenirlik = görüş birliği/ görüş birliği + görüş ayrılığı” 

formülü ile hesaplandı (Miles ve Huberman, 1994). Nitel araştırmalarda 

kabul edilir. Güvenirlik oranı, bu hesaplamanın sonucunda %90 ve üzeri 

uyumun sağlanmasıdır (Saban, 2009). Bu araştırmada Güvenirlik = 56/ 

56+2 = 0.95 olarak hesaplanmış olup %95 oranında bir uzlaşma 

sağlanmıştır. Araştırmanın nitel veri analizinin son aşamasında 

öğrencilerden elde edilen metaforlar ve oluşturulan kategoriler bilgisayar 

ortamına aktarılmış, katılımcı sayısı (n) frekansı (f) olarak verilmiştir. 

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bugular genel olarak incelendiğinde özel 

eğitim öğretmen adaylarının “özel eğitim” kavramına ilişkin olarak toplam 

57 metafor ürettikleri belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda (tablo:2) öğretmen 

adaylarının ürettikleri metaforlar alfabetik olarak frekans ile birlikte 

gösterilmektedir.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi bu metaforlardan 56 tanesi yalnızca 1 kez 

kullanılmıştır. Geriye kalan 1 metaforu temsil eden katılımcı sayısı 2 

olmuştur.   

Tablo:2 Katılımcıların kullandıkları meteforlar 

 f

f 

 f

f 

 f

f 

Ağaç 1

1 

Hayat  1

1 

Para 1

1 

Anahtar  1

1 

Işık  1

1 

Protez  1

1 

Anne  2

2 

İnci avcılığı  1

1 

Renkleri 

sevmek 

1

1 

Apartmanın bir 

dairesi  

1

1 

İskambildeki dam 1

1 

Sabır taşı  1

1 

Bahçivan   1

1 

Kader  1

1 

Sanat  1

1 

Basamak  1

1 

Kalem 1

1 

Sırlar  1

1 

Bataklıktaki 

elmas 

1

1 

Kaşiflik  1

1 

Simitin 

yanındaki ayran  

1

1 
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Bulut  1

1 

Kelebek  1

1 

Sözlük  1

1 

Çiçek bakımı  1

1 

Kitap 1

1 

SU  1

1 

Çizgi çizme  1

1 

Klavuz  1

1 

Süpürge  1

1 

Çocuk 1

1 

Maden  1

1 

Tantuni yanında 

ayran  

1

1 

Çok parçalı 

puzzle  

1

1 

Makinist  1

1 

Tatlı  1

1 

Dikenli yolları 

aşmak  

1

1 

Maraton hazırlığı 1

1 

Tedavi  1

1 

Endemik bitki 

yetiştirmek 

1

1 

Masumiyet  1

1 

Toplum 1

1 

Fener 1

1 

Mavi ördek  1

1 

Topluma 

kazandırma 

1

1 

Gelişme  1

1 

Meleklerin dilini 

öğrenmek 

1

1 

Yardım eli  1

1 

Gözlük 1

1 

Midye 1

1 

Yerçekimi 1

1 

Güneş  1

1 

Mutlu bir aile  1

1 

Yıldız  1

1 

 1 Oryantasyon 1

1 

 1 

 

Tablo 3 incelendiğinde görüleceği gibi öğretmen adayları tarafından 

en yoğun nesnel (Anahtar, fener, kitap, vb.) metaforlar (f21) üzerine 

yoğunlaşmışlardır. İkinci sırada ise eylem sözcükleri (yüzmek, çizgi 

çizmek, tedavi etmek, vb.) meteforları (f15) tercih edilmiştir. Katılımcılar 

kavramsal meteforları (f14) kez tercih ederken, insana ilişkin meteforları 

(f5) kez tercih etmişlerdir. Katılımcılar en az canlı nesneye ilişkin 

sözcükleri (f4) tercih etmişlerdir. Somut nesnele ilişkin meteforların çoğu 

nesnenin işleviyle ilişkili olmakla birlikte bazıları benzetim için tercih 

edilmişlerdir. Eylem sözcükleri de kelime anlamıyla ilişkili olarak tercih 

edilmişlerdir. Kavramsal meteforlarda kişisel anlamlandırmaların olduğu 

gözlenmektedir. Kişilerle ilgili meteforların öğretmenlerle ilişkili yaygın 

meteforlarla parallel olduğu gözlenmiştir (Çelikten, 2006).  
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Tablo: 3 Meteforların sınıflaması 

Anahtar Topluma 

kazandırma 

Gelişme Bahçivan  Ağaç 

Apartmanı

n bir 

dairesi  

Yüzme Hayat Anne (f2) Kelebek  

Basamak Meleklerin 

dilini 

öğrenme 

Işık Çocuk Mavi 

ördek  

Bataklıkta

ki elmas 

Maraton 

hazırlığı 

Kader   Makinist Midye  

Bulut Dikenli 

yolları 

aşma 

Klavuz    

Çok 

parçalı 

puzzle  

Simitin 

yanındaki 

ayran 

Mutlu bir 

aile 

  

Fener Renkleri 

sevmek 

Oryantasy

on 

  

Gözlük Endemik 

bitki 

yetiştirme 

Sanat    

Güneş Çizgi 

çizme 

Sırlar   

İskambild

eki dam 

İnci 

avcılığı  

Yerçekimi 

 

  

Kalem Kaşiflik Toplum   

Kitap Çiçek 

bakımı 

Yardım eli   

Maden Tedavi  Masumiye

t 
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Otobüs Tantuni 

yanında 

ayran 

 

Sabır taşı 

  

Para     

Protez     

Sözlük     

Su     

Süpürge     

Tatlı     

Yıldız     

 

Danışma ve Rehberlik Öğretmeni adaylarının “özel eğitim” 

kavramına ilişkin olarak ürettikleri metaforlar 5 kavramsal kategori altında 

toplanmıştır. Bunlar yukarıda tablo 4’te gösterilmiştir. Özel Eğitim ‘e 

ilişkin meteforların kaynağı olarak gösterilen nedenlere dayalı olarak: (1) 

Mesleki yeterlilik ve niteliğini arttırma (2) Mesleğine ilişkin yeni bakış 

açısı kazandırması, (3) Kişisel farkındalık sağlaması, (4)Mesleğinin kritik 

önemini ortaya çıkarması ve(5)  Öğrenciye yapacakları katkısını 

arttırması olarak beş kavramsal kategori belirlenmiştir. 

Kategoriler incelendiğinde farklı metaforun aynı anlamı ifade etmek 

için kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni aynı anlam için farklı 

metaforun tercih edilmesidir. Tablo 3 incelendiğinde 5 kavramsal 

kategoride toplanan metaforlar en çok (%24) Özel eğitimin mesleki 

yeterliliğini ve niteliğini arttıracağı beklentisidir. Daha sonar Mesleğine 

ilişkin yeni bakış açısı (vizyonu) ve Kişisel farkındalığını arttıracağı 

beklentisidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[359] 
 

Tablo:4 Kategorilere göre meteforların dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Kategori Metafor  

f 

1 
Mesleki yeterlilik ve 

niteliğini arttırma  

Topluma kazandırmaya(f:1), Kalem (f:1),  

İskambildeki dam’a  (f:1),  Sanata (f:1),  

Otobüse (f:1), Klavuza (f:1), Basamak 

(f1),Buluta (f:1), Sabır taşına (f:1), Su(f:1), 

Proteze (f:1), Kader (f:1), Gelişmeye (f:1), 

Hayata (f:1) Tatlıya (f:1.), 

1

4 

2 
Mesleğine ilişkin yeni 

bakış açısı 

Çok parçalı puzzle (f:1), Apartmanın bir 

dairesine (f:1), Yıldıza (f:1), Renkleri 

sevmek (f:1), Anneye (f:2), Yerçekimine 

(f:1), Kaşifliğe (f:1), Mutlu bir aileye (f:1), 

Tantuni yanında ayrana (f:1) , Yardım eli 

(f:1) , Çocuğa (f:1) , Çiçek bakımına (f:1) 

1

3 

3 Kişisel farkındalık 

Sözlük (f:1), Fener (f:1), İnci avcılığı (f:1), 

Sırlar (f:1), Çizgi çizmeye (f:1), Makiniste 

(f:1), Kelebeğe (f:1), mavi ördeğe (f:1), 

Güneşe (f:1), Topluma (f:1), Gözlüğe (f:1) 

1

1 

4 
Mesleğinin kritik 

önemi  

Yüzmeye (f:1),  Bahçivana  (f:1),  Madene 

(f:1),Paraya(f:1)  Basamağa (f:1),  

Bataklıktaki elmasa  (f:1),  Masumiyete 

(f:1),  Endemik bitki yetiştirmeye l (f:1) Su 

(f:1), kader (f:1). 

1

0 

5 
Öğrenciye yapacakları 

katkı 

Meleklerin dilini öğrenmeye (f:1),  

Oryantasyona (f:1),  Dikenli yolları aşmaya  

(f:1),  Anahtara (f:1),  Kitaba (f:1),  Simitin 

yanındaki ayrana (f:1), Işığa (f:1),  

Tedaviye (f:1),  ağaca (f:1) 

9 

 Toplam  5

8 
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Kategori 1: Mesleki Yeterlilik ve Nitelikleri Arttırma 

Öğretmen adayları Mesleki Yeterlilik ve Nitelikleri Arttırma 

kategorisi altında toplam 15 metafor oluşturmuştur. Bu metaforlar; 

Topluma kazandırma, Kalem, İskambildeki dam, Sanat, Otobüs, Klavuz, 

Basamak, Bulut, Sabır taşı, Su , Protez, Kader, Gelişme, Hayat ve Tatlı 

şeklindedir. Frekans dağılımlarına bakıldığında her biri bir kez tercih 

edilmiştir. 

n İFADELER f 

1 Bireyin geliştirilmesinde benim sorumluluğumu yerine 

getirmeme yarar  

1 

5 Boş defter gibi olan deneyim defterimi doldurmaya  1 

8 Oyuna girmemi sağlar 1 

11 Daha çok kişiye ulaşmamı sağlar  

 

1 

15 Varmak istediğim hedefe ulaşmamı sağlar 1 

19 Rehberlik edebilmeme yarar  1 

25 Özel öğrencilerime yardım ettikçe kendimi hafiflemiş 

hissetmemi 

1 

29 Benim ruhsal olarak güçlenmemi sağlar 1 

35 Bireyler hakkında daha çok şey bilmemi temkinli 

adımlar atmamı  

1 

37 Benim sorumluluklarım var  1 

46 Başıma gelebilecek her türlü duruma hazırlıklı ve 

bilinçli, mantıklı akıl yürütmemi  

1 

50 Benim iyi bir danışman olmamda işe yarar  

 

1 

52 Hazırlıklı olma konusunda işime yarar  1 

57 çocukları sevmemi ve kendi alanımda tamamlanmış 

olmamı  

1 

 TOPLAM 14 

 

Öğretmen adaylarının oluşturduğu bu metaforlarda, özel eğitim 

dersinin mesleklerine olumlu katkıda bulunacağı beklentisinin hakim 
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olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kategoride oluşturduğu 

metaforların bazıları şu şekildedir: 

“Özel Eğitim kalem gibidir. Çünkü Boş defter gibi olan deneyim 

defterimi doldurmaya yarar” K5. 

“Özel Eğitim iskambildeki dam gibidir. Çünkü oyuna girmemi 

sağlar.” K8 

“Özel Eğitim, klavuz gibidir. Çünkü Rehberlik edebilmeme sağlar 

K19. 

“Özel Eğitim bulut gibidir. Çünkü Özel öğrencilerime yardım 

ettikçe kendimi hafiflemiş hissetmemi sağlar” K25. 

 

Kategori 2: Mesleğine ilişkin yeni bakış açısı 

Öğretmen adayları mesleğine ilişkin yeni bir bakışı açısı 

edindirmede özel eğitim dersi kategorisi altında toplam 13 metafor 

oluşturmuştur. Bu metaforlar; Çok parçalı puzzle, Apartmanın bir dairesi, 

Yıldız, Renkleri sevmek, Anne, Yerçekimi, Kaşiflik, Mutlu bir aile, 

Tantuni yanında ayran, Yardım eli, Çocuk, Çiçek bakımı. Bu metaforların 

frekans dağılımlarına bakıldığında her birinin bir kez kullanıldığı sadece 

Anne meteforunun iki katılımcı tarafından benimsendiği görülmektedir. 

n İFADELER f 

14 Önemli olanın odak olmadığını çerçevenin odaklanmayı 

sağladığını anlamamı sağlar  

1 

21 Bütüne ait olanı birlikte düşünerek çözüm oluşturmamı  1 

23  İnsan ilişkilerinde her yıldızın farklı olduğunu düşünerek 

daha anlayışlı, başarılı olmamı sağlar 

1 

32  Herkesi olduğu gibi kabul ederek sevme ve farklılıklara 

saygı duymamık 

1 

34 Çocuklarım arasında ayırım yapmamayı öğrenmemi 

sağlar  

1 

38 Tüm öğrencilerime aynı şekilde etki etmeyi, doğuştan 

adaletsizliği en aza indirmeyi  

1 

42 Her yıl farklı ülkeleri gezenler gibi bireylerin birbirinden 

farklı kendine özgü ihtiyaçlarını keşfetmeme 

1 

44 Solan çiçeği canlandırmak gibi özel çocuklara yardım 

edebilmeme 

1 
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48 Danışanlarıma karşı bakış açımı değiştirmeme  1 

49 Özel çocuklara ve ailelerini ayrılmaz ikili olarak 

görmeme ve yardımcı olarak birbirlerini tamamlamamı  

1 

53 Çeşitli insan tiplerine karşı bakış açımı değiştirmeme, 

tabuları yıkmamı ve deneyim kazanmamı  

1 

55 Çevremi bilinçlendirmeme, önyargılı olmamı 

engellememe yarar  

1 

56 Sabırlı, gönlü geniş ve karşılık gözetmeden sevmeyi 

öğrenmemi  

1 

 TOPLAM 13 

  

Öğretmen adaylarının oluşturduğu bu metaforlarda özel eğitimin 

onların mesleklerine yeni bir vizyon kazandırdığını farkettiklerini ve bu 

nedenle heyecanlandıkları, meraklandıkları ve bıkmadan uğraş 

göstermeleri gerektiğini algılandıkları ifade edilebilir. Öğretmen 

adaylarının bu kategoride oluşturduğu metaforların bazıları şu şekildedir: 

 “Özel Eğitim çok parçalılı puzzzle gibidir. Çünkü önemli olanın 

odak olmadığı, çerçevenin odaklanmayı sağladığını anlamama yarar” 

K14”  

“Özel Eğitim yerçekimi gibidir. Çünkü tüm öğrencilerime aynı 

şekilde etki etmeyi, doğuştan gelen adaletsizliği en aza indirmemi sağlar” 

K38. 

“Özel Eğitim, Tantuni yanında ayran gibidir. Çünkü özel çocuklar 

ve ailelerini ayrılmaz ikili olarak görmeme ve yardımcı olarak birbirlerini 

tamamlamalarını sağlar “K49. 

“Özel Eğitim anne gibidir. Çünkü çocuklarım arasında ayırım 

yapmamayı öğrenmemi sağlar K34; sabırlı, gönlü geniş ve karşılık 

gözetmeden sevmeyi öğrenmemi sağlar” K56. 

 

Kategori 3: Kişisel Farkındalık Sağlaması 

n İFADELER f 

6 Hayata farklı bakmamı sağlar 1 

10 Emek isteyen özel çocuklarla çalışırken İçinde bulunan 

farklılıkları anlamamı sağlar 

1 
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13 Farklı olanı aydınlatır farkına varmamı ve yardımcı 

olmamı sağlar 

1 

26 Farklılıkları farketmemi sağlar 1 

28 Farklılıklara ilişkin bir bakış açısı kazanma ve onları 

tanıma açısından işime yarar 

1 

31 Fark edemediklerimi fark etmemi sağlar 1 

39 Farklı bakış açısı ile güzel bir çizgi çekmemi sağlar 1 

40 Sırları çözmemi sağlayarak onlara ulaşmamı, 

dokunmamı sağlar 

1 

41 Kalabalığın içinde benim umut dolu hayatları 

keşfetmemi sağlar  

1 

54 Farklı hayatlara ışık tutmama, onları anlamak üzere 

bakış açımı geliştirmeme yarar 

1 

58 Olayları anlayıp anlamlandırıp çözüm üretmemi sağlar  1 

 TOPLAM 11 

 

Öğretmen adayları Kişisel Farkındalık Sağlaması kategorisi altında 

toplam 11 metafor oluşturmuştur. Bu metaforlar: Sözlük, Fener, İnci 

avcılığı, Sırlar, Çizgi çizme, Makinist, Kelebek, mavi ördek, Güneş, 

Toplum, Gözlük. Tüm meteforlar bir kez tercih edildiğinden aynı frekansa 

sahiptir.  

Öğretmen adaylarının oluşturduğu bu metaforlarda özel eğitimin 

daha önce sahip olmadıkları bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı 

olacağına ilişkin olumlu bir algıya sahip oldukları ifade edilebilir. 

Öğretmen adaylarının bu kategoride oluşturduğu metaforların bazıları şu 

şekildedir: 

“Özel Eğitim gözlük gibidir. Çünkü hayata farklı bakmamı 

sağlar”K6 

“Özel Eğitim kelebek gibidir. Çünkü farklılıklara ilişkin bir bakış 

açısı kazanma ve onları tanıma açısından işime yarar” K28 

“Özel Eğitim, inci avcılığı gibidir. Çünkü kalabalığın içinde benim 

umut dolu hayatları keşfetmemi sağlar” K41. 

“Özel Eğitim anne gibidir. Çünkü farklı hayatlara ışık tutmama, 

onları anlamak üzere bakış açımı geliştirmeme yarar” K54. 
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Kategori 4: Mesleğinin Kritik Önemi 

n İFADELER f 

2 Öğrencileri anlamama yarar  1 

3 Hayatın ender çiçeklerine dokunmama olanak sağlar  1 

12 Çok nadir ve değerli olan kişiye yardım etmemi  1 

16 Doğru kullanıldığında ihtiyaçları giderir  1 

22 Özel bireylerle daha üst düzeyde ilgilenmemi  1 

27 Benim bu elması farketmemi ve onu topluma 

kazandırmamı sağlar  

1 

30 İlgilenildikçe ortaya çıkan güzelliklere katkı sağlamada 

işime yarar  

1 

33 Eşsiz bireylerle çalışabilmemi sağlar  1 

35 Bireyler hakkında daha çok şey bilmemi temkinli adımlar 

atmamı  

1 

46 Başıma gelebilecek her türlü duruma hazırlıklı ve 

bilinçli, mantıklı akıl yürütmemi 

1 

 TOPLAM 10 

 

Öğretmen adayları bir Mesleğinin Kritik Önemi kategorisi altında 

toplam 10 metafor oluşturmuştur. Bu metaforlar: Yüzme, Bahçivan, 

Maden, Para, Basamak,  Bataklıktaki elmas,  Masumiyet,  Endemik bitki 

yetiştirme, su, kader şeklindedir. Frekans dağılımlarına bakıldığında her 

birinin bir kez tercih edildiği görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının oluşturduğu bu metaforlarda özel eğitim 

dersinin mesleklerinin yeni vizyonunun yanı sıra özel gereksinimli 

çocuklar için taşıdığı önemle ilgili edinimler sağlayacağına ilişkin 

algılandığı ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının bu kategoride 

oluşturduğu metaforların bazıları şu şekildedir: 

“Özel Eğitim gözlük gibidir. Çünkü hayata farklı bakmamı 

sağlar”K6 

“Özel Eğitim kelebek gibidir. Çünkü farklılıklara ilişkin bir bakış 

açısı kazanma ve onları tanıma açısından işime yarar” K28 

“Özel Eğitim, inci avcılığı gibidir. Çünkü kalabalığın içinde benim 

umut dolu hayatları keşfetmemi sağlar” K41. 
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“Özel Eğitim anne gibidir. Çünkü farklı hayatlara ışık tutmama, 

onları anlamak üzere bakış açımı geliştirmeme yarar” K54. 

 

Kategori 5: Özel Öğrenciye Yapacakları Katkı  

n İFADELER f 

4 Özel öğrencilerimle bağ ve iletişim kurmamı kolaylaştırır 1 

9 Özel çocuğun hayata uyumunu sağlamama 1 

17 Özel durumu olanlara bu yolları kullanarak iletişime 

geçebilmeme  

1 

18 Özel bireylerle İletişim kapılarını açmama yarar  1 

20 Özel çocuklarla doğru ilgilenebilmemi  1 

24 Özel çocuklar için özel eğitimciyle birlikte uyumlu 

çalışmamı  

1 

36 Özel öğrencilerimi anlamama ve onlara yardım 

edebilmeme  

1 

45 Özel gereksinimleri olan çocuklara müdahale ve destek 

verebilmemi  

1 

51 Özel öğrencilerin kaynaştırılmasında yardımcı olmama, 

onları anlamamı  

1 

 TOPLAM 9 

 

Öğretmen adayları Özel Öğrenciye Yapacakları Katkı kategorisi 

altında toplam 9 metafor oluşturmuştur. Bu metaforlar: meleklerin dilini 

öğrenmek, oryantasyon, dikenli yolları aşmak,  anahtar,  kitap,  simitin 

yanındaki ayrana, ışık,  tedavi,  ağaç şeklindedir. Frekans dağılımlarına 

bakıldığında her birinin bir kez tercih edildiği görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının bu kategoride oluşturduğu metaforların bazıları şu şekildedir: 

“Özel Eğitim gözlük gibidir. Çünkü hayata farklı bakmamı 

sağlar”K6 

“Özel Eğitim kelebek gibidir. Çünkü farklılıklara ilişkin bir bakış 

açısı kazanma ve onları tanıma açısından işime yarar” K28 

“Özel Eğitim, inci avcılığı gibidir. Çünkü kalabalığın içinde benim 

umut dolu hayatları keşfetmemi sağlar” K41. 
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“Özel Eğitim anne gibidir. Çünkü farklı hayatlara ışık tutmama, 

onları anlamak üzere bakış açımı geliştirmeme yarar” K54. 

Sonuç ve Tartışma 

Danışma ve Rehberlik Öğretmeni adaylarının “özel eğitim” 

kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırma 

sonucunda öğretmen adaylarının “özel eğitim” kavramını pek çok farklı 

metaforla tanımladıkları görülmektedir. Araştırma sonucunda öğretmen 

adaylarının metaforlarında “özel eğitim in farklı tanımlarını, yönlerini ve 

özellikleri ilişkin ifadeler görülmektedir. Kategoriler incelendiğinde farklı 

metaforun aynı anlamı ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Bunun 

nedeni aynı anlam için farklı kavramların tercih edilmesidir. 58 öğretmen 

adayının oluşturduğu 57 metaforun yalnız biri (anne) iki katılımcı 

tarafından tercih edilmiştir.  

Araştırmanın giriş kısmında da ifade edildiği gibi Danışma ve 

Rehberlik Öğretmeni adaylarının “özel eğitim” dersini daha önceden 

almadıkları gözönünde bulundurulduğunda ortak kavramlarla 

tanımlayacak birden fazla frekansı olan metefor  oluşturamamaları çok sıra 

dışı bir durum değildir. Ancak tercih ettikleri mesleğin vizyonuna ilişkin 

yetersiz bilgiye sahip oldukları biçiminde de yorumlanabilir. Özel eğitimin 

mesleki yeterliliğini ve niteliğini arttıracağına ilişkin beklentisinin %25,8 

mesleğine ilişkin yeni bir bakış açısı kazandıracağına ilişkin beklentinin  

%22,5 olması da bunun bir göstergesidir. Ünal ve Ünal (2010) metefor 

araştırmalarında yinelenen metefor sayısının az olması duruma ilişkin 

kavramsallaşmanın oluşmadığı yani durumlarla ilişkili kavramların, 

üzerinde uzlaşmaya varılmış yani kavramsallaşmış hale gelemediği 

anlamında değerlendirileceğini belirtmektedir. Ortak kavramlar durumun 

benzer anlamladırıldığının bir işareti olarak değerlendirilmektedir. 

Meteforların çeşitliliği durumun iyi bilinmediğini düşündürür demektedir. 

Bu araştırmalarının bulgularıda bu çalışmayla paralellik göstermektedir. 

Araştırma sonucunda Danışma ve Rehberlik Öğretmeni adaylarının 

Özel Eğitim ‘e ilişkin meteforlarının kaynağı olarak gösterilen nedenlere 

dayalı olarak 5 kavramsal kategori oluştuğu görülmüştür: (1) Mesleki 

yeterlilik ve niteliğini arttırma kategorisi katılımcıların %25.8’i (2) 

Mesleğine ilişkin yeni bakış açısı kazandırması kategorisi katılımcıların 

%22,5’i (3) Kişisel farkındalık sağlaması kategorisi katılımcıların 

%19,2’u (4)Mesleğinin kritik önemini ortaya çıkarma kategorisi 

katılımcıların % 17,5’si ve (5)  Öğrenciye yapacakları katkısını 

arttırmaskategorisi katılımcıların %15 tarafından belirlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının mateforlarında farklı kelimeyi kullanmalarına rağmen 

belirttikleri gerekçe kısmında içerik olarak kullandıkları açıklamaların 

benzeşik olması kategorilerin oluşumunda etkili olmuştur. Kullanılan 

kelimeler baz alınarak yapılacak bir kategorileştirme sürecinin içerik 
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açısından hatalı olacağı düşünüldüğünden analiz süreci boyunca metafor 

kelimesi ve gerekçesi birlikte ele alınmıştır. Metefor araştırmalarında 

metefor kaynağına göre kategorilerin oluşturulması yaygın bir eğilimdir. 

Ünal ve Ünal (2010) rehber öğretmenlere yönelik metefor araştırmasında, 

öğrencilerin rehber öğretmenin mesleki özelliklerine yöneldiklerini, 

öğretmenlerin ise kişilik özelliklerini ön plana çıkaran meteforları tercih 

ettiklerini belirlemiştir. Bu araştırmada rehber öğretmen adaylarının 

kendileri için değerlendirme yaparken hem mesleki hemde kişisel 

özelliklerini ele alması mesleki bakış açılarıyla uyumludur. Ayrıca 

alacakları özel eğitim dersinin bu iki özelliklerini de geliştireceğini ifade 

etmeleri ise oldukça anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların mesleğine ilişkin 

yeni bakış açısı kazandırma (%22,5) ve kişisel farkındalık sağlaması  

(%19,2) kategorileri rehber öğretmeni adaylarının hem kişisel hemde 

mesleki gelişimlerine özel eğitimin yapacağı katkı beklentisini 

önemsediklerini göstermektedir. 

 Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin rehber öğretmeni hem 

güvenilmez hemde güvenilir buldukları alt kategoriler oluşmuştur. Bu 

araştırmada rehber öğretmen adaylarının kendi mesleklerinin kritik 

önemini farketme bulgusuyla paralellik taşıdığı düşünülebilir. Kritik önem 

olumlu yada olumsuz sonuçlar yarabilecek bir mesleğe sahip olduklarını 

algıladıklarını göstermesi bakımından anlamlıdır. Ayrıca bu bulgu Deniz 

(2016)’in yaptığı metefor araştırmasındaki özel eğitim için oluşturulan 

kategoriler arasında yer alan mesleğin zorluğu alt kategorisiyle de uyumlu 

görülmektedir. 

Araştırmada tercih edilen bazı metafor ifadeleri anne, bahçıva, inci, 

doctor, pusula yazılan gerekçelerle birlikte ele alındığında farklı 

kategoriler altında yer almıştır. Ancak bu meteforların öğretmen 

araştırmalarında sıklıkla tercih edilen meteforlar olduğu ifade edilmektedir 

(Çelikten,2006).  

Literatür taramasında karşılaşılan ve özel eğitim ile ilişkili tek 

metefor araştırmasında özel eğitim öğretmenlerinin kendi mesleklerine 

ilişkin meteforları ile rehber öğretmen adaylarının özel eğitim konusunda 

benimsedikleri meteforların benzeştiği görülmektedir. Bu araştırmadaki 

pek çok meteforun aynısı veya yaklaşığı kavramlarının farklı anlam 

yüklensede Deniz (2016) ‘in yaptığı özel eğitimle ilgili metefor (melek, 

elmas, mühendis, rehber, mücevher, ışık, anne, kalem, puzzle, bahçıvan, 

su,) araştırmasında da ortaya çıktığı görülmektedir. Özel eğitimde metefor 

araştırmalarına sıklıkla rastlanmamaktadır. Araştırma sayısı arttıkça ortak 

kullanılan meteforların, hatta aynı anlam için benzer meteforların 

artabileceğini düşündürmektedir. Bir başka deyişle bilinmeyenlere ilişkin 

netleşmeler kavramşallaşma olarak görülmeye başlanacağı beklenebilir. 
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Sonuç olarak literatür taramasında karşılaşılan tüm araştırmaların 

öğretmen ve öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği, özel eğitim öğretmen 

ve öğretmen adayları ile yapılmış tek bir çalışmaya rastlandığı 

görülmüştür. Bu araştırma ile karşılaştırılan araştırma sonuçlarının, bu 

araştırma sonuçlarını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Rehber 

öğretmenler için özel eğitim yeterliliğinin önemi göz ardı edilemez. Özel 

eğitim, rehber öğretmen adaylarının mesleki başarılarını arttıran bir unsur 

olarak görülebileceği düşünüldüğünde bu araştırma sonucunda; öğretmen 

adaylarının “özel eğitim” kavramına ilişkin metaforik algılarının gösterdiği 

yönelimin, öğretmen adaylarının -kullandıkları ölçüde-, mesleki 

yaşantılarında ne sebeplerle tercih edeceklerine yönelik eğilimi de 

gösterdiği düşünülebilir.   

Öneriler  

Araştırma sonuçlarına göre rehber öğretmen adaylarının “özel 

eğitim” kavramına ilişkin algılarının geliştirilmesi noktasında onlara özel 

eğitim dersi kapsamında verilen eğitimin etkilerini gözlemlemek üzere 

eğitim sonrasında bir çalışma daha yapılabilir. 

Metefor olarak ifade ettikleri beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmadığına ilişkin başka bir yöntemle yeni bir araştırma 

desenlenebilir. 

Ayrıca, bu ve bunun gibi tekil örnek olarak kalan araştırma 

sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğinin arttırılabilmesi ve araştırma 

sonuçlarının diğer branşlara da genellebilirliğinin tespit edilebilmesi için 

“özel eğitim” e ilişkin metaforik algıların belirlenmesi çalışmalarının 

eğitim fakültesi çatısı altındaki tüm branş öğretmen adaylarına ve görev 

yapan öğretmenlerine yaygınlaştırılması önerilebilir.  
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1. Giriş 

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gibi pek çok alanda farkındalıkları 

yüksek, olumlu bilimsel tutumları olan bireylere her toplumda ihtiyaç 

vardır. Sayı bakımından az olan üstün yetenekli bu bireyler toplumların 

ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır ve bu yüzden doğru bir eğitime 

tabi tutulmaları şarttır (Turgut ve Yıldırım, 2016; Kalkan ve Eroğlu, 2017). 

Eğitimde eşitlik ilkesinden yola çıkarak ülkemizdeki üstün yetenekli 

çocukların eğitimine katkıda bulunmak, onların sahip oldukları bu üstün 

yetenekleri belirlemek, geliştirmek, doğru yönlendirmek ve bu bireylerin 

ihtiyaçlarını karşılamak ülkemizin ve insanlığın yararına olacaktır (MEB, 

2010; MEB, 2013). Bu amaçla atılan her adım hem bu yeteneklerin 

kaybolmaması hem de bu yeteneklerden en üst düzeyde yararlanılabilmesi 

ve bu kişilerin topluma kazandırılması açısından oldukça önemlidir 

(Keskin, Samancı, Aydın, 2013). Ortalamanın üzerinde bir yetenek, 

yaratıcı düşünme ve sorumluluk bilincinin bileşkesi olarak tanımlanan 

üstün yetenekli bireylerin eğitiminin normal bir eğitim süreci ile 

gerçekleştirilemeyeceği açıktır (Renzulli ve Reis, 1985). Birçok araştırma 

üstün ve özel yetenekli öğrencilerin farklı eğitsel ihtiyaçları olduğunu ve 

bu nedenle normal öğretim programlarına ek olarak ilgi ve kabiliyetlerini 

destekleyecek alternatif öğrenme ortamlarına gereksinim duyduklarını 

ortaya koymaktadır (Renzulli, 1999; Fiedler, Lange & Wibebrenner, 

2002). Bu bağlamda bireylerin araştırma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel 

ve analitik düşünme, karar verme gibi becerileri aktif olarak 

kullanabilecekleri öğrenme ortamlarının tasarlanması gerektiği 

söylenebilir (Yamak, Bulut ve Dündar, 2014). Özgün adı Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (STEM) olan ve Türkçe’ ye 

Fen Teknoloji Matematik Mühendislik (FeTeMM) eğitimi olarak çevrilen 

bu alan öğrencilere yaratıcı problem çözme tekniklerini benimseten 

entegre bir yaklaşımdır (Akgündüz ve diğerleri, 2015).  

Bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki önderliğinin sağlanması 

ve sürdürülebilmesi, STEM eğitiminin desteklenmesi ve STEM 

alanlarında meslek edinme konusunda farkındalığın artırılması ile 

ilişkilendirilmektedir (Şahin, Ayar, Adıgüzel, 2014). STEM eğitimi içinde 

barındırdığı alanların tek tek ele alınması yerine, araştırma, tasarlama, 

problem çözme, işbirliği ve etkili iletişim kurma gibi becerileri 
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kazandırmaya yönelik öğrenme ve ürün ortaya koyma etkinliklerinin bu 

disiplinlerin birlikte ele alınarak uygulanmasına odaklanmaktadır (Baran, 

Canbazoğlu Bilici, Mesutoğlu, 2015). STEM eğitiminde, gerçek yaşam 

problemi ile içerik arasında ilişki kurularak fen, matematik, teknoloji ve 

mühendislik disiplinleri kaynaştırılmaya çalışılır. STEM eğitiminde 

kaynaştırma, söz konusu dört alanın içerik olarak uyarlanması ya da birinin 

odağa alınıp diğerlerinin odağa alınan bu disiplinin içeriğinin öğretilmesi 

için bağlam olarak kullanılması gibi düşünülebilir (Moore, Stohlmann, 

Wang, Tank, & Roehrig, 2013; Yamak, Bulut, Dündar, 2014). STEM 

eğitimi, okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretime kadar sürecin 

tümünü kapsayan, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin 

birbirleriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren bir eğitim yaklaşımıdır 

(Yenilmez, Balbağ, 2016: 302). STEM eğitimiyle, hayatilik kavramı göz 

önünde tutularak probleme dayalı hangi içerikle ilişki kurulacağının 

belirlenmesiyle birlikte fen, matematik, teknoloji ve mühendislik 

disiplinleri bir arada tutularak kaynaştırılmaya çalışılır (Moore, Roehrig, 

Stohlmann, Tank & Wang, 2013; Aygen, 2018: 19). 

STEM eğitim yaklaşımın aktif olarak kullanılmasının sağlanmasıyla 

gerek bireylerin multidisipliner düşünebilme becerilerinin arttırılması, 

gerekse Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik ve 21. Yy. Becerileri 

disiplinlerine ait olumlu yönde tutum geliştirilmesi açısından STEM eğitim 

yaklaşımın etkililiğinin araştırılmasının geleceğin üreten, katma değeri 

yüksek ürün oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesine önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Günümüzde giderek önemi artan ve yaygınlaşan STEM eğitimlerinin 

standardizasyonu için dizayn edilmiş araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu 

çalışmalar ile en doğru STEM uygulamalarının sınırları çizilmelidir. Söz 

konusu uygulama ile STEM eğitiminin farklı bir format uygulaması olan 

Tıp (Medicine) ile ilgili çalışmaları da STEM eğitimine dâhil eden STEM-

Medicine (STEMM) yaklaşımı uygulanarak gerçekleştirilen etkinliklerin 

öğrencilerin STEM ile ilgili görüşlerine olan etkisi incelenmiştir. 

Araştırmanın amacı, STEM ile ilgili öğrenci görüşlerini belirlemek, 

üstün yetenekli öğrencilere STEM eğitim yaklaşımına uygun olarak 

çalışabilecekleri, eleştirel düşünebilmelerine fırsat veren problem çözme 

becerilerini kullanarak, aktif olarak katılabilecekleri STEMM tabanlı bir 

öğrenme ortamı oluşturmak ve bu ortamın etkililiğinin öğrencilerin STEM 

ile ilgili görüşleri üzerine etkisini tespit etmektir. 
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2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

desenini Nitel Araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz 

oluşturmaktadır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz 

döneminde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda 

öğrenim gören üstün yetenekli öğrenciler (N=14) oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Ürün Geliştirme 

Defteri”, “Bilgi Edinme Defteri” ve “Öğrenci Günlükleri” kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışma grubunun cevaplandırdığı etkinlik günlükleri ve defterler 

çerçevesinde üstün yetenekli öğrencilerin STEM alanlarıyla ve eğitimiyle 

ilgili görüşleri yorumlanmıştır. İlk olarak üstün yetenekli öğrencilerin 

verdiği yanıtlar incelenerek kodlanmıştır. Daha sonra bu kodlar kategoriler 

altında toplanmıştır. Betimsel analizde veriler sunulurken kişi isimleri 

yerine katılımcılar numaralandırılmıştır (Ö1, Ö2,…….). 

Elde edilen nitel bulgular üç kategoride kodlanarak tablolaştırma 

yapılmıştır. Buna göre öğrenci cevapları olumlu ifadeler, olumsuz ifadeler 

ve disiplinlerarası ilişkiler dikkate alınarak kodlanmıştır. 

2.5. Uygulama Basamakları 

Grup çalışması şeklinde yürütülen çalışmada üstün yetenekli ortaokul 

öğrencileri (N=14) deneysel uygulamaları İBTAM laboratuvarları ile 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarları ve Fen- 

Edebiyat laboratuvarlarında gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda alanında 

uzman öğretim üyeleri tarafından İnönü Çocuk Üniversitesinde öğrencilere 

teorik dersler verilmiş, üniversiteyi tanıma, akademik ortamla buluşma 

imkânı sağlanmıştır. Çalışmada öğrencilere önce örnek bir senaryo 

gösterilmiştir. Kendilerine sunulan problem durumlarını çözerken, 

ürünlerini tasarlarken katıldıkları eğitimleri, yaptıkları etkinlikleri dikkate 

almaları istenilmiştir. Etkinlikler STEM Eğitim yaklaşımı benimsenerek 

uygulanmıştır. Ders; Giriş, Gruplama ve İş Planı, Destekleme, Derinleşme, 

Deney ve Değerlendirme olmak üzere 6 aşamada yürütülmüştür. Buna 

göre hazırlanan senaryolar öğrencilere verilerek açıklanmıştır. 

Öğrencilerden grup içerisinde iş bölümü yapmaları istenmiştir. Grup 

içerisinde yazıcı, araştırmacı, tasarımcı ve uygulayıcı görevleri 
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paylaşılmıştır. Bu sayede işbirlikli öğrenme ortamı oluşturulmak 

istenmiştir. Ayrıca gruptaki tüm katılımcıların her bir görev alanında 

çalışmasını sağlamak için ikinci etkinlikte görevlerin değiştirilmesi 

istenmiştir. Eğitimci ve rehberler tarafından, her gruba internet bağlantısı 

olan bilgisayar temin edilmiştir. Grupların probleme çözüm üretmek için 

araştırma yapmaları, Bilgi Edinme Defterlerini doldurmaları istenmiştir. 

Konuya ilişkin gereken bilgiler toplandıktan sonra grup tartışması 

yapılarak, verilen malzemeleri kullanarak ve sınırlandırmaları dikkate 

alarak ürünlerini oluşturmaları istenmiştir. Öğrenciler İBTAM 

laboratuvarlarında başladıkları çalışmalarını tamamlamak için tıp fakültesi 

bünyesinde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarına ve fen edebiyat 

fakültesinde bulunan kimya laboratuvarlarına giderek burada süreci devam 

ettirmişlerdir.  

Geliştirdikleri ürüne bağlı olarak öğrenciler Ürün Geliştirme 

Defterlerini doldurmuşlardır. Gruplara kendilerini değerlendirmede 

kullanacakları öz değerlendirme formu açıklanmıştır. Etkinlik sonunda 

gruplar 5’er dakika süreyle tasarladıkları ürünlerini sunmuşlardır. Etkinlik, 

öğrencilerin beş adet açık uçlu sorunun yer aldığı etkinlik günlüklerini 

doldurmalarıyla sonlandırılmıştır. Bu sorular şu şekilde sıralanabilir; (1) 

Hangi sorunları çözdün? (2) En çok neyi yaparken zorlandın? (3) En çok 

neyi yaparken zevk aldın? (4) Takım halinde çalışmak nasıl hissettirdi? (5) 

Neler Öğrendin? 

Hazırlık aşamasında öğrencilere oryantasyon çalışması yapılmıştır. 

Böylece bir hafta süreyle vakit geçirecekleri üniversite yerleşkesi 

tanıtılmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Kütüphane Ziyareti  
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Gerçekleştirilecek derslerin kısa tanıtımı ve derslerin işleniş, yöntem ve 

zamanı anlatılmıştır. Laboratuvar uygulamalarında uyulması gereken 

kurallar anlatılmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Laboratuvar Ortamı 

2.5.1. STEMM Temelli Yapılan Renkli Küreler Etkinliği 

Üstün yetenekli öğrenciler (N=14)  üç gruba ayırılarak örnek senaryo 

dağıtılmıştır. Senaryoda öğrencilerden biyomedikal alanında çalışan bir 

uzman gibi davranarak hastaların ilaç kullanımını kolaylaştıracak ve tedavi 

kalitesini arttıracak bir ürün tasarlamaları istenmiştir. 

Ürünlerini tasarlarken katıldıkları eğitimleri, yaptıkları etkinlikleri 

dikkate almaları istenmiştir. Ders Giriş, Gruplama ve İş Planı, Destekleme, 

Derinleşme, Deney ve Değerlendirme olmak üzere 6 aşamada 

yürütülmüştür.  

Öğrencilere senaryo dağıtılmasının ardından grup içerisinde iş bölümü 

(araştırmacı, yazıcı, tasarımcı, uygulayıcı) yapmaları için 5 dk. süre 

verilmiştir. İş bölümü yapılmasının ardından araştırmacı internet 

bağlantısını kullanarak konu ile ilgili bilgiler toplamıştır. Yazıcı bilgileri 

sadeleştirip somutlaştırarak problemin çözümünde kullanabilecekleri 

bilgileri not etmiştir. Verilen malzemeleri nasıl bir araya getirecekleri, 

nasıl bir düzenek hazırlayacaklarını belirlemek için tartışma ortamı 

oluşturarak olası çözüm önerilerini birbirlerine sunmuşlardır. Tartışma 

sonunda mutabık kaldıkları çözüm yolunu uygulamaya karar verdiklerinde 

tasarımcı ürün geliştirme defterine tasarlayacakları ürünün taslak halini 

çizmiştir. Ardından verilen malzemeler kullanarak uygulama yapılmış, 

sonuçlar raporlaştırılmıştır. Enkapsülasyon işleminde kullanılmak üzere 

öğrenciler tarafından köri, nane ve karalahana kullanılarak boyar madde 

elde edilmiştir. Böylece öğrenciler deneyde kullanmak üzere tamamen 
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doğal ve zararsız olan bitkilerin plastitlerinden organik boya üretmişlerdir. 

Enkapsülasyon işlemi için damlatma metodu kullanılmıştır. Polimer 

çözeltisi ile aktif madde (Methotrexat) homojenize edilerek şırınga 

vasıtasıyla dağıtıcı faz içine damlatılarak küresel jel partikülleri elde 

edilmiştir. Çapraz bağlanma ile renkli aljinat çözeltilerindeki kalsiyum ile 

sodyum aljinatdaki sodyum bağlanmıştır.Her grubun deneyini 

tamamlamasının ardından Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan 

Kimya Laboratuvarına gidilerek uzman öğretim üyeleri eşleğinde ilacın 

salınımı kontrol edilmiş, öğrenciler grafiklerini çizmişlerdir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Grafik Örneği 

Her grup etkinliği tamamladıktan sonra diğer gruplara 5’er dakika 

süreyle sunum yapmıştır (Şekil 4). Sürecin son aşamasında ise öğrenciler 

Etkinlik Günlüklerini doldurarak süreci bütün olarak değerlendirmiştir. 

 

Şekil 4. Grupların Sunumu 
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2.5.2. Renkli Küreler Etkinliği Ders Planı  

Sorun: Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumuna uzman olarak 

davet edildiniz.  Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre; hastaların %35’ 

inin ilaçları zamanında almadığı, %14’ ünün reçetelerinde yazılanlardan 

daha düşük doz aldığı,%3’ ünün günlük dozu aştıkları, %15’inin tedaviyi 

sonlandırmadıkları sonuçları elde edilmiştir. Hastaların ilaç kullanımı 

kolaylaştıran ve tedavi kalitesini arttıran bir ürün tasarlayınız. 

Kazanımlar: 

Fen: Hidrojel kavramını ve hidrojellerin nasıl sentezlendiğini öğrenir. 

Teknoloji: İlaçların nasıl kaplanabileceğini gözlemler. 

Mühendislik: İlaçların kaplamasını kolaylaştıracak sistem tasarlar. 

Matematik: Hidrojel yapılırken karışımlar oluşturur, karışım 

problemlerini çözerken yüzde hesabı yapar. 

Tıp: İlaç enkapsülasyonunun tedaviye olan etkilerini tartışır.  

Malzemeler: 

- Beher 

- Mezür 

- Damlalık 

- 50 g sodyum aljinat 

- 150 mL saf su 

- Renkli gıda boyaları 

- 50 g kalsiyum klorür,  

- 50 g kalsiyum laktat  

Sınırlamalar:        

- Yalnızca verilen malzemeler kullanılmalıdır. 

- Kullanılan kimyasalların oranlarına dikkat edilmelidir. 

- Ürün belirtilen sürede elde edilmelidir. 

Derse giriş: 

Dünya’da ilaç şirketleri ve sağlık örgütlerinin ilaçlarla ilgili 

çalışmalarını yeni bir etken madde geliştirmek üzerine yoğunlaştırmıştır. 

Örneğin;  şeker hastalarında, kandaki glikoz seviyesine göre insülin 

salınımı kontrol eden sistemler ya da mide için zararlı ilaçların bağırsakta 

salınmasını sağlayabilen sistemler geliştirilebilir mi? 
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Yukarıdaki metin ile etkinlik başlar ve katılımcılardan bu konu üzerine 

guruplara ayrılarak fikir alış verişi yapmaları ve bu konu üzerine araştırma 

yapmaları istenir. 

Gruplama ve İş planı: 

Her grup beşer kişilik gruplara ayrılır. Grupların kendi aralarında 

tartışıp beyin fırtınası yaparak, fikir üretmeleri için bir süre verilir. Verilen 

bu süre esnasında grupların fikir ve tartışmalarına anlık da olsa müdahil 

olunup oluşan sorunları çözmelerine yardımcı olunur. 

Destekleme: 

Katılımcılara Hidrojel, enkapsülasyon kavramı ve uygulama alanları 

hakkında bilgiler verilir. Bu kavramın nasıl uygulanabileceği hakkında 

karşılıklı fikir paylaşımları yapılır. 

Deney: 

- 50 g sodyum aljinat 50 mL saf suda çözülecektir. 

-  Elde edilen kıvamlı çözelti renkli gıda boyaları ile 

renklendirilecektir.  

- Daha sonra 50 g kalsiyum klorür, kalsiyum laktat veya kalsiyum 

glukonolaktat 100 mL saf suda çözülecektir.  

- Renkli aljinat çözeltilerinin her birinden damlalık ile alınarak 

kalsiyumlu çözeltilerin içerisine birer birer damlatılacaktır.  

- Böylece damlatma esnasında kalsiyumlu çözeltilerin herhangi biri 

aracılığı ile çapraz bağlanma sonucu rengârenk küre şeklinde hidrojeller 

hazırlanacaktır.  

- Ayrıca kullanılan kimyasallar zararlı olmadığından öğrenciler 

sadece izlemekle kalmayıp deneyi kendileri de yapabileceklerdir.  

- Katılımcıların gözlem sırasında soruları rehberler tarafından 

cevaplanacaktır. 

- Deney sonrasında enkapsülasyon esnasında bazı kanser ilaçları 

enkapsüle edilecektir. 

- Bu sayede kanser ilaçlarının nasıl enkapsüle edilebileceği ve 

immüm sistem yanıtı oluşturmayan formlarının nasıl elde edilebileceği 

açıklanacaktır. 

Derinleşme: 

Hidrojellerin hangi alanlarda kullanılabileceği ve hidrojellerle neler 

yapılabileceği hakkında tartışıp fikir alışverişi yapmaları, yeni fikirler 

üretmeleri istenir. 
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Değerlendirme: 

Öğrenciler elde ettikleri ürünleri özdeğerlendirme rubriği yardımıyla 

değerlendirirler. 

 

Şekil 5. İlaç Enkapsülasyonu İşlemi 

 

Şekil 6. İlaç salınımının Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 

Laboratuvarında kontrol edilmesi 
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4. Bulgular ve Yorum 

Elde edilen nitel bulgulara göre; öğrencilerin yaptıkları aktiviteleri 

oldukça eğlenceli buldukları, hayal gücü ve yaratıcılıklarının gelişmesine 

katkı sağladığını düşündükleri görülmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo1: Üstün Yetenekli Öğrencilerin STEMM Etkinlikleri ile İlgili 

Görüşlerine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları  

 Tematik Kodlama f % 

  

 

 

 

  

 

 

Olumlu İfadeler 

Kalıcı Öğrenme 8 %57 

Verimlilik 7 %50 

Motivasyon Artışı 10 %71 

Yaparak-yaşayarak 

Öğrenme 

12 %85 

Yaratıcılık ve merak 

duygusu geliştirme 

6 %42 

Eğlenerek Öğrenme 12 %85 

Tasarım odaklı 

düşünebilme 

5 %35 

Tekrarını İsteme 14 %100 

Problem Çözme 5 %35 

İletişim Becerisini 

Geliştirme 

10 %71 

Sorumluluk alma 

duygusunu geliştirme 

9 %64 

Eleştirel/Yaratıcı 

Düşünebilme 

6 %42 

Tasarım/Hayalgücü 

Becerisini Geliştirme 

8 %57 

Empati Becerisi Kazanma 5 %35 

    

 

Öğrenci günlüklerinden elde edilen nitel bulgulara göre; öğrencilerin 

yaptıkları aktivitelerden oldukça memnun kaldıkları ve yaptıkları 

çalışmaları tam anlamıyla benimseyip içselleştirdikleri görülmektedir.  

Öğrencilerin tamamı yapılan etkinliğin dönem içerisinde tekrar edilmesini 

talep etmiş ve yeniden katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 

%85’inin devlet okullarında eğitim görüyor olması ve düzenlenen etkinlik 

sayesinde ileri düzey laboratuvar ortamında çalışmaları yaparak-yaşayarak 

öğrenme olgusunu keşfetmelerine imkan sağlamıştır. Katılımcıların büyük 
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çoğunluğu ileride Tıp alanında kariyer yapmak istediklerini belirtmiş 

etkinlik sayesinde Tıp Fakültesini görme, tanıma, çalışma şartlarını görme 

ve bu sayede gelecek hedeflerine yönelik motivasyon artışı sağladıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca yapılan uygulamalarla öğrencilerin hayatlarında iz 

bırakacak bir deneyim yaşadıkları ve bu sayede STEM disiplinlerine ait 

ilgilerinin daha çok arttığı düşünülmektedir. 

Ayrıca öğrenciler uygulamalar sırasında yaptıkları deneysel etkinlikler 

hakkında öğrenci günlükleri tutmuşlardır. Günlüklerde yer alan duygu ve 

düşüncelerden bazıları ise şöyledir: 

Ö-1: “Doğal yöntemler ile ilaç ürettik, aynı zamanda kolay tüketilebilir 

oldu. İlaçlara şekil verirken eğlendim. İlacın karışımını yapmak zordu. Hep 

beraber yaptığımız için daha güzel oldu buda beni mutlu etti…” 

Ö-2: “Nasıl ilaç elde edeceğimi, doğal yollarla boya yapabileceğimi, 

,malzemelerin ne işe yaradığını öğrendim..” 

Ö-3: “Küçük jelleri aktarırken zorlandım. Kalsiyum klorüre sıvıyı 

damlatırken zevk aldım. Güzel ve sorumluluk sahibi hissettim…” 

Ö-4: “Bir çok şey benim için kolaydı hiçbirşey de zorlanmadım. Bu 

etkinlikte herşeyi yaparken eğlendim, zevk aldım. Takım halinde çalışmak, 

iş bölümü yapmak akıllıca ve eğlenceli oldu…” 

Ö-5: “Enkapsülasyon yaptım ve tıp alanında kapsülleme sorununu 

çözdük. Bu oldukça gurur vericiydi.Şırınga ile damlatırken terledim ve 

geriye kalan herşeyden zevk aldım. Takım olarak çalışmak eğlenceliydi…” 

Ö-6: “Ölçüm yaparken zorlandım. Jel yapmak eğlenceliydi. Gümüş 

titanyumoksitin antibakteriyel olduğunu ve kaplama yöntemlerini 

öğrendim. İlaçları kapsül haline getirken takım olarak çok zevk aldık…” 

Ö-7: “Bugün çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik yaptık.Karşılaştığımız 

sorunlardan biri enkapsülasyonun nasıl yapılacağını bilmememizdi. Ama 

nasıl yapıldığını grup olarak araştırıp öğrenince çok çabuk sorunu çözdük. 

Takım halinde çalışmak çok önemliydi.Etkinlik esanasında hiç 

zorlanmadım. Herkesüzerine düşen görevi yaptı.Karışımı damlatırken çok 

eğlendim. Gerçekten muhteşemdi…” 

Ö-8: “Bugün STEM’ de çok yoruldum ve hastaların ilaçiçmesiyle ilgili 

bir çözüm buldum. Kapsülü yaparken çok zevk aldım. Temizleme 

işleminde çok zorlandım.Takım halindeyken işlerimiz daha çabuk bitti…” 

Ö-9: “Diğer gruplardan aldığımız ürünler kötü çıktığı için onları 

temizlemek zordu. Herkesin kendi görevini yerine getirmesi ve uyumlu 

olmak iyi hissettirdi. Enkapsülasyon sonrası ilacın salınımını ölçmeye 

gittik ve sürekli arttığını gördük…” 
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Ö-10: “Bilgi araştırması biraz karışık oldu fakat onuda birlikte hallettik. 

En çok zorlandığımız şey aslında başka gruplar nedeniyle oldu. Onlardan 

da boya istedik. Fakat onların çözeltileri biraz garip olduğu için zorlandık. 

En çok tabiki boncukları çıkarırken zevk aldım. Eğer iyi bir grupla 

çalışırsam yani birlikte hareket edebilen bir grupla o zaman gerçekten çok 

daha iyi işler çıkarabilirim…” 

Ö-11: “Ben çok eğlendim. Aslında sanırım grupla çalışmayı artık 

seviyorum.Vitamin ve aljinatla enkapsülasyon yaptık sonra da onun 

dakikalar içerisinde kaç pik verdiğine baktık…” 

Ö-12: “Şırıngayı kullanırken zorlandım Çünkü sürekli tıkanıyordu. 

Takım halinde çalışmak güvenilebilir arkadaşlarının olduğunu bilmek iyi 

hissettiriyor…” 

Öğrenci görüşleri incelendiğinde olumlu ifadeler ağırlıkta olmakla 

birlikte bazı olumsuz ifadeler de göze çarpmaktadır. Bu ifadelere İlişkin 

betimsel analiz sonuçları Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Öğrenci Etkinlik Günlükleri Betimsel Analiz Sonuçları 

 Tematik Kodlama f % 

Olumsuz 

İfadeler 

Zor 5 %35 

Sıkıcı 1 %7 

Karmaşık 4 %29 

Takım Halinde Çalışma 4 %29 

Toplam  14 %100 

 

STEM’ e ilişkin görüşlerin Renkli Küreler etkinliği sonucu iki başlık 

altında toplandığı görülmektedir. Olumlu yönde ifadeler (Tablo 4.3.1.1)’ 

de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo 4.3.1.2 betimsel analiz sonuçlarına 

göre ise öğrencilerin %35’i süreci zor, %7’si sıkıcı, %29’u karmaşık olarak 

nitelendirirken, yine %29’u takım halinde çalışmanın bir olumsuzluk 

olduğunu belirtmişleridir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Etkinlik süresince öğrencilerin grup olarak çalışmaları ve sorumluluk 

almaları iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinin gelişmesinde son derece 

olumlu katkılar yapmıştır. 21. yy. becerilerinin kapsadığı iletişim ve sosyal 

etkileşim becerileri, işbirliği, takım çalışması gibi kazanımlar süreç 

sonunda öğrenciler tarafından benimsenmiştir. 

Öğrencilerin üst düzey fen deneyleri yapmaları, süreç sonunda 

pazarlanabilir, insan hayatına faydalı ürünler geliştirmeleri fen ve 
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mühendisliğin gerçek hayat problemlerine çözüm ürettiğini görmelerini 

sağlamış, ayrıca fen kariyer bilinci geliştirmelerine katkı sağlamıştır. 

Uygulama süresince velilerin Stem’le Genç Mühendis Beyinler Projesine 

katkı sağlamaları, görüş beyan etmeleri amacıyla kullanabilecekleri proje 

içerik ve resimlerine erişebilecekleri proje web sitesi 

www.stemanadolu.com oluşturulmuştur. Web siteye yapılan bazı veli ve 

öğrenci yorumları şu şekildedir; 

“Çocuğumun ilgi alanına hitap eden bir program. Her sabah hevesle 

geliyor. Aksam döndüğünde de çok mutlu. Genellikle okulda yaptıklarını 

anlatmayı sevmeyen bir çocuktur fakat oradaki çalışmalardan bahsetmeyi 

çok seviyor. Özellikle fen bilimlerine çok meraklı. İnşallah eğitim 

hayatında da devamı gelir.” 

“Çocuk üniversitesine geçmiş yıllardan katılan öğrencilerim olmuştu, 

yarım gün yapılan etkinlikler bile onların çalışmalarına çok faydalı 

olmuştu… Bu yıl yapılan stemanadolu, daha güzel planlanmış, 

hocalarımızın özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. 

Emeklerinize sağlık.” 

“Ben orada bulunmaktan çok mutluyum. Hem sosyalleşmemiz için hem 

eğlenmemiz için hem de öğrenmemiz için çok güzel etkinlikler yapılıyor. 

Bu etkinlikleri keyifle yapıyorum. Laboratuvar ortamlarını çok seviyorum. 

Okuldan öğrendiklerimizden fazlasını veriyorsunuz, teşekkür ederim…” 

“Ben Alaz’ın velisiyim aynı zamanda da bir öğretmenim yaptığınız bu 

1 haftalık çalışmanın daha üçüncü gününde yaptığınız bilimsel 

çalışmalarla ve deneylerle başta oğlum olmak üzere etkinliğinize katılan 

tüm çocuklarımızın son derece mutlu olduklarını ve ara tatillerini eğlenceli 

bir ortamda geçirdiklerini söylemek istiyorum. Başta bu etkinliği 

düzenleyen öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok 

teşekkür ederim.” 

Bu araştırmada yapılan etkinlikler öğrenciler açısından hem öğretici, 

hem yaratıcı hem de ürüne dönüştürülebilecek şekilde planlanmıştır. Üstün 

başarılı öğrencilerin Fen, Matematik ve Mühendisliğe bakış açılarını 

değiştirecek, disiplinler arası çalışmaların önemini görmelerini sağlayacak 

ve Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Tıp uygulamalarının nasıl 

birleştirilebileceğini öğrenerek günlük hayatlarında da analitik ve çok 

kapsamlı düşünmelerine destekleyecek etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

STEM eğitiminin ulusal eğitim sistemine entegre edilmesi; yaratıcı, 

üretken ve 21. yy. becerileri ile donatılmış yeni nesiller yetiştirilmesine 

olanak sağlayacaktır. Bu nedenle her yaş döneminden çocukların STEM 

Eğitimi almaları ve eğitim programlarının STEM’ e uyarlanarak yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

http://www.stemanadolu.com/
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3.1.Okul Öncesi Eğitimi 

 



3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUK 

GELİŞİMİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Fatma ELİBOL  & Seda ÖZKUBAT   &  Aygen ÇAKMAK 

1. Giriş 

Annelerin çocuk gelişimi hakkındaki bilgileri, onların çocuklarını 

büyütürken göstermiş olduğu motivasyonlarında önemli bir rol oynamakta 

(Ramey ve Ramey 1998), bu konudaki farkındalıkları çocuklarının 

gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir (Smith, Landry ve Swank 2000).  

Ebeveynin çocuk gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olması çocukları ile olan 

etkileşimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Ebeveyn olma süreci pek 

çok faktörden etkilenmektedir; bu süreç anne baba ve çocuk arasında 

gelişen çift yönlü bir etkileşim sürecidir. Anne babanın davranışları 

çocukları etkilerken aynı zamanda çocukların davranışları da anne babaları 

etkilemektedir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuk yetiştirmek ile ilgili 

hedefleri, içinde yaşadıkları toplumun, fiziksel, kültürel, sosyal çevrenin 

içerikleri doğrultusunda şekillenmektedir (Australian Government 

Department of Family and Cominity Services Parenting İnformation 

Project Literature Review, 2004). Anne babalık becerileri anne babaların 

değişmelerine, çocuklarını yönlendirme becerilerini geliştirmeye ve anne-

baba çocuk arasında pozitif güvenli bir iletişimin sürdürülmesini 

sağlamaya yardım etmektedir. (Smith, Cowie ve Blades 2005). 

Araştırmalar anne babanın çocuğun gelişimi ile ilgili bilgi düzeyinin 

çocuğa verilen uyaran kalitesini, ev ortamının kalitesini ve anne baba 

çocuk etkileşiminin kalitesini etkilediğini göstermektedir. Sterling (2002) 

0-3 yaş dönemindeki çocuk bakımının kalitesinin çocuk üzerindeki 

etkilerini inceleyerek yüksek kaliteli çocuk bakımının çocuğun maksimum 

gelişim düzeyine ulaşmasında etkili olduğunu belirtmektedir. 

Ebeveynlerin çocuk gelişimi hakkındaki bilgi düzeylerini 

değerlendirme ile ilgili yapılan araştırmalar, ebeveynlerin çocuk yetiştirme 

davranış ve inançlarının değişmesine katkıda bulunmakta, ebeveyn 

davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ebeveynlere bu yönde 

müdahaleler yapabilmeve ve destek programlarının geliştirilmesinde rol 

oynamaktadır (Barros ve Santos, 2006; Akt. Lima vd. 2014). 

                                                           
 (Doç. Dr.), Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü. 
  (Dr. Öğr. Üyesi), Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 

Bölümü. 
   (Dr. Öğr. Üyesi), Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 

Bölümü. 
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Ebeveynlerin, çocuğun yaşına göre kazandığı becerilerin, bu dönemlere 

özgü davranışların ve gelişim basamaklarının farkında olmaları, çocuğu 

doğru ve uygun bir şekilde desteklemelerini sağlamaktadır (Peter, Smith 

ve Mark 2005). Özellikle gelişim ile ilgili sapmaları tespit edebilmek için 

normal gelişim sürecine hâkim olmak oldukça önemlidir. Çocuğun belirli 

yaş aralıklarında, farklı gelişimsel alanlarda edinmesini beklediğimiz 

beceriler “gelişimin kilometre taşları” olarak adlandırılmaktadır. 

Çocukların farklı yaş dönemlerinde evrensel olarak edindikleri ve 

sergiledikleri bazı beceriler olmasına rağmen, her çocuğun gelişim hızı 

birbirinden farklıdır, farklı yapısal özelliklerle dünyaya gelir ve farklı bir 

çevrede büyürler. Hemen her gelişim alanı kendine özgü bir düzlemde 

sürer ve diğer gelişim alanları ile etkileşim içindedir. Gelişim sürecinde, 

çok sayıda hassasiyet, kırılganlık ve duyarlılık faktörleri yer alır. Erken 

çocukluk döneminde yaşanan bir gelişme ya da gelişimsel bir gecikme 

hayatın tümünü etkileyecek sonuçlar doğurabilir (Sucuka ve Şenocak, 

1999).  

Gelişimin değerlendirilmesinde belli dönemlere ait gelişimsel özellikler 

dikkate alınmalıdır. Örneğin çocukların büyük çoğunluğunun 8 aylıkken 

sürünmesi, 18 aylıktan önce yürümesi beklenir. Eğer bu dönüm noktalarına 

ulaşmada çocuk 4 ya da 5 ay geride ise motor gelişimle ilgili gecikmeden 

bahsedilebilir. Annenin doğum öncesi ve doğum sırasında maruz kaldığı 

birtakım komplikasyonlar bebekte motor gecikmelere sebep 

olabilmektedir. Çocukların büyük çoğunluğu 1 yaş civarında bir kelime, 3 

yaş civarında kısa cümlelerle kendilerini ifade ederler. Gelişimsel 

yetersizlik durumunda çocuklarda konuşma ve dil gelişiminde gecikmeler 

görülmektedir. Erken dönemde gecikmenin tespiti ve müdahale oldukça 

önemlidir. Konuşma ve dil gecikmesinin olası nedenlerinden biri 

konjenital işitme kaybı olabilmektedir. İşitme kaybı olan çocuklar en fazla 

dil açıklarına sahip olmakta birlikte bilişsel alanda ki yetersizliklerde 

konuşma ve dil gecikmelerine sebep olmaktadır (Rehman, Kazmi ve 

Munir, 2016). 

Her çocuk potansiyel gelişim düzeyine ulaşabilir. Potansiyel gelişim 

düzeyi çocuğun kendi başına sergilediği beceri düzeyinin üzerindedir ve 

çocuğun içinde bulunduğu yakın çevresi ve ebeveynleri onun bu düzeye 

ulaşmasında büyük rol oynar. Çocukların büyüme ve gelişimini 

destekleyen deneyim fırsatlarının, gelişimin hassas olduğu dönemlerde 

sağlanması oldukça önemlidir. Bu yüzden her gelişim döneminde 

çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bilerek 

bulundukları tüm ortamlarda onlar için fırsatlar sağlamak büyük önem 

taşımaktadır (Elibol, Çakmak ve Yükselen 2016).  
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Literatür bilgileri doğrultusunda; çalışmada 3-6 yaş grubu çocuğa sahip 

annelerin çocuk gelişimine ilişkin bilgi düzeylerini incelemek ve bu 

konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak olması amaçlanmıştır. 

 

2. Yöntem 

Bu çalışma,  3-6 yaş grubu çocuğa sahip annelerin çocuk gelişimine 

ilişkin bilgi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu İzmir ve Kırıkkale il merkezlerinde, Van ilçe merkezinde 

ve Diyarbakır kırsal kesimde yaşayan 3-6 yaş grubu çocuğa sahip 100 anne 

oluşturmuştur. Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, Kasım 2017-Mart 

2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma hakkında bilgi verilerek 

gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden annelerin anket formunu 

doldurmaları sağlanmıştır. 

3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri literatürde (Anlar ve Yalaz, 1995;Temel, Ersoy, 

Avcı ve Turla, 2004) yapılmış çalışmalar dikkate alınarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen annelerin çocuk gelişimine yönelik bilgi düzeylerini 

değerlendirmek amacıyla “Çocuk Gelişimi Bilgi Düzeyi Anketi” ve 

annelerin demografik özelliklerine ilişkin bilgi almak amacıyla “Kişisel 

Bilgi Formu” ile toplanmıştır. 

Verilerin analizinde, SPSS 16.0 programı kullanılmış, sayı ve yüzde 

dağılımları verilerek kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Kay-kare 

Testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

4. Bulgular 

Tablo 1’de araştırma kapsamına alınan çalışma grubuna ait tanımlayıcı 

bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubuna ait tanımlayıcı bilgiler (n=100) 

Değişken Düzey n % 

Anne Yaş 

18-24 9 9.0 

25-30 34 34.0 

31-36 31 31.0 

37 ve üstü 

26 26.0 

Anne Eğitim Düzeyi Hiç okula gitmemiş 32 32.0 
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İlkokul  37 37.0 

Ortaokul  13 13.0 

Lise 13 13.0 

Üniversite 5 5.0 

Anne Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 24 24.0 

Ev Hanımı 76 76.0 

3-6 Yaş Grubu Sahip 

Olunan Çocuk Sayısı 

Tek çocuk 67 67.0 

2 ve üstü 

 

33 33.0 

Çocuk Gelişimine Ait 

Bilgi Kaynakları 

Yakın çevre (anne, aile..) 50 50.0 

Diğer 50 50.0 

Yaşanılan yer 

İzmir 25 25.0 

Kırıkkale 25 25.0 

Van 25 25.0 

Diyarbakır 25 25.0 

Tablo 1’de araştırmanın çalışma grubunu oluşturan annelere ait 

özellikler incelendiğinde; %34’ünün 25-30 yaş aralığında olduğu, 

%32’sinin hiç okula gitmediği, %76’sının herhangi bir işte çalışmadığı 

görülmektedir. Annelerin %67’si tek çocuğa sahip olup, %50’si çocuk 

gelişimine ait bilgileri halk eğitim merkezlerinden, internetten 

edindiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada yer alan annelerin %25’i İzmir il 

merkezinde,%25’i Kırıkkale il merkezinde, %25’i Van ilçe merkezinde ve 

%25’i de Diyarbakır kırsal kesimde yaşamaktadır.  

Tablo 2. Annelerin yaşına göre “Bir Çocuk Kaç Yaşında Emekler?” sorusuna verilen 

cevapların karşılaştırılması 

Anne 

Yaş 

Bir Çocuk Kaç Yaşında Emekler 

       4-6ay                    7-9ay                  10-12ay            13-15ay 

 N            %             N         %          N            %         N         % 

 18-24 0 0.0   3 33.3 6 66.7 0 0.0 

 25-30 2 5.9 28 82.4 3   8.8 1 2.9 

 31-36 3 9.7 27 87.1 1   3.2 0 0.0 

    37↑ 1 3.8 24 92.3 1   3.8 0 0.0 

Toplam 6 6.0 82 82.0 11 11.0 1 1.0 

X2=34.830 p=0.000 

Tablo 2’de annelerin “Bir çocuk kaç yaşında emekler?” sorusuna ait 

bilgi düzeylerinin yaşa göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin kay-
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kare testi sonuçları görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde; 18-24 yaş 

aralığında olan annelerin %66.7’si bir çocuğun 10-12 ay arasında 

emeklediğini belirtirken; 25-30 yaş aralığında %82.4’ü, 31-36 yaş 

aralığında %87.1’i ve 37 ve üstü yaşa sahip annelerin %92.3’ü çocukların 

7-9 ay arasında emeklediğini ifade etmişlerdir. Anne yaşının “Bir çocuk 

kaç yaşında emekler” sorusuna ilişkin bilgi düzeylerinde gözlenen farkın 

anlamlı olduğu bulunmuştur [X2
(9)=34.83,p<.05].     

Tablo 3. Annelerin yaşadıkları yere göre “Bir Çocuk Kaç Yaşında Yürür?” sorusuna 
verilen cevapların karşılaştırılması 

 

Yaşanılan 

Yer 

Bir Çocuk Kaç Yaşında Yürür 

6-9ay 

N         % 

12-18ay 

N         % 

18-24ay 

N             % 

24-30ay 

N            % 

İzmir 1 4.0 12 48.0 12   48.0 0   0.0 

Kırıkkale 1 4.0 24 96.0 0     0.0 0   0.0 

Van  1 4.0 18 72.0 0     0.0 6 24.0 

Diyarbakır 1 4.0 23 92.0 1     4.0 0   0.0 

Toplam 4 4.0 77 77.0 13   13.0 6   6.0 

X2=54.330 p=0.000 

Tablo 3’te“Bir çocuk kaç yaşında yürür ” sorusuna İzmir’de yaşayan 

annelerin %48.0’i 18-24 ay ve yine %48’i 12-18 ay olarak görüş 

belirtmişlerdir. Bir çocuğun 12-18 ayda yürüdüğünü ifade eden annelerin 

oranı Kırıkkale de %96.0, Diyarbakır da %92.0 ve Van da %72.0’dir. 

Analiz sonucunda; annelerin yaşadıkları yer ile “Bir çocuk kaç yaşında 

yürür” ifadesine ilişkin bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır [X2
(9)=54.33,p<.05].     

 

Tablo 4. Annelerin 3-6 yaş grubu sahip oldukları çocuk sayısına göre “Bir Çocuk Ne 

Zaman Gülümsemeye Başlar?” sorusuna verilen cevapların karşılaştırılması 

 

3-6 Yaş Grubu 

Sahip Olunan 

Çocuk Sayısı 

Bir Çocuk Ne Zaman Gülümsemeye Başlar 

1-2ay 

N     % 

3-4ay 

N         % 

6ay 

N         % 

12ay 

N          % 

1 26 38.8 38 56.7 2   3.0 1 1.5 

2 ve ↑ 7 21.2 19 57.6 7 21.2 0 0.0 

Toplam 33 33.0 57 57.0 9 9.0 1 1.0 

X2=10.731p=0.013 

Tablo 4’te 3-6 yaş grubu sahip olunan çocuk sayısına göre “Bir çocuk 

ne zaman gülümsemeye başlar?” sorusuna ait annelerin bilgi düzeylerinin 

farklılık gösterip göstermediğine ilişkin kay-kare testi sonuçları 

görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde 3-6 yaş grubu bir çocuğa sahip 
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annelerin % 38.8’i, bir çocuğun 1-2 ay arasında gülümsediğini, % 56.7’si 

ise 3-4 ay aralığında çocuğun gülümsemeye başladığını belirtmişlerdir. 

Annelerin 3-6 yaş grubu sahip oldukları çocuk sayısına göre “Bir çocuk ne 

zaman gülümsemeye başlar” sorusuna ilişkin bilgi düzeylerinde gözlenen 

farkın anlamlı olduğu bulunmuştur [X2
(9)=10.73,p<.05].     

Tablo 5. Annelerin eğitim düzeyine göre “Bir Çocuk Ne Zaman Desteksiz Oturabilir?” 

sorusuna verilen cevapların karşılaştırılması 

Anne Eğitim 

Düzeyi 

Bir Çocuk Ne Zaman Desteksiz Oturabilir 

  2-5ay                    6-8ay                 9-11ay            12-14ay 

 N          %          N         %         N           %         N         % 

Okula gitmemiş 0 0.0 25 78.1   6   18.8 1   3.1 

İlkokul 3 8.1 22 59.5 10   27.0 2   5.4 

Ortaokul 0 0.0  6 46.2   6   46.2 1   7.7 

Lise 0 0.0  7 53.8   6   46.2 0   0.0 

Üniversite 0 0.0  4 80.0   1   20.0 0   0.0 

Toplam 3 3.0 64 64.0 29   29.0 4   4.0 

     X2=12.675 p=0.393 

Tablo 5’te anne eğitim düzeyine göre “Bir çocuk ne zaman desteksiz 

oturabilir?” sorusuna ait annelerin bilgi düzeylerinin farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin kay-kare testi sonuçları incelendiğinde; üniversite 

mezunu annelerin % 80.0’i bir çocuğun 6-8 aylar arasında desteksiz 

oturabildiğini belirtirken; ortaokul ve lise mezunu annelerin %46.2’si 9-11 

aylar arasında çocuğun desteksiz oturabildiğini ifade etmişlerdir. 

Annelerin eğitim düzeyine göre “Bir çocuk ne zaman desteksiz oturabilir?” 

sorusuna ilişkin bilgi düzeylerinde gözlenen farkın anlamlı olduğu 

bulunmuştur [X2
(9)=12.67,p<.05].     

Tablo 6. Annelerin yaşadıkları yere göre  “Bir Çocuk İlk Sözcüğünü Ne Zaman Söyler?” 

sorusuna verilen cevapların karşılaştırılması 

 

           

Yaşanılan 

Yer 

Bir Çocuk İlk Sözcüğünü Ne Zaman Söyler 

6 ay 

N          % 

12 ay 

N         % 

24ay 

N         % 

36ay 

N            % 

İzmir 0  0.0 25 100.0 0     0.0 0   0.0 

Kırıkkale 10 40.0 15   60.0 0     0.0 0   0.0 

Van  3 12.0 16   64.0 4   16.0 2   8.0 

Diyarbakır 10 40.0 14   56.0 1     4.0 0   0.0 

Toplam 23 23.0 70   70.0 13   13.0 2   2.0 

X2=32.348 p=0.000 

Tablo 6’da annelerin “Bir çocuk ilk sözcüğünü ne zaman söyler?” 

sorusuna ait bilgi düzeylerinin yaşadıkları yere göre farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin kay-kare testi sonuçları incelendiğinde; İzmir ilinde 
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yaşayan annelerin %100’ü, Kırıkkale ilindeki annelerin %60’ı,Van da 

yaşayan annelerin %64’ü ve Diyarbakır da yaşayan annelerin ise %56’sı 

bir çocuğun ilk sözcüğünü 12 ay civarında söylediğini belirtmişlerdir.  Bir 

çocuğun ilk sözcüğünü 6 ay olarak belirten annelerin oranı Kırıkkale ve 

Diyarbakır da %40’dır.Analiz sonucunda; annelerin yaşadıkları yer ile “Bir 

çocuk ilk sözcüğünü ne zaman söyler” ifadesine ilişkin bilgi düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır [X2
(9)=32.34,p<.05].     

Tablo 7. Annelerin yaşına göre “Bir Çocuk Kaç Yaşında Tam ve Anlaşılır Konuşmaya 

Başlar?” sorusuna verilen cevapların karşılaştırılması 

 Bir Çocuk Kaç Yaşında Tam ve Anlaşılır Konuşmaya Başlar 

Anne 

Yaş 

      0-1yaş 

N               %  

      2-3yaş 

N               %  

     4-5yaş 

N             %  

      6-7yaş 

N               %  

18-24 2 22.2   3  33.3 3   33.3 1   11.1 

25-30 1   2.9 21  61.8 9   26.5 3     8.8 

31-36 4 12.9 25  80.6 2     6.5 0     0.0 

37↑ 2   7.7 22  84.6 1     3.8 1     3.8 

Toplam 9   9.0 71  71.0 15   15.0 5     5.0 

X2=18.952  p=0.026 

Tablo 7’de annelerin “Bir çocuk kaç yaşında tam ve anlaşılır 

konuşmaya başlar?” sorusuna ait bilgi düzeylerinin yaşa göre farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin kay-kare testi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 7 incelendiğinde; 18-24 yaş aralığında olan annelerin %33.3’übir 

çocuğun 2-3 yaşında tam ve anlaşılır konuşmaya başladığını belirtirken; bu 

oran 25-30 yaş aralığında % 61.8, 31-36 yaş aralığında % 80.6, 37 ve üstü 

yaşa sahip annelerde %84.6’dır. Anne yaşının “Bir çocuk kaç yaşında tam 

ve anlaşılır konuşmaya başlar?” sorusuna ilişkin bilgi düzeylerinde 

gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur [X2
(9)=18.95,p<.05].     

Tablo 8. Annelerin yaşadıkları yere göre  “Bir çocuğun tuvalet eğitimine ne zaman 

başlanmalıdır?” sorusuna verilen cevapların karşılaştırılması 

Yaşanılan 

Yer 
Bir Çocuğun Tuvalet Eğitimine Ne Zaman Başlanmalıdır 

1 yaş 

N            % 
2yaş 

N            % 

3yaş 

N            % 

4yaş 

N            % 
İzmir 0   0.0 21   84.0   3 12.0 1   4.0 

Kırıkkale 3 12.0 17   68.0   5 20.0 0   0.0 

Van 5 20.0  7   28.0 12 48.0 1   4.0 

Diyarbakır 2   8.0 20   80.0   3 12.0 0   0.0 

Toplam 10 10.0 65   65.0 23 23.0 2   2.0 

X2=24.276 p=0.004 

Tablo 8’de annelerin “Bir çocuğun tuvalet eğitimine ne zaman 

başlanmalıdır?” sorusuna ait bilgi düzeylerinin yaşadıkları yere göre 

farklılık gösterip göstermediğine ilişkin kay-kare testi sonuçları 
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incelendiğinde; İzmir ilinde yaşayan annelerin %84’ü, Kırıkkale ilindeki 

annelerin %68’i, Diyarbakır da yaşayan annelerin ise %80’i bir çocuğun 

tuvalet eğitimine 2 yaşında başlanması gerektiğini belirtmişlerdir.  3 

yaşında tuvalet eğitimine başlanması gerektiğini belirten annelerin oranı 

Van’da %48’dir.Analiz sonucunda; annelerin yaşadıkları yer ile “Bir 

çocuğun tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalıdır” ifadesine ilişkin bilgi 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır [X2
(9)=24.27,p<.05].   

5. Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, 3-6 yaş grubu çocuğa sahip annelerin çocuk gelişimine 

ilişkin bilgi düzeylerini incelemek amacıyla 100 anneden veri toplanmıştır. 

Analiz sonucunda 3-6 yaş grubu çocuğa sahip annelerin %50’si çocuk 

gelişimine ait bilgilerini halk eğitim merkezlerinden, internetten %50’si ise 

yakın çevrelerinden ve ailelerinden edindiklerini belirtmişlerdir. Rehman 

vd. (2016) çocuk gelişimi hakkında annelerin bilgi düzeylerini 

inceledikleri araştırmalarında annelerin çocuk gelişimine yönelik yetersiz 

bilgiye sahip olduklarını, %9.44’ünün çocuk gelişimi konusunda bilgileri 

televizyon, radyo, dergilerden ve çocuk doktoru ile görüşerek edindiklerini 

saptamışlardır. Araştırma sonuçlarımız annelerin daha çok informal 

yollarla çocuk gelişimine yönelik bilgi sahibi oldukları yorumunu 

getirmektedir.  

Annelerin %82’si bir çocuğun 7-9 aylar arasında emekleyebildiğini 

belirtirken; 18-24 yaş aralığında annelerde bu oran %33.3’dür. Bu sonuç 

annelerin çocuk gelişimi konusundaki bilgi düzeylerinin yaşla birlikte 

yeterlilik gösterdiği yorumunu getirmektedir. Alkhazrajy ve Aldeen (2017) 

çalışmalarında annelerin çocuk gelişimi motor, bilişsel, dil ve sosyal 

gelişim alanlarına ait bilgi düzeyleri ile anne yaşı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu saptamışlardır. Paloma, D’anna ve Agrıllo (2013) yaptıkları 

araştırmada yürümekten daha kolay olan emeklemenin bebeklerin ilk 

fiziksel hareketi olduğunu ve ortalama 8 aylıkken emekleyebildiklerini 

saptamışlardır. 

Araştırma sonuçlarına göre annelerin %77’si bir çocuğun 12-18 aylarda 

yürüyebildiğini belirtirken; İzmir de yaşayan annelerin %48’i 18-24 ayda, 

Van da yaşayan annelerin ise %24’ü 24-30 aylar arasında bir çocuğun 

yürüyebildiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bir bebek henüz onuncu ayını 

doldurmadan yürümeye başlarken bir diğeri bu gelişimi on sekizinci 

ayında gösterebilir. Çocukların kendilerine özgü bir gelişim seyri olup aynı 

yaştaki çocuklardan aynı gelişim hızı beklenmemelidir (Gazioğlu-İşmen, 

2012). Bu doğrultuda çoğu çocuğun 9‒15. aylar arasında yürümeye 

başladığı düşünüldüğünde; Van da yaşayan annelerin %24’lük bir kısmının 

çevre olanakları, sosyo-ekonomik düzey ve kültürün etkisiyle çocukların 

daha geç yürüdükleri yönünde görüşlerinin olduğu söylenebilir. 
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3-6 yaş grubu bir çocuğa sahip annelerin  %56.7’si iki çocuğa sahip 

olan annelerin %57.6’sı bir çocuğun 3-4 aylıkken gülümsemeye 

başladığını belirtmişlerdir. Ruvolo, Messinger ve Movellan (2015) 

çalışmalarında bebeklerin anneleri ile en erken dönemde etkileşim 

biçimlerinden biri olarak amaçlı bir şekilde gülmenin 4 ay civarında 

olduğunu belirtmektedirler. Rehman vd. (2016) çalışmalarında bir bebeğin 

ebeveyne gülümseyerek tepki verdiği ayları ancak annelerin  %29.59’unun 

doğru olarak ifade ettiklerini saptamışlardır. Bebeğin refleksif 

gülümsemesi 2 aylık olduğu zaman kaybolmakta ve 3 aylık olduğu zaman 

onu artık gerçek bir gülümseme ile görmek mümkün olmaktadır. 

Üniversite mezunu annelerin % 80.0’i bir çocuğun 6-8 aylar arasında, 

ortaokul ve lise mezunu annelerin ise %46.2’si 9-11 aylar arasında 

çocuğun desteksiz oturabildiğini belirtmişlerdir. Rehman vd. (2016) 

çalışmalarında çocukların desteksiz oturabildiği ayları doğru olarak 

bildiren annelerin oranının  %59.69 olduğunu saptamışlardır.  Genel olarak 

bakıldığında araştırma sonuçlarımızda da çocuğun desteksiz oturabildiği 

ayları doğru olarak belirten annelerin oranı   %64’tür.  

 Araştırma sonuçlarımızda genel olarak bir çocuğun 

ilk sözcüğünü söyleme zamanını annelerin %23’ü 6 ay, %70’i 12 ay olarak 

belirtmişlerdir. İzmir’de yaşayan annelerin tamamı, Diyarbakır’da yaşayan 

annelerin ise sadece %56’sıbirçocuğun ilk sözcüğünü 12 aylıkken 

söylediğini ifade etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada bir çocuğun anlamlı 

kelimeler söylemeye başladığı yaşı annelerin %47.45’i doğru olarak 

belirtmişlerdir (Rehman vd. 2016).  Çocuklar ilk kelimelerini 8-18 ay 

arasında ortalama 12 ayda söylemektedirler (Karacan 2000). 

 Annelerin genel olarak % 9.0’u 0-1 yaşında, %71’i 2-

3 yaşında, %15’i 4-5 yaşında bir çocuğun tam ve anlaşılır konuşmaya 

başladığını belirtmişlerdir. 37 yaş ve üzerindeki annelerin %84.6’sı 2-3 

yaşında bir çocuğun tam ve anlaşılır konuşabildiğini ifade ederken,  2-3 

yaş aralığında çocukların tam ve anlaşılır konuşabildiğini ifade eden 

annelerin oranı yaşla birlikte artış göstermektedir. 2-3 yaşında bir çocuk 

yakın çevresi ile ilgili basit konuşmalar yapabilir. Ebeveyne sık sık basit 

sorular sorar ve cümlelerini üç ile altı kelimelik ifadelerle genişletir. Bu 

dönemde çocuklar 200 - 300 arasında bir kelime haznesine sahiptirler. 

Geçmiş zaman ifadelerini ve ben, biz, o gibi zamirleri doğru kullanabilirler 

(Baby Center, 2018). 

Araştırma sonuçlarımızda annelerin %65’i bir çocuğun 2 yaşında 

tuvalet eğitimine başlanabileceğini belirtirken, Van da yaşayan annelerin 

%48’i tuvalet eğitiminin 3 yaşında verilmesi gerektiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bolat (2015) 1-4 yaş arası çocuğa sahip annelerin tuvalet 

eğitimi kazandırma konusunda tutum ve görüşlerini incelediği 

araştırmasında tuvalet eğitimine başlama yaşı konusunda annelerin %35 
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inin 18-24 ay, %30’unun 25-31 aylar arasında tuvalet eğitimine başlanması 

yönünde görüş bildirdiklerini saptamıştır. Genel olarak 2–2,5 yaş tuvalet 

eğitimi için uygun olmakla birlikte Van ilinde annelerin 3 yaş olarak görüş 

bildirmeleri özellikle iklim ve çevre koşulları yanında kültürel özelliklere 

göre değişiklik gösterebildiği yorumunu getirmektedir. 

 

Her çocuk uygun koşullar sağlandığında gelişim seviyesinin en üst 

düzeyine ulaşabilir. Elverişsiz çevre koşulları ve ebeveyn desteğinin 

yetersiz olması çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyecektir. 

Erken çocukluk döneminde çocukların büyüme ve gelişimini destekleyen 

deneyim fırsatları ebeveynler tarafından sağlanmaktadır. Çocuk, 

gereksinimlerinin karşılanması için tamamen anne ve babasına bağımlıdır. 

Bu dönemde anne babanın pozitif anne babalık becerilerine sahip olmaları 

ve çocuklarını bilinçli bir şekilde desteklemeleri gerekmektedir. Çocuk 

gelişimi ile ilgili erken dönemdeki bilgi düzeyinin anne-babalık 

davranışının kalitesini olumlu etkilediğinden ebeveynlerin bilgi düzeyleri 

özellikle kırsal bölgelerde ebeveyn eğitim programları ile 

desteklenmelidir. Olumsuz koşulların yarattığı etkilere sonradan çözüm 

bulmaktansa bunları erken dönemde önlemek daha olumlu bir yaklaşım 

olacaktır. Çocuğun gelişiminin hızlı olduğu erken dönemlerde, en iyi 

şekilde desteklenmesine yönelik çalışmalar dünyada giderek hız 

kazanmaktadır. Anne baba destek programları giderek yaygınlaşmaktadır.  

Ebeveynlerin çocuklarının gelişimi ve eğitimleri üzerinde yoğunlaşan 

daha gerçekçi ve uygulanabilir eğitim sistemlerinin işlerliğini belirleyip 

öncelikle hayata geçirilmesi ve farklı bölgelerde ve daha geniş bir grupla 

bu konuda çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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Giriş 

Son 20-30 yılda yapılan çalışmalar tüm dünyada ağır kilolu ve obez 

çocukların oranın hızla arttığını göstermektedir (Goodman, Lewis, Dixon 

& Travers, 2002; Huerta, Gdalevich, Haviv, Bibi, & Scharf, 2006; 

Magarey, Daniels, & Boulton, 2001; Peterson, Brulin ve Bergström, 2003; 

van den Hurk, van Dommelen, van Buuren, Verkerk, & Hirasing, 2007). 

Çocuklarda obezite oluşumuna genetik faktörler önemli bir role sahip 

olmakla birlikte bu faktör son 20 yılda ortaya çıkan çocukluk obezitesinin 

dramatik artışını tek başına açıklayamamaktadır (Cox, Skouteris, 

Rutherford, & Fuller-Tyszkiewicz, 2012). Araştırmacılar genetik 

faktörlerin yanı sıra davranışsal, çevresel ve sosyal faktörlerin de 

çocukluktaki ağırlık artışında oldukça etkili rol oynadığını 

belirtmektedirler (Dehghan, Akhtar-Danesh, & Merchant, 2005; Dubois, 

Farmer, Girard, & Peterson, 2008). Günümüzde çocukların ev dışında 

oyun davranışlarının azalması (Aktaş Arnas ve Sarıbaş, 2017; Clements, 

2004; Ginsburg, 2007) ile sedentary (oturarak vakit geçirme 

davranışlardaki) yaşam tarzındaki artış ve fiziksel aktivitelerde ve uyku 

zamanındaki azalma, yiyecek reklamlarını keşfetme, kötü/zayıf beslenme 

alışkanlıkları, yüksek kalorili beslenmedeki artış gibi obesogenic çevre 

(obeziteye neden olan bir çevre) riskinin artmasının da erken çocuklukta 

obezitenin artmasında etkili olduğunu göstermektedir (Cox vd., 2012; 

Dubois vd., 2008).  

Tüm bu olumsuzluklar erken çocuklukta sağlıklı beslenmenin önemini 

bir kez daha ortaya koymaktadır. Çünkü okul öncesi çağdaki çocukların 

diğer yaş gruplarına göre ne kadar hızlı büyüdükleri ve geliştikleri göz 

önüne alındığında sağlıklı büyümeleri için beslenme ihtiyaçlarının düzenli 

karşılanması da o derece önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme çocukların 

sadece enerji gereksinimlerin karşılanması ve büyümeleri için değil aynı 

zamanda beyin gelişimi için de çok önemlidir (Decker, 1988).  

Okul öncesi çağdaki çocukların beslenmelerinde ebeveynler karar 

vericiler gibi görünmekle birlikte (Birch & Fisher, 1998), çocuklar 

özellikle atıştırmalıklar gibi bazı gıdalarda bağımsız olarak seçimler 

yapmakta (Anliker, Laus, Samonds, & Beal, 1992) hatta öyle ki ailenin 

alışveriş kararlarını bile etkilemektedirler (Dotson & Hyatt, 2000; Shoham 

& Dalakas ,2005; McNeal, 1998; Wilson & Wood, 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magarey%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11453327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daniels%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11453327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boulton%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11453327
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2010.525917?src=recsys
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Tüm uzmanların ortak görüşü, okul öncesi dönem çocukların 

temel beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı yıllar olduğu olmakla 

birlikte, küçük çocukların beslenme ve sağlıklı/sağılıksız yiyecekler 

hakkındaki bilgileri konusunda çok az bilgi vardır.  

Erken çocukluk döneminde sağlıklı beslenmenin önemine yönelik artan 

farkındalık çocukların besinlere ilişkin anlayış gelişiminin ortaya 

konmasını önemli kılmaktadır (Tatlow-Golden, Hennessy, Dean, & 

Hollywood, 2013). Çocukluğun erken yıllarından itibaren sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, gelişimin normal seyri ve bu 

beslenme şeklinin yaşamın ilerleyen dönemlerinde de sürdürülebilmesi 

bakımından önemlidir (Matheson, Spranger, & Saxe, 2002).Çocukların 

besinlere dair, bilgi ve deneyimlerinin gelecekteki beslenme biçimleri ve 

sağlıkları üzerinde etkili olduğu (Aldridge, Dovey, & Halford, 2009) göz 

önünde bulundurulduğunda, mevcut bilgilerinin erken dönemde tespit 

edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukların sağlıklı ve sağlıksız 

besinlere ilişkin bilgileri ve bu bilgilerin yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma 

sorularına yanıt aranacaktır: 

1. Çocukların sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin bilgileri ile 

toplam besin bilgileri cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 

2. Çocukların sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin bilgileri ile 

toplam besin bilgileri yaşa göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta 

mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken 

arasındaki ilişkinin birlikte değişimini veya miktarını incelemektedir 

(Karasar, 2012). İlişkisel tarama modeli içerisinde yer alan korelasyon 

araştırmaları, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte korelasyon çalışmaları, değişkenler 

arasındaki neden-sonuç ilişkileri ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla 

gerçekleştirilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, 

Demirel, 2014). Bu bağlamda, mevcut araştırma kapsamında, çocukların 

sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin bilgilerinin yaşa ve cinsiyete göre 

değişip değişmediği ile bir değişim söz konusu ise bunun derecesi ve 

yönünün belirlenmesi amaçlandığından korelasyon türü ilişkisel tarama 
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modeli temel alınmıştır (Karasar, 2012; Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, 

Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde bulunan bir üniversite anaokuluna devam 

eden dört-beş grubu 55 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları,   

uygun örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu doğrultuda, dört yaş grubundan 

22, beş yaş grubundan 33 olmak üzere toplam 55 çocuk araştırmanın 

katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcı çocukların 21’i kız 34’ü erkek 

çocuktan oluşmaktadır. 

Veri Toplama Yöntem ve Araçları 

Görüşme: 

Araştırmanın verileri çocuklar ile gerçekleştirilen yüz yüze 

gerçekleştirilen bireysel görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. 

Görüşmelerde çocukların sağlıklı/sağlıksız besin anlayışlarını 

değerlendirmek üzere görsel, hikâye tabanlı bir yöntem kullanılmıştır. 

Bu amaçla, , Tatlow-Golden vd. (2013) tarafından geliştirilen “Mabel 

Mouse Story” hikayesi İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Çocukların, 

anlamasını kolaylaştırmak üzere hikâye örgüsü resimlenerek bir çocuk 

kitabı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, oluşturulan metin ve resimlerin 

çocuklar için uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla okul öncesi eğitim 

alanında uzmanlaşmış üç öğretim üyesine sunulmuştur. Uzman öğretim 

üyeleri tarafından verilen öneri ve düzeltmeler neticesinde hikaye kitabına 

son şekli verilmiştir. Hikâye kitabının son sayfasında boş bir tabak 

resimlenmiş olup katılımcı çocuklara “Farenin büyük, güçlü ve sağlıklı 

olmasına yardım etmek için ona hangi yiyecek ve içeceği vermeliyiz?” 

sorusu yöneltilmektedir.  

Hikâye kitabı küçük, zayıf ve sıska bir farenin büyük, güçlü ve sağlıklı 

olma ve böylelikle diğer çocuk farelerle koşma, dans etme, zıplama isteğini 

konu edinmektedir. 

Yiyecek kartları: Çocukların sağlıklı/sağlıksız yiyecekleri 

tanılamalarını sağlamak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı (2017) tarafından 

yayımlanan “Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları” temel alınmıştır. 

Bu kapsamda, kitapçıkta yeşil grup olarak belirtilenler arasından sekiz 

sağlıklı (elma, muz, portakal, havuç, patates, bezelye, brokoli ve süt) ve 

kırmızı grup olarak belirtilenler arasından sekiz sağlıksız (baklava, sosis, 

patates kızartması, cips, çikolata, top kek, şeker ve kola) olmak üzere 

toplam 16 yiyecek ve içecek kartı hazırlanmıştır 
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Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri çocukların okulunda bireysel görüşmeler yoluyla 

elde edilmiştir. Veriler araştırmacılardan ikisi tarafından toplanmıştır. 

Görüşmeler okul yönetimi tarafından önerilen sessiz bir odada ve her 

çocuk ile bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde kullanılan 

kartlar, her çocuğa rastgele gösterilmiş ve kartın üzerinde yer alan besin 

araştırmacı tarafından isimlendirilmiştir. Görüşme kapsamında çocuklara, 

her bir besine ilişkin “Küçük fare, büyük, güçlü ve sağlıklı olmak için 

bundan çok yemeli/içmeli mi yoksa yememeli/içmemeli mi?” sorusu 

yöneltilmiştir. Çocukların, sağlıklı besinlere yönelik evet yemeli/içmeli 

yanıtı ve sağlıksız besinlere yönelik hayır yememeli/içmemeli yanıtı doğru 

cevap olarak kabul edilmiştir. Buna göre, doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar 

ise 0 olarak puanlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde t testi kullanılmıştır. Çocukların 

cinsiyet ve yaşları ile sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin bilgileri ile 

arasındaki ilişki t testi ile analiz edilmiştir. Bununla birlikte Araştırma 

kapsamında veri toplamak üzere yapılan görüşmelerde, kendiliğinden 

gelişen bir şekilde, çocuklar sağlıklı ve sağlıksız besinleri tanılarken 

gerekçeler de sunmuşlardır. Bu gerekçeler araştırmacılar tarafından yazı 

ile kayıt altına alınmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, 

çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak sınıflamalarına ilişkin 

sundukları gerekçeler Tatlow-Golden vd. (2013) tarafından oluşturulan 

kodlama çerçevesi temel alınarak gerçekleştirilmiş elde edilen veriler 

frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgular tablolar ve 

tablolara ilişkin açıklamalar ile sunulmaktadır.  

Tablo 1. Çocukların cinsiyetlerine göre besin bilgilerine ilişkin t-testi 

sonuçları. 

 Cinsiyet N x̄ S sd t p 

Sağlıklı besin 

bilgisi 

Kız 21 7.38 1.36 53 1.04 .30 

Erkek 34 6.85 2.06 

Sağlıksız besin 

bilgisi 

Kız 21 5.80 1.86 53 .32 .75 

Erkek 34 5.61 2.35 

Kız 21 13.19 1.91 53 .99 .32 
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Toplam besin 

bilgisi 

Erkek 34 12.47 2.94 

 

Tablo 1’e göre; çocukların cinsiyetlerine göre sağlıklı besinlere ilişkin 

bilgileri (t(53)=1.04, p>.05), sağlıksız besinlere ilişkin bilgileri (t(53)=.32, 

p>.05) ile toplam besin bilgileri (t(53)=.99, p>.05) istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Anlamlı farklılığa yol açmamakla birlikte, örneklemde yer alan kız 

çocukların sağlıklı, sağlıksız ve toplam besin bilgilerine ilişkin puan 

ortalamalarının erkek çocukların puan ortalamalarına oranla daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kız çocukların sağlıklı besin bilgileri 

x̄=7.38 iken erkek çocukların sağlıklı besin bilgileri x̄=6.85, kız çocukların 

sağlıksız besin bilgileri x̄=5.80 iken erkek çocukların sağlıklı besin 

bilgileri x̄=5.61 ve kız çocukların toplam besin bilgileri x̄=13.19 iken erkek 

çocukların toplam besin bilgileri x̄=12.47 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Çocukların yaşlarına göre besin bilgilerine ilişkin t-testi 

sonuçları. 

 Yaş N x̄ S sd t p 

Sağlıklı besin 

bilgisi 

4 22 6.41 2.38 53 2.21 .03 

5 33 7.48 1.20 

Sağlıksız besin 

bilgisi 

4 22 4.60 2.38 53 3.37 .00 

5 33 6.42 1.66 

Toplam besin 

bilgisi 

4 22 11.00 2.64 53 4.82 .00 

5 33 13.90 1.84 

 

Tablo 2 incelendiğinde; çocukların yaşlarına göre sağlıklı besinlere 

ilişkin bilgileri (t(53)=2.21, p<.05), sağlıksız besinlere ilişkin bilgileri 

(t(53)=3.37, p<.05) ile toplam besin bilgilerinin (t(53)=4.82, p<.05) 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Buna göre 5 

yaşındaki çocukların sağlıklı (x̄=7.48) ve sağlıksız (x̄=6.42) ve toplam 

besin bilgi puan ortalamalarının (x̄=13.90), 4 yaşındaki çocukların puan 

ortalamalarına göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir.  
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Tablo 3. Çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak tanılamalarına 

ilişkin veriler.  

 

Besinler Sağlıklı 

ƒ 

Sağlıksız 

ƒ 

Sağlıklı Besinler   

Bezelye 51 4 

Brokoli 51 4 

Süt 51 4 

Portakal 49 6 

Havuç 50 5 

Muz 46 9 

Elma 46 9 

Patates 45 10 

Toplam 389 51 

Sağlıksız Besinler   

Kola 6 49 

Şeker 6 49 

Cips 11 44 

Çikolata 13 42 

Patates kızartması 15 40 

Top kek 23 33 

Sosis 23 32 

Baklava 30 25 

Toplam 127 314 
 

Tablo 3’de çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak 

tanılamalarına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Tabloya göre; çocukların 

sağlıklı besinleri (ƒ=389), sağlıksız besinlerde (ƒ=314) oranla daha yüksek 

sıklıkta doğru olarak sınıfladıkları belirlenmiştir. Buna göre sağlıklı besin 

grubunda yer alan patates çocukların 10’u tarafından sağlıksız olarak 

sınıflanırken sağlıksız besin grubunda yer alan baklava çocukların 30’u 

tarafından sağlıklı olarak tanılanmıştır. Bununla birlikte, sağlıksız besin 

grubunda yer alan sosis ve top kekin örneklem grubundaki çocukların 

yarısı tarafından sağlıklı olarak nitelendirildiği belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak sınıflamalarına 

ilişkin sundukları gerekçeler. 

 

Kategoriler Açıklaması Örnek ifadeler 

Sağlık 

üzerindeki 

etkisi 

Besinlerin insan vücudu 

üzerindeki etkisine yönelik 

sunulan gerekçeler 

“Gözlerimizin karanlıkta 

bile görmesini sağlar” 

“Beyni daha güzel 

çalıştırır” 

İçeriği 
Besinlerin içeriğine 

yönelik sunulan gerekçeler 

“İçinde kötü gazlar var” 

“Çok fazla yağ var” 

Fiziksel 

özellikleri 

Besinlerin fiziksel 

görünümüne, tadına veya 

dokusuna yönelik sunulan 

gerekçeler 

“Tadı çok güzel” 

“Çok lezzetli” 

Kişisel tercih 

Besini sevme/sevmeme 

durumuna yönelik sunulan 

gerekçeler 

“Ben çok severim” 

“Ben sevmem” 

Deneyim 

Besinlere ilişkin 

deneyimlerine yönelik 

sunulan gerekçeler 

“Ben bir kere yemiştim, 

hasta olmuştum” 

“Eskiden yediğim için 

bacaklarım tombik 

tombik oldu” 

 

Tablo 4’te örneklemde yer alan çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız 

olarak tanılarken sundukları spontane gerekçelerden yola çıkılarak 

oluşturulan kategoriler, kategorilerin açıklamaları ve her bir kategoriye 

ilişkin örnek ifadeler yer almaktadır. Bu doğrultuda, çocukların besinleri 

sağlıklı ve sağlıksız olarak sınıflamalarının altında yatan gerekçelerin; 

besinlerin sağlık üzerindeki etkisi, besin içeriği, besinlerin fiziksel 

özellikleri, kişisel tercihler ve deneyime bağlı olarak farklılaştığı 

görülmektedir. 

 

 

 

 



[408] 
 

Tablo 5. Çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak tanılarken 

sunduğu gerekçelerin yaş gruplarına göre dağılımı. 

 

Kategoriler Yaş Grupları 

 4 Yaş 5 Yaş 

N     % N     % 

Sağlık üzerindeki etkisi 9    33.3 13   39.4 

İçeriği 6   22.2 13   39.4 

Fiziksel özellikleri 2   7.4 1   3.0 

Kişisel tercih 9   33.3 4   12.1 

Deneyim 1   3.8 2   6.1 

 

Tablo 5 incelendiğinde; örneklemde yer alan 4 yaş grubundaki 

çocukların sundukları gerekçelerin %33.3’ünü besinin sağlık üzerindeki 

etkisine ve yine %33.3’ünü kişisel tercihlere dayalı olduğu görülmektedir. 

5 yaş grubunda yer alan çocukların gerekçelerinin ise %39.4 sıklıkla 

besinlerin sağlık üzerindeki etkisi ve yine %39.4 sıklıkla besinlerin içeriği 

kategorisine dayalı olduğu belirlenmiştir.    

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulguları çocukların sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin 

bilgilerinin yaş ile birlikte arttığını göstermektedir. İlgili alanyazın 

incelendiğinde benzer araştırma sonuçlarına rastlanmaktadır (Nguyen, 

2007; Tatlow-Golden vd., 2013). Tatlow-Golden vd. (2013) 

gerçekleştirdikleri araştırmalarında, çocukların besin bilgilerinin 3 ve 5 

yaşları arasında önemli ölçüde artış gösterdiğini belirlemişlerdir.. Aynı 

araştırmada, en güçlü artışın 4 ile 5 yaş arasında görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Araştırma bulguları çocukların besin bilgilerinin cinsiyete göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmamakla birlikte kızların besin bilgilerinin erkeklerden 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç alanyazındaki benzer 

araştırmalar ile paralellik göstermektedir. Buna göre, Holub & Musher-

Eizenman (2010) yaptıkları araştırmada, besin sınıflama görevinde kızlar 

ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık görülmediğini ancak kızların 

erkeklere oranla daha bilinçli besin tercihleri yaptıklarını belirlemişlerdir. 
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Çocukların besinleri sağlıklı ve sağlıksız olarak sınıflamalarına ilişkin 

gerekçeleri incelendiğinde her iki yaş grubundan çocukların da besinlerin 

insan vücudu üzerindeki etkisine önem atfettikleri görülmektedir. Bununla 

birlikte 4 yaşındaki çocukların sundukları gerekçelerin büyük bir kısmını 

kişisel tercihlerin oluşturduğu, 5 yaş grubunda ise bunun yerini besinlerin 

içeriği kategorisinin aldığı belirlenmiştir. Bu bulgunun çocukların sağlık 

ve beslenmeye ilişkin anlayışlarının 4 yaşından itibaren gelişmeye 

başladığı görüşünü (Slaughter & Ting, 2010) desteklediği 

düşünülmektedir.  

Çalışma bulguları, çocukların sağlıklı besinleri daha yüksek oranda 

doğru olarak sınıfladıklarını sağlıksız besinleri doğru sınıflamada ise 

zorluk yaşadıklarını göstermektedir. Benzer olarak Nguyen, Gordon, & 

McCullough (2011), 4 yaşındaki çocukların sebzelerin sağlıklı doğası 

hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olduklarını, yağ oranı yüksek 

sağlıksız gıdalara ilişkin ise sınırlı düzeyde bilgi sahibi olduklarını 

belirlemiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, çocukların özellikle 

sağlıksız besinlere ilişkin anlayışlarını geliştirmek üzere eğitim 

programlarının hazırlanması önemli görülmektedir.  

Mevcut araştarma çocukların besinlere ilişkin bilgileri ile ilgili önemli 

alan yazına önemli sonuçlar sunmakla birlikte bazı sınırlılıklara sahiptir. 

Bu anlamda mevcut araştırmada sadece çocukların besin bilgileri cinsiyet 

ve yaş bağlamında incelenmiş olup gelecekte yapılacak araştırmalarda  

çocukların sağlıklı ve sağlıksız besinlere ilişkin bilgilerinin; 

sosyoekonomik düzey, ebeveyn yeme alışkanlıkları ve okul beslenme 

listelerine göre incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

İnsan nasıl daha kolay öğrenir sorusu yüzyıllardır eğitimcilerin cevap 

aradığı bir soru olmuştur. Bu soruya cevap arayan eğitimciler, öğrenmeyle 

ilgili çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Oyunla öğretim de bu 

yöntemlerden birisidir. Oyun sayesinde çocuk, yetişkinler dünyasını 

keşfetmeye başlar. Çünkü oyun çocuğun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

alanda gelişmesine yardımcı olur. 

Bireyde dil öğrenimi doğum ile birlikte ailede başlamaktadır. Okula 

başlayıncaya kadar dinleme ve konuşma becerileri bireyde gelişmektedir. 

Temel seviyede dinleme ve konuşma becerileri ile okula başlayan 

öğrencilere, okuma ve yazma becerilerinin temelleri ise ilkokul birinci 

sınıfta, ilk okuma yazma öğretimi ile kazandırılmaktadır. İlkokulda okuma 

yazma öğretimi yoluyla okuma ve yazma becerileri dinleme ve konuşma 

becerilerinin üzerine inşa edilerek ilkokul boyunca temel dil becerileri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye’de zorunlu ilkokula başlama yaşının 60 aya düşürülmesi ile 

birlikte ilkokula uyum ve hazırlık açısından önemli problemlerle 

karşılaşılmıştır. Bu problemler ilk okuma yazma öğretiminde de 

gözlenmiştir (Babayiğit, 2016). Oyun çağında olan birinci sınıf çocuğunun 

okula başlama yaşının 6 yaşından 5 yaşına indirilmesi ile birlikte çocuk 

için değerli olan oyun daha da önemli bir duruma gelmiştir. İlköğretim 

çağındaki çocuklar oyun çağındadır. Bu çağdaki çocuklar, birçok şeyi 

oynayarak öğrenirler. Çocuklar birlikte oynarken birbirleriyle etkileşim 

içerisindedir. Bu etkileşim onların sosyal yönden gelişmelerine yardımcı 

olur.  

İlkokul çocukları teneffüslerde oyunlar oynamakta, arkadaşlarıyla 

fiziksel etkinliklerde bulunmaktadır. Oyun, çocukların fiilen katıldıkları, 

duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve 

gözlem olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve 

kişilerle etkileşimde bulundukları mutluluk verici bir etkinliktir (MEB, 

2009). TDK (Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlüğe (2014) göre oyun, 

yetenek ve zekâ geliştirici, belirli kuralları olan, iyi zaman geçirmeye 

yarayan eğlencedir. Yıldızlar’a göre, (2012) oyun, bireylerin fiziksel, 
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bilişsel yeteneklerini geliştirici, zevkli, sanatsal ve estetik nitelikleri ve 

beceriyi geliştirici etkinliklerdir. Çelenk’e göre (2007) oyun, amaçlı veya 

amaçsız olan, kurallı veya kuralsız gerçekleşen, çocuğun isteyerek ve 

hoşlanarak yer aldığı, bilişsel, fiziksel, dilsel, duygusal ve sosyal 

gelişiminin temelini oluşturmakta, yaşamın bir parçası ve çocuğun en aktif 

öğrenme sürecidir. 

Oyunun temel özellikleri şunlardır: 

 Oyunun çocuk tarafından içten gelen bir güdü ile oynanır. 

 Oyun, oyunu oynayanlar tarafından serbestçe seçilir 

 Oyun eğlenceli ve haz vericidir.  

 Oyunda gerçeklere bağlı kalınmaz. Çocuklar oyunlarında 

nesneleri gerçek amaçları dışında kullanabilirler 

 Oyunu oynayanlar oyuna etkin bir biçimde katılır.  

 Oyun bir süreçtir. Oyunu oynayanlar oyun sonundaki ürün 

ile değil, etkinliklerin kendiyle ilgilenirler.  

 Oyunda çocuk kendi kendini yönetir. Oyun çocuğun bir 

nesne, arkadaş ile yapabileceklerini araştırmak için bir şanstır. Bu 

nedenle bireyin kendisi hakkında öğrenme sağladığı bir durumdur. 

(Tüfekçioğlu, 2013). 

Oyun çocuğun çevresindeki farklı uyarıcılarla bilişsel ve sosyal yönden 

etkileşimde bulunmasını sağlar (Oktay, 2000). Çocuk, yaşamı için önemli 

olan davranış, bilgi ve beceriyi oyunda öğrenir. İletişim, yardımlaşma, 

bilgi edinme, alışkanlık, yaşamın rollerini anlama gibi değerleri oyun 

içinde kavrar, benimser ve pekiştirir (Çeliksoy, 2008). Kişiliğin önemli bir 

özelliği olan bağımsızlığı oyundan daha iyi kazandıran bir araç 

bulunmamaktadır (Filiz, 2008). 

Çocuk oyunda öfke, kızgınlık, kıskançlık, korku, şiddet, elem, sevinç, 

acı, kaygı, düşmanlık gibi birçok duyguyu deneyimler. Bu duyguları 

oyunlarda yaşayarak baş edebilmeyi öğrenir, bu duyguların vermiş olduğu 

olumsuz kaygıyı ve endişeleri ortadan kaldırarak bu duygularla baş etmeyi 

öğrenir (Ağyar, 2014). Oyunun çocuğun duygusal gelişimine olan etkileri 

şunlardır: 

 Çocuk duygusal tepkilerini denetim altına almayı öğrenir. 

 Büyüklerin sürekli ilgisini beklemekten kurtulur. 

 Sorunlarından uzaklaşır, ayrıca oyunda duygusal 

sorunlarını ortaya koyar. 

 Sevinme ve hoşlanma duyar. 

 Çocuğun kendine güveni gelişir. 

 Estetik beğenisi gelişir (Küçükkaya, 2008). 

Oyun çocukların bedensel yönden sağlıklı gelişmelerine büyük katkı 

sağlar. Oyundaki güç kontrolü çocuğun fiziksel gücünü denemesini ve 

geliştirilmesini sağlar (Çelenk, 2007). Oyun, çocuğun problemlerle başa 
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çıkabilmesine, büyümesine, kendine güven duymasına ve gelişiminde 

karşılaştığı sorunları çözmesine yardımcı olarak, çocuğu sosyal olarak 

yaşama hazırlar. Bunun yanında çocuk oyunda dili; sözlü ifadeleri anlama, 

kelime hazinesini geliştirme, olaylarda fiil zaman çekimlerini kullanma, 

soru sorma ve yanıtlama, zihinsel değerlendirme, emir verme, sıralama, 

hayali durumları söyleme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, problem 

çözme, tahmin etme, bilgileri aktarma, nesnelerin ve araç gereçlerin 

adlarını, görevlerini öğrenme amaçları için kullanır (Filiz, 2008). 

 

İlk okuma yazma öğretimi çocuğun sonraki öğrenme yaşantısı için 

kritik bir role sahiptir. Çünkü çocuğa ilk okuma yazma öğretimi sürecinde 

kazandırılacak beceri ve alışkanlıklar, çocuğun daha sonraki akademik 

başarısını ve sosyal yaşamını derinden etkilemektedir. Bu nedenle ilk 

okuma yazma öğretimi sürecinin en uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle 

etkili bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada ilk okuma ve 

yazma öğretiminin oyunlarla desteklenerek yapılması etkili bir öğretim 

sağlayabilir. Çünkü oyunla öğretim çocuğa eğlenerek öğrenme imkanı 

sunmaktadır. Ayrıca çocuğun motivasyonunu ve derse aktif katılımını 

artırmaktadır. 

İlkokul birinci sınıf çocukları, bilişsel özellikleri bakımından somut 

işlemler dönemindedirler. Bundan dolayıdır ki bu yaş grubu çocukları 

soyut işlem ve kavramları öğrenmekte zorluk yaşar (Çelenk, 2005). Bu yaş 

grubu çocukların bir konuya odaklanma süreleri ve dikkatleri düşüktür. 

Buradan yola çıkarak çocuğa ilk okuma ve yazmayı öğretirken oyunla 

öğretimini kullanmak fayda sağlayabilir.  

Öğretimi kolaylaştırmak, dersi zevkli hale getirmek, ders içinde 

öğrencilerin yorgunluklarını gidermek ve dikkatlerini toplamak amacıyla 

çeşitli oyunlara yer verilir (Alperen, 2001). Küçük çocukların öğrenimi, 

gelişimi ve motivasyonu açısından oyun, okulöncesi dönemde ve ilkokulda 

en önemli eğitim ve öğretim aracıdır (Tüfekçioğlu, 2013). 

Oyunla öğretim yöntemi ezbere hatırlamalar yerine araştırma, 

inceleme, fikir üretme, gözlem, katılım, sürecin çocuk tarafından 

yönlendirildiği, denemeler oluşturulan, esnek ve yaratıcı bir süreçtir 

(Tuğrul, 2012). Oyunla öğretim yöntemi öğrenilenlerin pekiştirilmesi 

açısından da önemlidir (Demirel ve Şahinel, 2006). 

Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilk okuma ve yazma öğretimi programı 

içerisinde etkinlikler adı altında oyunlara yer verilmesi tavsiye 

edilmektedir (Özenç, 2007). Oyunla öğretim ilk okuma yazma öğretiminin 

vazgeçilmez ögesi olarak eğitimde önem kazanmaktadır (Keskinkılıç ve 

Keskinkılıç, 2007). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi 

disiplin sorunlarının azalması, öğretme-öğrenme etkinliklerinde 



[416] 
 

öğrencinin aktif olması, öğretimin etkili ve kalıcı olması açısından 

önemlidir (Pehlivan, 2012). 

İlk okuma yazma öğretiminde hece oluşturma aşamasında, başarılı 

olmak ve süreci zevkli duruma getirmek için oyunlardan yararlanılmalıdır 

(Işıl ve Candoğan, 1990). Özellikle çocuklarda ses bilincinin 

kazandırılması sürecinde oyunlarla yapılan etkinlikler faydalı olabilir. 

Bu nedenle araştırmada oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi 

ele alınmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve yazma öğretiminde 

kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini nelerdir. Araştırmanın 

alt problemleri ise şu şekildedir: 

1. Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri nelerdir?  

2. Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri, cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

3. Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri, öğrenim durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4. Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri, mesleki kıdemlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Yapılan bu araştırma,  ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim 

yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelendiği betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2005).  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Zonguldak 

ili, Çaycuma  ilçesinde yer alan ilkokullarda görev yapan  150 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise random 

(rastgele) yolla seçilmiş ve birinci sınıf okutmuş 80 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak Özenç (2007) tarafından geliştirilen 28 

maddeden anket oluşan kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde olup 

“Kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kısmen katılıyorum, katılmıyorum, 

kesinlikle katılmıyorum” derecelendirilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

“Oyunla Öğretim Yönteminin İlkokuma ve Yazma Öğretiminde 

Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri” anketi  80 sınıf 

öğretmenine uygulanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden 

frekans, yüzde, t testi , mann whitney u-testi ve varyans analizi (one way 

anova) kullanılmıştır. 

Ölçekteki maddelerin puanlama aralıkları şöyledir: 

1-1.79 arası kesinlikle katılmıyorum 

1.80-2.59 arası katılmıyorum 

2.60-3.39 arası kısmen katılıyorum 

3.40-4.19 arası katılıyorum 

4.20-5.00 arası kesinlikle katılıyorum 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. 

Tablo 1. İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yönteminin 

Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Aritmetik Ortalaması  

Görüşler  

N 

_ 

X 

 

ss 

1. İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlar için 

materyaller kullanıyorum. 
80 4,41 ,630 

2.İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunları 

kullanarak anlamada güçlük çeken bazı 

öğrencileri kazandığıma inanıyorum. 

80 4,48 ,573 

3.İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlarla 

ilgili farklı kaynaklara ihtiyaç duyuyorum. 
80 4,33 ,674 

4.İlk okuma ve yazmayı oyunlarla öğretirken 

öğrencilerle iletişim kurmada zorlanıyorum. 
80 2,22 ,940 

5.İlk okuma ve yazma öğretiminde oyun 

sonrasında öğrencilerin derse karşı ilgileri 

artmaktadır. 

80 4,46 ,745 

6. İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunları 

açık havada uyguladığımda öğrenciler derse 
80 4,16 1,011 
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karşı daha çok motive olurlar. 

7. İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlardan 

faydalandığımda öğrencileri değerlendirmede 

zorlanıyorum. 

80 2,07 ,807 

8. Oyunların kullanılması çok faydalıdır. 80 4,65 ,505 

9. Oyunlar, öğrencilerin ilgisini çekmektedir. 80 4,77 ,420 

10. Her öğretmen oyunları kullanmalıdır. 80 4,55 ,673 

11. Bazı öğrencilerin en çok anlaşılabildiği dil, 

oyundur. 
80 4,55 ,654 

12. Oyunların kullanılması öğrencileri 

tembelliğe itecektir. 
80 1,71 ,732 

13. Oyunlar olmadan da ilk okuma ve yazma 

öğretilebilir, bundan dolayı oyunla öğretimi 

gerekli görmüyorum 

80 1,95 ,744 

14. Oyunla öğretim birinci sınıf öğrencisini 

okuma ve yazmadan uzaklaştırır. 
80 1,87 ,876 

15. Oyunlar, öğretimi somutlaştırmaktadır. 

 
80 4,53 ,692 

16. İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla 

öğretim, öğrencilere mutluluk verir. 
80 4,61 ,605 

17. Oyunların, öğrencilerin zekasını 

geliştirmediğine inanıyorum. 
80 3,90 1,288 

18. Oyunların kullanılmasının çok vakit 

alacağını düşünüyorum. 
80 2,53 1,090 

19. Oyunların kullanımının öğrencilerin bütünsel 

gelişimine katkısına inanıyorum. 
80 4,47 ,573 

20. Oyunların kullanımının öğrencilerin problem 

çözme ve 

uzlaşma alanlarının gelişimine etkisinin 

olduğuna 

inanıyorum.. 

80 4,43 ,633 

21. Oyunların kullanımının öğrencilerin ruhsal 

sağlık gelişimine 

katkısına inanıyorum. 

80 4,60 ,492 

22. Oyunların kullanımı öğrencilerin toplumsal 

ve kültürel 

gelişimine hitap ettiğine inanıyorum. 

80 4,53 ,594 

23. Oyunlarla öğretimin öğrencilerin yaratıcılık 

ve estetik 

değerlerini geliştirdiğini düşünüyorum. 

 

80 4,58 ,544 

24. Oyunları kullanmakta, kendimi yeterli 

görüyorum.      
80 4,11 ,674 
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25. Oyunlarla öğretimin öğrencilerin empatik 

becerilerini geliştirdiğini düşünmüyorum. 
80 4,15 1,032 

26. Oyunlarla öğretim okuma-yazmayı 

kolaylaştırmamaktadır. 
80 4,32 ,868 

27. Oyunların kullanımının öğrencilerin 

özgüvenlerini artıracağına 

inanmıyorum. 

80 4,30 ,973 

28. Oyunların öğrencilerin farklı farklı zeka 

alanlarına hitap 

ettiğine inanmıyorum. 

80 4,32 ,823 

 

Tablo 1’e bakıldığında öğretmenlerin anket maddelerine göre vermiş 

oldukları cevaplarda,  en düşük puan  1,71 ile “Oyunların kullanılması 

öğrencileri tembelliğe itecektir.” maddesi iken; en yüksek puan da 4.77 ile 

“Oyunlar, öğrencilerin ilgisini çekmektedir.” maddesine katılma 

ortalamasıdır. Tabloya bakıldığında maddelere göre verilen cevapların en 

azı “kesinlikle katılmıyorum” ifadesinde toplanırken en çoğu da 

“kesinlikle katılıyorum” ifadesinde toplanmıştır, fakat soru maddelerinin 

en çok hangi cevapları oluşturduğuna bakıldığında “katılıyorum” ifadesi 

maddelere verilen cevabın çoğunluğunu oluşturmuştur. Genel olarak 

bakıldığında sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazmada oyunla öğretim 

yönteminin kullanımına ilişkin görüşlerinin olumlu düzeyde olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin “İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlar için 

materyaller kullanıyorum.” Görüşüne Göre Frekans ve Yüzdelik 

Dağılımları 

 

İlk okuma ve yazma öğretiminde 

oyunlar için materyaller 

kullanıyorum. 

f % 

Kısmen katılıyorum 6 7,5 

Katılıyorum 35 43,8 

Kesinlikle Katılıyorum 39 48,8 

Toplam  80 100,0 

 

Tablo 2’ye göre “İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlar için 

materyaller kullanıyorum” ifadesine katılan öğretmenlerin %7,5’i kısmen 

katılıyorum, % 43,8’i katılıyorum, % 48,8 ‘i kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermişlerdir. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin “İlk okuma ve yazma öğretiminde oyun 

sonrasında öğrencilerin derse karşı ilgileri artmaktadır.” Görüşüne Göre 

Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

İlk okuma ve yazma öğretiminde 

oyun sonrasında öğrencilerin derse 

karşı ilgileri artmaktadır. 

f % 

Katılmıyorum 2 2,5 

Kısmen katılıyorum 6 7,5 

Katılıyorum 25 31,3 

Kesinlikle Katılıyorum 47 58,8 

Toplam 80 100,0 
 

Tablo 3’e göre öğretmenlerin, “İlk okuma ve yazma öğretiminde oyun 

sonrasında öğrencilerin derse karşı ilgileri artmaktadır.” Görüşüne 

cevapları incelendiğinde; katılmıyorum diyenler, %2,5, kısmen 

katılıyorum diyenler %7,5, katılıyorum diyenler %31,3, kesinlikle 

katılıyorum diyenler de % 58,8’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Öğretmenlerin “İlk okuma ve yazma öğretiminde;  her 

öğretmenin oyunları kullanması gerektiğini düşünüyorum” Görüşüne 

Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

Her öğretmenin oyunları kullanması 

gerektiğini düşünüyorum. 

f % 

Katılmıyorum 2 2,5 

Kısmen katılıyorum 2 2,5 

Katılıyorum 26 32,5 

Kesinlikle Katılıyorum 50 62,5 

Toplam 80 100,0 
 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerden ; “Her öğretmenin oyunları 

kullanması gerektiğini düşünüyorum.” Görüşüne ait cevaplarda, 

katılmıyorum diyenler %2,5,kısmen katılıyorum diyenler %2,5, 

katılıyorum diyenler %32,5, kesinlikle katılıyorum diyenler %62,5 olarak 

ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak sınıf öğretmenleri; her bir sınıf 

öğretmeninin oyunları kullanması gerektiğini, büyük oranda 

savunmaktadır denilebilir. 

 

 

 



[421] 
 

Tablo 5. Öğretmenlerin “İlk okuma ve yazma öğretiminde;  Oyunlar 

olmadan da ilk okuma ve yazma öğretilebilir, bundan dolayı oyunla 

öğretimi gerekli görmüyorum” Görüşüne Göre Frekans ve Yüzdelik 

Dağılımları 

 Oyunlar olmadan da ilk okuma ve 

yazma öğretilebilir, bundan dolayı 

oyunla öğretimi gerekli 

görmüyorum. 

f % 

Kesinlikle Katılmıyorum 19 23,8 

Katılmıyorum 51 63,6 

Kısmen katılıyorum 5 6,3 

Katılıyorum 5 6,3 

Toplam 80 100,0 
Tablo 5’e göre öğretmenlerin “Oyunlar olmadan da ilk okuma ve yazma 

öğretilebilir, bundan dolayı oyunla öğretimi gerekli görmüyorum” 

görüşüne göre verilen cevaplar incelendiğinde; kesinlikle katılmıyorum 

diyenler %23,8, katılmıyorum diyenler  %63,6, %6,3’ü kısmen 

katılıyorum,  yine %6,3’ü katılıyorum demiştir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin “Oyunlarla öğretim okuma-yazmayı 

kolaylaştırmamaktadır.” Görüşüne Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

Oyunlarla öğretim okuma-yazmayı 

kolaylaştırmamaktadır. 

f % 

Kesinlikle Katılıyorum 1 1,3 

Katılıyorum 4 5,0 

Kısmen katılıyorum 3 3,8 

Katılmıyorum 32 40,0 

Kesinlikle Katılmıyorum 40 50,0 

Toplam 80 
100,

0 
 

 

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin “Oyunlarla öğretim okuma-yazmayı 

kolaylaştırmamaktadır.” Görüşüne verdikleri cevaplar şu şekildedir; %1,3 

kesinlikle katılıyorum, %5,0 katılıyorum,%3,8 kısmen katılıyorum, %40,0 

katılmıyorum, %50,0 kesinlikle katılmıyorum demiştir. 
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Tablo 7. Öğretmenlerin Oyunla Öğretim Yönteminin İlk okuma ve Yazma 

Öğretiminde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre 

Bağımsız Örneklem T- Testi Sonuçları 

Cinsiyet 
N  

 
ss 

t sd p 

Kadın 

37 109,91 

 

6,54 

 

 

,318 

 

78 

 

,915 

Erkek 

43 109,44 

 

6,80 

 
Tablo 7 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim yönteminin 

ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşlerinde 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık görünmemektedir (t= ,318 ; p< 

0,915 ).  

Tablo 8. Öğretmenlerin Oyunla Öğretim Yönteminin İlkokuma ve Yazma 

Öğretiminde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Öğrenim Durumlarına 

Göre Dağılımı ve Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

Öğrenim 

Durumu 
N  

 

ss 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
U p 

Önlisans 7 104,71 6,82 22,36 156,50 

128,500 0,030 
Lisans 73 110,13 6,47 

 

42,24 

 

3083,50 

Tablo 9 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim 

yönteminin ilk okuma ve yazmada kullanımı hakkındaki görüşlerinde 

önlisans ve lisans mezunları arasında lisans mezunları lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu görünmektedir (U= 128,5 ; p< 0,030 ).  

Tablo 9. Öğretmenlerin Oyunla Öğretim Yönteminin İlk okuma ve Yazma 

Öğretiminde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Kıdemlerine Göre 

Dağılımı ve One Way Anova Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Gruplar 

Arası 

366,704 3 122,235  

2,976 

 

,037 

Gruplar içi 3121,183 76 41,068 
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Toplam 3487,888 79 
Tablo 9’a göre, öğretmenlerin oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazmada kullanımı hakkındaki görüşlerinde; kıdemleri arasında anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir (p< 0,037). Yapılan Tukey testi sonuçlarına 

göre anlamlı farklılığın mesleki kıdemi 6-10 yıl (x=112,05) ile 21 yıl ve 

üzeri (x=105,92) arasında olup, mesleki kıdemi 6-10 yıl olan öğretmenler 

lehine olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

  Sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazma öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri şöyledir: 

Öğretmenlerin; “Oyunların kullanılması öğrencileri tembelliğe 

itecektir” maddesindeki görüşlerinde “kesinlikle katılmıyorum” ifadesinde 

yığılma vardır. 

Öğretmenlerin; ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunları farklı 

alanlarda uygulama durumunun, öğrencilerle iletişim kurmada zorluk 

çekilmesi, oyunların okuma ve yazmayı kolaylaştırmaması, öğrencileri 

değerlendirmekte zorlanılması, oyunla öğretim olmadan da ilk okuma ve 

yazmanın öğretilebileceği, oyunların birinci sınıf çocuğunu okuma ve 

yazmadan uzaklaştırması, oyunların çok vakit alacağının düşünülmesi gibi 

maddelerde “katılmıyorum” ifadesinde yığılma vardır. 

Öğretmenlerin, “kısmen katılıyorum” ifadesinde hiç toplanmadıkları 

görülmektedir. Bu aralıkta yığılma yoktur. 

Öğretmenlerin; ilk okuma ve yazmada oyunları kullanırken, 

öğrencilerle iletişim kurmada zorlandıklarını belirtmelerinde, öğrencilerin 

zekasını geliştirmediğine inandıklarını söylemelerinde, oyunları 

kullanmada kendilerini yeterli gördüklerini ifade etmelerinde, oyunlarla 

öğretimin öğrencilerin empatik becerilerini geliştirmediklerini 

söylemelerinde “katılıyorum” seçeneğinde yığılma vardır. 

Öğretmenler; “İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunlar için 

materyaller kullanıyorum; ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunları 

kullanarak anlamada güçlük çeken bazı öğrencileri kazandığıma 

inanıyorum; ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunlarla ilgili farklı 

kaynaklara ihtiyaç duyuyorum; ilk okuma ve yazma öğretiminde oyun 

sonrasında öğrencilerin derse karşı ilgileri artmaktadır; oyunların 

kullanılması çok faydalıdır; oyunlar, öğrencilerin ilgisini çekmektedir; her 

öğretmen oyunları kullanmalıdır; bazı öğrencilerin en çok anlaşılabildiği 

dil, oyundur; oyunlar, öğretimi somutlaştırmaktadır; ilk okuma ve yazma 

öğretiminde oyunla öğretim, öğrencilere mutluluk verir; oyunların 
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kullanımının öğrencilerin bütünsel gelişimine katkısına inanıyorum; 

oyunların kullanımının öğrencilerin problem çözme ve uzlaşma alanlarının 

gelişimine etkisinin olduğuna inanıyorum; oyunların kullanımının 

öğrencilerin ruhsal sağlık gelişimine katkısına inanıyorum; oyunların 

kullanımı öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimine hitap ettiğine 

inanıyorum;  oyunlarla öğretimin öğrencilerin yaratıcılık ve estetik 

değerlerini geliştirdiğini düşünüyorum; oyunlarla öğretim okuma-yazmayı 

kolaylaştırmamaktadır; oyunların kullanımının öğrencilerin özgüvenlerini 

artıracağına inanmıyorum; oyunların öğrencilerin farklı farklı zekâ 

alanlarına hitap ettiğine inanmıyorum.” maddelerinde “kesinlikle 

katılıyorum” ifadesinde yığılmışlardır. 

Yukarıdaki veriler bağlamında; sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim 

yönteminin ilk okuma ve yazmada kullanımı hakkındaki görüşleri olumlu 

düzeydedir. 

Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazmada kullanımı hakkındaki görüşlerinde, cinsiyetlerine göre anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır.  

Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazmada kullanımı hakkındaki görüşlerinde, öğrenim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Sınıf öğretmenlerinin, oyunla öğretim yönteminin ilk okuma ve 

yazmada kullanımı hakkındaki görüşlerinde, mesleki kıdemlerine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Literatür incelendiğinde Calp’a göre (2003), oyun, çocukların zihni 

gelişmelerini sağlayan en etkili araçtır. Sevinç (2004), de bu maddeyi 

destekler biçimde oyunun zihni ve bedeni çalıştırdığından çocuğu 

karmaşık aktivitelere hazırladığından ve oyun bazı hallerde yoğun dikkat 

süreci içerdiğinden bahsetmiştir. Hazar (1996), çocuğun oyun içerisinde 

sürekli olarak bir zihinsel faaliyette bulunduğundan ve oyunun çocuk için 

bir tür zihinsel antrenman olduğundan söz etmiştir. Yeni şeyler öğrenen 

çocuğun düşünme, algılama, kavrama ve simgeleme gibi zihinsel 

faaliyetleri gerçekleştirdiğini dile getirmiştir. MEB’in (2005) ilk okuma ve 

yazma süreci ilkelerinde de görsellere, somut öğelere başvurulması tavsiye 

edilmektedir. Sevinç (2004) de oyunda materyal kullanımı ile birlikte 

çocukların motivasyonlarının arttığını dile getirmiştir. Keskinkılıç ve 

Keskinkılıç (2007) oyunların çocukların zevkle katıldıkları etkinlikler 

olduğundan, oyunun, çocuğun en ciddi uğraşısı ve mutluluk aracı 

olduğundan bahseder. 

Ercanlı (1997) yaptığı araştırmada oyun yönteminin öğrenmeye, 

başarıya ve tutuma olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymuşlardır. 

Genel olarak deneme modelli olan bu araştırmalarda oyunla öğrenen deney 
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grubu lehine sonuçlar çıkmıştır. Ancak öğrenmeye cinsiyet bazında 

bakıldığında; araştırmalarda kız ve erkek öğrencileri arasında anlamlı bir 

fark çıkmamıştır. 

Savaş ve Gülüm (2014) tarafından yapılan araştırma sonucunda 

kalıcılık testlerinde, oyunla öğretim yönteminin geleneksel yönteme göre 

deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmıştır. Babayiğit 

(2016) yaptığı araştırmada; sınıf öğretmenleri öğrencilerin derste 

sıkılmadıklarını, eğlenerek öğrendiklerini ve öğrencilerin dikkatlerini 

kolayca topladıklarını belirtmiştir. Yine sınıf öğretmenleri ilk okuma 

yazma öğretimi sürecinde oyunla öğretim yönteminin etkili ve verimli 

olduğunu belirtmiş, ilk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi 

uygulamalarının öğrenmede kalıcılığı sağladığını ifade etmiştir. Sınıf 

öğretmeni oyunla öğretim yönteminin bilgilerin öğrencilere kısa sürede 

kazandırılmasını sağladığını, öğrencilerin stres ortamından uzaklaştıklarını 

belirterek, oyunla öğretim uygulamalarının öğrencilerle birlikte kendisini 

de motive ettiğini belirtmiştir. Gelen ve Özer (2010) tarafından yapılan 

çalışmada; öğrencilerin oyunla öğretim yöntemi ile ilgili olumlu tutumlara 

sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Öneriler 

Aşağıda, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak şu 

öneriler bulunulabilir: 

1. Sınıf öğretmenleri ilk okuma yazma sürecinde oyunla öğretim 

yönteminden yararlanmalıdır. 

2. Sınıf öğretmenleri ilkokul birinci sınıftaki diğer dersler için de 

oyunla öğretim yönteminden yararlanmalıdır. Derslerde motivasyonu ve 

derse etkin katılımı sağlamak için oyunla öğretim yöntemini kullanmalıdır. 

3. Sınıf öğretmenleri tarafından ilk okuma ve yazma öğretiminde, 

süreci kolaylaştırmak ve öğrencilerin dikkatlerini toplamak için oyunlara 

yönelik olarak farklı araç gereç ve kaynaklar hazırlanmalıdır. 

4. Hizmet içi eğitim seminerleriyle sınıf öğretmenleri, oyunla 

öğretim yöntemi hakkında daha fazla bilgilendirilebilirler. 

5. Sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlarda, öğretmen adaylarına 

yönelik olarak, ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi 

konusunda bilgi verilebilir. 

 

KAYNAKLAR 

Ağyar, E. (2014). Oyunun gelişim alanlarına etkisi ve çeşitli örnekler. 

H. G. Ogelman (Ed.), Yaşamın ilk yıllarında oyun: oyuna çok yönlü bakış 

içinde (s. 113-127). Ankara: Pegem Akademi. 



[426] 
 

Babayiğit, Ö. (2016). Ilk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim 

yöntemi uygulamalari (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Calp, M. (2003). İlk okuma ve yazma öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi. 

Çelenk, S. (2007). İlk okuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: 

Maya Akademi. 

Demirel, Ö ve Şahinel, M. (20069.  Türkçe ve sınıf öğretmenleri için 

Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 

Ercanlı, D. (1997). İlköğretim okullarının 4. sınıflarında dünyamız ve 

gökyüzü ünitesinin öğretilmesinde oyun ve modellerin başarıya etkisi. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

 Filiz, N. (2008b). Oyun öğretiminde oyunların sınıflandırılması. C. 

Bayrak (Ed.), Beden eğitimi ve oyun öğretimi içinde (s. 155-176). 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

Gelen, İ. ve Özer, B. (2010). Oyunlaştırmanın beşinci sınıf matematik 

dersinde problem çözme becerisi ve derse karşı tutum üzerindeki etkisi. e-

Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 71-88. 

Hazar, M. (1996). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: 

Tubitay Ltd. 

Işıl, K. ve Candoğan, G. (1990). İlk okuma yazma öğretimi metot ve 

teknikleri. Konya: Sebat Ofset Matbaacılık. 

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel 

Yayınları. 

Karagöz, S. (1976). Uygulamalı ilk okuma öğretmen kılavuzu. İstanbul: 

Milli Eğitim Basımevi. 

Keskinkılıç, K. ve Keskinkılıç, S. B. (2007). Türkçe ve ilk okuma 

yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akdemi Yayınları. 

Küçükkaya, E. (2008). Beden eğitimi ve oyun öğretiminde araçlar. C. 

Bayrak (Ed.), Beden eğitimi ve oyun öğretimi içinde (s. 93-111). Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

MEB (1997). İlköğretim okulu Türkçe eğitimi yazı dersi öğretim 

programı. Tebliğler Dergisi, sayı: 2482.  

MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-

5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. 

MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-

5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. 



[427] 
 

Oktay, A. (2000). Okulöncesi dönem çocuğunun gereksinimleri ve 

okulöncesi eğitimin temel ilkeleri. Ş. Yaşar (Ed.), Okulöncesi eğitimin ilke 

ve yöntemleri içinde (s. 45-58). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi. 

Özenç, E. G. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim 

yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi) . Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul. 

 Pehlivan, H. (2012). Oyun ve öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Savaş, E. ve Gülüm, K. (2014). Geleneksel oyunlarla öğretim yöntemi 

uygulamasının başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 16(1), 175-194. 

Sevinç, M. (2004). Erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde oyun. 

İstanbul: Morpa Yayınları. 

Tuğrul, B. (2012). Okulöncesi eğitimde kullanılan öğretim yöntemleri 

ve teknikleri. M. Sağlam (Ed.), Özel öğretim yöntemleri-1 içinde (s. 71-

101). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

TDK. (2014). Türkçe sözlük.   

Tüfekçioğlu, U. (2013). Çocuk eğitiminde oyun ve önemi. U. 

Tüfekçioğlu (Ed.), Çocukta oyun gelişimi (2. Baskı) içinde (s. 1-36). 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 

 

 

 



  



[429] 
 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF 

OKUTMAYA YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ 

 

 

Doç.Dr. Muamber YILMAZ 

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi 

Anabilim Dalı. muamberyilmaz@bartin.edu.tr 

 

 

GİRİŞ 

Ülkemizin kendine özgü sosyo-ekonomik ve coğrafi şartları, zorunlu 

eğitimin standart öğretim şekli ve tek tip okullarda gerçekleştirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Be nedenle zorunlu eğitimin ilk basamağını oluşturan 

ilkokul tam gün ve ikili eğitim olarak, müstakil, taşımalı ve birleştirilmiş 

sınıflı ilkokul uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir (Taşdemir, 

2014). 

Birleştirilmiş sınıf, bir öğretmenin bir derslik içerisinde, aynı anda 

birden fazla sınıfın öğrenimini gerçekleştirdiği bir uygulamadır. Eğitimin 

kitlesel bir nitelik kazanmaya başladığı dönemlerde çoğu zaman öğretmen 

ve fiziki şartlara bağlı olarak ortaya çıkan uygulamanın günümüzde iki 

farklı amaçla kullanıldığı görülmektedir. Bu amaçlardan ilki, Türkiye gibi 

sosyo-ekonomik yönden gelişmekte olan ülkelerde ve daha çok kırsal 

bölgelerde zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenci sayısının yetersizliğinden 

kaynaklanan bir uygulamadır (Köksal, 2009). Her sınıf düzeyinde öğrenci 

nüfusunun az olduğu bölge okullarında; tüm sınıflar için sadece bir veya 

iki öğretmen bulunabilir (Little, 2006). Diğeri ise gelişmiş ülkelerde 

yerleşim biriminin özelliklerine ve öğretim düzeylerine bakılmaksızın 

farklı yaş ve yetenekteki çocukların öğretme ve öğrenme etkinliklerini bir 

arada yapmalarına fırsat tanıyan uygulamadır. Zira bu yolla çocukların 

sosyal ve duygusal açıdan daha zengin bir çevrede yetişmelerini sağlama 

olanağı verileceği ileri sürülmektedir (Sağ, 2011). 

Birleştirilmiş sınıflar öğretmen ve derslik sayısının yetersizliği, öğrenci 

sayısının azlığı gibi nedenlerden dolayı, özellikle kırsal kesimlerdeki 

ilkokullarda farklı seviye gruplarındaki öğrencilerin bir sınıfta toplanarak 

eğitim öğretim çalışmalarının sürdürüldüğü sınıflardır (Çınar, 2004).   

Ülkemizin sosyal demografik yapısı ve kırsal yerleşim yerlerindeki 

nüfusun 1970’lere kadar şehir nüfusundan fazla olması bu uygulamayı 

zorunluluk haline getirmiştir. Nüfusu az olan yerleşim yerlerinde öğrenci 

sayısının azlığı, az mevcutlu sınıflara öğretmen görevlendirilmesinin 

imkânsızlığı nedeniyle, birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup halinde, 
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bir öğretmen yönetiminde okutulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması daha çok köy olgusuna 

dayanmakta ve ekonomiklik açısından düşünülmüş bir önlem sonucu 

ortaya çıkmıştır (Köklü, 2000).  

Öğretmen yetersizliği de Birleştirilmiş sınıf uygulamasının ortaya 

çıkmasındaki önemli nedenlerden biridir. Ülkemizde tek dersliği olan bir 

okul için 40 öğrenciye kadar 1 öğretmen kadrosu, öğrenci sayısının 41’i 

aştığı durumlarda 2 öğretmen kadrosu verilmektedir (Doğan, 2000). 

Günümüzde birleştirilmiş sınıf ile ilgili birçok tanım bulunmasına 

rağmen birleştirilmiş sınıf kavramı MEB tarafından; birden fazla sınıfın 

birleştirilmiş bir grup meydana getirtmek suretiyle, bir öğretmen tarafından 

yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf denir şeklinde tanımlanmaktadır (MEB, 

1988). 

Ülkemizde olduğu gibi, ABD, Japonya, AB ülkelerinin hemen 

hepsinde, ve Kanada gibi pek çok ülkede de birleştirilmiş sınıflar 

uygulaması yapıldığı görülmektedir (MEB, 2005). Dünyada birleştirilmiş 

sınıfların oluşma nedenlerine felsefi ve demografik nedenler olmak üzere 

iki açıdan bakılabilir. Toplumdaki sosyo-ekonomik sınırlamalar ve nüfus 

azlığı gibi nedenler demografik nedenler arasında yer alır. Felsefi nedenler 

arasında ise bireysel farklılıkları olan öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılayacak programın planlanmasında esneklik sağlamak ve bağımsız 

öğrenen bireyleri desteklemek gibi nedenler sayılabilir (Kaya, 2015). 

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülkemizde bulunan 27.461 

ilkokul içerisinden 8.512’ si birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim 

öğretim yapmaktadır. Bu sayı mevcut ilkokulların yaklaşık %31’ ini 

oluşturmaktadır (MEB, 2017). 

Ülkemizde 1997-1998 eğitim öğretim yılında “5+3 sekiz yıllık zorunlu 

eğitim” sistemiyle birlikte uygulanmaya başlanan birleştirilmiş sınıflı 

okullarda 5. sınıfa kadar öğrenciler öğrenim görür ve en fazla bir 

birleştirilmiş sınıfta 4 öğretmen bulunurdu. Ancak 30/3/2012 tarihinde 

yürürlüğe giren  6287 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu ile zorunlu eğitim 

sistemi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış, İlkokul 1. kademe 4 sınıfa 

düşürülürken, 5. Sınıflar ortaokul kapsamına alınmıştır. Bu değişiklik 

birleştirilmiş sınıflı okulların oluşma biçimlerini de değiştirmiştir (MEB, 

2014): 

Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 

birleştirilerek bir öğretmen tarafından öğretim yapılır. Yönetimi en zor 

olan, öğretmenin daha fazla çaba göstermesi gereken birleştirilmiş sınıf 

biçimidir. Bu tip sınıflarda müfredatı yetiştirmek ve kazanımların tümü 

için bağımsız sınıflarda yapılan etkinlikleri yaptırmak daha güçtür.  
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İki öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda genellikle 1. ve 2. sınıf 

öğrencileri ile 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin birleştirilmesi tavsiye edilir. 

Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi farklılık gösteren durumlar göz 

önünde bulundurularak farklı gruplamalar yapılabilir.  

Üç öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal şartlarda 1. sınıf 

bağımsız, 2 ve 3. sınıf öğrencileri bir arada, 4. sınıf bağımsız olacak şekilde 

uygulama yapılması önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler 

göz önünde bulundurularak (1+2) ve (3) ve (4) ya da (1) ve (2,+3) ve (4) 

gibi farklı modeller düzenlenebilir. 

Birleştirilmiş sınıflı ilkokulların yapı, programın uygulanışı, idari yapı 

ve işleyiş biçimlerine ilişkin kendilerine has bazı özellikleri vardır. Bu 

özellikler, bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir (Abay, 2006). Bu 

sınırlılıklar şunlardır: 

 Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görev, 

yetki ve sorumlulukları artmaktadır. Birden fazla sınıfı bir arada 

okutan öğretmenin aynı zamanda okulun idari görevlerini de 

yerine getirmesi öğretmenin iş yükünü artırmaktadır (Köksal, 

2009). 

 Birleştirilmiş sınıf öğretmeninin derse hazırlık için 

harcadığı zaman ve enerji müstakil sınıf okutan bir öğretmene göre 

artmaktadır. Özellikle ödevli ders saatlerinde, öğrencileri etkili 

biçimde kendi kendilerine çalışmaya hazırlamak ve öğrencileri 

yönlendirmek çok zaman almaktadır (Karaman, 2006). 

 Bağımsız sınıflarda uygulanan programının birleştirilmiş 

sınıflarda da uygulanmaya çalışılması, müfredatın yetişmesini 

zorlaştırmaktadır 

 Birleştirilmiş sınıf öğretmeni, okulun fiziki onarım ve 

ihtiyaçlarının giderilmesi gibi sorunlarla da uğraşmak 

durumundadır. Okulun temizlik ve bakımı gibi temel hizmetlerinin 

de öğretmenlerce yapılması, öğretmenleri sıkıntıya 

düşürebilmektedir (Doğan, 2000). 

 Öğretmenlerin tamamı birleştirilmiş sınıflarda öğretim 

konusunda yeterli bilgiye sahip değildir (Köklü, 2000). 

 Okulun bulunduğu çevrede yaşayan ailelerin okula karşı 

duyarsızlıkları bulunabilir. Ailelerin kültürel düzeyi düşük olduğu 

için, çocuğa evde yardım edecek, yol gösterecek ve ilgilenecek 

birileri olmaz (Doğan, 2000). 

 Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin yaşadığı 

kırsal kesimde bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 
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öğrencilerin okula çeşitli sebeplerle düzenli devam etmemeleri 

onların eğitim ve okul faaliyetlerinde geri kalmalarına sebep 

olabilir (Doğan, 2000). 

Birleştirilmiş sınıflar her ne kadar dezavantajlı olarak görülse de dünya 

geneline bakıldığında birleştirilmiş sınıf uygulamasının düşünüldüğü gibi 

bir sorun teşkil etmediği ve geri kalmışlığın bir göstergesi olmadığı, birçok 

gelişmiş ülkede halen başarıyla uygulanabildiği görülmektedir. Hatta bu 

ülkelerde küçük toplulukları bir arada tutan manevi bağların 

güçlenmesinde birleştirilmiş sınıf uygulamasının etkisinin olduğu inanışı 

egemendir (Elma, 2013). Birleştirilmiş sınıfların bazı avantajları arasında 

bunları sayabilir: 

 Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin iyi yürütülmesi halinde 

öğrencilerin yetenekli oldukları ve ilgi duydukları alanlarda bireysel 

olarak gelişmeleri ve bireysel farklılıklara göre bir öğretim ortamı 

hazırlanması kolaylaşır. 

 Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin sosyal ve duyuşsal gelişimleri açısından müstakil 

sınıflarda öğrenim gören akranlarına göre daha avantajlı oldukları 

söylenebilir. 

 Birleştirilmiş sınıflarda müstakil sınıflara kıyasla grup 

çalışması, akran çalışması, bireysel çalışma gibi etkinlikler ve çevre ile 

bütünleşme daha fazladır (Köksal, 2009). 

 Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, 

araştırmacı bir kişilik ve demokratik değerler açısından önemli 

kazanımlar elde edebilirler (Karaman, 2006). 

Birleştirilmiş sınıf ülkemizin bir gerçeğidir. Bu araştırmada eğitim 

fakültelerinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş 

sınıf okutmaya yönelik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf 

okutmaya yönelik algı düzeylerini belirlemektir. Araştırmada bu amaca 

ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmaya 

yönelik kendilerini hazır hissetmeleriyle ilgili algıları nasıldır? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarla ilgili yeterli 

uygulama deneyimine sahip olmalarıyla ilgili algıları nasıldır? 

3. Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 

öğretmenlik yapabilmek için yeterli donanıma sahip olmalarıyla ilgili 

algıları nasıldır? 
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4. Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev 

yapacak olmalarının öğretmenlik ideallerini olumsuz yönde etkileyip 

etkilemeyeceğine yönelik algıları nelerdir? 

5. Sınıf öğretmeni adaylarının lisans öğretiminde "Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğretim" ile ilgili yapılmasını istedikleri uygulamalar nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli         

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model 

kullanılmıştır. Betimsel model, var olan bir durumu, var olduğu şekilde 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi Bartın Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören son sınıf 

öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma grubu amaçsal örnekleme 

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile seçilen 

38 öğretmen adayından oluşturmaktadır. Bu örnekleme yönteminde, 

ekonomiklik ve zaman açısından yakın ve ulaşılması kolay olan bir durum 

seçilir. Bu yöntemin seçilmesi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veri toplama aracı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilen 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun 

geliştirilmesinde uzman görüşü alınmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde önceden planlanan soruların 

bulunduğu görüşme protokolünü hazırlanır. Araştırmacı görüşmenin 

akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını 

etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırılmasını 

sağlayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirli düzeyde 

standartlık ve esneklik sağlaması nedeniyle eğitimbilim araştırmalarına 

daha uygun bir teknik görünümü vermektedir (Türnüklü,  2000) 

3.1.4.Verilerin Toplanması, Analiz Yöntemleri 

Araştırmada veriler, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinden alınan 

izinle, araştırmacı tarafından Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine 

yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 

Uygulamalar sırasında araştırmacı tarafından öğretmen adaylarına 

açıklama yapılmış ve gönüllü katılım talep edilmiştir. Her bir soru için 

öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar sıralanmıştır. Bu cevaplar 

içerisinden benzer ifadeler belirlenerek kategoriler oluşturulmuş, görüş 

farklılıkları ve benzerlikleri tablolaştırılmıştır. Verilerin analizinde 

istatistiksel işlemlerden yüzde değeri kullanılmıştır.  
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BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde araştırmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeler 

sonucunda elde edilen bulguları alt problemler dikkate alınarak sırasıyla 

verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğretim Yapmaya Hazır Olup Olmadıklarına Dair Algıları 

Sınıf öğretmeni 

adaylarının birleştirilmiş 

sınıflarda öğretim 

yapmaya  

hazır olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

Neden? 

 

Evet, hazır olduğunu 

düşünüyorum. (%20,9) 

Alınan eğitim birleştirilmiş 

sınıf okutmaya yeterli. 

(%51,8) 

İyi bir sınıf öğretmeni bu 

tür zorluklarla başa 

çıkabilir. (%48,2) 

Hayır, hazır olduğunu 

düşünmüyorum. (%79,1) 

Stajlar birleştirilmiş sınıflı 

ilkokullarda yapılmıyor. 

(%57,9) 

Tecrübesizlik (%42,1) 

 

Tablo 1’de görülen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının %20,9’ u sınıf 

öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmaya hazır 

olduğunu düşünürken, %79,1’ i hazır olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmaya 

hazır olduğunu belirten öğretmen adaylarının %51,82’ si lisans 

öğreniminde aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını, %48,2’ si iyi bir sınıf 

öğretmeninin bu tür zorluklara karşı ellerinden geleni yaparak başa 

çıkabileceklerini belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmaya 

hazır olmadığını düşünen öğrencilerin %57,9’ u aldıkları staj eğitiminin 

birleştirilmiş sınıflı okullarda da yapılması gerektiğini, %42,1’ i 

tecrübesizliği ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeterli 

Uygulama Deneyimine Sahip Olup Olmadıklarına Dair Algıları 

 

Sınıf öğretmeni 

adaylarının 

birleştirilmiş sınıflarla 

ilgili yeterli uygulama 

deneyimine sahip 

olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

 

Evet, yeterli uygulama 

deneyimine sahip 

olduğunu 

düşünüyorum. 

(%12,5) 

 Lisans eğitiminde 

alınan dersler yeterli. 

(%93,8) 

Neden belirtmemiş. 

(%6,2) 
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Neden? 

Hayır, yeterli 

uygulama deneyimine 

sahip olduğunu 

düşünmüyorum. 

(%87,5) 

Staj yapılan okullar 

genelde merkezdeki 

ilkokullardır (% 95,4) 

Öğretmen adayı 

birleştirilmiş sınıf 

görmeden mezun 

olmaktadır. (%4,6) 

Tablo 2 incelendiğinde görüş bildiren öğretmen adaylarından %87,5’ i 

sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarla ilgili yeterli uygulama 

deneyimine sahip olmadığını, %12,5’ i yeterli uygulama deneyimine sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarla ilgili yeterli 

uygulama deneyimine sahip olmadığını düşünen öğrencilerin büyük 

çoğunluğu (%95,4) staj için gittikleri okulların genellikle merkez okul 

olduğunu bu yüzden birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda staj yapmadıklarını 

belirtirken, öğrencilerin %4,6’sı da öğretmen adaylarının birleştirilmiş 

sınıf görmeden lisans öğreniminden mezun olduklarını belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının yeterli uygulama deneyimine sahip 

olduğunu düşünen öğretmen adaylarının %93,8’ i lisans eğitiminde alınan 

derslerin yeterli olacağını düşünürken, araştırmacıların %6,2’ si neden 

belirtmemiştir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıflı 

İlkokullarda Öğretmenlik Yapabilmeleri İçin Yeterli Donanıma Sahip 

Olup Olmadıklarına İlişkin Algıları 

Sınıf öğretmeni 

adaylarının 

birleştirilmiş sınıflı 

ilkokullarda 

öğretmenlik 

yapabilmeleri için 

yeterli donanıma sahip 

olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

Neden? 

 

Evet, yeterli donanıma 

sahip olduğunu 

düşünüyorum. (%24,8) 

 Lisans eğitiminde alınan 

dersler yeterlidir. (%93,8) 

Neden belirtmemiş. 

(%6,2) 

 

Hayır, yeterli donanıma 

sahip olduğunu 

düşünmüyorum. 

(%75,2) 

Teorik olarak alınan 

dersler yeterli fakat 

uygulama yönünden 

eksiklikler var.   (% 55,5) 

Lisans eğitiminde 

birleştirilmiş sınıflar ile 

ilgili yeterli ders 

alınmıyor. (%33,3) 

Neden belirtilmemiş 

(%11,2) 

 

Tablo 3' e göre katılımcıların %75,2' si sınıf öğretmeni adaylarının 

birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenlik yapabilmeleri için yeterli 
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donanıma sahip olmadığını düşünmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarından %24,8' ise sınıf öğretmeni adaylarının yeterli donanıma sahip 

olduklarını düşünmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından sınıf öğretmeni adaylarının 

birleştirilmiş sınıflarda görev yapabilmek için yeterli donanıma sahip 

olmadığını düşünenlerden %55,5' i eğitim fakültelerinde birleştirilmiş 

sınıflarda öğretim dersinin teorik olarak yeterli ancak uygulama yönünden 

eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir. Birleştirilmiş sınıflar ile ilgili yeteri 

kadar ders alınmadığını belirten öğretmen adayları da olmuştur (%33,3). 

Soruya hayır cevabı veren katılımcılardan %11,2' si ise neden 

belirtmemiştir. 

Öğretmen adaylarının yeterli donanıma sahip olduğunu belirten 

katılımcılarda tamamına yakını (%93,8) lisans eğitiminde alınan dersin 

yeterli olacağını belirtirken, %6,2' si neden belirtmemiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda Görev Yapacak 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik İdealleri Hakkındaki Algıları 

Sınıf öğretmeni 

adaylarının birleştirilmiş 

sınıflı ilkokullarda görev 

yapacak olmaları 

öğretmenlik ideallerini 

olumsuz yönde etkiler 

mi? 

Neden? 

 

Evet, olumsuz yönde 

etkileyeceğini 

düşünüyorum. (%45,8) 

 Birleştirilmiş 

sınıflarda öğretim ile 

ilgili deneyim sahibi 

olmamaları (% 63,6) 

Birkaç sınıfın bir 

arada olması öğretimi 

planlama, uygulama 

konusunda sıkıntılar 

yaratabilir. (%36.4) 

Hayır, olumsuz yönde 

etkileyeceğini 

düşünmüyorum. (%54,2) 

Sınıf öğretmenliğini 

severek tercih eden 

adaylar her koşulda 

görevlerini en iyi 

biçimde yapabilir. 

(%46,1) 

Birleştirilmiş sınıflı 

okullarda göreve 

başlamak, öğretmen 

adaylarına kendilerini 

geliştirme fırsatı 

sağlar. (%38,4) 

Neden 

belirtmemiş.(%15,5) 
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Tablo 4’ te ortaya çıkan veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan 

öğrencilerin %54,2’ si sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı 

ilkokullarda görev yapacak olmalarının öğretmenlik ideallerini olumsuz 

yönde etkilemeyeceğini düşünürken, bu durumun öğretmen adaylarının 

ideallerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen katılımcıların oranı 

%45,8’ dir. Öğretmen adaylarının ideallerinin olumsuz yönde 

etkilenmeyeceğini düşünen katılımcıların %46,1’ i bu bölümü severek 

tercih eden adayların her koşulda mesleklerini en iyi şekilde yapacaklarını, 

%38,4’ ü ideallerini olumsuz yönde etkilemenin aksine onların kendilerini 

geliştirme fırsatı doğuracağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %15,5’ i ise 

neden belirtmemiştir. 

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapmanın, sınıf öğretmeni 

adaylarının ideallerinin olumsuz yönde etkileyeceğini savunan 

katılımcıların %63,6’ sı bunu sebebi olarak öğretmen adaylarının 

birleştirilmiş sınıflarda öğretim ile ilgili fazla deneyim sahibi olmamalarını 

gösterirken, birkaç sınıfın bir arada olmasının öğretimi planlama, 

uygulama konusunda sıkıntılar yaratacağını belirtenlerin oranı ise %36,4’ 

tür. 

Tablo 5. Katılımcıların Lisans Öğretiminde "Birleştirilmiş Sınıflarda 

Öğretim" İle İlgili Önerileri 

Öneriler % 

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda staj 

yapılması 
87,5 

Deneyimli öğretmenlerden faydalanma 25 

Ders kapsamının ve sayısının 

artırılması 
33,3 

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullara ziyaret 

ve gözlem 
37,5 

 

Tablo 5’e göre katılımcıların büyük çoğunluğu (%87,5) “Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğretim" ile ilgili uygulama önerisi olarak lisan öğreniminde 

yapılan stajlara birleştirilmiş sınıflı okulların da dâhil edilmesini 

istemişlerdir. Katılımcıların %37,5’ i birleştirilmiş sınıflı ilkokullara 

ziyaret ve gözlemler yapılmasını, %33,32 ü Birleştirilmiş Sınıflarda 

Öğretim dersinin kapsam ve sayısının artırılmasını, %25’ i deneyimli 

öğretmenlerden seminer, panel vb. biçimde faydalanılmasını 

önermişlerdir.  

 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç ve Tartışma  

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf okutmaya yönelik algı 

düzeylerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmadan elde 

edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
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Araştırma sonucunda; 

Genel olarak katılımcılar (%79,1) sınıf öğretmeni adaylarının 

birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapmaya hazır olduğunu 

düşünmemektedir. Katılımcıların %47,3' ü bu durumu stajların köy 

okullarında yapılmadığını, %42,1' i tecrübesizliği, %10,6' sı ise lisans 

öğreniminde gördükleri derslerde aktif uygulama yapılmadığına 

bağlamaktadır.  

Görüş bildiren öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%87,5) sınıf 

öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarla ilgili yeterli uygulama 

deneyimine sahip olmadığını düşünmektedir. Bunun başlıca sebebi olarak 

ise öğrencilerin tamamına yakını (%95,4) okul deneyimi dersi uygulaması 

için gidilen okulların genelde merkez ve müstakil ilkokullar olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bulgular Harmandar vd. (2000), Cansaran, İdil ve 

Kalkan'ın, (2006) ile Gündoğdu vd. (2010) bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. 

 Katılımcıların %75,2' si sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş 

sınıflı ilkokullarda öğretmenlik yapabilmeleri için yeterli donanıma sahip 

olmadığını düşünmektedir. Bu düşüncelerinin sebebi olarak da öğrencileri 

%55,5' i teorik olarak alınan dersleri yeterli görürken uygulama yönünden 

eksiklikler olduğunu düşünmektedirler. Bu bulgular Taşdemir (2014)' in 

bulguları ile örtüşmektedir. 

 Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev 

yapacak olmaları öğretmenlik ideallerini olumsuz yönde etkiler mi? 

sorusunun cevaplarından alınan araştırma sonuçlarına göre bu durumun 

öğretmenlik ideallerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen öğretmen 

adaylarının oranı %45,8' dir. Bu bulgular, Birleştirilmiş sınıflı okulların 

öğretmen performansını olumsuz etkilediğine ilişkin Dursun (2006) ve 

Şahin (2003) bulguları ile benzerlik taşımaktadır. Olumsuz yönde 

etkilemeyeceğini düşünen katılımcıların oranı %54,2' dir. Birleştirilmiş 

sınıflı ilkokullarda görev yapacak olmanın öğretmenlik ideallerini olumsuz 

etkilemeyeceğini düşünen katılımcılardan sınıf öğretmenliğini severek ve 

isteyerek tercih eden adayların her koşulda görevlerini en iyi biçimde 

yapmaya çalışacaklarını savunan öğretmen adaylarının oranı ise %46,1' 

dir. Bu bulgular yine Bu bulgular Taşdemir (2014)' in bulguları ile 

örtüşmektedir. 

 Öğretmen adaylarının “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim" ile ilgili 

uygulama önerileri incelendiğinde, adayların büyük kısmının (% 87,5) 

lisans öğreniminde yapılan stajlara birleştirilmiş sınıflı okulların da dâhil 

edilmesini istedikleri görülmektedir. Bayar (2009), Altıntaş, Görgen 

(2014) ile Gündoğdu vd. (2010) ' nin yaptıkları çalışmalarda da benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının %37,5’ i lisans öğrenimi 

boyunca birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda ziyaret ve gözlemler yapılmasını, 
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%33,32 ü Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim dersinin kapsamının ve ders 

saatinin artırılmasını, %25’ i birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 

deneyimli öğretmenlerden seminer, panel vb. biçimde faydalanılmasını 

önermişlerdir.  

Öneriler  

Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında şu önerilerde 

bulunulabilir: 

1. Sınıf eğitimi lisans dersleri içerisinde yer alan “Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğretim Ders” saati artırılmalıdır. 

2. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersinde teorik eğitimin yanında 

uygulamalara da yer verilmelidir. 

3. Stajların bir kısmı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda yapılmalıdır. 

4. Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin deneyimlerini lisans 

öğrencileri ile paylaşmaları sağlanabilir. 
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GİRİŞ 

Okumak günümüzde her zamankinden biraz daha önemli hale 

gelmiştir. Ülkelerin ekonomik refah seviyelerinin yükselmesi, toplumların 

birbirleriyle iletişim kurmaları, insan haklarına verilen önem vb. gibi 

konular dolaylı yönden okuma sonucunda yetişmiş eğitimli bireylerin 

yaptıkları eylemlerle ilgilidir.  

Gerek dünyada gerekse ülkemizde meydana gelen toplumsal, 

ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmeler ile bilginin artan önemi, 

toplumları bilgiye ulaşma mecburiyetinde bırakmıştır (Darıcan, 2014). 

Bilginin elde edilmesinde en önemli önkoşul ise okumaktır. UNESCO’nun 

temel anlamda belirlediği tanımlara bakıldığında okuma kavramı, kişinin 

bilgilenmesine, gelişmesine ve eğlenmesine katkı sağlayan eylem olarak 

ifade edilirken okuma alışkanlığı, okumanın öğrenilmesinden sonra bu 

eylemi istekli bir şekilde kazanma becerisi olarak tanımlanmıştır (MEB, 

2007). Bu açıdan okuma alışkanlığının küçük yaşlardan başlanarak 

kazandırılması ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır (Sünbül vd., 2010). Okuma 

becerisinin yeni kazanıldığı ilkokul döneminin ilk yılları, bireylerin 

okumaya yönelik ilgilerinin belirlendiği ve okuma alışkanlığı 

kazanmalarına temel teşkil eden bir dönemdir (Bayram, 1990). Çünkü 

erken yaşlarda kazanılmış okuma alışkanlığı, bireylerin gelişiminde 

etkisini hissettirecek ve hayatının çeşitli dönemlerinde oldukça önemli 

avantajlar sağlayacaktır (MEB, 2007). Dolayısıyla erken yaşlarda okula 

giden çocuklar ile aileleri tarafından kendilerine ev ortamında çeşitli 

okuma etkinlikleri yaptırılan çocuklar, akranlarına göre elbette okumaya 

yönelik daha olumlu tutum geliştirebileceklerdir (Darıcan, 2014).  

Okuma, bireyin duyu organları yoluyla aldığı sembolleri, ön bilgilerini 

de kullanarak zihinsel işlemler sonucunda algılayıp anlamlandırması 

sürecidir (Yılmaz, 2018). Keskinkılıç ve Keskinkılıç (2007) zihnin 

gelişimine en çok katkı sağlayan bir öğrenme alanı olarak tanımladığı 

okumada, yazıların zihinsel kavramlara çevrildiğini, anlamlandırıldığını ve 

böylece beyinde yapılandırıldığını ifade etmektedir. 
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Kitap okumak kişinin kelime hazinesini geliştireceği gibi aynı zamanda 

muhakeme gücün arttırarak analitik düşünme ve diyalog becerilerini de 

geliştirir (Yılmaz, 1993). Günümüzde okuma, toplumun küçük bir 

kesiminin ayracı olmaktan çıkmış, sosyal hayata uyumun önemli 

şartlarından biri hâline gelmiştir. Gelişen ve dünyaya yön veren toplumlar, 

okuyan insanların meydana getirdiği toplumlardır. Çok okuyan ve 

okumayı alışkanlık haline getirmiş bireylere sahip toplumlar dünyada söz 

sahibi olmaktadır. Dünyanın yön haritasını bu tür toplumlar 

belirlemektedir. 

Okuma alışkanlığı, temel okuma becerisini izleyen bir süreç olarak 

bireyin okuma eylemine şartlandırılması ve güdülenmesi neticesinde bu 

eylemin alışkanlığa dönüştürülmesidir (Gürcan, 1999). Türk toplumunun 

okuma alışkanlığına sahip olduğunu söylemek güçtür. Çünkü Türkiye, 

kitap okuma konusunda gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çoğu 

ülkenin gerisinde kaldığı görülmektedir. Yıllık kişi başına düşen kitap 

okuma sayılarına bakıldığı zaman bu fark açıkça görülmektedir. Bir Japon 

yılda 25 kitap, bir İsviçreli yılda 10 kitap, bir Fransız yılda 7 kitap okurken, 

Türkiye’de ise 6 kişiye sadece 1 kitap düşmektedir (Yılmaz, 2018). Bu 

verilerden görüldüğü üzere ülkemizde kitap okuma alışkanlığının yeterince 

gelişmediği anlaşılmaktadır. 

Okuyan bir aile okuyan bir nesil demektir. Anne babanın evde 

okuyacağı her kitap, çocukların okuma alışkanlığını arttıracak en önemli 

etkendir. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları üzerine yapılacak her 

araştırma, okuyan bir nesil yetiştirilmesi noktasında faydalı olacaktır. 

Okuma alışkanlığı okumaya karşı geliştirilen tutumla doğrudan 

ilgilidir. Her tutumun gücü o tutumun geliştirilmeye başlandığı yaşa 

bağlıdır ve tutum veya alışkanlık ne kadar erken yaşta geliştirilirse o 

nispette güçlü olmaktadır. Bu durumda okuma alışkanlığının ilerleyen 

yaşlarda kalıcı olabilmesi için erken yaşlarda kazanılmasının son derece 

önemli olduğu söylenebilir (Odabaş vd., 2008). Öğrencilerin kitap okuma 

alışkanlığı kazanmalarında ailenin yanı sıra öğretmenlerin de önemli 

katkıları vardır. 

Öğretmen ve ebeveynlerin bu alışkanlığı kazandırmaları her şeyden 

önce kendilerinin bu alışkanlığa sahip olmalarına bağlıdır (Gömleksiz, 

2004). Küçük yaşlardaki çocuklar öncelikle ebeveyn ve öğretmen, daha 

genel olarak aile büyükleri, yakınları ve kütüphaneciler gibi yaşam 

alanlarının içinde olan kişileri kendilerine örnek alırlar. Bu nedenle okuyan 

ve okumaya teşvik eden ebeveynlerin, öğretmenlerin, kütüphanecilerin ve 

çocuğun çevresinde bulunan diğer kişilerin, okuma alışkanlığı yüksek bir 

toplum yaratmada önemli rolleri bulunmaktadır (Aktaş ve Gündüz, 2004). 

Her yönden güçlü ve üretken bir toplum meydana getirmede okumayı 

alışkanlık haline getirmenin önemi çok büyüktür. Bu nedenle araştırmada 
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5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumları 

incelenmiştir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlıklarına ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. 

Bunun için aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 

1. Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarına 

yönelik genel tutumları nasıldır? 

2. Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarına 

yönelik tutumları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

3. Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarına 

yönelik tutumları annesinin öğrenim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

4. Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarına yönelik 

tutumları babasının öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

5. Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarına yönelik 

tutumları ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma betimsel nitelikli bir çalışma olup, araştırmada tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun 

bir modeldir (Karasar, 2005). 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Bartın ili merkez ilçesi Gazi Ortaokulu ve 

Fatih Ortaokulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise bu okullardan rastgele küme örnekleme 

yoluyla seçilen 205 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Darıcan (2014) tarafından 

geliştirilen üçlü likert tipi “Kitap Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinden 

22’si olumlu, 4’ü ise olumsuz maddelerden oluşmaktadır. Madde 

seçenekleri “tamamen katılıyorum, kararsızım ve hiç katılmıyorum” 

şeklindedir. Tutum ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için Cronbach 
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Alpha formülü kullanılarak güvenirlik analizi yapılmış ve güvenirlik 

katsayısı 0.853 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, istatistiksel işlemlerden frekans, yüzde, aritmatik 

ortalama, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Tek Yönlü 

Varyans Analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.  Öğrencilerin Okumaya İlişkin Genel Tutumları 

 

 N Minimum Maksimum X ss 

Ortalama 205 1,35 2,77 2,11 ,400 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin okumaya ilişkin ortalama 

tutum düzeyi (X=2,11) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç araştırmaya 

katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun okumaya yönelik tutum 

düzeylerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 2.  Kitap Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutumlarının Cinsiyete 

Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 N Sıra 

Ort. 

Sıra 

Top. 

Z U p 

Kız 104 113,75 11830,00 -

2,634 

4134,00 ,008 

Erkek 101 91,93 9285,00 

 

Tablo 2 incelendiğinde beşinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlıklarına ilişkin tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmektedir [U=4134,00; p<0,05]. Bu farklılık kız öğrenciler 

lehinedir.  
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Tablo 3. Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği 

Ortalama Puanlarının Annesinin Öğrenim Durumuna Göre Kruskal 

Wallis Sonuçları 

 

Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ortalaması 

sd X² p Anlamlı 

Fark 

İlkokul 64 65,08 3 43,819 ,000 İlkokul-

ortaokul 

İlkokul-lise 

İlkokul-

üniversite 

Ortaokul-

lise 

Ortaokul-

üniversite 

Ortaokul 55 105,36    

Lise 50 128,08    

Üniversite 36 131,97    

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin okuma alışkanlıklarının annenin 

öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir 

(p<0,05). Bu farkın kaynağını belirlemek için gruplar arasında Mann 

Whitney U-Testi yapılmış ve analiz sonuçlarına göre anne öğrenim düzeyi 

ilkokul-ortaokul arasında ortaokul lehine; anne öğrenim düzeyi ilkokul-

lise arasında lise lehine; anne öğrenim düzeyi ilkokul-üniversite arasında 

üniversite lehine; anne öğrenim düzeyi ortaokul-lise arasında lise lehine; 

anne öğrenim düzeyi ortaokul-üniversite arasında üniversite lehine anlamlı 

farkların oluştuğu görülmüştür. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği 

Ortalama Puanlarının Babasının Öğrenim Durumuna Göre Kruskal 

Wallis Sonuçları 

Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ortalaması 

sd X² p Anlamlı 

Fark 

İlkokul 29 44,12 3 33,521 ,000 İlkokul-

ortaokul 

İlkokul-lise 

İlkokul-

üniversite 

 

Ortaokul 48 109,64    

Lise 70 113,07    

Üniversite 58 114,79    
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ilişkin 

tutumlarının babanın öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Bu farkın kaynağını belirlemek için 

gruplar arasında Mann Whitney U-Testi yapılmış ve analiz sonuçlarına 

göre babanın öğrenim düzeyi ilkokul-ortaokul arasında ortaokul lehine; 

babanın öğrenim düzeyi ilkokul-lise arasında lise lehine; babanın öğrenim 

ilkokul-üniversite arasında üniversite lehine; anlamlı farkların oluştuğu 

görülmüştür. 

Tablo 5. Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği 

Ortalama Puanlarının Aile Gelir Düzeyine Göre Kruskal Wallis Sonuçları  

 

Gelir 

Düzeyi 

N Sıra 

Ortalaması 

sd X² p Anlamlı 

Fark 

0-2000 TL. 48 88,53 2 7,241 ,027 0-2000 

ile 4001 

üzeri 

 

2001-4000 

TL. 

102 100,92    

4001 TL. ve 

üzeri 

55 119,49    

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin okuma alışkanlıklarının aile gelir 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Bu 

farkın kaynağını belirlemek için gruplar arasında Mann Whitney U-Testi 

yapılmış ve analiz sonuçlarına göre aile gelir düzeyi 0-2000 TL olanlar ile 

4001 TL ve üzeri olanlar arasında anlamlı farkın oluştuğu görülmüştür. Bu 

farklılık 4001 TL ve üzeri olanlar lehine oluşmuştur. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç, Tartışma 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

Birinci Alt Probleme Ait Sonuçlar 

 Araştırmanın 1. alt problemine (Beşinci sınıf öğrencilerinin, kitap 

okuma alışkanlıklarına yönelik genel tutumları nasıldır?) ilişkin 

öğrencilerin okumaya yönelik ortalama genel tutum düzeyi (X=2,11) 

olarak tespit edilmiştir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun okumaya yönelik tutum düzeylerinin iyi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu sonuç Baran ve Ateş (2009), Akkaya ve Özdemir (2013), 

Durualp, Durualp ve Çiçekoğlu (2013), Darıcan (2014), Yıldırım ve 

Ceylan (2018) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik 
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göstermektedir. Ancak Çeçen ve Deniz (2015) araştırması sonucunda orta 

öğretim öğrencilerinin okuma tutumlarının orta düzeyde olduğu sonucuyla 

farklılık göstermektedir. 

İkinci Alt Probleme Ait Sonuçlar 

Beşinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin 

tutumlarının cinsiyete göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmüştür (p<0,05). Bu sonuç, İnan (2005), Baran ve Ateş 

(2009), Bozpolat (2010), Balcı, Uyar ve Büyükikiz (2012) Akkaya ve 

Özdemir (2013), Çeçen ve Deniz (2015), Yıldırım ve Ceylan (2018) 

tarafından yapılan araştırmalarda, cinsiyete göre kız öğrenciler lehine 

anlamlı farklılık bulunması sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Üçüncü Alt Probleme Ait Sonuçlar 

     Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının annesinin öğrenim düzeyine 

göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Bu farklılığın 

anne öğrenim düzeyi ilkokul-ortaokul arasında ortaokul lehine; anne 

öğrenim düzeyi ilkokul-lise arasında lise lehine; anne öğrenim düzeyi 

ilkokul-üniversite arasında üniversite lehine; anne öğrenim düzeyi 

ortaokul-lise arasında lise lehine; anne öğrenim düzeyi ortaokul-üniversite 

arasında üniversite lehine olduğu görülmüştür. Bu durum İnan (2005), 

Elkatmış (2015), Çeçen ve Deniz  (2015) araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Ancak Akkaya ve Özdemir (2013), Taşkın ve Aygün 

(2017) araştırmalarında anne eğitim değişkenine göre anlamlı farklılık 

bulunmaması araştırmanın sonucuyla benzerlik göstermemektedir.  

 

Dördüncü  Alt Probleme Ait Sonuçlar 

    Öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarının babasının 

öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir 

(p<0,05). Bu farklılığın baba öğrenim düzeyi ilkokul-ortaokul arasında 

ortaokul lehine; baba öğrenim düzeyi ilkokul-lise arasında lise lehine; baba 

öğrenim düzeyi ilkokul-üniversite arasında üniversite lehine oluştuğu 

görülmüştür. Bu durum Taşkın ve Aygün (2017) tarafından yapılan 

araştırmada lise mezunu babaların lehine anlamlı farklılık bulunması 

sonucuyla benzerlik göstermektedir. Ancak Elkatmış (2015) tarafından 

yapılan araştırmada baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 

bulunmaması yapılan çalışma sonucuyla örtüşmemektedir. 

Beşinci Alt Probleme Ait Sonuçlar 

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının aile gelir düzeyine göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Bu farklılığın aile gelir 

düzeyi 0-2000 TL olanlar ile 4001 TL ve üzeri olanlar arasında oluştuğu 

görülmüştür. Bu farklılık 4001 TL ve üzeri olanlar lehine oluşmuştur. Bu 
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durum İnan (2005), Elkatmış (2015), Çeçen ve Deniz (2015) 

araştırmalarının sonucunda aile gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık 

bulunmaması yapılan çalışma sonucuyla örtüşmemektedir.   

Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak öğrencilerin 

kitap okuma alışkanlıklarını artırmaya yönelik aşağıdaki öneriler 

getirilmiştir. 

1- Okul öncesi dönemde eve düzenli olarak günlük gazete, dergi ve 

süreli yayınlar alınarak çocuklarda okumaya ilişkin merak duyguları 

uyandırılabilir, ilerleyen yıllarda ise çocukların herhangi bir süreli yayına 

abone yapılması sağlanabilir. 

2- Okul ortamında öğrencilere süreli yayın takip etme alışkanlığı 

kazandırmak için okul ve sınıf kütüphanelerine haftalık ve aylık yayınlar 

alınabilir. 

3- Çocuklara kitap satın almaları yönünde olumlu teşvikler 

verilebilir. 

4- Kütüphanelere ilgiyi artırmak için çocukların okul zamanı ya da 

dışında kütüphane ziyaretleri konusunda gerekli çalışmalar yapılabilir. 

5- Anne ve babaların çocuğun ilk öğretmeni olduğu göz önünde 

bulundurularak öncelikle kendilerinin kitap okuyarak çocuklarına model 

olmaları önerilebilir. 

6- Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve düzeylerine uygun kitap seçmeleri 

sürecinde onlara öğretmenleri ve aileleri tarafından rehberlik yapılabilir. 
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4.1.Türkçe Eğitimi



TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ VE YÖNTEM MESELESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Burcu ŞAHİN, İstanbul Aydın Üniversitesi 

     Giriş 

     Bir bilim dalı incelendiğinde incelenen bilim dalının bir disiplinden 

ibaret olmadığını görülür. Gerçekten de bilimlerin anası felsefeden 

kaynaklanan disiplinlerin kendi yöntembilimlerini, terminolojilerini, 

süreçlerini, sorgulama alanlarını, içeriklerini belirleyerek oluşmaları 

bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bilimsel veri ve bilgi 

türetme sürecinin etkinliği ve verimliliği açısından disipliner örgütlenme 

muhakkak ki yararlı olmuştur ve olmaktadır (Ulusoy, 2007). 

     Ulusoy, aynı makalede Gür’den (2003) aktararak, problem çözmeyi, 

karmaşık araştırma sorunlarını, araç ve yöntembilimlerini ödünç almayı ve 

disiplinler ile kavramlar arası çapraz tohumlamayı içerdiği çalışmalarda 

disipliner çalışmaların gerekliliğini ortaya koyar ve disiplinler arasılığın 

daha dar uygulamaları için çok disiplinli, çapraz disiplinli ve disiplinler 

ötesi gibi terimler kullanılmakla birlikte çoğu kez bütün bu uygulamalar 

disiplinler arası terimi ile karşılanmaktadır. Disipliner çalışmalar bilimin 

her dalında olduğu gibi edebiyat ve Türkçe için de önemlidir ve hangi 

yöntemler kullanılırsa da kullanılsın ilaveten bir de disipliner araştırma 

yöntemi bu çalışmaların içinde yer almalıdır.  

     Tematik olarak bakıldığında hiç alakasız görünen konuların metot, 

teknik, yöntem yoluyla analizleri yapılan birden fazla ortak paydasını 

bulabiliriz. Bunun için de disipliner yaklaşımın bilim dünyasında çok 

önemli bir yöntem olduğunu kabul etmemiz gerekir.  

     Disiplin, Türk Dil Kurumu’na göre ‘Öğretim konusu olan veya 

olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı’ (TDK, 2006) olarak tanımlanır. 

     Günümüz dünyasının gereksinimleri ve şartları sürekli değişmekte, 

giderek de karmaşık bir şekil almaktadır. Değişen bu gereksinimler sosyal, 

bilimsel ve teknolojik alanda son derece hızlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Buna karşılık, eğitim kurumlarımız bu hızlı trende ayak 

uydurmakta güçlük çekmekte veya direnmektedir (Çoruh, 2010). 

     Çoruh (2010), bu sorunlar için analitik düşünen ekip çalışmasında yer 

alabilen, yenilikçi, problem çözen, nesillere ihtiyaç duyulduğunu bunun 

içinde sorumluluğun eğitim konularına ait olduğunu ifade eder. 
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     Disiplinler arası etkileşim, iki ya da daha çok disiplinin ya da inceleme 

alanının birbirlerini karşılıklı olarak etkilemeleri biçiminde tanımlanabilir. 

Bu etkileşim, doğal olarak disiplinlerin herhangi birinde meydana gelen bir 

değişmenin öteki disiplini etkilemesi, onu değiştirmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda, bu disiplinler arasındaki bütünlüğü de 

sağlamakta ve korumaktadır (Edeer, 2005). 

     Bu disiplinler arasılık Cemal Süraya’nın şairliğinde kendi ifadesiyle 

daha net ortaya çıkar.  

     Gökalp Alpaslan (2009)’ın aktarımıyla, “Ben eski edebiyatımızın 

değerleriyle de Batı edebiyatının değerleriyle de beslendim. Şiirim, bu iki 

edebiyatın çelişkisidir. Birleşmesi, uzlaşması değil” (Süreya, 2002) diyen 

Cemal Süreya’nın şiirinde modern şiirin bütün anlam oyunları, klasik şiirin 

imgeleri, halk şiirinin yalınlığı, Batı şiirinin izleri hep bir aradadır. Buna 

şairin mesleğinden ve eğitiminden dolayı okuduğu hukuk, maliye, iktisat, 

toplumbilim kitaplarını, gezdiği kentlere dair okumalarını da eklersek, 

karşımıza çok zengin bir şair kimliği çıkar. Şair kimliği Şekil 1’de 

sunulmuştur. 

     Şekil 1. 
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     Atatürk’ün okuduğu kitaplar listesinde hukuktan sosyolojiye, 

ekonomiden psikolojiye, dil kitaplarından edebiyat sanat kitaplarına, 

tarihten felsefeye, biyografilerden siyasete kadar her alana olan ilgisi o 

muhteşem zekâyı gösterir.  

     Eğitim kurumlarının amacı da iyi bireyler yetiştirmek, iyi toplumlar 

oluşturmak olduğu için müfredatta alanlar arası ilişki kurulacak şekilde 

programlar hazırlamaktır. Bireylerin ve toplumların çoklu disipline bağlı 

olarak gelişmesi için, eğitim kurumlarının çoklu disiplin çalışabilecek 

uzmanlar yetiştirmesi gerekir.  

     Türkçe öğretmenliğinde dil ve edebiyatla ilgili çalışmalarda hala 

yöntem, veriler ve amaçlar belirtilmeden makaleler yazılmaktadır. Bunlar 

bilimselliğinden, özgünlüğünden şüphe edilmeyen ciddi araştırmalardır. 

Zamanında Bahaeddin Ögel’lerin, Nihad Sami Banarlı’ların, Cemil 

Meriç’lerin, Erol Güngör’lerin çalışmaları ne kadar özgün ve bilimin 

temelini oluşturan çalışmalarsa, günümüzde yazılan özgün çalışmaların 

yöntemsiz olmasına rağmen bilimsel olduğu inkâr edilemez. Günümüz 

araştırmacıları ölçekler kullanarak nicel çalışmaları güvenirliği açısından 

tercih ettikleri için nitel çalışmalar çok az sayıda kalmıştır. Fakat bir 

bilimsel çalışmada sadece nicel çalışma gerekli sonucu vermeyebilir. 

Bilimsel çalışmada nitel çalışma tespiti, nicel çalışma ispatı yapmaktadır. 

Aslında yalnız nitel ya da yalnız nicel çalışmalarla yapılabildiği gibi 

birlikte olan çalışmalara akademik hayatta ihtiyaç vardır. Nitel ve nicel 

karma çalışmalar için birden fazla yöntem kullanılmaktadır.  

     Küreselleşen dünyada bilimin yönleri birden çok fazla başka bir bilimin 

ucuna dokunduğu için disipliner çalışma özgün çalışmalarda ister istemez 

yer almaktadır. Örneğin, sosyal alandaki bir konunun ekonomiye, dine, 

sağlığa, hukuka, sanata vb. alanlara temas edilmeden çalışılması mümkün 

değildir. Türkçe öğretmenliğindeki her disiplinin de diğer disiplinlerle 

ilişkisi kurulmadan öğrenilmesi zorlaşır.  

     Yıldırım (1996)’ın aktarımına göre; Bruner, konu alanındaki bilgilerin 

nasıl üretildiği ve yapılandırıldığı öğrenciler tarafından anlaşıldığı takdirde 

öğrenci üretebilen, yapılandırabilen düşünce becerisine sahip olur. Bunun 

için, disiplinler arası bağlantılar kurabilmesi gerekir. 

     Türkçe öğretmenliğinde en çok kullanılan nitel araştırma yöntemleri 

vaka çalışmaları, etnografik çalışmalar, temellendirilmiş kuram 

çalışmaları, bunların alt başlıkları olarak öyküleme, gömü, edimsel söz 

kuramı, yordama, tarama, analiz, metin analizi, içerik analizi vb. 

yöntemlerdir. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım edebiyat ve Türkçe 
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öğretmenliği bölümünde yapısı gereği birden fazla disiplin vardır. Bu 

alanlardaki çalışmalarda disipliner çalışma yöntem olarak mevcuttur. Bu 

durumda, disipliner çalışma özellikle de transfer disiplinin Türkçe 

öğretmenliği için önemli bir yöntemdir. 

     Disiplinler arası yöntem olarak neden gereklidir? 

     Ulusal devlet, ulus devlet, küreselleşme, sanayileşme, teknoloji gibi 

konuların yeniden gözden geçirildiği, milliliğin tartışıldığı, devletlerin en 

çok siyasi ve ekonomik başta olmak üzere birçok alanda birbiriyle 

alışverişi, ister istemez bilimi de önemli derecede etkiler. Alışılagelmiş 

geleneksel yaşamın dışında toplumlar ve bireyler yeni problemlerden ağır 

bir şekilde etkilenmektedir.  

     Dünyanın yeniden şekillendiği günümüzde bilim de ister istemez ortaya 

çıkan yeni problemlere yeni çözümler aramakta, bu esnada da kendi içinde 

yeni yöntemler geliştirmektedir. Hangi bilimsel disiplin olursa olsun bir 

diğerinden etkilenmeden bu çözümler sağlanamamaktadır. Bu durumda, 

disipliner çalışmalar ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

     Bu ihtiyaç, pek çok alan uzmanının dikkatini çekmiş ve bilim 

dünyasında bu alan yerini almıştır. Multi disipliner yaklaşımda, farklı 

disiplinlerdeki uzmanlar birbirinden bağımsız hedeflerle soruna 

yaklaşsalar da ortak bir problemi çözmek için asgari bir ilişki 

içerisindedirler. İnter disipliner yaklaşım içerisinde farklı disiplinlerdeki 

uzmanlar birbirleriyle uyum içerisinde ve ortak paydalar barındırarak 

ilerlemektedir. Bu yaklaşım içerisinde esas olan, disiplinlerin birbiri 

içerisinde gelişme olanağı bulması, çalışma alanlarının diğer bir disiplin 

tarafından daraltılmamasıdır. Son olarak trans disipliner yaklaşımda ise 

yine farklı disiplinlerdeki uzmanların hepsinin bir sorun ya da 

çözümlenmesi gereken bir durum karşısında ortak kesişen noktaların 

belirlenmesi ve kendilerine uygun çözümleri ortaya koymalarıdır (Tercan, 

Bıçakçı, 2016). 

     Çoklu disiplin ya da disipliner çalışmanın multi disiplin ve inter disiplin 

olarak formatlanmış çalışmalarında teknik ve metot geliştirmek daha 

kolaydır. Buna rağmen bu disiplinlerde de henüz çözülemeyen sorunlar 

vardır. 

Tercan, Bıçakcı ve Ülgen disipliner çalışmanın çeşitlerinden bahsetmiştir. 

Disipliner çalışma, inter disiplin, multi disiplin ve transfer disiplin olarak 

üçe ayrılır. İnter ve multi disiplin çalışmalarda sistem bağlayıcıdır. 

Transfer disiplinde ise disiplinler özgür, özgün ve esnek bir yapıda 
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kullanılır. Bu da, yepyeni orijinal fikir,  konu ve kapsam gibi gelişmeleri 

sağlar.  

     Özçelik, türdeş disiplinden bahseder. Bu disipliner çalışmada da bir 

zenginlik olmayabilir. En zengin ve en anlamlı çalışma transfer disiplin 

çalışmasıdır.  

     İnterdisipliner (disiplinler arası) yöntem, aslında tek bir izah formunun 

olmadığı bir olgu ya da problemin birden fazla disiplinin esas alınarak 

çözümü demektir (Ülgen, 2017).  

     Multi disciplinary (çok disiplinli), cross disciplinary (çapraz disiplinli), 

trans disciplinary (disiplinler ötesi) gibi çeşitli kelimeler, inter disipliner 

kavramla ilişkilendirilmektedir. Ancak bunlar inter disiplinerin alt 

başlıkları mı yoksa ondan bağımsız başlıklar mı olduğu konusu net 

değildir. Tanım ve uygulamalara bakıldığında her iki ihtimalin de mümkün 

olduğu görülmektedir. Tanımlarda genellikle inter disiplinerin yukarıdaki 

kavramları kapsayarak daha genel olduğu, bazı uygulamalarda ise 

diğerlerinden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır (Ülgen, 2017). 

     Bilimin sezgisel olarak başladığı geçmiş tarihte, bilgi ve yorumlar 

önemliyken yıllar içinde olgunlaşan bilim dalları ortaya çıkmış ve 

kendilerine ait yöntem ve teknikleri tespit etmeye başlamışlardır. 

Küreselleşmenin neticesinde gelişen bilim dalları kendilerini yeniledikçe 

bu yöntem ve teknikler de revize edilmiş ve yeni yöntem ve metotlara kapı 

açılmıştır.  

     Türdeş Alanlar Yaklaşımı (Çapraz Disiplin)’nda ise, disiplinler 

arasında derinlemesine ve genişlemesine etkileşim vardır. Disiplinler 

arasında, aktiflik veya pasiflik olma söz konusudur. Yani bir disiplin 

diğerine baskın çıkarsa çapraz disiplin yaklaşımı gerçekleşir (Özçelik, 

2015). 

     Henüz tam olgunlaşmamış olan disipliner çalışmaların yöntem ve 

tekniğinin tek bir formatta oturtmak mümkün değildir. Özçelik’in de 

dediği gibi birden fazla disiplinle çalışılıyorsa yoğunluğu fazla olan 

disiplinin daha kuvvetli olarak hafif olan disipline baskın çıkması bu 

disiplinin kaybolacağı ya da görmemezlikten gelineceği anlamına gelmez. 

Bunu açıklamak için metafor olarak atom ve molekül örneğini 

kullanabiliriz. Bir molekülü oluşturan birden fazla atomlarda da daha ağır 

veya daha hafif atomların birleşmesi bir molekülü oluşturduğu gibi en hafif 

bir disiplin asal olarak çalıştığımız diğer disiplini etkiliyor, açıklanmasına 
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yardımcı oluyor ise o çalışmada birden fazla disiplin var demektir ve 

disipliner çalışmadır.  

     Disiplinler arası öğretim, öğrencinin dünyayı algılayış biçimine daha 

uygundur. Bu yüzden diğer yöntemlerin ortaya çıkardığı sorunları 

rahatlıkla çözebilmektedir.  

     Yukarıdaki tanımlarda disipliner çalışmanın birbirinden farklı yönleri, 

bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Çoruh’un tanımında disipliner 

çalışmanın analitik düşünceyi geliştirdiğini görürüz.  

     Edeer, disiplinler arasındaki bağlantının yeni bir disiplin oluşturarak 

kendi içindeki bütünlüğün yanında farklı bir disiplini de ortaya çıkarttığını 

söyler. Buradan hareketle bir mekik yöntemi oluşturulabilir. En açık örneği 

tıp ilminde görülür. Gözünde ameliyat olacak bir hastanın şeker, tansiyon 

gibi hasta sağlığını etkileyen diğer rahatsızlıklarının tespit edilmesi için 

göz cerrahı hastayı farklı branşlara yönlendirir. Göz hastalıkları-cerrahi-

tansiyon-şeker ve diğer bilinmeyenler arasında bağlantı kurulması tıbbi 

olarak konsültasyon terminolojisiyle karşılanırken işlev olarak mekik atma 

şeklinde sistemleşir diyebiliriz. 

     Disiplinler arası yaklaşımı, Turna ve Bolat’ın aktarımıyla (2015), 

Erickson  (1995),  değişik disiplinlere ait kavramların kavramsal 

entegrasyonu olarak, Stember (1998) ise disiplinler arası yaklaşımı, 

disiplinlerde yapılan az veya fazla bütünleştirme hatta birtakım değişimler 

gerektiren girişimler olarak tanımlamıştır. 

     Örneğin, Ulusoy’un (2007), araştırmasında verilen örnek ne 

interdisipline ne multidisipline ne de çapraz disipline uyar. Bu örnek 

tamamen transfer disiplinle çalışılabilir. 

     Ulusoy, disiplinler arası yöntemi şu öyküyle tarif etmiştir: 

      “Karayollarında sık rastladığımız kazalardan birisi daha olmuş; alkollü 

olduğu ileri sürülen bir sürücü yol kenarındaki bariyerleri aşarak 

uçurumdan uçmuştur. Değişik disiplinlerde işinin uzmanı kişiler bu kazayı 

incelediklerinde şöyle yorumlarda bulunabilirlerdi herhalde. Psikolog, 

sürücünün sorumluluk duygusunun gelişmediğini öne sürebilirdi; 

sosyolog, toplumda giderek yaygınlaşan aşırı alkol kullanımının bir örneği 

olarak yorumlayabilirdi; karayolu mühendisi belki bariyerlerin malzeme 

seçimindeki hatadan bahsedecekti ve makine mühendisi de fren 

sistemindeki dengesizliğin analizini yapacaktı. Bütün bu uzmanlar tek 

başlarına kendi uzmanlık alanlarından hareketle isabetli yorumlar 

getirebilmekle beraber sonuçta sorunun çok yönlü niteliğine uygun bir 
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yoruma ulaşılamayacaktı. Burada gereken ise farklı disiplinlerden kişilerin 

bir ekip olarak sorunun bütünselliğini koruyarak farklı yönlerinden 

irdelemesidir.’’ 

     Disipliner çalışma üzerinde görüşü olan uzmanlar, bu alanın tanımını 

ve çeşitlerini yaptıkça farklı bakış açıları ortaya çıkmaktadır. Şimdilik tam 

olgunlaşmamış olan bu çalışmalar kısa bir süre sonra daha net bir yöntem 

ve tekniğe ulaşabilir.  

     Özçelik ve Semerci ise disiplin içindeki bilginin boyutları üzerinde 

durmuştur. Disiplinlerin kendilerine ait özellikleri neticesine farklı disiplin 

çeşitleri vardır. Beşeri alanlar, fen bilimleri ve toplum bilimleri gibi. Her 

bir disiplinin içerdiği bilginin kendine özgü olması sebebiyle, öğretiminde 

de farklılıklar olacaktır (Özçelik ve Semerci, 2016). 

     Bir disiplin içerisinde bilginin başlıca şu boyutları ele alınır ve 

geliştirilir: 

 Tarihsel bilgi 

 Teorik bilgi 

 Analitik bilgi 

 Pratik bilgi 

 Deneysel bilgi 

 Ampirik bilgi vs. (Aktan, 2007). 

     Bir diğer araştırmacı Baykal’ın aktarımıyla (2014), King ve Brownell 

(1966) disiplinlerin özelliklerini açıklamak için alanları tanımlayıcı on 

ölçüt vermiştir: 

1. Bir alanda düşünce üretimini içeren hayal gücünün dışavurumu 

olan özgül ögeler (önermeler, kavramlar, dizimler, biçimler, 

ritimler, armoniler v.b.) vardır.  

2. Bir alanın adanmış üyelerden oluşan kendine özgü bir toplumsal 

dokusu vardır.  

3. Bir alanın üyelerinin ilgilerinin odaklandığı bir egemenlik bölgesi 

vardır. 

4. Bir alanın “kahramanları” ve onların bildirim birikimlerinden 

oluşan bir tarihi vardır.  

5. Bir alan sadece içeriği değil dereceleri sınayacak yöntemleri de 

vardır.  

6. Bir alanın sayıltıları, ilkeleri ve diğer önermeleri tutarlı bir bütün 

oluşturur.  
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7. Bir alanda uzmanlık dili ya da başka bir simgesel sistem oluşur; 

eski kavramlara yeni tanımlar getirir ya da gereksinimi duyulan 

yeni kavramlar icat edilir.  

8. Bir alanın üyeleri değişik ortamlarda (sempozyum, konferans, 

kongre, panel) değişik donanımlarla (dergi, kitap, internet v.b.) 

iletişim kurarlar. 

9. Bir alanın gerçeğe, insan doğasına v.b. ilişkin sayıltıları, bilişsel 

değerleri, tutkuları vardır.  

10. Bir alan kendini tanıtmak ve yaymak için eğitim araç ve süreçleri 

geliştirir. 

 

     Disiplinler arası öğretim özellikle öğrenmede etkililiği ve anlamlılığı 

sağlama açısından günümüzde gerek literatürde gerekse okullardaki 

uygulamalarda üzerinde tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu önemli 

program yaklaşımı birçok ülkede bu kadar yaygın ve başarılı bir şekilde 

kullanılmasına karşın, ülkemizde bu öğretim yaklaşımının içeriği, önemi 

ve nasıl kullanılabileceğine yönelik çok az kaynak bulunmaktadır (Duman 

ve Aybek, 2003). 

     Eğitimde Disiplinler arası Çalışmanın Önemi 

     Bugün disiplinler arası çalışmalara ülkemizde yeni yeni geçilmesi 

yöntem, teknik ve metodunun tam oturmaması bir handikap 

oluşturmaktadır. Bu alanın uzmanlığı ve bilim dalı olmadığı için pek çok 

akademisyen sıcak bakmamaktadır. Halbuki tıpta dahiliye dediğimizde de 

ortaya çıkan yeni veriler dahiliyenin içinde pek çok yeni branş 

oluşturmuştur. Pozitif bilimlerde çağın mecburiyetleri kendi disiplini 

içinde yeni bilim dallarını ortaya çıkarmıştır. Sosyal bilimlerde ise aynı 

cesaret ve aynı gayret görülmemektedir. Örneğin, Eğitim Fakülteleri 

Türkçe Öğretmenliği bölümü Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi için gereken 

çalışmalardan daha çok edebiyat bölümünün bilim dalı içindeki konularla 

yetiştirilmektedir. Türkçe öğretiminin diğer disiplinlerle birlikte çalışıldığı 

akademik çalışma oldukça yetersizdir.  

     İnsanoğlunun duygu ve düşüncelerini incelediğimizde birden çok 

disiplinin yer aldığını görmemek mümkün değildir. Milli duygularını dile 

getirdiği destan türünde bir şiir incelendiğinde destanın bir kahramanı 

ortaya çıkar. Bu kahramanın içinde bulunduğu toplumda bir düzen ve o 

düzeni sarsan sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki boyutlarda çeşitli 

vaka ve olgular bunlarla mücadele bu mücadelenin neticesinde bireyin ve 
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toplumun bekası kahramanın asıl hedefi olan bayrak, bayrağın temsil ettiği 

özgürlük, konu ve kavramları incelemeden destan şiirini öğrenmek 

mümkün değildir. Şiiri okuyup geçmek bir öğrenme ve öğretme ortamı 

değildir. Yukarıda saymaya çalıştığımız bütün konu ve kavramlarla birlikte 

destan şiirinin öğretilmesi söz konusudur ve şiir bütün duygu ve 

düşünceleri taşımaktadır. Özgürlük kavramı, sosyolojik, felsefe ve hukuk 

gibi disiplinlerin ana konusuyken edebiyatın içinde de yer alan önemli bir 

konudur. Bunun gibi bütün bilimler birbiriyle iç içedir. Turna, Bolat ve 

Keskin (2012), fizik ile müziğin disipliner ilişkisini ortak paydaları 

üzerinden açıklar. Bu ortak paydalar titreşim ve sestir. 

     Bireyin günümüz ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamda başarılı olabilmesi 

için okulda edindiği bilgileri hayata taşıması gerekmektedir. Bu durum ise, 

farklı derslerde öğrenilen bilgiler arasındaki ilişkinin kurulmasıyla 

mümkün olabilmektedir. Çünkü hayatta karşılaşılan problemler, 

birbirinden kopuk değildir ve çözümleri birden çok disiplinin bilgisini 

gerektirmektedir. Bu nedenle, okullardaki öğretim programlarının 

düzenlenmesinde disiplinler arası yaklaşımın benimsenmesi önemli 

görülmektedir (Coşkun ve Altun, 2012). 

     Eğitimin amaçladığı analitik zekâya sahip bireyler yetiştirmek 

günümüzde şimdiye kadar olandan daha fazla ihtiyaç gerektirmektedir. 

Bilimin özellikle de teknoloji biliminin hızla ilerlemesi, bireyin önüne 

geçmesi gelecekte tehlike oluşturacağı görüşleri ortaya çıkmıştır. 

Teknoloji ile insanın ürettiği robotlar yarın insanlığın felaketi olabilecektir. 

Küreselleşen dünyada kıtalar arası robotla ameliyat yapabilmek bir yandan 

olağanüstü bir buluş olarak insanlığa keyif verirken böylesi buluşları icat 

etmek ve kullanmak için de analitik zekâya sahip olmak gerektiği kadar 

teknolojinin getirdiği sorun ve sıkıntılara karşı da çözüm üreten analitik 

zekâya ihtiyaç vardır. Yapay zekâ ve analitik zekâ ilişkisi robot ve insan 

ilişkisi olarak karşılık bulurken her ikisi için de bütün disiplinlere ihtiyaç 

vardır.  

     Çelik’in aktarımıyla Civalek (2003), yapay zekânın diğer disiplinlerle 

bağlantılı olduğunu şöyle açıklamıştır: 

     Yapay zekâ, bilgisayar bilimlerinden tıp alanına, psikolojiden finans 

sektörüne, askeri ve istihbarat alanından felsefeye kadar birçok disiplin ile 

ilişkili olup, etkileşimli bir bilim dalıdır. Bu yüzyılın ikinci yarısında 

temelleri atılan ve günümüzde büyük bir kitlenin üzerinde çalıştığı 

mantıksal programlama tekniği, pek çok problemin analizinde başarı ile 

kullanılmıştır. 
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     Yapay zekâyla insanların yapmakta zorlandığı işleri yapabilecek 

sistemler üretmek amaçlanmıştır. Öğrenme metotlarını bilgisayarlara 

aktararak günlük yaşamı kolaylaştıracağı söz konusudur. Günümüzde 

spor, sağlık, otomotiv, video oyunları, finans ve ekonomi alanlarında 

oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  

     Disiplinler arası yaklaşımla var olan bilgiyi yorumlayabilip sonuca 

gidebilme, analitik düşünebilme gibi temel becerilerin geliştirilmesi 

sağlanmıştır. Öğrenciler, böylece bilgiyi ezberleyerek değil ona ulaşarak 

bulabilirler. Elde edilen bilgi artık bir amaç değil bunun nerede ve nasıl 

kullanacağı bir amaç olmalıdır. Burada karşımıza epistemoloji çıkar. 

Bilginin bilinmesinden çok nerede ve nasıl kullanılacağı eğitim 

kurumlarının görevidir.  

     Analitik düşünmede öğrencilerin bir konuyu analiz etmeleri, konu ile 

ilişkili farklı yönleri ortaya koymaları, elde ettikleri bilgiye yönelik 

değerlendirme yapmaları, yargıda bulunmalarını içeren zihinsel öğeleri 

kapsar (Tok ve Sevinç, 2010). 

     Analitik düşünen insanların konuları parçalara ayırarak onların nasıl bir 

araya geldiğini araştıran, öğrenmeyi seven, verilen görevlerden hoşlanan 

ve bunları yerine getiren, problem çözmekten keyif alan, sürekli düşünen, 

tek bir doğruyu bulmaya çalışan kişilerdir.  Böylelikle problem çözebilen, 

tartışan, ezber değil düşünce gücüne dayalı bireyler yetiştirilecektir.  

     Bilim ve sanat alanında tarihe icat ve buluşlarıyla geçmiş isimlerin 

biyografilerine bakıldığında birden çok disiplinle uğraştıkları görülmüştür. 

     Bilim adamları arasında İbn-i Sinâ’nın ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bir 

hekim olarak şöhret yapmış; matematik, astronomi, fizik, kimya, jeoloji, 

felsefe, teoloji, şiir ve müzik onun dehasıyla zenginleşmiştir (Acıduman, 

2002). 

     Fârâbî'nin de bir felsefeci olarak zamanının ilmine derin vukuf sahibi 

olduğuna, yalnız bununla kalmayıp ilmî bilgiyi, zamanı ilminin 

muhtevasını yeni ilmî buluşlarla zenginleştirmiş bulunduğuna şahit 

oluyoruz. Bir ilim adamı olarak Fârâbî'nin hususiyle matematik ve 

astronomi ile ilgilenmiş olduğu anlaşılıyor. Fizik alanında Fârâbî nususiyle 

optik ve mekanikle uğraşmıştır. Diğer ilim dalları ile ilgili fikirlerine de 

muhtelif eserlerinde rastlanmaktadır (Sayılı, 1950). 

     Aristotales, fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve 

biyoloji alanıyla ilgilenmiştir. 
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     Klasik devrin şaheseri olan Süleymaniye Külliyesi, Kanunî Sultan 

Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'a, Eski Saray'ın yanında Boğaz'a ve 

Haliç'e nazır bir sırt üzerinde inşa edilmiştir (Çetin, 1987). 

     Mimar Sinan, İbn-i Sina, Farabi, Aristo ve daha niceleri, matematik, 

botanik, tıp, musiki, felsefe teoloji, astronomi, zooloji, siyaset, biyoloji, 

şiir, fizik, kimya, jeoloji, optik, mekanik ve mantık alanında eserler yazmış 

büyük âlimlerdir. 

     Siyasetten eğitime eserleri bir kılavuz olarak kullanılan İbn-i Haldun’da 

çok yönlü okumuş ve eğitimde çoklu disiplinle önemli olduğunu 

vurgulamıştır. 

     Yeni Bir Turizm Rotası: Büyük Usta Mimar Sinan (2016) adlı projede 

Süleymaniye Külliyesi siyasi, içtimai, iktisadi, dini, sanatı, eğitimi, bilimi, 

teknolojisi, mühendisliği, mimarlığı, tasarımcılığı, istihdam ettiği insan 

mozaiği, lojistiği, sağlığı, tıbbı, sosyal devlet yapısı, şehir planlaması ile 

imparatorluğun ifadesi olarak tanımlanmıştır.  

     23 Mart 1913’te varlıklı bir ailenin son çocuğu olarak İstanbul’da doğan 

Abidin Dino ressamlığının yanı sıra karikatürist, şair, yazar ve sinemacı 

gibi sanatın neredeyse tüm alanlarında yapıtlar üretmiş çok yönlü bir 

sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır (Edeer, 2015). 

     Bu örnekleri sayısız uzatabiliriz. Bu isimlerin de başarılarının ve tarihe 

geçme sebeplerinin birinin de çoklu disiplin içerisinde olduğunu 

söyleyebiliriz.   

     Tam öğrenme, hayat boyu öğrenme gibi metot ve tekniklerde de 

görüldüğü üzere öğrenme her yerde her zaman mevcuttur. Fakat eğitim 

kurumları öğrenmeyi sistemli bir şekilde faydalı ve kullanılır hale 

getirmekle yükümlüdür. Öğrenilen bilgi, kullanılmadığı sürece (istendik 

davranış veya içselleştirme) bireyin ve toplumun sağlıklı ve mutlu bir 

yaşamı sürdürülemez.  

     Herhangi bir bilgiyi, yalnızca bir alana veya bir alanın ilgili konularına 

ilişkin olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü bilginin ilişkisel bir mantığa 

sahip olup elde edilmesinde farklı değişkenlere ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

Bu durum, bilgiyi dikey ve yatay hareketlilik içinde düşünmememize 

olanak sunar. Yalnızca bir disiplin kapsamında değerlendirilecek bir 

bilginin hareket kabiliyeti engellenmiş olur (Çiftçi, 2017). 

     Disiplinler arası öğretim öğrencilerin değişik alanlardaki bilgiyi 

birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla 
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öğrencileri analiz, sentez düzeyindeki düşünmelere odaklaştıran bir 

yaklaşımdır (Kanatlı ve Çekici, 2013).  

     Solo veya Bloom taksonomisindeki ortak nokta analiz, sentez ve 

kavrama basamaklarıdır. Disipliner çalışmada her metin analiz edildiğinde 

birden çok disiplin ortaya çıkar. Örneğin, Reşat Nuri’nin ‘Damga’ adlı 

romanı veya ‘Avukat’ adlı hikâyesi, bir hukukçunun rol model davranışını 

esas alırken toplumdaki normları, aile kavramını, ahlaki değerleri 

kullanarak ortaya çıkmış bu eserler çeşitli disiplinlerin kompoze 

edilmesinden ibarettir. Bunların analizi yapıldıktan sonra iyi bir insanın 

yetiştirilmesinde gerekli disiplinleri sentezi kavramayı sağlar.  

     Toplum hayatı temasının bir alt teması olan, Birey ve Toplum temasını 

işleyebilmek için de oldukça farklı alt temaların söz konusu olduğu bir 

gerçektir. Yukarda basit birkaç örnekle göstermeye çalıştığımız bu üçüncü 

dereceden alt temalar diğer temalarla da bir teğet noktası ya da temas 

yakalar. 

      “Tembel Tavşan” fablında tavşanın sorumsuzluğu hem kendisinin 

susuz kalıp ceza alması hem de ormandaki diğer hayvanların kuyu 

kazarken biraz daha fazla yorulması, “Tembel Adam” masalında adamın 

bencilliği halkın da tembelliğe alışması ve adaletin bozulması, “Manas 

Destanı”nda Cakıp Han’ın hep birlikte topraklarını ekip biçip ticaret yapıp 

millet olma bilincini vermesi, Nasreddin Hoca’nın “Baklava Gidiyor, Sizin 

Eve Gidiyor” fıkrasındaki patavatsıza ölçülü ve saygılı olmayı öğretmesi, 

Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan”da Muhsin Çelebi’nin devlet 

anlayışı içinde yaptığı fedakârlığın verilmesi,  Neyzen Tevfik’in “Fasulye” 

nüktesinde torpili kınaması, Sait Faik Abasıyanık’ın “Karanfiller ve 

Domates Suyu” hikâyesindeki Kör Mustafa’nın girişimcilik ve azmi 

simgelemesi, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah”ında Ahmet Cemil’in 

son derece kültürlü ve bilinçli olmasına rağmen cesaretsizliği 

yüzünden(özgüven) sevgisini ifade edememesi, Cengiz Aytmatov’un 

“Beyaz Gemi”sinde geçmişi temsil eden dedeyle geleceği temsil eden 

çocuk simgelerinin bağlarının verilmesi, Mehmet Akif Ersoy’un “İnsan” 

şiirinde insanı meleklerden daha yüce bulması,  Refik Halit Karay’ın 

“Eskici” hikâyesinde iletişim ve mensubiyetçilik ihtiyacının anlatılması,  

Ziya Gökalp’ın “Lisan” adlı şiirinde dil ve millet sevgisinin 

kazandırılması,  Aziz Nesin’in “İnsanlar Uyanıyor” adlı hikâyesinde yeni 

fikirler ve eylemlerle üretim yapması gereken bürokrasinin 

sorumluluklarını şahsileştirerek hem devleti hem kendilerini küçültmesi 

durumu,  Ahmet Haşim’in “Dilenci Estetiği” adlı gezi yazısında eleştirel 

bakış ve iyilik yapmanın mantığı gibi yeni bakış açıları elde ederiz (Murat 

vd. 2008). 
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     Çoklu disiplin bir konunun diğer konuyla, bir temanın diğer temayla 

ilişkisini işlerken bu bir yandan yapılandırmacılığı, özellikle Türkçe 

öğretiminde metinlerarasılığı da geliştirmiş olur.  

     Çoklu disiplin eğitim kurumlarında uzmanlar tarafından özellikle 

planlandığında ortaya çok orijinal ilişkiler çıkabilir. 

Ölümüm birden olacak seziyorum 

Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim 

Aysel git başımdan ben sana göre değilim 

Git başımdan istemiyorum 

Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün 

Dağıtır gecelerim sarışınlığını 

Uykularımı uyusan nasıl korkarsın 

Hiçbir dakikamı yaşayamazsın 

Aysel git başımdan ben sana göre değilim 

Benim için kirletme aydınlığını 

Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim 

Islığımı denesen hemen düşürürsün 

Gözlerim hızlandırır tenhalığını 

Yanlış şehirlere götürür trenlerim 

Ya ölmek ustalığını kazanırsın 

Ya korku biriktirmek yetisini 

Acılarım iyice bol gelir sana 

Sevincim bir türlü tutmaz sevincini 

Aysel git başımdan ben sana göre değilim 

Ümitsizliğimi olsun anlasana 

Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim 

        Atilla İLHAN 
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1. ‘’Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. ‘’ 

  Atilla İlhan’ın bu varsayımı doğru da olabilir yanlışta. Kesin yargı 

bildiren bir ifadedir.  

 

2. ‘’Ölümüm birden olacak seziyorum.’’ 

                 Ölümüm birden olacak VE sen yalnız kalacaksın. 

  ‘Ve’ Bağlacı  (^) : Önermenin bileşenlerinin her ikisi de doğru (1) iken 

doğru, diğer durumlarda yanlıştır (0). 

p: Kötüyüm   

q: Karanlığım 

p ^ q: Kötüyüm ve karanlığım 

 

3. ‘’Ya ölmek ustalığını kazanırsın  

                  Ya korku biriktirmek yetisini’’ 

Ölmek ustalığını VEYA korku biriktirme yetisini kazanırsın 

‘VEYA ‘ Bağlacı (V):  Önermenin bileşenlerinden en az birisi doğru (1) 

iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır (0) 

p: Sonbahar uğultusu duymadın  

q: İçinden bir gemi kalkıp gitmedi 

p v q: Sonbahar uğultusu duymadın VEYA İçinden bir gemi kalkıp 

gitmedi. 

 

4. Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün. 

               Benim yağmurumda gezinir İSEN üşürsün 

 KOŞULLU ÖNERME (→): p önermesinin öncül q önermesinin sonuç 

olduğu önermedir. 

p: Uykularımı uyursun 

q: Korkarsın 



[469] 
 

p → q: Uykularımı uyursan korkarsın. 

5. Aysel git başımdan sen daha iyilerine layıksın. 

               Sen daha iyilerine layıksın, o halde ben iyi değilim. 

Bu önermenin tersi: 

1) Bütün herkesin benden iyi olması söz konusu değildir. 

2) Karşına çıkacak insanların hepsi iyi değildir. 

3) Bazı insanlar iyi değildir. 

     Atilla İlhan’ın bu şiirini, Matematik öğretmeni İsmail Kara’nın 

incelemesi üzerine görüldüğü gibi matematikteki olasılık konusuyla eştir 

diyebiliriz.  

     Disiplinler arası bütüncül öğretimde sayesinde birey kendini sürekli 

yenileyen, öğrendiği bilgiyi kullanan ve karar verebilen bireyler yetiştirme 

yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. Disiplinlerarası öğretinin temel 

bir özelliği, problemlere ya da durumlara bağlı öğrenme etkinlikleri 

olmasıdır. Geleneksel disipliner öğretinin temel özelliklerinden biri olan 

günlük yaşamdan soyutlanmış öğrenme, yerini günlük yaşama daha yakın 

öğrenme olan disiplinlerarası bütüncül öğretime bırakmaktadır (Demir, 

2009). 

     Disiplinler arası öğretimin uygulamaları öğrencilerin daha yaratıcı 

düşünmesini sağlar. Öğrenciler, farklı disiplinlerden kazandıkları bilgi ve 

becerilerle çevreyi ve yaşamı daha iyi algılamaktadır. 

     Varış’ın Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel ve Çağdaş Öğretmenin 

Görevleri Tablo 1’de şu şekilde ele alınmıştır. 

     Tablo 1. 

Geleneksel Öğretmen Çağdaş Öğretmen 

 Tek konuda yetişmiştir  

 Bilgi dağıtıcı konumdadır.  

 Sürekli olarak kendisi 

anlattığı ya da tekrarladığı 

için öğrenciyi pasif kılar. 

 Öğrenciyi program 

geliştirme sürecine katmaz. 

 Birleştirilmiş konularda 

yetişmiştir 

 Eğitim yaşantılarına 

rehberlik edici 

konumdadır. 

 Öğrenciyi aktif tutar. 

 Öğrenciyi program 

geliştirme sürecine katar. 
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 Verilen bilgilerin 

ezberlenmesine ve 

İstendiğinde aynen 

sunulmasına önem verir. 

 İç uyarımlardan çok dış 

uyarımlara önem verir. 

 Öğrenciye sınıfta öğretir. 

 Keşfetme yöntemini 

uygular. 

 İçten gelen uyarımlara 

önem verir. 

 Öğrencinin kendisi için 

öğretir. 

 Grup çalışmalarına önem 

verir. 

 Öğrenci her yerde öğrenir. 

 Yaratıcılığa önem verir. 
 

     Bu karşılaştırmaya dikkat ettiğimizde, çağdaş öğretmen için ana 

konuyu işlerken her türlü bilgi transfer edilebilir. Bu zenginlik sadece 

öğrenme ve öğretme için değil disiplinlerin ilerlemesi içinde önemlidir. 

Sanatta oldukça önemli bir alan olan “minyatür”ler maalesef sanatın 

dışında hiçbir disiplinde yer almamıştır. Döneminin yaşamını aksettiren 

minyatür sanatı, müzikten sosyolojiye halk biliminden tarihe kadar pek çok 

bilim dalının iddialarını ispatlayacak belge durumundadır. Bu gün batı, 

sokakta yaşayanların yazı örneklerini, sokağa çizilen resimleri bile 

değerlendirirken, manevi kültür serveti sayılabilecek minyatürleri geçmişe 

gömmek üzereyiz. Çağdaş eğitim ve çağdaş öğretmen için bu özgürlük 

vardır. Türkçe öğretmenliğinde hangi ders ve hangi konu işlenirse işlensin 

öğretmen ve öğrenci farklı disiplinleri transfer edebilir ve bu öğrenmeyi 

hem kolaylaştırır hem de zenginleştirir. 

     Eğitim kurumlarında yeni yeni bazı disiplinler bir arada çalışılmaya 

başlanmıştır. Bunlardan en yaygın olanı dramanın eğitimde diğer 

disiplinlerle kullanılmasıdır. Çelik ve Buluç’un (2018) yaratıcı drama 

etkinliklerinin değer öğretimindeki etkililiğinin araştırıldığı çalışmasında 

değerlerle aklın ve bilimin ilişkisi kurulmuştur. Değerlerin okul dışında da 

öğrenildiğini ama bunun bilgiye ve davranışa dönüşmesi için eğitim 

kurumlarına ihtiyaç olduğunu söylerler.  

     Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde dikkat edildiğinde zaten her vaka ya 

da her ifadenin doğal olarak birden fazla disiplini taşıdığı görülür. Çoklu 

zekâ becerilerinde matematik ve mantığın aynı beceri grubunda olduğu 

bilinir. Bu beceri grubundaki “mantık” ya da “mantık yürütme” aslında dil 

ve ifade gücüne bağlıdır. PISA araştırmalarında ve bu alandaki uzman 

kişilerin görüşlerine göre “dili iyi olanın matematiği, matematiği iyi olanın 

dili iyidir” ispatı vardır.  
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     Faik Kanatlı ve Yunus Emre Çekici (2013), Türkçe dersleriyle eşgüdüm 

içinde işlenebilecek dersleri şöyle sıralamıştır: Yabancı Dil, Sosyal 

Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen ve 

Teknoloji, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Bilişim Teknolojileri, 

Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, Beden Eğitimi.  

     Öğrencilerin “Sosyal Bilgiler ve Türkçe Derslerinin Yaratıcı Drama ile 

Gerçekleştirilmesi Hakkında Neler Düşünüyorsun?” Sorusuna Verdikleri 

Cevaplara İlişkin Analiz Sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

     Tablo 2. 

Kategoriler f % 

Arkadaşlık ilişkilerim gelişti  

Çok mutlu olmamı sağladı  

Yeni bilgiler kazandırdı  

Dersi daha iyi anlamamı sağladı  

Sevgi ve saygıyı öğrendim  

Eğlenerek öğrenmeyi öğrendim  

Zekâmı geliştirdi  

Kendime güvenim arttı  

İç dünyam gelişti  

Sınavlarda başarılı olmama yardımcı oldu 

14 

14 

9  

5  

4  

2  

2  

2  

1  

1 

25,93 

25,93 

16,67 

9,26 

7,41 

3,70 

3,70 

3,70 

1,85 

1,85 

Toplam 54 100,0 
 

     Türkçe dersi, disiplinler arasına oldukça açıktır ve çoğu dersle ilişki 

içindedir. Özçakmak’ın (2017) araştırmasındaki Tabloya baktığımızda 

Türkçe eğitimi konusunda yapılan tezlerin %54’ü Türkçe Eğitimi’yle ilgili 

ana bilim dallarında, %46’sı ise bu ana bilim dallarının dışındadır. Tezlerin 

konuları Tablo 3’te verilmiştir. 
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   Tablo 3. 

Konu f % 

Öğretim strateji, yöntem ve teknik  

Okuma eğitimi  

Yazma eğitimi  

Ders kitapları  

Yabancılara Türkçe öğretimi  

Sözcük dağarcığı  

Konuşma eğitimi  

Çocuk edebiyatı  

Dil bilgisi öğretimi  

Edebiyat eğitimi  

Değer eğitimi  

Öğretmen yeterlikleri, görüşleri  

Tutum   

Dinleme eğitimi  

Öğretim programları  

Medya okuryazarlığı  

İlk okuma yazma eğitimi  

Teknoloji geliştirme  

Türk topluluklarına Türkçe öğretimi  

Görsel kullanımı ve tasarım  

Dil gelişimi, dil edinimi  

Türkçe öğretimi tarihi  

Ölçme ve değerlendirme  

Görsel okuma ve sunu eğitimi  

Ekran okuma  

İki dillilere Türkçe öğretimi  

Genel 

232  

202  

157  

152  

130  

97  

89  

88  

73  

71  

71  

69  

54  

53  

48  

37  

36  

28  

25  

21  

19  

16  

12  

12  

11  

10  

52 

20,1 

17,5 

13,6 

13,2 

11,3 

8,4 

7,7 

7,6 

6,3 

6,2 

6,2 

6,0 

4,7 

4,6 

4,2 

3,2 

3,1 

2,4 

2,2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,0 

1,0 

1,0 

0,9 

4,5 
 

     Şahbaz ve Çekici (2012), bir disiplin olarak Türkçe eğitiminin çalışma 

alanlarını, Okuma Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Dinleme Eğitimi, Yazma 

Eğitimi, Dil Bilgisi Öğrenimi, İlkokuma ve Yazma Öğrenimi, Çocuk 

Edebiyatı, Türkçe Öğretmeni Yetiştirme ve Türkçe Eğitiminin Tarihi 

şeklinde başlıklandırmıştır.  

     Bunca tezin içinde görüldüğü gibi diğer disiplinlerle ilişkisi oldukça 

azdır. Bu alanda Türkçe eğitiminin diğer disiplinlerle ilişkisi üzerine 

yapılan çalışmalar aşağıdaki disiplinlerle çok az sayıda çalışılmıştır: 



[473] 
 

1. Eğitim Bilimleri (Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme 

ve Değerlendirme) 

2. Dil Bilim (Metin Dilbilim, Toplum Dilbilim, Edimbilim, Ses 

Bilim, Anlam Bilim, Söz Dizimi) 

3. Yazınbilim 

4. Sosyoloji 

5. Psikoloji 

6. Tarih 

7. Tıp  

8. Kişisel Gelişim 

9. İkna 

10. Etkili İletişim 

11. Yapay Zekâ 

12. Duygusal Zekâ 

13. NLP 

     Türkçe öğretimi öğrencilerinden mezun olduklarında hem dil ve 

edebiyat hem de eğitim bilimlerinin yeterliliklerine sahip olmaları 

beklenir. Tabii ki dil, edebiyat ve eğitim kavramlarını dar anlamda birbiri 

içerisinde ele almak doğru değildir. Bu kavramlar, çok boyutlu kavramlar 

olup Türkçe öğretimi alanının doğal unsurları olarak değerlendirilmelidir. 

Aynı zamanda Türkçe öğretimi için disiplinler arasılık konusunda bir 

zemin teşkil etmektedir (Çiftçi, 2017). 

     Disiplinler arası bir bilim dalı olan Türkçe Eğitimi, başta eğitim 

bilimleri olmak üzere edebiyat, dilbilim, psikoloji, bilgi teknolojiler, tıp 

alanlarındaki verilerden beslenmelidir. Bu sayede gerek akademik gerekse 

öğretmenlik boyutunda Türkçe eğitimcisi derslerde izleyeceği yöntem, 

teknik ve materyal sıkıntısını büyük ölçüde aşacaktır (Özkan ve Şahbaz, 

2011). 

     Yukarıda bahsedilen disiplinlerin, Türkçe eğitimine çok önemli bir 

katkı sağladığını görmekteyiz. Buna rağmen materyal tasarımı Türkçe 

Öğretmenliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmemekte 

bilgisayar ya da bilgisayar öğretmenliği uzmanlarının verdiği teknik 

konulardan ibaret kalmaktadır. Türkçe öğretmen adayı kendi dalında 

teknolojik beceriler arasında çoğu zaman ilişki kuramamaktadır. Türkçe 

Öğretmenliğinde ölçme değerlendirme, materyal tasarımı disiplinler arası 

ilişkiler kuracağı diğer alanlarda çoğu zaman sıkıntı çekmektedir. Bu 

disiplinlerde yeni kürsüler açılmalı, alan uzmanları yetiştirilmelidir. 
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Türkçe eğitimine yönelik disiplinler arası çalışmalar mevcuttur fakat bu 

çalışmalar daha da arttırılmalıdır. 

     Yaşadığımız dünya her geçen gün değişim ve gelişim içindedir. 

Zamanla ortaya yeni alanlar da çıkmaya başlar. Bireyler, bu küçük 

çemberde gelişen alanları incelemekte zorlanmaktadır. Bu bağlamda 

disiplinlerarası yaklaşıma daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.  

     Köse’nin (2016) aktarımıyla disiplinler arası yaklaşımın etkililiği adına 

başka bir araştırma da Kander (2003) tarafından yapılmıştır. Disiplinler 

arası yaklaşımla ders gören ve daha sonra mezun olan öğrencilerin 

matematik ve fen konularını içeren günlük yaşamdaki problemleri 

çözmede zorlanmadıkları ve farklı disiplinlerden bireylerle etkili iletişim 

kurabildikleri gözlenmiştir. 

     Gerçek hayat problemleri doğası gereği tek disipline ait becerilerle 

sınırlandırılamayacak özelliktedir. Bu nedenle tek disipline bağımlı 

problem çözme süreçleri ile çözüm üretilmesi oldukça zordur. Bu amaçla 

kullanılacak olan farklı disiplinlere ait bilgi, beceri ve deneyimlerin 

anlamlı bir şekilde bütünleştirmesi gerekmektedir (Gülbahar, 2017). 

     Disiplinler arası öğretiminin nasıl yapılması gerektiği, hangi 

yöntemlerin uygun olduğu ve hangi etkinliklerin kullanılması gerektiği 

önemli bir noktadır. 

     Disiplinler arası öğretim bir ders saati içerisinde biraz Tarih, biraz 

Coğrafya, biraz Matematik ya da Müzik işlemek değildir. Böylesine yapay 

bir birleştirme geleneksel disiplinler öğretime kılıf geçirmekten öteye 

geçemez. Gerçek anlamda disiplinlerarası öğretim, ancak öğretimin 

tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında organize edilmesi ve bu 

kavramın ya da problemin işlenmesinde değişik alanlardan bilgilerin etkili 

bir biçimde bütünleştirilmesidir. Bu tür bir yaklaşım gerçek hayatta bilgiyi 

ve beceriyi kullanma biçimimizle yakından ilişkilidir (Yıldırım, 1996). 

     Eğitimde disiplinler arası yaklaşımı ders bazında olduğu gibi program 

bazında da olur. Disiplinler arası eğitim programları lisans ve lisansüstü 

düzeyde olabilmektedir. Ancak kanımca, problemlere disiplinlerarası 

yaklaşımın öğrencinin düşünce yapısının bir parçası haline getirilmesine 

lisans düzeyinde başlanması gerekir. Lisans öğrencisinin düşünce kalıpları 

henüz donmamışken kendisine disiplinlerarası yaklaşımın benimsetilmesi 

mutlaka daha kolay olacaktır (Ulusoy, 2007). 

     Yıllardan beri basit bir noktalama işaretinin ya da bir dilekçe yazmanın 

vb. bilginin pratikte kullanılamadığı ya da bir başka deyişle 
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içselleştiremediği bilinmektedir. Ulusoy, lisanstan itibaren disipliner 

yaklaşımın çalışmasını söyler.  Aslında lisans bile çok geçtir. Türkçe çift 

eklemli bir dildir. Aksan (2016), dil bilgisiyle Türkçe derslerini yıllardır 

ayrı olarak işlenmektedir. Öğretmenler Türkçe dersindeki defteri kapatıp 

dil bilgisi defterini açtırır “özne:”  diyerek bilgi verilir. İşlevinden ve pratik 

te kullanılmasına önem verilmez. Türkçe metin işlenirken günlük konuşma 

dilimizde yazılı ve sözlü her türlü ifade de noktalama işaretlerine yazım 

kurallarına dikkat edildiğinde ise çok basit bir transfer gerçekleşmiş ve 

anadilimiz çok daha doğru öğrenilmiş ve öğretilmiş olur.  

     Disiplinler Tablo 4’te gruplara ayrılmıştır (Özçelik, 2015): 

     Tablo 4: 

Beşeri Alanlar Fen Bilimleri Toplum Bilimleri 

Anadil 

Yabancı Diller  

Müzik 

Felsefe 

Biyoloji 

Matematik 

Fen Bilimleri 

Fizik 

Kimya 

Antropoloji 

Psikoloji 

Sosyoloji 

Ekonomi 

Tarih 

Coğrafya 

 

MEB’in (2018), Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarına göre: 

     Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları 

yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, 

haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini 

bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını 

sağlamak,  

     Liseyi tamamlayan öğrencilerin de, ilkokulda ve ortaokulda 

kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri 

benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak 

yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, 

“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda 

ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır 

bireyler olmalarını sağlamaktır. 
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     Öğretim programları,  eğitim-öğretim sürecinin temel ögelerinden 

biridir.  İdeal bir programın,  alan bilgisinin ve alanın kendine özgü 

şartlarının, eğitim biliminin verileriyle yorumlanarak ve gerektiğinde 

başka disiplinlerden destek alınarak hazırlanması beklenir (Karahan, 

2009). 

     Metinlerde işlenen konuların daha iyi kavratılması için yapılandırmacı 

anlayışla hazırlanan ders kitaplarında bu tarz metinler arası göndermeler 

yapılmış olmasının öğrenme-öğretme sürecine yeni bir anlayış getirdiği 

söylenebilir. Fakat ara ve ana disiplinlerle ilişkilendirmelerde yetersiz 

kalındığı görülmektedir (Karatay, 2010). 

     Derslerde en çok kullanılan yöntem ve metotlar anlamlı öğrenme, buluş 

yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme gibi kullanılan metot ve tekniklerdir, 

aynı zamanda eğitimde en çok kullanılan ekollerden biri yapılandırmacı 

yaklaşımdır. Yıllar boyu denenmiş bu yöntem ve teknikler öğrenmede 

kalıcılığın faydası olduğunu göstermiştir. Transfer disiplin de bunlara çok 

uzak değildir. Bir yerde yapılandırıcı yaklaşımla bir yerde anlamlı 

öğrenmeyle yakın tanımlara sahiptir.  

     Disiplinler arası öğrenmelerin ilişki düzeyinin tespiti hem eğitimin 

geliştirilmesine hem bilim alanlarının öğretimine hem de disiplinler içi ve 

disiplinler arası öğrenci öğrenmelerinin yordanmasında, eğitim bilimleri 

alanına önemli katkı sağlayacaktır (Taşdemir, 2011). 

     Sanatta da disiplinler arası bir olgu olduğunu Voltaire, “Tüm sanatlar 

kardeştir,  hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.” sözüyle sanat dallarının 

birbirleriyle olan etkileşimleri ve dolayısıyla sanatın disiplinlerarası bir 

olgu olduğunu vurgulamaktadır (Tarlakazan, 2016). 

     İnsan sadece mutlak ve tabii güzellikle yetinmez, yetinmemiştir de. 

Çevresindeki tabiat, varlık, eşya, ses, renk, şekil, hareket, olay ve hayatın 

akışına yeni bir şekil, biçim, düzen ve nizam verme gayreti içine girer. 

Böyle bir gayretin insan ruhundaki güzellik duygusundan kaynaklandığı 

ve çevreyi, dünyayı ve hayatı daha güzel kılma amacına yönelik olduğu 

açıktır. İşte bu noktada da sun’i bir güzellik olan “sanat”la karşılaşırız. 

Böyle bir arzunun yoğun baskısı altında olan ve bunu ustaca ifade etmesini 

bilen insana ‘’sanatkâr’’ diyoruz (Çetişli, 2008). 

     Ona göre şarkı, çocukların “gelecek” demek olduğundan ve onları iyi 

eğitmemiz gerektiğinden bahsediyordu. Belki de dünya barışından? Ya da 

edebiyattan? Hiçbiri değil. Şarkının vermek istediği asıl mesaj, çocukların 

“içlerindeki” güzelliği görebilmeleri konusunda eğitilmeleriydi. “Herkes 
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bir kahramanı olsun ister” diyordu şarkı, ancak kişi, ‘’ihtiyaçlarını 

karşılayacak’’ birisini bulamadığından kendisine güvenmeyi öğreniyordu. 

Sonra koro hep birazdan ‘’Kendini sevmeyi öğrenmek, aşkların en 

büyüğüdür’’ diyerek şarkıya devam ediyordu (Twenge, 2009). 

     Bilinçli ve evrensel ufka sahip bireyler yetiştirmek Milli Eğitimin en 

temel hedefidir. Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm 

için bilinçli ve evrensel ufka sahip bir birey yetiştirmek için bir disiplin 

çalışması şu şekilde ilişkilendirilebilir.  

     Günümüzde eskiden gezilen, görülen yerlerin özelliklerini -tanıtma 

amacıyla aktaran seyahatnamelerin yerini Türkçe bir kelime olan “Gezi 

Yazısı” almıştır. Aralarında büyük farklılıklar olmasa da küçük ayrımlar 

vardır. Gezi yazıları, sadece gezilen görülen yeri olduğu gibi tanıtma 

amacıyla değil, o yerin tarihi ve fiziki özellikleriyle ilgi odağı olmasını 

sağlamak için yazılmaktadır. Bunda turizm faaliyetlerinin ortaya çıkışının 

ve giderek ülke ekonomilerinde önem kazanmasının etkisi çok büyüktür 

(Maden, 2008). 

     Sevgi Budak Coşkun ve Sertel Altun, disiplinler arası yaklaşımı 

destekleyen öğretimin oluşturulmasında Roberts ve Kellough’un (2000) 

önerdiği öğretim basamaklarını şöyle sıralamıştır. 

a) Konunun Seçilmesi 

b) Konuların Gözden Geçirilmesi 

c) Eğitim Kaynaklarının Belirlenmesi 

d) Konuların Organize Edilmesi 

e) Sınıf Ortamının Düzenlenmesi 

f) Ünite Finali, Kapanış Etkinliğinin Belirlenmesi 

g)Değerlendirmenin Belirlenmesi 

Bunun için bir deneme örneği: 

a) Konunun Seçilmesi: Gezi yazısı  

b) Konuların Gözden Geçirilmesi: İlişikli disiplinler, hukuk, sağlık, 

ekonomi, tarih, etik vs. 

c) Eğitim Kaynaklarının Belirlenmesi: Milli Eğitim, Akademiler, Müzeler, 

Turizm Bakanlığı, Adliye, Sağlık vs. alanındaki çalışmalar, 
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d) Konuların Organize Edilmesi: Odak Noktası, Gezi Yazıları,  

e) Sınıf Ortamının Düzenlenmesi: Geziye çıkan bir grup turizm 

işletmecisiyle muhatap olur. Turizm işletmecisi görülecek tarihi ve kültürel 

beldelerle birlikte gezi esnasında insan haklarına göre nelere sahip olduğu 

ve nasıl bir sağlık korumasının sağlandığı hakkında bilgi verir. 

f) Ünite Finali, Kapanış Etkinliğinin Belirlenmesi: Çalışma esnasında 

ortaya çıkan diğer ihtiyaçlara göre farklı disiplinlerden de yararlanılır ve 

bunlar rapor haline gelir.  

g) Değerlendirmenin Belirlenmesi 

     Bu öneri ve denemeler sürekli güncellenmeli ve çağın ihtiyaçlarına göre 

disipliner bağlantılar zenginliğinde yeni programlar yapılmalıdır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

     Bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm bulurken 

sadece tek bir disiplinle sınırlı kalmamalıdır. Aksi takdirde öğrenciler, 

gerçek yaşamla bağlantı kuramayıp bu bilgileri bütünleştiremez ve 

öğrenmeyi zevksiz hale getirebilir.  Öğrencilerin okula ve derslere karşı 

olan motivasyonlarını azaltabilir.  

     Öğrencilerin eğitim sürecinde öğrendiği bütün konuların diğer 

disiplinlerle ilişkileri vardır. Bu ilişkiler dikkate alınmalıdır. Sadece bir 

disiplin ele alındığı zaman öğrenme anlamlı ve etkili olmayabilir. Bu 

disiplinlere ait bilgiler bir araya geldiğinde anlamlı bir öğrenme 

gerçekleşmiş olur.  

     Disipliner yaklaşım, öğrenciye çok yönlü bir düşünme becerisi sağlayıp 

olayları eleştirel ve yaratıcı düşünmesine yardımcı olur. Okulda öğrenilen 

bilginin günlük yaşamda kullanılabilir olması düşünme becerisine bağlıdır. 

     Disiplinler arası bir problemin çözümünde birden çok fazla yol 

olduğunu gösterir. Disiplinler arası düşünen birey bilişsel ve duyuşsal 

gelişimlerini birlikte kullanarak daha özgün ve daha olağanüstü bakış 

açısına sahip olabilir.  

     İbn-i Sinâ, Fârâbî, Mimar Sinan, Abidin Dino gibi isimler de birçok 

bilim dalıyla uğraşmışlardır.     Bu isimlerin tarihe geçme sebeplerinden 

biri de çoklu disiplinle yetişmiş olmalarıdır.  
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     Günümüzde yapay zekâ çalışmaları önemli bir yer almaktadır. Yapay 

zekâ çalışmalarında ancak belli bir alanda çok nitelikli gelişmeler 

sağlanabilmekte yaşamı bütünüyle karşılayabilecekleri bir ürün 

çıkmamaktadır. Buna rağmen yapay zekânın faydası olduğu kadar 

gelecekte tehlikesi olduğu da bilinmektedir. Bunun için analitik 

düşünebilen bireylerin yetişmesi disipliner çalışmalara bağlıdır.    

     Öğretmenlere, Türkçe derslerinde öğrencilerin sadece verilen konularla 

sınırlı kalmayıp diğer disiplinler arasında bağlantı kuracağı programlar 

hazırlanmalıdır. Türkçe eğitimi diğer bilim dalları işbirliği içinde olursa 

öğrencilerin Türkçe eğitimine duyduğu ilgi de büyük oranda artar. 

Yıllardır eğitim fakültelerinde okutulan Teknoloji Eğitimi ve Materyal 

Tasarımı derslerine genellikle bilgisayar alanında uzmanlar girmişlerdir ve 

Türkçe alanına hâkim olmadıkları için sadece teknolojik programları 

öğretmişlerdir. Öğretmen adayları bu programları bir dil bilgisi konusunda, 

bir tema işleyişinde, herhangi bir edebi kavram ve fikir üzerinde nasıl 

kullanabileceğinin örneğini göremezler. Aynı şekilde Özel Öğretim 

Yöntemleri dersi de eğitim biliminden gelen uzmanların verdiği bir derstir. 

Türkçe alanına hâkim olmayan eğitim bilimciler Özel Öğretim Yöntemleri 

dersinde alanla ilgili örneklere yer vermemişlerdir. Sorunlu olan bir başka 

ders de Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersidir. Türkçe Öğretmenliğinde 

bu ders işlenirken sadece genel bilgiler verilir. Alana özel bir örnek dahi 

kullanılamaz. Bu sayılan dersler birden fazla hoca ile işlenebilecek 

derslerdir. İngilizce ve Mesleki İngilizce gibi alan örnekleri verilerek 

işlenecek bu dersler Türkçe Öğretmen adaylarını tecrübeli birer öğretmen 

yapabilir.  

     Eğitim-öğretim anlayışı artık bilginin ezberlenip depolanması değil, 

bilgiyi nasıl ve nerede kullanacağına dayalı problem çözme sürecine 

yönelik bir anlayış benimsenmelidir. Türkçe dersi, yapısı gereği diğer 

disiplinlerle ilişki kurmaya elverişlidir. Böylece Türkçe derslerinin diğer 

disiplinlerle ilişki içinde yürütülmeli; çok yönlü ve yaratıcı düşünebilen 

bireyler yetişmesine katkı sağlanmalıdır. 

     Türkçe öğretmenliğinde çok az kullanılan söz edim bilim, davranışçılar 

kuramı üzerinden yapılan yöntemlerin dışında daha çok öyküleme, gömü, 

edimsel söz kuramı, yordama, tarama, analiz, metin analizi, içerik analizi 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin yanı sıra veya başlı 

başına transfer disiplin kullanılabilmelidir. Transfer disiplinin yöntem 

olarak kullanılması yaygınlaşmalıdır. Bu çalışmaların eğitimde faydası 

görülecektir. 
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     Eğitim fakültelerini ve özellikle de Türkçe öğretmenliğini asıl amacı, 

evrensel ufka sahip, azimli, çalışkan, ahlaklı, kişiler yetiştirmenin yanı sıra 

kültürel kişilik ve kimlik kazanmış bireyler yetiştirmektir.  

     Eğitim, geçmişten geleceğe kurulacak bilim köprüsünün her bir taşının, 

harcının, ihmal edilmeden ele alınması ve kullanılmasıyla gerçekleşir. 
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Giriş 

Dil, aynı dilsel topluluk içinde bulunan insanların kullandıkları ortak 

anlaşma aracıdır. Toplum hayatının merkezinde yer alan dil, insanın evreni 

ve sosyal çevresini tanıması, hemcinsleriyle iletişim kurması ve içinde 

yaşadığı toplumun kültürel birikimlerini edinmesini sağlayan bir araçtır.  

Her türlü duygu ve düşünce, dil sayesinde anlaşılma imkânına kavuşur. Dil 

düşüncenin kalıbı olma yanında anlaşma, iletişim ve bildirişim sistemidir.  

Duygu, düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan işaretlerin hepsine 

birden dil denir. Dil, düşüncenin, -daha geniş anlamıyla iç benliğimizin- 

aynasıdır (Gencan (1966). İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik 

dili kullanılabilmesidir. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en 

gelişmiş iletişim aracıdır (Tural, 1993).  

Dil ediniminin amacı okuduğunu anlamak, gördüklerini ve 

düşündüklerini başkalarına doğru ve amaca uygun bir şekilde 

anlatabilmektir. Dil öğretimi bilgi vermekten çok, temel dil becerilerini 

kazandırmayı amaçlar. Dil öğretiminin iki temel boyutu vardır: Bunlar 

anlama ve anlatmadır. Anlama, okuma ve dinleme; anlatma, konuşma ve 

yazma becerilerinden oluşur. Bu beceriler dil öğretimi yoluyla kazandırılır. 

Dil bilgisi, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) 

geliştirilmesinde başvurulan öğretimin bir parçasıdır. Öğrenciler, 

yazma becerilerinde dile ve dil bilgisine hâkimiyetleri ölçüsünde 

başarılı olurlar (Huchinson, McCavitt, Kude ve Vallow, 2002).  

Kişinin yazma becerisi ile kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade 

etmesi, çevresiyle sağlıklı iletişim kurması, başkalarını anlaması arasında 

güçlü bir ilişki vardır. Yazılı anlatım çalışmaları, öğrencilere, dili doğru, 

akıcı ve etkili biçimde yazma alışkanlığı kazandırma yanında, bu beceriyi 

geliştirme, ileride girecekleri değişik sosyal çevrelerde kendilerini, rahat 

ve özgürce ifade etme, bağımsız bir kişilik oluşturma ve anlatımda 

kendilerine olan güven duygularını artırmaya da katkıda bulunur. Villalon 

ve Calvo’ya (2011) göre yazma sadece iletişim becerilerini değil, aynı 

zamanda derin öğrenmeyi kolaylaştıran daha üst düzey bilişsel süreçleri de 

geliştirir. 
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Yazmak, çocuklar için diğer dil etkinliklerinden daha zordur. 

Yazmadaki güçlüğü Vygotsky şöyle açıklamaktadır: Yazılı konuşma, 

sözlü konuşmadan hem yapısı hem işleyiş tarzı bakımından farklı olan bir 

dilsel işlevdir. Gelişmesinin en alt düzeyinde bile yüksek bir soyutlama 

düzeyi gereklidir. Yazılı konuşma, sözlü konuşmanın müzikal, anlatımlı ve 

sesçil özelliklerinden yoksun, yalnızca düşüncede ve imgelerle yürütülen 

bir konuşmadır (Vygotsky, 1998). 

Yazılı anlatım etkinliğinin birçok tanımı yapılmıştır. Kavcar  (1986, 

79)’a göre “Yazma diğer bir deyişle yazılı anlatım bir konuyu ve o konu 

ile ilgili fikirleri cümle ve paragraflara göre düzenlenmek ve bir bütün 

meydana getirmektir.”. Bu tanımda cümle ve paragrafların vurgulandığı 

dikkat çekmektedir. Demirel ise (1999) yazma etkinliğini, “düşünceyi, 

duyguyu, olayı yazı ile anlatmaya yazma diyoruz” şeklinde tanımlamıştır. 

Ağca (1999)’ya göre yazılı anlatım ‘düşünce gücüne sahip olanların görüş, 

fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini seçilen konuyla ilgisi 

ölçüsünde planlayıp dilin kurallarına uygun olarak yazma eylemi’dir. 

Duygu, düşünce ve hayallerin, istek ve arzuların, bilinen ve 

görülenlerin, okunan ve/ya duyulanların dil aracılığıyla kâğıt üzerine 

güzel ve etkili bir şekilde aktarılmasına yazılı anlatım adı verilir. Bir 

başka ifadeyle yazılı anlatım kişisel, toplumsal, evrensel ve meslekî 

konu ve sorunların, belirli bir amaç doğrultusunda, dil kuralları ile 

anlatım tekniklerine uygun olarak uyumlu bir bütünlük içinde yazıyla 

anlatılmasıdır. 

Bu tanımlardan çıkarılacak sonuç: Kelime ve cümlelerle oluşturulan 

her yazının değil, bir düzene sokulmuş, okuyucu üzerinde belirli bir etki 

oluşturabilen anlatımların “yazılı anlatım” sayılacağıdır. “Mehmet 

Kaplan kompozisyonla ilgili yazısında öğrencilerin yazılı anlatım 

güçlüklerini şöyle ifade etmektedir; "Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını 

okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var. Fakat konu ile ilgisi yok ve 

karmakarışık. Kompozisyon bunların zıddıdır. Çeşitli konularda 

düzensiz bir yığın sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci herhangi bir 

konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli, fikirlerini bir sıraya 

koymasını öğrenmelidir." (Toparlı, 2000) Mehmet Kaplan’ın 

kompozisyonla ilgili duruma günümüzde de yoğun ve yaygın olarak 

rastlanmaktadır.   

Kantemir’e (1991) göre her insan, bir duygu, düşünce ve intiba 

deposudur. Bu, herkesin belli bir düzeyde anlatacak bir şeyleri olduğunun 

da göstergesidir. Önemli olan, ana fikre uzaklığına göre seçilen 

malzemenin bir plan dâhilinde yazıya aktarılmasıdır. Yani kompozisyonun 

temelinde, yazılanların “konuyla ilgili olma” durumu söz konusudur. 

Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy (2004) ise, kompozisyon yazma 

çalışmalarında konuyla ilgili üretilen düşünceler ve bu düşüncelerin 
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planlanması yanında “anlatım” öğesinin de oldukça önemli olduğunu 

savunmuşlardır. Öğrencilerin kompozisyon yazarken konu bağlamında 

üretmiş oldukları düşünceleri belli bir plana göre yazmaları, aslında “neyi” 

“nerede” kullanacaklarını bilmelerine bağlıdır. Ancak bu iyi bir 

kompozisyon çalışması için yeterli değildir. Belli bir plan dâhilinde 

verilecek olan düşüncelerin “nasıl” anlatılacağı da kompozisyona yön 

veren önemli unsurlardan biridir. 

Ağca’ya (1999) göreyse, öğrencilerin kompozisyon yazarken 

başarılarını etkileyen ana unsurlar şunlardır: (1) düşünme gücü  (2) fikir 

üretme gücü (3) duygu zenginliği (4) tecrübe zenginliği ve gözlem gücü 

(5) planlama. Ağca’nın ortaya koyduğu bu unsurlar çerçevesinde 

“kompozisyon için önemli olan ölçütler”, seçilen konu üzerindeki 

öğrencilerin birikimi, bu birikime bağlı şekillenen düşünceler ve bu 

düşüncelere bağlı olarak yapılan planlamadır, denebilir (Konedralı ve 

Özder, 2008). 

Yazma aşamaları dikkate alınmadan öğrencilerin kendilerine verilen 

konu hakkında yazmaları istenirken öğrencilerin konuya yabancılığı ve 

nasıl yazacaklarına dair bir yol gösterilmemesi de öğrencilerde yazma 

kaygısına ve tutukluğuna neden olmaktadır (Hall, 1998). Bu durum 

öğrencilerde yazmaya karşı olumsuz bir tutum sergilemelerine neden 

olmaktadır. Öğretmenler farklı etkinliklerle öğrencilerin düşüncelerini 

açığa çıkarmalarını, sıraya koymalarını, ardından doğru ve etkili biçimde 

ifade etmelerini sağlamalıdır. 

Dil becerilerinin bir parçası olan yazma becerisinde sağlam bir 

cümle bilgisine sahip olmak, yazım ve noktalama kurallarına uymak, 

özgün bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek oldukça 

önemlidir. Bunların yanı sıra yazmak, kelimeleri tüm anlam 

boyutlarıyla doğru anlamlandırma ve doğru yerde kullanabilme 

becerisine dayanır (Uslu Üstten, 2014).  

Çalışmanın önemi 

Üniversite öğretimi görmekte olanların, özellikle birkaç yıl sonra 

öğretmen olacak öğretmen adaylarının Türkçe yazı dilinin (edebi dil) 

gereklerine uyarak kullanabilmeleri, kendilerini yazılarında tam ve doğru 

ifade edebilmeleri, anlatımla ilgili yanlışlardan sakınabilmeleri önemlidir. 

Sınıf içi ve dışındaki öğrenci–öğretmen arasındaki iletişim, dilin doğru ve 

kurallara uygun bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir. Kişiler arasındaki 

anlaşmayı sağlayan araçlardan biri olan yazılı anlatımın da ölçünlü 

(standart) dilin gereklerine uygun olması önemlidir. 

Öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve etkili bir biçimde konuşma ve 

yazma becerisi edinmesinde; ana dilinin özelliklerini, kurallarını ve 

güzelliklerini fark edip sevmesinde güzel konuşma alıştırmaları yanında 
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yazılı anlatım etkinliklerinin önemi büyüktür. Duygu, düşünce ve 

yaşananların muhataplara aktarılmasının etkili bir yolu da yazılı 

anlatımdır.  

Güzel yazma, kişinin kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade 

etmesinde, sosyal çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasında, başkalarını 

anlamasında etkilidir. Yazılı anlatım çalışmaları, öğrencilere, Türkçeyi 

doğru, akıcı ve etkili biçimde yazma alışkanlığı kazandırma yanında, 

bu beceriyi geliştirme, ileride girecekleri değişik sosyal çevrelerde 

kendilerini, gerektiğinde sözlü olarak, rahat ve özgürce ifade etme, 

bağımsız bir kişilik oluşturma ve anlatımda kendilerine olan güven 

duygularını artırmaya da katkıda bulunur.  

Yazılı anlatım, sözlü anlatımdan biraz farklı ve karmaşıktır. 

Konuşurken dinleyenin göstereceği tepkiler (yüz ifadesinin değişmesi, 

soru sorması…) bizi hemen etkileyerek amacımız yönünden konuşmamızı 

şu ya da bu doğrultuda değiştirebilmeye yönlendirmesine karşın, yazıda 

böyle bir imkân yoktur. Yazıda her şeyi önceden iyice hesaplayarak, 

yazımızı okuyacak kimsenin düşünce ya da duygularımızı tam bizim 

istediğimiz biçimde anlamasını sağlayıcı önlemleri önceden almamız 

gerekir. Çünkü yapacağımız yanlışları sonradan düzeltemez, eksikleri 

tamamlayamayız. Ayrıca yazılı anlatımın belli ve kesin kuralları vardır. 

Yazı yazarken bunlara uymamız, düşüncelerimizi kurallara uygun 

cümleler durumuna getirmemiz, bu cümleleri en etkili ve amacımıza en iyi 

varacak biçimde sıralamamız gerekir. Bunun içindir ki, yazma öğretimi ve 

yazılı anlatım, öteden beri Türkçe dersinin en önemli etkinliklerinden biri 

olagelmiştir; böyle olmayı da sürdürecektir. 

 

Çalışmanın amacı 

Bu çalışmayla Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin duygu, 

düşünce ve tasarımlarını yazılı anlatım yoluyla anlatmada kendilerini ne 

ölçüde yeterli buldukları hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.   

Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarını, 

imla ve noktalama kurallarına göre yazma hususunda kendilerini nasıl 

değerlendiriyor? 

2. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarında 

kendilerini dil, anlatım ve mantık bakımından bir bütünlük içinde ifade 

ettiğini düşünüyor mu?  

3. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarında 

giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini uygun bir şekilde oluşturabiliyor mu? 
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4. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarında 

anlamca açık cümleler kurduğunu düşünüyor mu?  

5. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarında 

ana düşünceyi desteklemek üzere isabetli yardımcı düşünceler seçtiğini 

düşünüyor mu?  

6. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri yazılı anlatımlarında 

kendilerini tam ve doğru bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor mu?  

7. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, mahalli ağız 

özelliklerini yazılı anlatımlarına yansıtmama hususunda başarılı olabiliyor 

mu?   

8. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, genel tutum ve 

yaklaşımlarıyla (derli toplu-dağınık, düzenli-düzensiz, disiplinli-

disiplinsiz, kuralları önemser- kuralları önemsemez gibi karakteristik 

özellikleri) yazı dilini kullanabilmeleri arasında ilişki olduğunu düşünüyor 

mu? 

9. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri kitap okuyup okumama 

durumları ya da kitap okuma sıklığıyla yazılı anlatım becerileri arasında 

belli bir ilişki olduğunu düşünüyor mu? 

10. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, bilgisayar ve telefonla 

haberleşirken kullanılan kısaltmalar ya da yapılan yanlışlıkların yazılı 

anlatım becerilerini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor mu? 

 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

deseninde şekillenmiştir. Durum çalışması, betimsel, bütüncül, keşfe 

dayalı bulgulara ulaşmayı amaçlayan ve tümevarımcı  bir araştırmadır 

(Rossman ve Rollis, 2003). Durum çalışmasının en önemli özelliği, bir 

birey, grup, konu veya durum üzerinde yoğunlaşarak asıl anlaşılması 

gerekeni keşfetmeye çalışması, süreci en ince ayrıntılarıyla tanımlama, 

iç yüzünü anlamaya çalışarak betimlemek ve bütüncül bulgular elde 

etmeyi hedeflemesidir (Merriam, 2013; Stake, 1995). Bu odak 

kapsamında araştırma belirli sayıda katılımcıya uygulanarak konuya 

ilişkin durumlar betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri analiz 

yöntemi olarak betimsel analiz kullanılmış, her bir soruya verilen 

cevaplar için öğrenci sayılarını ifade eden frekanslar belirlenmiştir. 

 

Çalışma grubu 
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Bu çalışmayla Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinin 

duygu, düşünce ve tasarımlarını yazılı anlatım yoluyla anlatmada 

kendilerini ne ölçüde yeterli buldukları hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amaçlanmıştır: Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 

110 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Görüşme formu 

Bu çalışmada öğrencilere uygulanmak üzere 10 maddelik görüşme 

formu geliştirilmiştir. Görüşme formunun geçerlik ve güvenirliğini 

sağlamak için önce 30 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır.  Hazırlanan 

görüşme formundaki soruların dil ve anlatım bakımdan açık ve anlaşılır 

olup olmadığını değerlendirmek üzere Türkçe Öğretmenliği Bölümündeki 

3 ayrı öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuş; soruların bilimsel araştırma 

konusuna uygun olup olmadığı hususunda da “Ölçme ve Değerlendirme”, 

“Bilimsel Araştırma” derslerini okutan 2 alan uzmanının görüşü alınmıştır. 

Yapılan önerilere göre “Görüşme Formu”ndan 4 soru çıkarılmış; dil ve 

anlatım bakımından da yapılan öneriler dikkate alınarak Forma son şekli 

verilmiştir. 

Görüşme formunun doldurulması aşamasında katılımcılar, 

araştırmanın amacı, araştırma süreci, soruların sayı ve kapsamı 

hakkında bilgilendirilmiştir. Görüşme öncesi katılımcıların samimi 

cevap vermesini sağlamak amacıyla görüşme başlamadan önce kişisel 

bilgilerin saklı kalacağı, isimlerinin hiçbir şekilde verilmeyeceği ve 

verilerin yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanılacağı teminatı 

verilmiş ve görüşmeler, araştırmacı ve katılımcıların yalnız 

kalabilecekleri uygun bir ortamda (genellikle sınıf ortamında derse 

başlarken) gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular ve Yorum 

Elde edilen bulgular, araştırma sorularının sırasına göre düzenlenmiştir. 

Öğrencilerin araştırma sorularına verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar 

yapılmıştır. Açık uçlu sorular soruların sırası sabit tutulmuş her bölüm kendi 

içinde yorumlanmıştır.  
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Tablo: 1. Öğrenciler yazılı anlatımlarını, imla ve noktalama kurallarına 

göre yazma hususunda kendilerini nasıl değerlendiriyor? 

 Kategoriler Frekans 

1 Sorumluluk olarak gördüğü için dikkat edenler 04 

2 Kendilerini oldukça iyi görenler 40 

3 Yeterli olmasa da kendilerini iyi görenler 30 

4 Kendini geliştirmeye çalışanlar 06 

5 Kötü olduğunu düşünenler 21 

6 Cevap vermeyenler 9 

Toplam 110 

 

Tablo 1’de öğrencilerin “yazılı anlatımlarını imla ve noktalama 

kurallarına göre yazma hususunda kendilerini nasıl değerlendirdikleri” ne 

dair görüşleri kategoriler halinde yer almaktadır. Aşağıda bazı öğrencilerin 

cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Ö1: İmla ve noktalama kurallarına dikkat ederim. Çünkü Türkçe 

öğretmeni olarak bu benim sorumluluğumdur. 

Ö2: Oldukça iyi olduğumu düşünüyorum. %90 oranında kendimi iyi 

görüyorum. 

Ö5: Yeterli seviyede olmasam da kabataslak olarak noktalama, virgül 

vb.ni yerinde kullanabiliyorum. Ağır cümlelerde yerine getiremiyorum.  

Ö 11: Kötü olduğumu düşünüyorum, çünkü imla ve noktalama kuralları 

konusunda hem bilgim eksik hem de bilgim olsa bile bunu yazı yazarken 

uygulayamıyorum.  

Ö 35: Kendimi yeterli buluyorum. Ama bir Türkçe öğretmenine göre 

biraz daha geliştirmeliyim. 

Tablo: 2. Öğrenciler yazılı anlatımlarında kendilerini dil, anlatım ve 

mantık bakımından bir bütünlük içinde ifade ettiğini düşünüyor mu?  

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet 

olanlar çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Günlük tutarak 03 Zayıf kelime 

hazinesi 

04 
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2 Derslerde 

öğrenilenler 

sayesinde 

20 Dikkatsizlik 01 

3 Kitap okuyarak 55 Sebep 

belirtmeyenler 

09 

4 Bolca dinleyerek 03 

5 Yazı yazarak 03 

6 Televizyon 

programları 

sayesinde 

12 

Toplam 96  14 

 

Tablo 2’de öğrencilerin “yazılı anlatımlarında dil, anlatım ve mantık 

bakımından bir bütünlük içinde kendilerini ifade edip etmedikleri”ne dair 

görüşleri yer almaktadır.  

 

Ö78: Evet, yazılarımın anlamlı bir şekilde olması için düzgün ve anlamlı 

kelimeler kullanıyorum. Kitap okuyarak ve okuduğum metinlerdeki cümle 

yapısına dikkat ederek yazıyorum. 

Ö85: Hayır çünkü kelime haznem çok geniş olmadığı için bir durumu 

ifade etmek için bazen kelime kıtlığı çekiyorum diyebilirim. 

Ö94: Evet kitap okuyarak ve hikâye yazarak bu beceriyi kazandım. 

Ö97:  Hayır, cümleler arasında kopukluk ve mantık hataları olduğunu 

düşünüyorum. 

Ö104: Evet, düşünüyorum. Bu beceriyi kitap okuyarak, şiir okuyarak 

geliştirdiğimi düşünüyorum. Televizyon ve film izlemenin de faydası 

olduğunu düşünüyorum. 

Anlatımın gerçek temeli düşüncedir. Ne kadar güzel ifade edilirse 

edilsin, düşünceden yoksun olan bir anlatım, nispî olarak değersizdir. 

Yazma ile ilgili gözetilecek ilk ve en önemli faktör düşüncedir. Doğru ve 

sağlıklı düşünmeyi sürdüren öğrenci, çoğu durumda kendini açık ve etkili 

bir şekilde ifade etme gücünü kazanmada başarılı olur. Düşüncenin 

anlatımdan yahut fikir gücünün kelime gücünden daha önemli olduğuna 

öğrencilerin inanmaları sağlanmalıdır. Böyle bir yaklaşım, öğrencileri boş 

ve kof bir üslupçuluktan korur. Aksi takdirde anlatım, duygu ve 

düşünceden yoksun kalır (Calp, 2007). 
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Tablo: 3. Öğrenciler, yazılı anlatımlarında giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerini uygun bir şekilde oluşturabiliyor mu? 

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet 

olanlar çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Yazma denemeleri 

yaparak 

09 Bağlantı yapmayı 

bilmemek 

07 

2 Derslerde 

öğrenilenler 

sayesinde 

20 İlgisizlik 03 

3 Kitap, dergi, gazete 

okuyarak 

53 Dikkat dağınıklığı 03 

4 Önceden taslak 

hazırlayarak 

07 Genel bilgi eksikliği 05 

5  - Sabırsızlık 02 

6  - Üniversitede böyle 

bir eğitim 

verilmemesi 

01 

Toplam 89  21 

Kompozisyon derslerindeki planlama, giriş - gelişme – sonuç 

aşamalarıyla ilintilidir. Tablo 3’te öğrencilerin “yazılı anlatımlarında giriş, 

gelişme ve sonuç bölümlerini (başta, ortada, sonda anlatılacakları) uygun bir 

şekilde oluşturup oluşturmadıkları”na dair görüşleri yer almaktadır.  

Ö1: Evet, konuşmayla birlikte yazma becerimde de kendimi geliştirmem 

gerektiğini düşünüyorum. Bunu için arada bir küçük hikâyeler yazıyorum. 

Yazdıklarımda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ediyorum. 

Ö3: Hayır, çünkü bazen bir yazıyı yazarken sabırsızca davranıp erkenden 

bitmesi için uğraşıyorum. Bunun için uğraşırken giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerini kurallarını atladığım çok oluyor. 

Ö7: Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturabilmekteyim. Çünkü 

yazıya başlamadan önce taslak yapar,  nerede geçişler yapacağımı planlarım. 

Ö11: Hayır, çünkü bazen bu kuralı unutuyorum ya da hatırlasam bile bu 

bölümleri nasıl birbirine bağlayacağımı ya da ayıracağımı bilmiyorum. 

Ö31: Yazı yazmayı daha doğrusu kompozisyon ya da başka türlerde 

yazmaya ilgim yok 
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Ö40. Hayır, çünkü dikkat dağınıklığı yaşıyorum. Bazen bu da konuyu 

kavramamı ve geliştirmemi engelliyor  

Ö50: Evet, bu beceriyi okuduğum kitapları doğru ve bana yararı 

dokunacak şekilde okumamla ve yazılardaki mesajları da idrak etmemle 

kazandım. Kazandığım bu beceriyi sadece kitapla değil makale, gazetelerle 

de geliştirmeyi başardım. 

Tablo: 4. Öğrenciler yazılı anlatımlarında anlamca açık cümleler 

kurduğunu düşünüyor mu?  

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet 

olanlar çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Kitap, dergi, gazete 

okuyarak 

61 Kelime dağarcığının 

eksikliği 

05 

2 Derslerde 

öğrenilenler 

sayesinde 

23 Ağdalı bir dil 

kullanmaya çalışmak 

03 

3 Anlaşılmanın 

önemine duyulan 

inanç 

12 Yeteneksizlik algısı 05 

4 - 00 Devrik cümle 

kullanmak 

01 

Toplam 96  14 

 

Tablo 4’te öğrencilerin “oluşturdukları yazılı anlatımlarında anlamca 

açık cümleler kurup kurmadıkları”na dair görüşleri yer almaktadır.  

Ö1: Hayır, çünkü yazılarımda uzun uzun betimlemeler yapıyorum. Çoğu 

kez kapalı cümleler yazıyorum. Ayrıca devrik cümle de kuruyorum. 

Ö5: Evet, ağır cümle yapısını kullanmıyorum. Genellikle çoğunluğun 

anlayabileceği cümle yapılarım var. 

Ö38: Evet, bu alışkanlık çok okuyarak ve yazarak kazandım. 

Ö48: Evet, karşı tarafın ve kendimin anlaşılır olmasını isterim. Bu 

alışkanlığı hocam tarafından aldım. 

Ö65: Anlamca açık cümleler kurduğum kanaatindeyim. Benim için ilk 

önemli olan şey anlaşılmaktır. Anlaşılmayacağımı düşündüğüm bir dil 

kullanmam. İnsan kendini anlatabildiği ifade edebildiği kadar var olduğuna 

inanıyorum. Böyle düşündüğüm için bu beceriyi kazandım.  
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Ö74: Hayır çünkü çoğu zaman derin manalı cümleler kurmaya çalıştığım 

için bu da ister istemez anlamda bir kapalılığa yol açmaktadır. 

Ö103: Hayır, anlamca açık cümleler kurduğumu düşünmüyorum. Bunu 

da kelime darağacımın az olmasına bağlıyorum. 

 

Tablo: 5. Öğrenciler yazılı anlatımlarında ana düşünceyi desteklemek 

üzere isabetli yardımcı düşünceler seçtiğini düşünüyor mu?  

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet olanlar 

çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Kitap, dergi, gazete 

okunması 

43 Yazı yazma 

tecrübesinin 

olmaması 

04 

2 Önceden 

hazırlanılması 

08 Yazma konusuyla 

ilgili bilgi eksikliği 

20 

3 Derslerde 

öğrenilenler 

sayesinde 

26 Gerekli görmeme 03 

4 - 00 Yetersiz hissetme 06 

Toplam 77  33 

 

Tablo 5’te öğrencilerin “yazılı anlatımlarında ana düşünceyi desteklemek 

üzere isabetli yardımcı düşünceler seçip seçmedikleri”ne dair görüşleri yer 

almaktadır.  

Ö7: Hayır, çünkü düşüncelerimin genellikle ana düşünce etrafında 

döndüğünün farkındayım. Çok fazla yazı yazmamamın bir sonucu olarak 

konuyu derinleştirmek adına kullanılan yardımcı düşüncelerin isabetli 

olduğunu düşünmüyorum. 

Ö13: Bazen isabetli yardımcı düşünceler seçemediğimi fark ediyorum. 

Bu da galiba konudaki bilgi eksikliğimden kaynaklanıyor.  

Ö21: Hayır. Pek buna dikkat etmem aslında. Eğer yazdığım anlaşılıyorsa 

gerek görmüyorum pek. 

Ö90: Hayır çünkü bu konuda yetersizim. 

Ö110: Yazılı anlatımlarımda yardımcı düşüncelerimi seçerken isabetli 

seçiyorum. Bunun sebebi yazacağım konu hakkında önceden araştırma 

yapmamdır. Araştırmalarım sonucu fikirleri belirleyip yazmaya başlıyorum. 
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Tablo: 6. Üniversite öğrencileri yazılı anlatımlarında kendilerini tam ve 

doğru bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor mu?  

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet olanlar 

çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Empati becerisine 

sahip olma 

02 Alınan yetersiz 

eğitim 

8 

2 Ana fikre 

odaklanabilme 

06 Kitap okumama 12 

3 İyice düşünerek 

yazma 

02 Yeteneksizlik 04 

4 Kitap okuma 42 - 00 

5 Özgüven sahibi 

olma 

13 - 00 

6 Yazma hazırlığı 

yapma 

03 - 00 

7 Zengin kelime 

hazinesine sahip 

olma 

18 - 00 

Toplam 86 - 24 

 

Tablo 6’da öğrencilerin “yazılı anlatımlarında kendilerini tam ve doğru 

bir şekilde ifade edip edemedikleri”ne dair görüşleri yer almaktadır.  

Ö12: Evet. Pekâlâ, ifade edebiliyorum ve yazılarımda kendimi. 

Okuyucunun yerine kendimi koyup o gözle okumama bir nevi empati 

yapmama borçluyum bu yeterliliğimi.  

Ö18: Hayır. Üniversitemizde yazma eğitimiyle ilgili verilen dersler tam 

yerinde olmadığı ya da isabetli ve yetersiz olduğu için yazma konusunda az 

çok eksiklerim oluyor.  

Ö19. Evet edebiliyorum. Bunu da kelime hazinemin iyi olmasına 

bağlıyorum. Çünkü kelime haznesi bir kuvvettir ve kelime hazinesi zengin 

insanların kendilerini ifade etmede başarılı olduklarının bilincindeyim. 

Ö38: Evet, yazılarımda kendimi tam ve doğru ifade edebildiğimi 

düşünüyorum. Bu durumda en başta kendime olan özgüvenimdendir. 
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Ö43: Hayır, tam bir şekilde ifade ettiğimi düşünmüyorum. Bununda kitap 

okuma ile alakalı bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim.   

Ö110. Genel olarak yazdıklarımda kendimi doğru ve etkili bir şekilde 

ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani kurduğum tüm devrik cümlelere rağmen 

yazdıklarımı doğru bir şekilde okuyucu tarafından anlaşılıyor. Bunun sebebi 

de yazdıklarımdan önce konuyla ilgili yazma hazırlığı yapmamdır. 

 

Tablo: 7. Öğrenciler, mahalli ağız özelliklerini yazılı anlatımlarına 

yansıtmama hususunda başarılı olabiliyor mu?   

Sıra Kategoriler 

 Cevabı evet olanlar 

çünkü… 

Frekans Cevabı hayır 

olanlar çünkü… 

Frekans 

1 Kitap okuma 

alışkanlığının olması 

33 Alınan yetersiz 

eğitim 

04 

2 Hiç mahalli ağız 

kullanmamış olma 

54 Türkçeyi sonradan 

öğrenme 

19 

Toplam 87  23 

 

Tablo 7’de öğrencilerin “yazılı anlatımlarında mahalli ağız 

özelliklerinizi yansıtmama hususunda başarılı olup olamadıkları”na dair 

görüşleri yer almaktadır.  

Ö77: Evet, bunu kitap okuyarak atlattım. 

Ö78: Evet, okuduğum kitaplara borçluyum. Olduğunca ağız özellikleri 

kullanmadan yazıyorum. 

Ö79: Yazılarımda mahalli ağız özelliklerimi yansıtmama konusunda 

başarılıyım. Bunu okuyarak, telaffuzuma dikkat ederek elde ettim. 

Ö84: Evet, küçük yaşlardan itibaren mahalli ağızlı konuşmamamın etkili 

olduğunu düşünüyorum.  

Ö110: Hayır, çünkü daha önce de belirttiğim gibi Arap kökenli olduğum 

bir ailenin çocuğuyum. Türkçeyi sonradan öğrendim. Dili kullanmada azda 

olsa hâlâ eksikliklerim var.  

Tablo: 8. Öğrenciler, genel tutum ve yaklaşımlarıyla (derli toplu-

dağınık, düzenli-düzensiz, disiplinli-disiplinsiz, kuralları önemser- 

kuralları önemsemez gibi karakteristik özellikleri) yazı dilini 

kullanabilmeleri arasında ilişki olduğunu düşünüyor mu? 
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Sıra Kategoriler 

1 Cevabı evet 

olanlar  

Frekans Cevabı hayır 

olanlar  

Frekans 

2 İlişkili bulma 91 Yazı beceridir 04 

Toplam 91 İlişki yoktur 15 

 

Tablo 8’de öğrencilerin “genel tutum ve yaklaşımlarının (derli toplu-

dağınık, düzenli-düzensiz, disiplinli-disiplinsiz, kuralları önemser- 

kuralları önemsemez gibi karakteristik özellikleri) ile yazı dilini 

kullanabilmeleri arasında ilişki olduğunu düşünüp düşünmedikleri”ne dair 

görüşleri yer almaktadır.  

Ö37. Evet, yazı ile karakter birebir bağlantılı olmasa da kendimi 

gözlemleyerek ufak da olsa bağlantı olduğunu gözlemledim. 

Ö47. Düşünmüyorum. Çünkü evde derli toplu biri değilim ama yazımın 

derli toplu olduğunu düşünüyorum.  

Ö54. Hayır Yazılara karşı tutumum derli topludur ve karakteristik bir 

yazım vardır. Bunun dil ile ilişkisi olduğunu düşünmüyorum daha çok beceri 

işidir. 

Ö55. Evet Ben genellikle derli toplu ve kuralları önemseyen biriyim. Bu 

yüzden yazılarımı derli toplu düzenli bir şekilde, dil ve anlatım kurallarına 

uygun olarak yazmaya özen gösteriyorum. 

Ö82. Evet, düşünüyorum. Çünkü derli toplu, titiz, disiplinli karakterim 

yazdığım yazıların düzenli olmasından anlaşılıyor. Zaten bir insanın kişilik 

ister istemez yaptığı her davranışa yansır. 

Ö103. Evet, genel tutum ve yaklaşımım ile yazı dilimin arasında bağlantı 

olduğunu düşünüyorum. Düzenli biri olduğum için yazı dilinde de düzene 

ve anlam bütünlüğüne önem veriyorum. 

Ö105. Evet, düşünüyorum çünkü insanın karakteri düşüncelerine yansır. 

Ö106. Evet, insanın yazıları kendi karakter özelliklerinin eseridir. 

Yazı, insanın kişilik özelliklerini, genel tutum ve davranışlarını ortaya 

koyan önemli bir göstergedir. Bu bağlamda, kişinin yazdıkları, onu 

insanlara yansıtan bir ayna gibidir. Günlük hayatında derli toplu bir kişiliğe 

sahip olanların yazılarında noktalama işaretlerine dikkat eden, tertipli ve 

düzenli yazmaya çaba gösteren, anlatmak istediklerini açık bir şekilde dile 

getiren ve kelimelerini özenle seçen bir tutum sergilemeleri muhtemeldir. 
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Tablo: 9. Öğrenciler kitap okuyup okumama durumları ya da kitap 

okuma sıklığıyla yazılı anlatım becerileri arasında belli bir ilişki olduğunu 

düşünüyor mu? 

Sıra Kategoriler 

1 Cevabı evet 

olanlar  

Frekans Cevabı hayır 

olanlar  

Frekans 

2 İlişkili bulma 93 İlişki yoktur 16 

Toplam 93  16 

Tablo 9’da öğrencilerin “üniversite öğrencisi olarak kitap okuyup 

okumama durumu ya da kitap okuma sıklığı ile yazma düzeyleri arasında 

belli bir ilişki olup olmadığı”na dair görüşleri yer almaktadır.  

Ö6: Herkesçe bilinir ki okuma ve yazma alışkanlıkları birbirini tamamlar 

niteliktedir. Zaten okuma alışkanlığı olan bir insanın yazılarında yanlış 

yapma durumu daha az olur. Bu konuda eksikliğimi tamamlamaya çalışırım. 

Ö8: Evet, okuma sıklığı ile yazma düzeyinde doğru bir oranda olacağını 

düşünüyorum. Ne kadar çok kitap okursak o denli yazılarımız daha güzel 

olur. 

Ö15: Evet Bir üniversite öğrencisine göre çok az denebilecek sayıda kitap 

okuyorum, okuma sıklığı da yazı yazma düzeyi arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Şu anki yazma düzeyim okuma sıklığımla doğrudan ilişkilidir. 

Ö23: Bence zıt bir ilişki vardır. Fazla kitap okumuyorum ama elimden 

geldiğince şiir ve söz yazıyorum.  

Ö70: Evet çünkü düzenli olarak kitap okuyorum. Bu okuma 

alışkanlığımın hem konuşmamda hem de bir metin yazarken yazı yazmamda 

ekili olduğunu görüyorum. 

Ö77: Hayır. Ben kitap okumayı severim. Her türlü kitap okurum. Ama 

yazı yazmakla pek aram yoktur. Bir ilişki yok bence. 

Ö101:  Hayır düşünmüyorum. Çok sık kitap okumama rağmen yazı 

yazmada kendimi başarılı görmüyorum. 

Tablo: 10. Öğrenciler, bilgisayar ve telefonla haberleşirken kullanılan 

kısaltmalar ya da yapılan yanlışlıkların yazılı anlatım becerilerini olumsuz 

yönde etkilediğini düşünüyor mu? 

Sıra Kategoriler 

1 Cevabı evet olanlar  Frekans Cevabı hayır 

olanlar  

Frekans 
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2 Etkiliyor 89 İlişki yoktur 21 

Toplam 89  21 

Tablo 10’da öğrencilerin “bilgisayar ve telefonla haberleşirken yapılan 

yanlışlık ya da kısaltmaların yazma yetenekleri ve yazı dillerini olumsuz 

yönde etkileyip etkilemediği”ne dair görüşleri yer almaktadır.  

Ö8: Evet, düşünüyorum, çünkü bu kısaltmalarla Türkçe’mizin 

yozlaşacağımızı düşünüp bu kısaltmaları kullanmamız gerektiğini 

düşünüyorum. Örneğin slm as gibi. 

Ö14: Dikkat ettiğimiz zaman karşımızdakinin yanlış kullandığı bir 

kelime hemen dikkatimi çekiyor. Örneğin; her şey ayrı yazılır ama bunu 

bitişik yazan arkadaşlarımı uyarıyorum. Ya da sağ ol kelimesini sıklıkla 

kullanıyoruz ama hepimiz yanlış kullanıyoruz ayrı yazılması gerekirken, 

bitişik yazıyoruz. 

Ö18: Evet. Mobil iletişim araçlarında Türkçe’nin yazma konusunda 

ayaklar altında alındığı gözükür. Örneğin; slm, nslsn vb.  

Ö28: Hayır, neden etkilesin ki? Mesaj yazarken bir Türkçeci olarak 

kısaltmaları kullanmamaya çalışıyorum. 

Ö44: Hayır, aksine yazılarımı olumlu yönde etkiliyor. Duygularım 

karşımdakine daha net bir ifadeyle iletebiliyorum.  

Ö78: Hayır Ben çoğunlukla kelimeleri doğru yazmaya çalışıyorum. 

Karşı tarafın yanlış yazması bende herhangi bir etki yaratmıyor. Yani beni 

de yanlış yazmaya sürüklemiyor. 

Ö110: Telefonda mesajlaşırken sosyal medya dilini maalesef ben de 

kullanıyorum. Ama normal yazılarıma bu yansımıyor. Normal yazarken 

bunlara dikkat ediyorum. Telefondaki bu sorunun nedeni de gelişigüzel 

yazmadan kaynaklanıyor sanırım. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin yazı dilini kullanırken 

kendilerini tam ve doğru ifade edemedikleri, etkisinde kaldıkları mahalli 

dili yazı diline yansıttıkları ve çok fazla imla ve noktalama hatası yaptıkları 

belirlenmiştir.  

Yazılı anlatım, kendi kendine öğrenilecek bir iş değildir; yazılı 

anlatımın kendine has teknikleri vardır. Yazı yazarken bunlara uymak, 

düşünceleri kurallara uygun cümleler durumuna getirmek, bu cümleleri 

etkili ve amaca ulaşacak biçimde sıralamak gerekir. Öğrenciler bu 

tekniklerle donatıldığında, bir yazar gibi olmasa da duygu, düşünce ve 

tasarımlarını doğru ve amaca uygun olarak anlatabilirler.  
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Öğrencilerin yazılı anlatımlarını etkileyen ve anlatım bozukluğuna yol 

açan dil bilgisi ile ilgili birçok faktör bulunmaktadır. Literatürde ilk, orta 

ve yükseköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin bir boyutu 

olarak noktalama işaretlerini kullanma bilgi ve becerilerini tespit etmeye 

yönelik birçok çalışmanın yapıldığı bilinmektedir (Arıcı, 2008; Arıcı ve 

Ungan, 2008; Aşıcı ve Mataracı, 1999; Babacan, 2003; Bağcı, 2011; 

Erdemir ve Bayram, 2005; Marchisan ve Alber, 2001). Yazılı anlatımda 

üzerinde durulan bir diğer mesele, kurallar sorunudur. Özellikle elektronik 

ortamlardaki yazışma ve konuşmalardaki kısaltmalar, ünlü seslerin 

kullanılmaması gibi durumlar yazım kurallarının ve noktalama 

işaretlerinin doğru kullanılamamasını da beraberinde getirmektedir (Calp, 

2015). 

Herhangi bir kuşakta çok az insan büyük yazar olabilir; çünkü çok 

az insan geniş toplum kitlelerini ilgilendiren birikime (görüş ve 

düşüncelere) sahiptir. Ancak her insan, düşüncelerini açıkça ve etkili 

olarak ifade etme gücünü kazanabilmelidir. Bu gücün elde edilmesi, 

büyük ölçüde, öncelikle iyi düşünmeye dayanan bir alışkanlık 

meselesidir. 

Bu nedenle, öğrenim görmüş her kişiden edebî değer taşıyan bir ürün 

oluşturması beklenemez. Ancak öğrenim görmüş her kişi, çokça 

zorlanmadan, sıkıntı çekmeden, gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü 

anlatabilmeli; bir dilekçe, bir mektup, bir rapor yazabilmelidir.  

Sallabaş’ın (2007) yaptığı çalışmada, sözlü anlatım çalışmaları 

sırasında yapılan dil ve anlatım yanlışlıkları konusunda uyarılan 

öğrencilerin, yazılı anlatım çalışmaları sırasında bu yanlışlıklar konusunda 

daha dikkatli oldukları belirlenmiştir.      

 Başarılı bir yazı yazabilmek için, kişi ana dilini yetkiyle 

kullanabilmelidir. Çünkü ne kadar geniş bir kültüre ne kadar sağlıklı bir 

görüşe sahip olursa olsun kişi ana dilini, yetkiyle kullanamıyorsa, 

oluşturacağı yazı başarılı olmayacaktır.  

Başarılı bir yazıda, anlatım açık, duru, yalın, etkili ve akıcı olmalıdır. 

Bu da, cümlelerin sağlam, devingen, anlamca ve biçimce yetkin yani 

kusursuz, dil bilgisi kurallarına uygun olmasıyla; sözcüklerin özenle 

seçilerek yerli yerinde kullanılmasıyla ve gereksiz tekrarlardan, söz 

sanatlarından, abartmalardan kaçınmayla sağlanabilir. Kişinin bütün 

bunları gerçekleştirebilmesi için ana diline saygı ve sevgiyle bağlanması; 

ömrü boyunca ana dilini öğrenme çabası içinde olması gerekir. Bu nedenle, 

ana dilini yetkiyle kullanmak isteyen her insan, sabırla, inançla, bilinçle 

çaba harcamak zorundadır. 

Yazılı anlatım kelimelerden başlayarak onları cümle içinde 

kullanmayla devam eden bir etkinliktir. Düşüncelerin, duyguların, 
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tasarıların, hayallerin amacına uygun bir şekilde anlatılabilmesi için doğru 

ve anlaşılır cümleler kurmak gerekir. Anlatılmak istenene uygun olarak 

yazılacak bir cümle dilbilgisi yönünden doğru olmalıdır. Ayrıca duygu ve 

düşünceleri en az kelimeyle anlatabilmeli, cümle ne anlatmak istiyorsa 

okuyan kişi de onu anlamalıdır. Birleşik cümlelerde yan cümlecik ile temel 

cümleciğin içerdiği fikirler birbirini tutmalı, cümle içinde bilinmeyen 

kelimelere, ölçüsüz mecazlara ve abartılı söz sanatlarına 

başvurulmamalıdır.  

Yazma becerisini geliştirmenin yolu bol bol yazmaktır. Yazma 

becerileri oldukça ağır gelişir, çünkü çeşitli alıştırmalarla kazanılacak bir 

beceridir, zaman ister (Demirel, 1999). 

Bu çalışma sonunda belirlenen sorunların çözümü için öğrencilere 

önerilebileceklerin başında yazma konusunda daha dikkatli ve özverili 

olmaları gelmektedir. 

Üniversite düzeyinde öğretim gören öğrencilerin Türkçeyi daha doğru 

bir şekilde kullanabilmeleri ve daha düzgün bir yazılı anlatım becerisine 

ulaşabilmeleri için şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

 Eğitim fakültelerinin Türkçe Eğitimi bölümlerinde okumakta olan 

öğretmen adayları, ana dili eğitimi konusundaki modern yöntem ve 

tekniklerden haberdar edilmelidir. Bu bölümlerdeki “Yazılı Anlatım” 

dersleri öğrencilere teorik bilgiler vermek yerine uygulamalı bir şekilde 

yürütülmelidir. 

 Güzel yazmada, konuşmanın yanında, çok yazmanın ve güzel 

yazıları okuyup incelemenin rolü büyüktür. Bu nedenle yazma 

çalışmaları ile eş zamanlı olarak öğrenciler okumaya karşı 

güdülenmelidir.  

 Yazılı anlatım derslerinde kazandırılacak beceriler, birbirine 

dayalı ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.    

 Yazma çalışmaları salt yazılı anlatımla sınırlandırılmamalı; 

diğer ana dili etkinlikleri ile bütünleştirilmelidir.  Yazma çalışmalarında 

okuma, anlama, sözlü anlatım, yazılı anlatım, dil bilgisi ve imlâ 

etkinlikleri iç içe sürdürülmelidir.  

 Yazılı anlatım çalışmalarında, özellikle, uygulamaya ağırlık 

verilmelidir. Zira yazılı anlatım bir bilgi alanı olmaktan çok beceri 

alanıdır.  

 Önceden belirlenen ve sınırlanan konu ile ilgili yazmaya 

başlamadan önce konu üzerinde ayrıntılı olarak düşünmeye 

alıştırılmalıdır. Düşünme ile yazma arasında önemli bir ilişki vardır. 
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Yazmak için düşünmek gerekir. Öğrenci açık, anlaşılır ve güzel 

yazamıyorsa iyi düşünemiyor demektir.   

 Öğrenciler, yazdıkları yazıyı bir defa kendi kendilerine ve/ya 

arkadaşlarına okumayı alışkanlık haline getirmelidir. Böyle okumaların 

doğru ve etkili yazmada büyük rolü olduğu ve büyük yazarların bile 

bundan yararlandıkları anlatılmalıdır. Hatta zaman zaman yazdıklarını 

bir banda kaydedip dinleyerek anlatımlarını değerlendirme yolu 

seçilmelidir.   

 

KAYNAKÇA 

Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 

Ankara. 

Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2): 209-220. 

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden 

değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20: 

317-327. 

Aşıcı, M. ve Mataracı, E. (1999). İlköğretim birinci kademede, 

öğrencilerin imla ve noktalama ile ilgili bilgi ve beceri düzeyi. Pamukkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6:106-115. 

Babacan, M. (2003). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazılı 

anlatım dersi sınav cevap kâğıtları ve dönem ödevi metinlerinde görülen 

ifade ve yazım yanlışları. Yaşadıkça Eğitim, 79: 33-36. 

Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri 

ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Turkish Studies - International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 

6 (1): 672-684. 

Calp, M., (2007) Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Eğitim 

Kitabevi, Konya. 

Demirel, Ö., (1999). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem-A Yayıncılık 

Erdemir, A. ve Bayram, Y. (2005). Amasya’daki ilköğretim ikinci 

kademe öğrencilerinin imlâ kurallarını kullanma düzeyleri üzerine bir 

değerlendirme. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 171: 140-155. 

Evrener, Y., H. Kozok, H. Rakibet, Ş. Kordal V. Hasoğlu (2007). 

Kişisel görüşme (Değişik okullardan random yolla seçilmiş ilkokul V. sınıf 

öğretmenleri). Lefkoşa - KKTC 



[504] 
 

Gencan, Tahir Nejat (1966) Dilbilgisi, İstanbul, s.1.  

Hall, B. A. (1998). Writer's Block: Research, Past Remediation, and 

Recommendations for Future Treatment. Unpublished Master Thesis, The 

University of Houston-Clear Lake (UMI Number: 1393002). 

Kantemir, E. (1991). Yazılı ve Sözlü Anlatım – I. Ankara: Ankara Üni. 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları (Gözden geçirilmiş üçüncü baskı) 

Kavcar, C., Oğuzkan, F., Sever, S. (1995). Türkçe ve Sınıf 

Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi, Engin Yayınları, Ankara. 

Kavcar, C., Oğuzkan, F., Aksoy, Ö. (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım. 

Ankara: Anı Yayınları 

Konedralı, G., Özder, H., (2008). Yazılı Anlatım Becerisinin 

Geliştirilmesinde “Sözlü Anlatım Destekli Ön Çalışma” Yönteminin 

Etkililiği 

Marchisan, M. L. and Alber, S. R. (2001). The write way: tips for 

teaching the writing process to resistant writers. Intervention in School and 

Clinic, 36(3):154-162. 

Merriam, S. B. (2013). Qualitative research and case study applications 

in education. San Francisco, US: Jossey Bass. 

Sallabaş, M. E. (2007). “İlköğretim V. Sınıf Öğrencilerinin Kendilerini 

Yazılı Olarak İfade Etme Kazanımlarına Ulaşma Düzeyi”. Gazi Üni. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü – Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 

Stake, R. E. (1995). The Art of case study research. Thousand Oks, CA: 

Sage Publications. 

Toparlı, R., (2000). Türk Dili ve Kompozisyon: Ankara 

Tural, S. K. (1993). Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdad Yayınları, 

Ankara.  

Uslu Üstten, A. (2014) Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında 

Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme, 

International Journal of Language Academy, ISSN: 2342-0251,Volume 

2/3 Autumn 

Villalon, J., & Calvo, R. A. (2011). Concept Maps as Cognitive 

Visualizations of Writing Assignments. Educational Technology & 

Society, 14 (3), 16–27 

Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve Dil, (Çev: S. Koray), İstanbul: 

Toplumsal Dönüşüm Yayınları. 

 



[505] 
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Giriş 

Coğrafya Öğretimi ve Önemi  

Coğrafya insanın yaşadığı alanı ve onunla olan ilişkilerini inceleyen bir 

bilimdir. İnsanın yaşadığı alan yani mekân, canlı ve cansızlardan meydana 

gelmektedir. Coğrafya bu mekânın insan ile olan ilişkilerini konu edinir. 

Yeryüzünde görülen bütün olaylar insan yaşamını etkilediği için 

coğrafyanın konusunu oluşturur (Ünlü, 2014). 

İnsanlar yaşayabilmek ve yaşam düzeylerini yükseltebilmek için, diğer 

bilgilerin yanında coğrafi bilgilere de ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler coğrafya 

öğretimi ile elde edilir. Yer bulmak, haritalardan yararlanmak, yurt ve 

vatan sevgisinin güçlenmesini sağlamak, ülkeleri birbirleriyle 

karşılaştırabilmek, dünyadaki sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek, 

Ülkeye ya da yaşadığımız yere göre kalkınma planları hazırlayabilmek, 

çevre bilinci kazanabilmek ve savaş sırasında coğrafi bilgiler elde 

edebilmek için coğrafya öğretimi gerekliliktir (Şahin, 2003). 

Coğrafya öğretiminin temel amacı, bireylere yaşadıkları bölge ve 

ülkeyi tanıtmak, çevresiyle ilgili olumlu bilgi, duygu ve tutumlar 

geliştirmektir. Öğrencilerin yerleşim, köy, kent, yöre, bölge, ülke, doğal 

çevre ve toplumsal çevre kavramlarıyla tanışmalarını sağlamaktır. 

Yaşadığı çevreyi, ülkeyi ve nihayetinde dünyayı tanıyan bireyler, yakından 

uzağa, somuttan soyuta doğru, genel kültür ve bilgi dünyalarını 

genişletmektedirler. Bu sayede bu bireyler kendilerini geliştirebilirler. 

Ayrıca coğrafya öğretimi sayesinde de öğrencilerde vatanseverlik 

duyguları geliştirilebilir. Bunu barış ilkelerine dikkat ederek kazanmalarını 

sağlayabilir. Öğrenciler coğrafya konuları ile yaşadıkları mekânın 

özelliklerini ve bu mekânın diğer mekânlardan benzerliklerini, 
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farklılıklarını anlayabilirler. Çevre bilincinden, ekolojik dengeye ve 

kültürlere kadar, birçok doğal yapıyı öğrenebilirler (Atasoy, 2010). 

Sosyal Bilgiler ve Coğrafya  

Sosyal Bilgiler dersini oluşturan disiplinlerden birisi olan coğrafya, 

öğrencilerin yakın çevresinden başlayarak meydana gelen olaylar hakkında 

doğru bir algı ve bilinç kazanmalarında önemli bir yere sahiptir. 

Coğrafyanın inceleme alanı dikkate alındığında insan merkezinde çevre ve 

doğal olaylar ile insan arasındaki etkileşimi ön planda tuttuğu 

görülmektedir. Dolayısıyla Sosyal Bilgiler dersinin işlevini yerine 

getirirken coğrafya ve coğrafya öğretiminin ne derece önemli olduğu daha 

çok dikkat çekmektedir (Yıldırım, 2016). 

Sosyal Bilimlerin ve dolayısıyla Sosyal Bilgilerin içinde önemli bir yer 

oluşturan Coğrafya; bir bilgi kategorisi olarak, insanın yaşadığı ve kendi 

istekleri doğrultusunda değiştirmeye çalıştığı dünyanın bazı yönlerini 

betimlemeye ve yorumlamaya çalışmaktadır (Doğanay, 1993). Sosyal 

Bilgiler dersinin ve Coğrafyanın ana kaynağını insan oluşturmaktadır 

(Baydil, 2003). Çünkü gerek Coğrafyanın kendisi ve gerekse Coğrafya 

içerisinde yer alan alt disiplinler inceleme alanı olarak insanla doğa 

arasındaki ilişkiyi ele almışlardır (Şahin, 2003). 

İnsanın doğayla olan ilişkisi ve doğanın insan yasamı üzerindeki etkisi 

yeryüzünün varoluşundan buyana merak konusu olmuş ve incelenmiştir. 

Bu incelemeler sonucunda ulaşılan bilgilerin büyük bir kısmı Coğrafyanın 

temellerini oluşturmuştur (İzbırak, 1993). 

Coğrafyanın bir bütün halinde dünyanın tamamını kapsayan araştırma 

alanı oldukça geniş, araştırma konusu teşkil eden olaylar ise çok 

karmaşıktır. Bu olaylar yalnızca Coğrafyanın değil; Meteoroloji, Jeoloji, 

Hidrolik, Botanik, Jeomorfoloji gibi birçok bilimlerle meşgul olmakta ve 

konusu itibari ile farklı olan bu olaylardan her biri ayrı bir disiplin 

oluşturmaktadır (Erinç, 1984). Coğrafya içerisinde yer alan bu disiplinlerin 

her birisi farklı inceleme, araştırma yöntem ve teknikleri uygulayarak çok 

çeşitli neticeler elde ederler. Bu neticelerin birbirleriyle ilişkilendirilip 

analiz edilmesi ve bütünleştirilmesiyle ortaya Coğrafi bilgi çıkmaktadır 

(Sönmez, 1994). Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji gibi Sosyal 

Bilimlerin ilköğretim öğrencilerinin özelliklerine uygun olarak 

birleştirilerek verildiği Sosyal Bilgiler dersinde, Coğrafya içerisinde yer 

alan alt disiplinler de bir süzgeçten geçirilerek, öğrencilerin yaşamlarında 

kullanabilecekleri, ise yarar olanlar konu edinilmektedir. 

Öğrenciler coğrafya konularından edindikleri bilgiler ile toplum 

yaşamı, ekonomi ve kültürel değerler ile ilgili çeşitli genellemelere 

ulaşabilirler. Öğrenciler bu genellemeleri öğrenerek dünyanın farklı 

yerlerindeki ülkelerin, bölgelerin ekonomik faaliyetleri, siyasi ilişkileri, 
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toplum yaşamları ile ilgili sonuçlara ulaşabilir ve çeşitli sorunlara çözümler 

üretebilirler. Böylece öğrencilerin düşünme becerileri, neden- sonuç 

ilişkisi içinde karar verebilme yetenekleri geliştirilerek Sosyal Bilgiler 

öğretiminin amaçlarına ulaşılmasında önemli bir yol alındığı söylenebilir 

(Salik, 2007). 

Coğrafya öğretiminin ilköğretim düzeyinde amaçları incelendiğinde; 

bireylerin yasadıkları dünyayı tanımaları, yaşamını sürdürdüğü ülkenin 

dünya üzerindeki konumunu bilmeleri, yasadıkları ortamda doğal 

kaynakları nasıl kullanmaları gerektiği gibi konuların öğrencilere 

kavratılmasının önemli olduğu söylenebilir. Gerek bireyin kendisi gerekse 

ülkenin geleceği açısından son derece önem oluşturan bu konuların 

öğrencilere Sosyal Bilgiler dersinde en iyi biçimde verilmesi 

gerekmektedir. 

Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Öğretiminde Kavramlar  

Kavram, “bir şey hakkında zihinde beliren genel düşünce, aynı cinsten 

bütün şeyleri temsil eden soyut ve genel fikir, mefhumdur” (Ayverdi, 2011, 

s. 642). Kavram, “benzer özelliklere sahip varlık, düşünce ve olay 

gruplarına verilen isim olarak tanımlanmaktadır” (Köksal, 2006, s. 474).  

Kavramlar, eğitim-öğretim çağındaki çocukların zihinlerindeki temel 

bilişsel yapıların oluşmasına ve yeni gelen bilgileri anlamlı bir şekilde 

öğrenmelerine olumlu etki etmektedirler. Bu sebeple ilköğretim 

öğrencilerinin sosyal problemleri çözebilmek ve farklı bakış açıları 

kazanabilmek için sosyal bilgiler alanı ile ilgili temel ilkeleri öğrenmeleri 

ve temel kavramları anlamaları, bilmeleri gerekmektedir (Yel, 2006).  

Öğrencilerin kavramları doğru olarak anlamaları ve biçimlendirmeleri, 

Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarına sağlıklı olarak ulaşmak için önemlidir 

(Taşlı, 2005). Bu noktada, kavram konusunda yanılgı yaşayan öğrencilerin 

önceki öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri arasında denge kurması ve bir 

bütünlük sağlaması zorlaşabilir. Başka bir ifade ile, öğrencilerin 

zihinlerinde yanlış çağrışımlar oluşturan kavramlar, öğrencilerin konular 

arasında kurması beklenen bağlantıları kurmalarını engelleyerek Sosyal 

Bilgiler dersinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir (Çepni, 2013).  

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kavramların temelleri ilköğretim 

derslerinde öğrencilere verilmektedir. Bu seviyede kavram öğretimi büyük 

önem arz etmektedir. Çünkü öğrenciye verilebilecek her türlü yanlış ve 

hatalı bilgi, bu bireylerde kavramlarla ilgili yanılgılar oluşmasına sebep 

olacaktır. Coğrafya öğretiminde istenilen başarıların sağlanması ve 

kazanımların elde edilmesi için kavram öğretimiyle ilgili sorunların 

çözüme kavuşturulması gerekir. Çünkü diğer bilim dallarında olduğu gibi 

coğrafya biliminde ve öğretiminde kavramlar bu alanın temelini 
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oluştururlar. Coğrafya eğitim ve öğretiminde kavramlar ve terimler dersin 

öğrencilere aktarımında ve dersin işlenişi sırasında öğrenciye öğretilecek 

bilgilerin yapı taşlarını oluştururlar. Coğrafi olgular ve olaylar, kavram ve 

terimler doğru şekilde öğrenilmesi ile öğrencilerin zihinlerinde yer tutarlar 

(Alım, Özdemir & Yılar, 2008).  

Günümüzde var olan bilgiler okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri 

içerisinde öğretilemeyecek kadar çoktur. Bunun için herhangi bir alanda 

eğitim-öğretim programları hazırlanırken, o alan içerisindeki temel 

kavramlar etkili ve derinlemesine ele alınmalı ve programlar bu hususlar 

göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Temel kavramların başarılı 

şekilde öğrenilmesi sayesinde devam eden daha ileri konuların ve 

kazanımların öğrenilmesi de daha kolay olur (Akdeniz, Yıldız & Yiğit, 

2001).  

Coğrafya alanında son derece önemli olan kavram öğretiminde 

hedeflenen başarının elde edilebilmesi için özellikle eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin rehberliğinde yer alan öğretmenlere büyük görevler 

düşmektedir. Öğretmenler kavramların ve kavram öğretiminin öneminin 

farkında olmalı, öğretim öncesinde kavramları iyi analiz etmelidirler. 

Ayrıca, ders kitaplarının ve eğitim-öğretim materyallerinin 

hazırlanmasında ve seçiminde mümkün olduğu kadar az kavram yanılgısı 

içeren kitaplar ve materyaller seçilmelidir (Morgil, Erdem & Yılmaz, 

2003). 

Coğrafi Kavramların 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer 

Alma Durumu  

Çalışmamızın yapıldığı Burdur ili Merkez ilçesinde 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında, ortaokul 6. Sınıflarda, Sevgi Yayınları tarafından 

hazırlanmış olan Sosyal Bilgiler Ders Kitabı kullanılmaktadır. 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı’nda yer alan “Yeryüzünde Yaşam” 

Ünitesi ders kitabında içerisinde ikinci ünite olarak yer almaktadır. Bu 

ünite de coğrafi konular içerisinde harita, konum, doğal güzellikler, 

ülkemizde iklim alanlarında bilgiler verilirken coğrafi kavramlara geniş bir 

şekilde yer verilmiştir. Genel olarak coğrafi bilgilerin temeli olan 

kavramlar ilgili bu konular içerisinde anlatılmaktadır. 

Ünite içerisinde 6 ana başlık mevcuttur. Bunlarda 4 tanesi coğrafya 

konusu iken, son 2 konu tarih konusudur. 

Coğrafya konularının başlıkları şu şekildedir: 

• Dünya’nın Neresindeyiz? 

• Kutuplardan Ekvatora Değişen Yaşam 

• Eşsiz Ülkem Türkiye 
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• Türkiye’de İklimler 

Kavramlarla ilgili olan ve tarih konuları içerisinde yer alan başlıklar: 

• Tarih Çağları ve Anadolu’da İlk Yerleşmeler 

• İlk Çağda Anadolu ve Çevresi’dir. 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı’nda yer alan “Yeryüzünde Yaşam” 

ünitesine genel bir açıdan baktığımızda ünite içerisinde yer alan coğrafya 

konularını sayesinde öğrencilerde genel coğrafya bilgisinin temelinin 

oluşturulmaya çalışıldığını görmekteyiz.  

“Yeryüzünde Yaşam” ünitesi içerisinde, coğrafya bilgisinin temel 

konularından olan harita bilgisi, kıtalar, matematik konum ve özel konum 

hakkında bilgilerin yer aldığı bu konular bireylerde görsel ve zihinsel 

olarak coğrafi bilgilerin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Bunun 

yanında Dünya üzerindeki farklı iklim tipleri ve insanların farklı 

yaşantıları, sosyal ve ekonomik durumlara iklimin etkisi üzerinde 

durulmuştur. 

Ülkemizin iklim yapısı da bu konular içerisinde yer almış ve iki konu 

başlığı içerisinde anlatılmıştır. Haritaların ve görsellerin desteklediği bu 

anlatımlar içerisinde alt başlıklar içerisinde tespit ettiğimiz kavramlar 

önemli bir şekilde yer almaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, Ortaokul 6. Sınıf programında yer alan “Yeryüzünde 

Yaşam” ünitesinde geçen coğrafi kavramların akademik açıdan öğrenciler 

tarafından öğrenilme durumlarının belirlenmesi ve bu bağlamda konu ile 

ilgili yeni öneriler ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Önemi 

Eğitim ve Öğretim alanındaki dersler içerisinde, öğrencinin yaşadığı 

çevreyi, ülkesini ve dünyayı daha iyi tanıyabilmesi ve öğrenebilmesi için 

Sosyal Bilgiler dersi önemli bir görevi üstlenmektedir. Öğrenciler hem 

geçmişten günümüze bilgiler edinirken, aynı zamanda yaşadığı coğrafyayı 

da Sosyal Bilgiler dersi sayesinde kavramaktadırlar. Ayrıca dersin Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Sosyal Bilgiler Dersinin 

özel amaçlarına baktığımızda coğrafi kavramların öğrenilmesiyle ilgili 

hedefler bulunduğunu görmekteyiz. Bu önemden dolayı Sosyal Bilgiler 

dersinin kazanımlarının ve konularının başarılı ve etkili bir şekilde 

öğrencilere öğretilmesi, kazandırılması gerekmektedir. Sosyal Bilgiler 

dersi içerisinde geçen bu coğrafi kavramların öğrencilerde hedeflenen 

şekilde öğrenilip öğrenilmediğini belirlemek, ortaya çıkan sonuçlara göre, 

coğrafi kavram öğretiminde yeni öneriler ve stratejiler gelişmesine 

yardımcı olmak amacıyla araştırma önem arz etmektedir. Eğitim Öğretim 
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faaliyetlerinin günümüz dünya şartlarında ve teknolojisinde kendisini 

sürekli geliştirmesi gerektiğinden dolayı, Sosyal Bilgiler derslerinde de bu 

öğrenme-öğretme faaliyetlerinin güncel ve etkili olması gerekmektedir. Bu 

nedenle bu araştırma, Sosyal Bilgiler dersi içerisinde coğrafya konularının 

öğretilmesinde, işlenmesinde önemli bir yere sahip olan, coğrafi 

kavramların kazanılması açısından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma nicel, betimsel nitelikte, bir alan araştırması olup, tarama 

modelindedir. Tarama modeli; katılımcıların belirli bir zaman dilimi 

içerisinde fikirlerini, tutumlarını ve görüşlerini ortaya koymak ve bu 

bilgilerden hareketle genellemeler yapabilmek için kullanılan bir modeldir 

(Öztürk, 2014). 

Araştırmanın Kapsamı 

Bu araştırma; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde, Burdur 

ili Merkez ilçesinde yer alan 4 ortaokulda yapılmıştır. Bu okullarda 6. 

sınıfta eğitim-öğrenim gören 132 erkek ve 112 kız olmak üzere 244 

öğrenciye uygulanmıştır. Okullar seçilirken, farklı sosyo-kültürel 

mahallelerde olmaları belirleyici etkendir. Ayrıca yerleşim yerinin 

merkezinden, uzağa doğru bir seçim yapılmıştır.  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okullara ve Cinsiyetlere Göre 

Dağılımı 

Okullar Kız Öğrenci 

Sayısı 

Erkek Öğrenci Sayısı Toplam 

A Okulu 41 52 93 

B Okulu 18 14 32 

C Okulu 27 28 55 

D Okulu 26 38 64 

Toplam 112 132 244 

 

Tablo 1’de verilen bilgilere göre okullara göre araştırmaya katılan öğrenci 

sayıları ise şu şekildedir; A Okulunda 93, B Okulunda 32, C Okulunda 55, 

D Okulunda 64 öğrencidir. 

Problem Cümlesi 

Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı’nda geçen coğrafi 

kavramlara yönelik öğrencilerin akademik başarısı (CKAB) hangi 



[513] 
 

düzeydedir ve bu akademik başarıları, öğrencinin cinsiyetine, ailenin gelir 

durumuna ve öğrenim gördüğü okula göre farklılık göstermekte midir? 

Alt Problemler 

1- Öğrencilerde CKAB hangi düzeydedir? 

2- Öğrencilerin CKAB Puanı cinsiyete göre anlamlı bir fark 

göstermekte midir?  

3- Öğrencilerin CKAB Puanı ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir 

fark göstermekte midir? 

4- Öğrencilerin CKAB Puanı öğrenim gördükleri okula göre anlamlı bir 

fark göstermekte midir? 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma da kullanılan veri toplama aracı; araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş olan iki adet akademik başarı testinden oluşmaktadır.  

Araştırma 6. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 

Ders Kitabı içerisinde bulunan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesi içerisindeki 

coğrafya konuları seçilmiş ve bu konular için bir başarı testi meydana 

getirilmiştir.  

Başarı testi oluşturulurken 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 6. 

Sınıflarda uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve 

Yeryüzünde Yaşam Ünitesi incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda 

programın ve ünitenin kazanımları belirlenmiştir. 

Ünite içerisinde yer alan coğrafya konuları gözden geçirilmiş ve 

konuların anlatımında kullanılan coğrafi kavramlar ayrı ayrı listelenmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgulara göre olan bu 

coğrafi kavramlar, Burdur ili Merkez ilçesinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

olarak görev yapan 4 öğretmene sunulmuş ve onlardan gelen seçimler 

doğrultusunda 40’ar çoktan seçmeli soru havuzundan oluşan kavram testi 

hazırlanmıştır. 40’ar sorudan oluşan bu başarı testi 6. Sınıflarda okuyan 

120 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamanın sonucunda elde edilen 

bulgular test analiz programına (TestAn) girilmiş, madde güçlük ve madde 

ayırt edicilik indeksi hesaplanmıştır. Madde ayırt edicilik indeksine göre 

ayırt ediciliği .3 ile .8 arasında değişen maddelerden seçim yapılmıştır. 

Madde güçlük indeksi de .2 ile .8 arasında olan maddelerden seçilmiştir. 

Bu seçim sonucunda 25’er sorudan oluşturulan coğrafi kavram başarı testi 

hazırlanmıştır. 25’er soruluk bu testten elde edilen veriler, TestAn 

programına girilmiş ve başarı testlerinin ölçüm güvenirliği Kuder-

Richardson 20 (KR-20) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuçlarda coğrafi kavram başarı testi için KR-20 sonucu .80 olarak, 

belirlenmiştir.  Bir test için hazırlanan güvenirlik katsayısının .70 ve daha 
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yüksek olması testin güvenirliği için yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 

2014). Bu nedenle öğrencilerin coğrafi kavram konularında akademik 

başarılarını ölçmek için hazırlanmış olan başarı testinin güvenirliğinin 

yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca hazırlanmış olan coğrafi kavram başarı 

testi için SPSS 25 programında normallik dağılımı işlemi yapılmıştır. Bu 

işlemlerin sonuçlarına göre, coğrafi kavram başarı testi normallik dağılımı 

çarpıklık (Skewness) analizine göre -.734 basıklık (Kurtosis) analizine 

göre de -.354 olarak çıkmıştır. Çarpıklık ve basıklık analizlerinde çıkan 

sonuçların -1 ile +1 arasında yer alması testlerin normal bir dağılım halinde 

olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2014). Bu nedenle elde ettiğimiz 

sonuçlara göre coğrafi kavram başarı testinin normallik dağılımı uygundur.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında yapılan işlemler şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Veri toplama araçları hazırlanmıştır. 

2. Araştırma için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan gerekli olan tüm izinler alınmıştır. 

3. Hazırlanmış olan 40’ar soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli başarı testi 

okullarda uygulanmış, geçerlilik, güvenirlik ve normallik dağılımı 

işlemleri yapılmıştır. Güvenirlik katsayısı KR-20 kavram testi için .80 

olarak bulunmuştur. Normallik dağılımı için de yapılan analiz işlemlerinde 

Skewness analiz sonuçları kavram testi için -.734, Kurtosis analiz sonuçları 

ise kavram testi için -.354 olarak ortaya çıkmıştır.   

4. 25’er soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli coğrafi kavram başarı testi 

4 ortaokulda 244 öğrenciye Ocak 2018’de uygulanmıştır.  

5. Uygulamanın devamında veriler çözümlenmiş ve son olarak bu 

veriler yorumlanmıştır. 

Verileri Çözümleme Teknikleri 

Araştırmada 4 farklı okulda, 6. Sınıfta Sosyal Bilgiler dersi gören 

öğrenciler üzerinde çalışma yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş 

ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın nicel verileri SPSS 25.0 İstatistik 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde ve 

değerlendirilmesinde aşağıda verilen hesaplama teknikleri kullanılmıştır. 

1. Ortalama 

2. Standart Sapma (Ss) 

3. Bağımsız t Testi ( Independent Samples t Testi) 

4. Yüzde (%) 

5. Frekans (f) 
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6. ANOVA (One-Way analysis Of Varience) 

7. Skewness 

8. Kurtosis 

9. Kuder-Richardson 20 (KR-20) 

Bulgular 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu alt problem de “Öğrencilerde Coğrafi Kavramların Akademik 

Başarısı hangi düzeydedir?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

Birinci alt probleme ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram Testi Başarı Ölçümlerine Göre 

Hesaplanan Minimum ve Maximum Değerler, Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Sonuçlarının Dağılımı 

Katılımcılar N Minimum Maximum X̅ Ss 

6. Sınıf Öğr 244 3 25 17.48 5.447 

 

Tablo 2’in standart sapma değerlerine baktığımızda, Sosyal Bilgiler 6. 

sınıf ders kitabındaki coğrafi kavramların akademik başarısı için yapılan 

test sonuçlarına göre standart sapmanın 5.447 olduğu görülmektedir (Tablo 

2, Şekil 1). 

Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabındaki coğrafi kavramların akademik 

başarısı için yapılan test sonuçlarına göre 6. sınıf öğrencileri arasında 25 

sorudan hazırlanmış olan başarı testinde en az 3 soru doğru 

cevaplandırılmış iken, en fazla 25 soru doğru cevaplandırılmıştır (Tablo 2, 

Şekil 1).  

Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabındaki coğrafi kavramların akademik 

başarısı için yapılan test sonuçlarına göre 6. sınıf öğrencilerinin aritmetik 

ortalamaları incelendiğinde ortalama değerinin 17.48 olduğu 

görülmektedir. 25 Sorudan oluşan bu kavramlar testinde 244 öğrencinin 

doğru cevap ortalaması 17.48’dir (Tablo 2, Şekil 1). 

Tabloda ortaya çıkan bu başarı durumu, kavram testi grafiğinde de 

(Şekil-1) sağa doğru oluşmuş yığılmadan anlaşılabileceği gibi, 

öğrencilerin doğru sayılarının yüksekliğini doğrulamaktadır.  
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Şekil1. Kavram Testi Madde Frekans Aralıkları 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu alt problemde “Öğrencilerin CKAB Puanı cinsiyete göre anlamlı bir 

fark göstermekte midir?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

İkinci alt probleme ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.   

 

Tablo 3. 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram Testi Başarı Ölçümlerine 

Göre Başarı Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X̅ S t p 

Erkek 132 17.14 5.883 
-1.075 .283 

Kız 112 17.88 4.871 

 

Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabındaki coğrafi kavramların akademik 

başarısı için 132 erkek ve 112 kız öğrenciye uygulanmış olan test 
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sonuçlarına göre başarı puanları için p=.283 olarak ölçülmüştür. Erkek 

öğrencilerde aritmetik ortalama 17.14 çıkmıştır. Kız öğrencilerde ise 

aritmetik ortalama 17.88 çıkmıştır.  

Sonuç olarak baktığımızda Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabındaki 

coğrafi kavramların akademik başarısı için Öğrencilerin CKAB Puanının 

cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Aritmetik 

ortalamalara baktığımızda kız öğrencilerin küçük bir farkla daha başarılı 

oldukları gözlenmiştir (Tablo 3). 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu alt problemde “Öğrencilerin CKAB Puanı ailenin gelir durumuna 

göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

6. Sınıf öğrencilerinin kavramlar testi uygulamasında verdikleri 

cevaplar incelendiğinde ailelerin gelir durumları şu şekilde oluşmuştur;  

Çok İyi %18,  

İyi %49,  

Orta ve altı %33’tür.  

Bu verilere göre öğrencilerin aileleri büyük kısmı gelir durumu iyi ve 

üstünde olan ailelerden oluşmuştur.  

Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 4. Ailenin Gelir Durumuna Göre 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram 

Testi Başarı Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Gruplar 

Arası 

39.262 2 19.631 

.660 .518 
Grup İçi 7171.636 241 29.758 

Toplam 7210.898 243  

 

6. sınıf öğrencilerine uygulanmış olan, kavram başarı testi puanlarına 

ilişkin ANOVA sonuçları incelendiğinde p=.518 olarak ölçülmüştür. Elde 

edilen analiz sonuçlarına göre p>.05 olduğu için, Öğrencilerin CKAB 

Puanının ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir farkı yoktur (Tablo 4). 
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Tablo 5. Ailenin Gelir Durumuna Göre 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram 

Testi Başarı Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Gelirler N % X̅ S f p 

Çok İyi 44 18 18.14 5.219 

.660 .518 

İyi 120 49 17.57 5.423 

Orta ve 

Altı 

80 33 16.99 5.627 

Toplam 244 100 17.48 5.447 

 

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde, ailelerin gelir durumuna göre 

aritmetik ortalamalar; 

Çok iyi: 18,14 

İyi: 17,57 

Orta ve altı: 16,99 olarak elde edilmiştir.  

En yüksek başarı oranları çok iyi ve iyi olarak belirtilen gruplarda 

bulunmaktadır. Bu verilere göre başarı testi puanları açısından gruplar 

arasında farklılık ortaya çıkmış olsa da p>.518 olarak elde edildiğinden ve 

p>.05 olması nedeniyle bu farkın istatiksel açıdan bir anlamı bulunmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu alt problem de “Öğrencilerin CKAB Puanı öğrenim gördükleri 

okula göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” sorusuna yanıt 

aranmıştır.  

6. sınıflara uygulanmış olan kavramlar testi, 4 farklı okulda 

uygulanmıştır. Okullarda uygulama yapılan öğrenci sayıları yüzdelik 

oranları şu şekildedir;  

A Okulu %38,  

B Okulu %13,  

C Okulu %23,  

D Okulu %26’dır.  

A Okulu araştırma sorularının en çok öğrenciye uygulandığı okul 

olmuştur. 
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Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular Tablo 6 ve Tablo 7’da 

verilmiştir.  

 

Tablo 6. Okullara Göre 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram Testi Başarı 

Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Gruplar 

Arası 

988.492 3 329.497 

12.709 .000 
Grup İçi 6222.406 240 25.927 

Toplam 7210.898 243  

 

6. sınıf öğrencilerine uygulanmış olan, kavram başarı testi puanlarına 

ilişkin ANOVA sonuçları incelendiğinde p=.000 olarak ölçülmüştür. Elde 

edilen analiz sonuçlarına göre p<.05 olduğu için, Öğrencilerin CKAB 

Puanının öğrenim gördükleri okula göre anlamlı bir farkı vardır (Tablo 6). 

 

Tablo 7. Okullara Göre 6. Sınıf Öğrencilerine Ait Kavram Testi Başarı 

Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Okul N % X̅ S f p 

A Okulu 93 38 18.96 4.791 

12.709 .000 

B Okulu 32 13 19.09 5.076 

C Okulu 55 23 17.87 4.800 

D Okulu 64 26 14.19 5.729 

Toplam 244 100 17.48 5.447 

 

 

Tablo 7’daki veriler incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim gördükleri 

okullara göre aritmetik ortalamalar; 
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B Okulu: 19.09 

A Okulu: 18.96 

C Okulu: 17.87 

D Okulu: 14.19 olarak elde edilmiştir.  

Ulaşılan bu analiz sonuçlarına göre, CKAB Puanı açısından okullar 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Özellikle en düşük ortalama 

olan 14.19 aritmetik ortalamasına sahip D Okulu ile diğer okullar arasında 

belirgin bir fark bulunmaktadır. Bunun yanında çok küçük bir oranda da 

olsa B Okulu 19.09’luk aritmetik ortalaması ile, A Okulu’nu geçmiş ve 

kavram başarı testin de en başarılı okul olarak öne çıkmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler dersinde, Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders 

Kitabı “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinde yer alan coğrafya konularının 

anlatımında kullanılan coğrafi kavramların öğrenciler tarafından 

öğrenilme durumları üzerinde durulmuştur.  

Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı “Yeryüzünde 

Yaşam” ünitesindeki coğrafya konularının öğretilmesinde kullanılan 

coğrafi kavramlarla ilgili yapılmış olan istatiksel analiz sonuçları şu 

şekildedir: 

1) Birinci alt problem de, “Öğrencilerde Coğrafi Kavramların 

Akademik Başarısı hangi düzeydedir?” sorusu üzerinde araştırma ve analiz 

yapılmıştır. Birinci alt problemin istatiksel sonuçlarına baktığımızda, 25 

maddeden oluşan başarı testinde, aritmetik ortalama 17.48 olarak çıkmıştır. 

Bu değer % 69.92 oranında bir başarıya tekabül etmektedir. Bu sonuçta 

coğrafi kavram başarı testinin uygulandığı 6. sınıf öğrencilerinin genel 

olarak, coğrafi kavramları öğrenmede başarılı olduklarını söylenebilir. 

Millî Eğitim Bakanlığının öğrenci başarısının değerlendirildiği ilgili 

yönetmeliğin 21. Maddesi “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip 

ortaokullarında dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 

tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar 

başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir” (MEB 

Yönetmelik, 2018) şeklinde olduğundan, 100 puan üzerinden 45 ve üstü 

puan alan öğrencilerin başarılı sayıldığını göz önünde bulundurursak, 

araştırmanın analizine göre % 69.92 oranında ortaya çıkmış olan sonucu 

başarılı olarak kabul edebiliriz. Başka bir ifadeyle 6. Sınıf öğrencileri 

coğrafi kavramların akademik başarısının, yapılan analiz sonucunda, 

konuların hedef ve kazanımlara uygun olarak normal bir düzeyde olduğu 

söylenebilir. Ancak elde ettiğimiz sonuçların aksine Gümüş ve Avcı 

(2016), “Altıncı Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Coğrafi 

Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi” 
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adlı çalışmalarında öğrencilerin coğrafi kavramları yeterince 

anlayamadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu kavramların öğrenilmesinde 

öğretmenin kavramları anlatma düzeyi, öğrencilerin kavramları algılama 

seviyeleri gibi etkenler rol oynamaktadır. Ancak yine de başarı oranının 

daha yüksek bir oranda olması Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Dersi 

Programının özel amaçlarına ulaşılabilmesi açısından bir gereklilik 

oluşturmaktadır.  

2) İkinci alt problem de, “Öğrencilerin CKAB Puanı cinsiyete göre 

anlamlı bir fark göstermekte midir?” sorusu üzerinde araştırma ve analiz 

çalışması yapılmıştır. İkinci alt problemin istatiksel sonuçlarına 

baktığımızda, 25 maddeden oluşan başarı testinde, kız öğrencilerin 

aritmetik ortalaması 17.88 (% 71.52), erkek öğrencilerin aritmetik 

ortalaması 17.14 (% 68.56) olarak çıkmıştır. Kız öğrencilerin CKAB puanı 

açısından çok az bir oranda erkek öğrencilerden başarılı oldukları görülse 

de istatiksel açıdan anlamlı bir fark oluşmamıştır. Öğrenmede cinsiyet 

farklılıklarının olmadığı, kız ve erkek öğrenciler arasında konuları 

(kavram) öğrenme düzeyleri nispeten aynıdır. Bu nedenle ders içeriklerinin 

anlatımında ve programın hedef, kazanımlarının aktarılmasında 

kullanılacak olan yöntemler, teknikler ve materyaller kız ve erkek 

öğrencilerde yaklaşık olarak aynı sonuçları ulaşılır kılmaktadır. 

3) Üçüncü alt problem de, “Öğrencilerin CKAB Puanı ailenin gelir 

durumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” sorusu üzerinde 

araştırma ve analiz çalışması yapılmıştır. Üçüncü alt problemin istatiksel 

sonuçlarına baktığımızda, 25 maddeden oluşan başarı testinde, gelir 

düzeylerine göre öğrencilerin aritmetik ortalamaları; çok iyi 18.14 (% 

72.56), iyi 17.57 (% 70.28), orta ve altı 16.99 (% 67.96) olarak oluşmuştur. 

Gelir düzeyini iyi ve çok iyi olarak belirten öğrencilerde CKAB Puanı 

başarısı daha yüksek olsa da istatiksel açıdan gelir durumları arasında 

başarı puanlarında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Elde edilen analiz 

sonuçlarına göre coğrafi kavramların öğrenilmesinde ailenin gelir 

düzeyinin yüksek ya da orta seviyede olması öğrenci başarısını 

etkilememektedir. Öğrencilerin ders işleme süreçlerinde elde edecekleri 

temel materyaller, coğrafi kavramla ilgili konuların öğrenilmesinde ve 

kazanımların gerçekleştirilmesinde yeterli olmaktadır. 

4) Dördüncü alt problem de, “Öğrencilerin CKAB Puanı öğrenim 

gördükleri okula göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” sorusu üzerinde 

araştırma ve analiz çalışması yapılmıştır. Dördüncü alt problemin istatiksel 

sonuçlarına baktığımızda, 25 maddeden oluşan başarı testinde, öğrenim 

görülen okullara göre öğrencilerin aritmetik ortalamaları; B Okulu 19.09 

(% 76.36), A Okulu 18.96 (% 75.84), C Okulu 17.87 (% 71.48), D Okulu 

14.19 (% 56.76) olarak oluşmuştur. B Okulu, A Okulu ve C Okulu’nun 

CKAB Puanı birbirlerine yakın olarak sonuçlanmıştır. Ancak D Okulu’nun 
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CKAB Puanı bu okulların gerisinde kalmıştır. Elde edilen istatiksel 

sonuçlara göre p=000 olarak ölçüldüğü ve p<.05 olduğu için D Okulu ile 

diğer okullar arasında CKAB Puanı açısından anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. Yapılan başarı testi sonucunda B Okulu, A Okulu ve C 

Okulu yakın değerler göstermektedir. Bu sonuçların ortaya çıkmasında bu 

okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerinin yüksek 

olmasında öğrencilerin başarı testine önem vererek samimi cevaplar 

vermesi bir etken olarak düşünülebilir. Yine bu okullar da derse giren 

öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı konu ile ilgili hedef ve kazanımlara 

ulaşabilme yeterliliği de etken olabilir. Bir başka durumda sınıftaki 

öğrencilerin rekabet içerisinde birbirlerini tetikleyerek konuları anlama 

düzeylerinde artış olduğu da söylenebilir. D Okulu bu okulların arkasında 

kalmıştır. Bunda öğrencilerin sorulara verdiği cevaplardan samimi 

olmaması veya genel öğrenci başarısının düşük olması gibi etkenler akla 

gelmektedir. Ayrıca derse giren öğretmenin hedeflere ve kazanımlara 

istenen seviyede ulaşamadığı da söylenebilir. Aynı zamanda okulun 

bulunduğu semt ve mahallenin sosyo-kültürel yapısı, ailelerin eğitim-

öğretim faaliyetlerine verdikleri önem, okulun sosyo-ekonomik imkanları 

da etkili olabileceğinden, ayrı bir araştırma konusu olarak üzerinde 

çalışılması gereklidir. Ayrıca Akbaş (2013), “Coğrafya ve Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları Hakkındaki 

Görüşleri” adlı çalışmasında öğretmenlerin kavram öğretiminde genel 

olarak geleneksel yöntemleri kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu da 

okullar arasında farklılıklarda öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve 

tekniklerinde etkili olabileceğini göstermektedir. 

Öneriler 

1. Araştırma sonucumuza göre, öğrenim görülen okullar arasında 

anlamlı fark oluştuğundan dolayı, okullar arasında farklılıkların 

araştırılarak ortaya konması sağlanmalıdır. Okullar arasında ortaya çıkan 

bu farklılıklar yeni bir araştırma konusu olarak değerlendirilebilir.  

2. Okullar arasındaki, fiziki şartlar, kullanılan materyaller, öğretimde 

kullanılan farklı yöntemler ve teknikler üzerinde durularak, bu konularda 

eksiklikler ve farklılıklar giderilmelidir. 

3. Okulların bulundukları kayıt bölgesinin sosyo-kültürel yapısının da 

bu anlamlı farkların ortaya çıkmasına sebep olabileceğinden, öğrencilerin, 

yaşamlarını devam ettirdikleri ortamların özelliklerinin derinlemesine 

analiz edilmesinde fayda vardır. 

4. Okullar arasındaki farklılıkların giderilmesi için, eğitim-öğretim 

yöntem ve teknikleri yenilenmeli, bunlar; fiziki ortamlara ve şartlara göre 

yeniden düzenlenmelidir. 
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5. Başarı testlerinden ve ders içi değerlendirmelerde beklenen 

performansı gösteremeyen sınıflarda coğrafi kavram öğrenimi için farklı 

öğretim yöntemlerinin kullanılması etkili olacaktır (gezi-gözlem vb). 

6. Öğrencilerin konuları yaparak, yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmeli 

ve bu yönde uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Öğrencilere Proje Görevi 

ya da diğer etkinlikler vasıtasıyla kendi eğitim-öğretim materyallerini 

hazırlamaları için imkanlar sağlanmalı ve rehberlik faaliyeti yapılmalıdır. 

7. Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının 

özel hedeflerinde coğrafi kavramların öğrenilmesinin önemi üzerinde 

özellikle vurgu yapıldığı için bu hedeflerin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu alandaki eksikliklerin ve 

farklılıkların giderilmesi için gereken çalışmalar yapılmalıdır.  

8. Yaptığımız bu çalışmanın sonuçlarının daha sonra bu ve benzeri 

konular üzerine araştırma yapacaklar için fayda sağlaması beklenmektedir. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İKLİM VE İNSAN 
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Suggestions on Material-Assisted Teaching of Climate and 

Human Relations Topics in Social Studies  

Yıldırım ATAYETER*, Kadir ÇELİK **, *** 

1. Giriş  

 

Sosyal Bilgiler insanı, toplumu ve bunlarla ilişkisi bakımından çevreyi, 

kültürel miras ve onun sürüp giden özelliklerinin etkisini konu alanı olarak 

incelemektedir (Sağlamer, 1984, akt. Kabapınar, 2009). Bilgi ve teknoloji 

çağının yaşandığı günümüzde hayatımızın bütün alanına bilgi ve teknoloji 

girmiştir. Bu nedenle çocuklarımız ve yetişkinler bilgi ve teknoloji çağının 

gerektirdiği bu kolaylıklardan faydalanmaktadır. Artık eğitim 

kurumlarımızda teknoloji ile birlikte bireyler hem toplumun bir parçası 

hem de etkin vatandaşlar olarak yetiştirilmektedir (Akgün, Yılmaz ve 

Seferoğlu, 2011)  

Sosyal Bilgiler toplumun her alanında farklı önemlere sahiptir. 

İlköğretim çağındaki öğrencilere okutulmaya başlanan Sosyal Bilgiler 

dersi, bireyin topluma uyum sağlaması ve iyi bir vatandaş olabilmesi için 

toplumsal kişilik kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Sosyal 

Bilgiler dersi çocukların toplumsal meseleler hakkında bilgi sahibi 

olmaları ve ülkenin bir vatandaşı olarak sorumluluklarını bilinçli yönde 

öğrenmelerinde, insan ilişkilerini anlamalarında ve milli hassasiyetleri 

kavramalarında en önemli ve gerekli derslerden biridir (Dönmez ve Yazıcı, 

2015).  

İnsanoğlunun yaratılışıyla başlayan merak güdüsü, her geçen gün aynı 

arzuyla devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve bilimsel bilgiye 

ulaşmanın kolaylaşması ile de bu merak daha da artmış ve öğrenme 

isteğine dönüşmüştür. İnsanlığın ilk evrelerinden bu yana merak 

konularından birini de yaşadığı çevre ve kısmen atmosfer olayları 

oluşturmuştur. Bu durum günümüzde de farklı değildir. İnsanların tümü 

günlük yaşamda üretken olabilmek için işiyle ilgili bilgi ve becerilerle 

birlikte çevresini, ülkesini ve dünyayı tanıma ihtiyacındadır (Kılıçoğlu, 

2009). 

                                                           
*(Prof.Dr.), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Türkiye,  

e-mail: yildirimatayeter@sdu.edu.tr 
**(Öğretmen), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar-Türkiye, 

e-mail: k.a.d.i.r_539@hotmail.com 
***Bu çalışma yazar danışmanlığında, yazar tarafından gerçekleştirilmiş tez çalışmasının 

bir bölümünden oluşmaktadır.  
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Sosyal Bilgiler eğitimi 2005 yılında Davranışçı yaklaşımdan 

Yapılandırmacı yaklaşıma geçmiştir. Böylece öğrencilerin derslere aktif 

katılımı sağlanarak konuların verimli ve hızlı bir şekilde öğrenilmesi ve 

öğretilmesi amaçlanmıştır. İklim konuları coğrafyanın temelini 

oluşturmaktadır. İnsanlar üzerinde çok yönlü bir etkiye sahiptir. İklim 

insanların giyimini, yaşam tarzlarını, ekonomik faaliyetlerini, kültürünü, 

konut biçimlerini etkilemektedir. Bu yüzden iklim konularının öğretilmesi 

çok önemli görülmektedir. Öğretimin etkili bir şekilde sağlanabilmesi için 

birçok eğitim öğretim yöntem ve teknikleri kullanılması gerekmektedir. 

Ancak bu sayede etkili bir eğitim gerçekleştirilebilmektedir. Geleneksel 

öğretim yöntem ve teknikleri ile gerçekleştirilen faaliyetler gerçek amacına 

ulaşamamaktadır. Bu yüzden öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri 

sürecinde daha aktif katılımını sağlayan, öğrenme süreçlerini kolaylaştıran 

farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır. 

İnsan hayatının pek çok noktasını ilgilendiren iklim konularının 

öğretimi ise, klasik yöntemlerden ziyade, farklı yöntem ve tekniklerin 

kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki öğretim sürecinde 

ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, kalıcılık oranları da o oranda 

artmaktadır. Yapılan araştırmalar da hatırlatma yüzdelerine bakıldığında; 

okunanların %10, duyulanların %20’si, görülenlerin %30’u, hem görüp 

hem duyulanların %50’si, görüp–işitip-söylenenlerin %80’i, görüp-işitip-

dokunup söylenenlerin %90’ı hatırlanmaktadır. Öyleyse pek çok duyu 

organını harekete geçirecek şekilde yöntem veya teknikler kullanılarak 

iklim konuları daha anlaşılır hale getirilebilecek, hatırda tutma ve hayata 

uygulama kolaylaşabilecektir (Ablak, 2010). 

Bu çalışma Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde Yaşam ünitesinde yer alan 

iklim ve insan ilişkisi konularının materyal destekli öğretiminin 

öğrencilerin akademik başarılarını etkileyip etkilemediğini araştırmak için 

yapılmıştır. 

Çalışmanın problem cümlesini Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde 

Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının materyal destekli öğretimi 

öğrencilerin akademik başarısını etkilemekte midir? Sorusu oluşturmakta 

ve beş alt problem içermektedir. Bunlar: 

 

1. Materyal destekli öğretimin  ††(gösteri yöntemi, istasyon tekniği 

ve eğitsel oyun tekniği) uygulandığı deney gurubu ile geleneksel 

öğretim yönteminin ‡‡(düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) 

uygulandığı kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarıları 

üzerinde etkileri nelerdir? 

                                                           
††Bu çalışmada Materyal destekli öğretim yöntemlerinden; gösteri yöntemi, istasyon 

tekniği ve eğitsel oyun tekniği kullanılmıştır. 
‡‡ Bu çalışmada geleneksel öğretim yöntemlerinden düz anlatım yöntemi ve soru cevap 

tekniği kullanılmıştır. 
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2. Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney gurubu ile 

geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin ön-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

3. Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney gurubu ile 

geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin son-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

4. Geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin 

ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

5. Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney gurubu 

öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır. Araştırma, 

Burdur ili merkez ilçesinde yer alan bir ortaokul ile sınırlıdır. Araştırma 

veri toplama aracı olarak başarı testi ile sınırlıdır ve son olarak araştırma 

Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında yer alan Yeryüzünde Yaşam ünitesi 

iklim ve insan ilişkisi konuları ile sınırlıdır.  

Çalışmanın temel amacı Sosyal Bilgiler dersi yeryüzünde yaşam ünitesi 

iklim ve insan ilişkisi konularının materyal destekli öğretiminin 

öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelenmesidir. Bu bağlamda 

araştırma kapsamında materyal destekli öğretimin öğrencilerin algılama 

düzeylerini artırmaları, öğretim sürecine daha aktif bir şekilde katılımını 

sağlaması ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olması açısından geleneksel 

öğretim yöntemine göre daha etkili bir öğretim yöntemi olduğunun ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler dersi ve diğer dersler açısından eğitim 

öğretim faaliyetlerinde materyal kullanılarak öğrencilerin eğitim ve 

öğretim faaliyetlerindeki etkinliğini artırması bakımından da oldukça 

önemlidir. 

 

2. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Başlıca Yöntem ve 

Teknikler 

Yöntem bir problemi, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek 

ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmada bilinçli olarak seçilen ve takip 

edilen yoldur. Teknik ise; bir öğrenme yöntemini uygulamaya koyma 

biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemler bütünüdür (Demirel, 2010). 

Göncüoğlu (2010)’nun Paykoç (1991)’ tan aktardığına göre başlıca 

öğretim yöntem ve teknikleri 4 grupta toplanmıştır: 
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 Öğretmen ağırlıklı yöntem ve teknikler: Düz anlatım, soru 

cevap tekniği, gösteri gibi öğretmen ağırlıklı olan ve genellikle 

tek yönlü iletişimin yaşandığı günümüzde sık kullanılan 

geleneksel yöntem ve tekniklerdir. Etkileşim ağırlıklı yöntem 

ve teknikler: Açık oturum, tartışma, grup çalışması, işbirlikli 

öğrenme vb. etkileşime önem veren yöntem ve teknikleri 

kapsar. Öğrenci katılımcıdır, çok kalabalık olmayan kümelerde 

istendik sonuçlar verir.  

 

 Etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikler: Açık oturum, tartışma, 

grup çalışması, işbirlikli öğrenme vb. etkileşime önem veren 

yöntem ve teknikleri kapsar. Öğrenci katılımcıdır, çok 

kalabalık olmayan kümelerde istendik sonuçlar verir. 

 

 Bireysel ağırlıklı yöntem ve teknikler: Bilgisayar destekli 

öğretim ve bireysel tasarımlar gibi öğrencilerin tek başına 

yaptıkları çalışmalarda kullanılan yöntem ve tekniklerdir. 

 

 Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler: Deney, rol oynama, 

oyunlar bu gruba girer. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine 

katılarak öğrendiği, kalıcılığı yüksek yöntemlerdir. 

 

2.1. Düz Anlatım (Geleneksel Öğretim) Yöntemi 

Öğretmenin derslerde hâkim olduğu, öğretmenin anlatan, ödüllendiren, 

ceza veren, not veren ve eleştiri yapan durumu ile aktif, öğrencinin 

derslerdeki davranışlarıyla pasif olduğu bir yöntemdir. Düz anlatım 

yöntemi, geçmiş yıllardan günümüze en sık başvurulan öğretim 

yöntemidir. Bu yöntem, daha çok derslere giriş, konuyu özetleme ya da bir 

konuya ilişkin açıklama yapmada öğretmenin, dinleyici durumundaki 

öğrencilere bilgi aktarması şeklinde gerçekleşmektedir (Demirel, 2010).  

Düz anlatım yönteminin faydalarını su şekilde sıralayabiliriz 

(Küçükahmet, 2001).   

 Anlatım, öğrencilerin bilişsel düşünüş, ahlaki değerlere bakış, 

topluma uyum sağlama, kendine güven duygusunun 

kazandırılması bakımından büyük önem taşır. 

 Özet bilgi sunulabilir.  

 Dinleme ve not alma becerisi kazandırılabilir.  

 Basılı metinler, örnek ve açıklamalarla güncellik ve canlılık 

kazanır.  
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 Öğrenci düzeyine göre düzenlenebilir ve öğrenme 

eksikliklerini gidermek için kullanılabilir.  

 Soyut kavramların öğretilmesinde etkili bir yöntemdir.  

 Beklenmedik bir durumla karşılaşma endişesi olmadığından 

öğretmene güven verir. Uygulanması kolay ve ekonomiktir.  

 Bu yöntem, diğer bütün yöntemlerle birlikte rahatlıkla 

kullanılabilir.  

 Aynı anda çok sayıda kişiye hitap edilebilmesi sebebiyle 

avantajlıdır.  

 Eğitim vasıtasıyla kısa zamanda organize bilgi sunulmak 

isteniyorsa, kullanılacak en iyi metodudur. 

Düz anlatım yönteminin eksik ve kusurlu yönlerini ise şu şekilde 

belirtebiliriz (Küçükahmet, 2001). 

 Öğretmen merkezli olduğu ve öğrenciyi pasif kıldığı için 

yorgunluk ve isteksizliğe yol açabilir. 

 Kişisel gereksinim ve ilgiler dikkate alınmaz. Ayrıntılar 

arasında temel bilgiler göz ardı edilebilir.  

 Öğrencilerden dönüt alınamadığı için öğrencileri tanımak 

güçleşir.  

 Öğrencileri ezberciliğe, kalıpçılığa ve hazıra alıştırır.  

 Bilgiler kalıcı değildir ve transfer (öğrenilenlerin başka yer ve 

zamanlarda da kullanımı) güçtür.  

 Anlatma yönteminde öğrenciler daha çok işitme organını 

kullanırlar. Oysa eğitimde ne kadar çok duyu organı 

kullanılırsa öğrenme o kadar iyi olur.  

 Öğretmen kullanacağı çeşitli tekniklerle dersi dinlenilebilir bir 

hale getirmezse öğrenciler dersten sıkılır, dikkatleri dağılır ve 

dersten koparlar.  

 Sürekli anlatma yöntemiyle ders işleyen bir öğretmen 

öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanımakta güçlük 

çeker.  

 Farklı bilgi seviyesine sahip öğrencilerden oluşan sınıflarda, 

dersin tamamının anlatım yöntemiyle islenmesi öğrenci 

başarısını olumsuz yönde etkiler. 

 

2.2. Soru-Cevap Yöntemi 

 

Sınıf içi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntem, öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırması 

yönünden oldukça önemlidir ve tüm derslerin öğretilmesinde kullanılır. 

Sokrates yöntemi olarak da bilinmektedir. Sokrates’in önceden 
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hazırlanmış sorularla karşısındakinin zihninde gizli bulunan doğruları 

açığa çıkarma ve böylelikle ona gerçeği keşfetme temeline dayanan bir 

öğretim yöntemidir (Demirel, 1994).  

İşlenmekte olan ünite ve konular üzerinde öğrencilere sorular sorularak, 

onları bilişsel olarak konu üzerinde düşündürmeye yönlendiren bir 

yöntemdir. Tek başına değil, diğer yöntemlerle beraber uygulanmaktadır. 

Öğrencilere sorulacak sorular, herkesin anlayacağı düzeyde ve dilbilgisi 

kurallarına uygun olmalıdır. Sorular, “evet”- “hayır” gibi kısa ve kestirme 

cevaplı olmamalı, öğrencileri bilişsel olarak düşündürmeye sevk edici 

olmalıdır (Akgün, 2001). Soru cevap tekniği, konunun özelliğine göre 

önceden belirlenen veya ders süresi içinde öğrenme düzeylerine göre 

öğrencileri test etmek amacıyla soruların yöneltilmesi şeklinde kullanılan 

bir tekniktir (Özsoy, 2005).  

 

2.3. Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi 

Kazandırılacak olan davranışın önce öğretici tarafından yapılması ve 

tüm öğrenciler tarafından izlenmesi, daha sonra ise öğrencinin davranışı 

gerçekleştirmesi ve öğreticinin rehberlik etmesine dayanan bir yöntemdir 

(Arıcı, 2006). Gösteri yönteminde, öğretmenler yapılması gereken bir 

işlemin nasıl yapılacağını anlatan bir gösteri uygulayarak öğrencilerin 

farklı duyu organlarını etkilemeye ve öğrencilerin bu konu ile ilgili bilgi 

ya da beceriler kazanmalarına yardımcı olur (Kaptan, 1999). 

2.4. İstasyon Tekniği 

Öğrencilerin seçilen birkaç konu etrafında çalıştığı veya duruma göre 

konunun bölümlere ayrıldığı ve daha sonra yapılan çalışmaların toplanarak 

bir araya getirildiği bir ders biçimine istasyon tekniği denir (Demirörs, 

2007). İşbirlikçi, çoklu zeka ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 

kuramlarından yararlanarak; öğrencilerin, kendi öğrenmelerini 

oluşturmalarına, öğrenme süreci boyunca daha aktif olmalarına, öğrenme 

merkezlerinde işbirlikçi gruplar şeklinde hareket etmelerine ve bu 

merkezlerde onların tüm zeka alanlarına hitap edecek faaliyetleri 

yapmalarına fırsat veren bir çağdaş öğrenme yaklaşımıdır (Benek, 2012). 

İstasyon tekniği öğrencilerin belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için mantıklı 

bir sıra takip ederek düzenlenmiş emirlerin verildiği, değerlendirmelerin 

açıkça ortaya konduğu ve birçok öğrenciye hitap eden bir sistemdir 

(Manuel, 1974). 

2.5. Eğitsel Oyunlar Tekniği 

Eğitsel oyunlar, öğrencilerin öğrenmelerini, öğrendiklerini 

pekiştirmelerini ve tekrarlarını daha eğlenceli bir ortamda yapmalarını 

sağlayan tekniktir. Oyun çocukların vazgeçilmez unsurudur. Çocuklar 

oyun oynarken kendilerini özgür hissettikleri için yaratıcılıkları ortaya 

çıkmaktadır. “Çocuklar düşünme, konuşma yaratıcılığını ortaya koyma ve 
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gözlem yeteneğini oyunlarla sergileme fırsatı bulurlar (Ömeroğlu, 2003). 

Eğitimde oyun tekniğini kullanırken dikkat etmemiz gereken unsurlar 

vardır. Oyunları seçerken öğrencilerin ilgilerini, öğrencilerin seviyelerini 

göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

3. Yöntem 

Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi 

konularının materyal destekli öğretiminin öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisi üzerine olan çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu 

yarı deneysel bir model kullanılmıştır. 

 Bu araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Burdur ili 

merkez ilçesinde yer alan ve ekonomik düzeyi orta düzeyde olan bir 

ortaokulda uygulanmıştır. Araştırma, Ortaokuldan seçilen ve başarı 

seviyeleri orta düzeyde olan iki ayrı 6. sınıf öğrencileri üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmada araştırmacı, iki sınıf arasından birini deney, 

diğerini kontrol grubu olarak tarafsız bir şekilde belirlemiştir. Araştırmada, 

Materyal destekli öğretimin (gösteri, eğitsel oyun, istasyon) uygulandığı 

deney grubunu 20, geleneksel öğretimin(düz anlatım yöntemi ve soru-

cevap tekniği)  uygulandığı kontrol grubunu 20 öğrenci oluşturmaktadır. 

Buna göre Yeryüzünde Yaşam ünitesinin öğretiminde, materyal destekli 

öğretim (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) 

uygulandığı deney grubuna 20, geleneksel öğretim(düz anlatım yöntemi ve 

soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubuna 20 olmak üzere toplamda 

40 öğrenci katılmıştır. Araştırma deseninde deney grubuna materyal 

destekli öğretime (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun 

tekniği) yer verilmiştir. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretime (düz 

anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) yer verilmiştir. Araştırma 

sürecindeki deneysel işlemde ilk olarak deney ve kontrol gruplarının her 

ikisine de araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ön test olarak 

uygulanmıştır. Deney süresince deney grubuna materyal destekli öğretime 

(gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) yer verilmiş ve 

bu süreç fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır. Kontrol grubuna ise 

geleneksel öğretim (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) 

kullanılarak uygulama yapılmış, fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır. 

Araştırmada, ünitelere ilişkin öğretim etkinliklerinin sonunda her iki gruba 

araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi son test olarak uygulanmıştır. 

4. Verilerin Analizi      

Verilerin analizinde testler bağımlı t testi, aritmetik otalama, standart 

sapma, yüzde frekans ve istatistik teknikleri kullanılarak analizler 

yapılmıştır. 

Araştırmanın normal dağılım gösterip göstermediğine kurtosis ve 

skewness değerlerine bakılarak analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 
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göre kurtosis ve skewness değerlerinin -1 ve +1 değerleri arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Böylece değerlerin normal dağılım gösterdiği sonucuna 

ulaşılarak işlemler yapılmıştır (Büyüköztürk, 2002). t testi, ön test-son test 

ortalamaları farkının anlamlı olup olmadığını gösterir. Deney ve kontrol 

gruplarının ortalamalar arasındaki farkının anlamlı olup olmadığı bağımlı 

t testi ile yapılır. Tek grup ön test-son test deseni için elde edilen verilerin 

analizinde bağımlı t testi uygulanır (Balcı, 1996). Bu çalışmada, deney ve 

kontrol gruplarından birinin, ön test-son testlerine ilişkin ölçümler 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı t 

testi uygulanmıştır.  

5. Bulgular ve Yorumlar 

 

5.1 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

Bu alt problemde “Materyal destekli öğretimin (gösteri yöntemi, 

istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) uygulandığı deney gurubu ile 

geleneksel öğretim yönteminin (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap 

tekniği) uygulandığı kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarıları 

üzerinde etkileri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerine Ait Başarı Ölçümlerine 

Göre Hesaplanan Minimum ve Maximum Değerler, Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Sonuçlarının Dağılımı 

     Gruplar                          N     Minimum  Maximum          X̅                 ss 

Deney Grubu Ön Test     20           5             18                 10.40           3.858 

Deney Grubu Son Test    20           7             20                 14.70          3.358 

Kontrol Grubu Ön Test    20           3            18                  9.90            4.388 

Kontrol Grubu Son Test   20          4             15                 10.10          3.354 

 

Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının Materyal 

destekli öğretim (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) 

ile öğrenen deney grubu öğrencilerinin aritmetik ortalamaları 

incelendiğinde; deney grubu ön test ortalama değerinin 10.40 deney grubu 

son test ortalama değerinin 14.70 olduğu görülmektedir. Yeryüzünde 

Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının öğretiminde Geleneksel 

öğretim (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol 

grubuna ait aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde; kontrol grubu ön 

test ortalama değerinin 9.90 kontrol grubu son test ortalanma değerinin 

10.10 olduğu görülmektedir. İncelenen tablonun standart sapma 
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değerlerine bakıldığında; Materyal destekli öğretim (gösteri yöntemi, 

istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  ile öğretimin uygulandığı deney 

grubu ön test standart sapmanın 3.858 deney grubu son test standart 

sapmanın ise 3.358 olduğu görülmektedir. 

Geleneksel öğretim (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) 

kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin standart sapma değerlerinde ön 

test sonucu 4.388 son test sonucu 3.354 çıkmıştır. Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin standart sapma düzeyleri arasında yüksek derecede bir fark 

yoktur. Deney grubu son test ön test ortalama puanları arasında 4.30 

değerinde bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık deney grubu son test ön 

test arasında önemli bir farklılıktır. Kontrol grubu son test ön test ortalama 

puanları arasında .20 değerinde bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık 

kontrol grubu son test ön test arasında önemli bir farklılık değildir. 

 

5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin ön-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmıştır. 

Materyal Destekli Öğretimin (gösteri, eğitsel oyun, istasyon) Uygulandığı 

Deney Grubu İle Geleneksel Öğretimin(düz anlatım, soru-cevap) 

Uygulandığı Kontrol Gruplarına Ait Ön Test Puanlarına İlişkin Veriler 

  Gruplar    N X̅    ss    sd       t     p 

Deney 

Grubu  

Ön Test     20       10.40 

              

3.858   5.405 .414 .684 

 

Kontrol 

Grubu            

Ön Test                  

        

20    9.90 

    

4.388    

       

Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney gurubu ile geleneksel 

öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu öğrencilerinin ön-test 

başarı puanları incelendiğinde p değerinin .684 olduğu görülmektedir. 

(p>.05) olduğu için iki ön test arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Yapılan analizleri dikkate alarak deneysel işlem 
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yapılmadan önce her iki grubun ön-test başarı puanlarının birbirine yakın 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

5.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin son-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmıştır. 

 

Materyal Destekli Öğretimin(gösteri, eğitsel oyun, istasyon) Uygulandığı 

Deney Grubu İle Geleneksel Öğretimin(düz anlatım, soru-cevap) 

Uygulandığı Kontrol Gruplarına Ait Son Test Puanlarına İlişkin Veriler 

  Gruplar N   X̅     ss    sd       t   p 

Deney 

Grubu  

Son Test 

      

20  14.70 

     

3.358  5.236 3.929  .001 

 

Kontrol 

Grubu            

Son Test                  

       

20  

     

10.10 

    

3.354    

 

Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney gurubu ile geleneksel 

öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu öğrencilerinin son-test 

başarı puanları incelendiğinde p değerinin .01 olduğu görülmektedir. 

(p<.05) olduğu için iki son test arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda farklılaşma deney grubu 

lehine gerçekleşmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin kontrol 

grubunda yer alan öğrencilere göre son testlerinde daha başarılı oldukları 

gözlemlenmiştir. 

5.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu alt problemde “Geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu 

öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark 

var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

 



[537] 
 

Kontrol Grubu Ön test-Son test Akademik Başarı Puanlarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları 

Kontrol 

Grubu    N  X̅  ss    sd       t    p 

Ön Test        20                               9.90 

     

4.388  3.443 -.260 .798 

            

Son Test                         20  

    

10.10 

     

3.354    

Geleneksel öğretim (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) 

uygulandığı kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ön test-son test 

akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan t testi analiz sonuçlarının gösterildiği Tablo 6 

incelendiğinde p=.798 olarak ölçülmüştür. p>.05 olduğundan anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmektedir. Grubun ön test ortalaması 9.90 iken bu 

değer son testte 10.10 olarak ölçülmüştür. İki test arasında sayısal fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

5.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

Deney Grubu Ön test-Son test Akademik Başarı Puanlarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları 

Deney 

Grubu N   X̅  ss    sd       t   p 

Ön Test        20    10.40 

     

4.858  2.130 -9.028 .000 

            

Son Test                         20    14.70 

     

3.358    

 

Materyal destekli öğretim (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel 

oyun tekniği)  uygulandığı deney grubunda bulunan öğrencilerin ön test-

son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan t testi analiz sonuçlarına göre p=.00 olarak 

ölçülmüştür. p<.05 olduğundan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Grubun ön test ortalaması 10.40 iken bu değer son testte 14.70 olarak 
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ölçüldüğünden anlamlı bir farkın son test akademik başarı puanı lehine 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

 

6.1. Sonuç 

Bu araştırma ile Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde Yaşam ünitesinde yer 

alan iklim ve insan ilişkisi konularının öğretiminde materyal destekli 

öğretim (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) 

uygulanması ile birlikte öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadaki deney ve kontrol gruplarına 

bakıldığında materyal destekli öğretimin uygulandığı deney grubunun 

lehine pozitif yönde anlamlı bir artış sağlandığı sonucu elde edilmiştir. 

Yapılan çalışma Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve 

insan ilişkisi konularının materyal destekli öğretimin (gösteri yöntemi, 

istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) kullanılması bakımından 

özgündür.  

Dünyamızda artık bilimin ve teknolojinin ön planda yer alması 

sebebiyle eğitim faaliyetlerinin önemi de artmıştır. Daha iyi, daha hızlı ve 

ekonomik olarak daha uygun bir şekilde nasıl öğretiriz sorusuna cevap 

aranmaya başlanmıştır. Bu yüzden derslerin öğretilmesi sürecinde birçok 

eğitim yöntem ve teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de daha 

iyi eğitim şatlarının oluşması için birçok araştırma yapılmıştır. Sosyal 

Bilgiler dersi “Yeryüzünde Yaşam” ünitesi iklim ve insan ilişkisi 

konularının materyal destekli öğretiminin öğrencilerin akademik 

başarılarını nasıl etkilediği yönündeki istatiksel analiz sonuçları şu 

şekildedir: 

Birinci Alt Problemde “Materyal destekli öğretimin (gösteri yöntemi, 

istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  uygulandığı deney gurubu ile 

geleneksel öğretim yönteminin (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap 

tekniği) uygulandığı kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarıları 

üzerinde etkileri nelerdir?” sorusu üzerinde araştırma yapılmıştır. Birinci 

alt probleme ilişkin istatiksel sonuçlara bakıldığında her iki grubun ön test 

ve son test aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları şu şekildedir: 

Deney grubuna uygulaması yapılan iklim ve insan ilişkisi konularını 

materyal destekli öğretim (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun 

tekniği) ile öğrenen deney grubu öğrencilerinin ön test aritmetik 

ortalamaları 10.40 son test aritmetik ortalama değerinin ise 14.70  olduğu 

görülmektedir. Bu veriler öğrencilerin materyal destekli öğretim (gösteri 

yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği) ile öğretiminden sonra 

aritmetik ortalamalarının arttığını göstermektedir. 
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Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının 

öğretiminde geleneksel öğretimin (düz anlatım yöntemi ve soru-cevap 

tekniği) uygulandığı kontrol grubuna ait aritmetik ortalama değerlerine 

bakıldığında; kontrol grubu ön test aritmetik ortalamasının 9.90 kontrol 

grubu son test aritmetik ortalamasının ise 10.10 olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç kontrol grubu öğrencilerine ait aritmetik ortalamanın çok az 

miktarda değiştiğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel öğretim (düz 

anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği), materyal destekli öğretime 

(gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  kıyasla aritmetik 

ortalamada düşük bir etki meydana getirdiğini söylemek doğru olacaktır. 

Standart sapma değerleri incelendiğinde materyal destekli öğretimin 

(gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  uygulandığı 

deney grubu ön test standart sapmanın 3.858 deney grubu son test standart 

sapmanın ise 3.358 olduğu görülmektedir. Geleneksel öğretimin (düz 

anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubu ön test 

standart sapmanın 4.388 kontrol grubu son test standart sapmanın ise 3.354 

olduğu görülmektedir. Sonuç olarak materyal destekli öğretimin (gösteri 

yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin başarı seviyesi geleneksel öğretimin (düz anlatım yöntemi 

ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin başarı 

seviyesine göre daha belirgin bir artış ortaya çıkmaktadır. 

İkinci alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin ön-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

sorusu üzerinde araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin ön test başarı puanları 

analiz edildiğinde deney grubu öğrencilerinin ön test aritmetik 

ortalamasının 10.40 kontrol grubu öğrencilerinin ön test aritmetik 

ortalamasının ise 9.90 olduğu tespit edilmiş ve bunun sonucunda deney 

grubu ile kontrol grubunun ön test aritmetik ortalama düzeylerinin benzer 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca p değerinin .684 olduğu 

görülmektedir. p değerinin .05’ten büyük olmasından dolayı materyal 

destekli öğretimin (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun 

tekniği)  uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretimin (düz 

anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubu 

öğrencilerinin iki ön testleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir.  

Üçüncü alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol gurubu 

öğrencilerinin son-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

sorusu üzerinde araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin son test başarı puanları 

analiz edildiğinde deney grubu öğrencilerinin son test aritmetik 

ortalamasının 14.70 kontrol grubu öğrencilerinin son test aritmetik 

ortalamasının ise 10.10 olduğu tespit edilmiş ve bunun sonucunda deney 
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grubu ile kontrol grubunun son test aritmetik ortalama düzeylerinin farklı 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca p değerinin .01 olduğu 

görülmektedir. p değerinin .05’ten küçük olmasından dolayı materyal 

destekli öğretimin (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun 

tekniği)  uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretimin (düz 

anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubu 

öğrencilerinin iki son testleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. 

Dördüncü alt problemde “Geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol 

grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır?” sorusu üzerine araştırma yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve insan 

ilişkisi konularının geleneksel öğretimin (düz anlatım yöntemi ve soru-

cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubu öğrencilerine ait verilerde p 

değeri .798 olarak görülmektedir. p değerinin .05’ten büyük olmasından 

dolayı ön test-son test arasında istatiksel olarak anlamlı bir farkın ortaya 

çıkmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Sonuç olarak Yeryüzünde Yaşam 

ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının öğretiminde geleneksel öğretimin 

(düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği) uygulandığı kontrol grubuna 

ait ön test-son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. 

Beşinci alt problemde “Materyal destekli öğretimin uygulandığı deney 

gurubu öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puanları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır?” sorusu üzerine araştırma yapılmıştır. Analiz sonuçları, 

Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve insan ilişkisi konularının öğretiminde 

materyal destekli öğretimin (gösteri yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel 

oyun tekniği) uygulandığı deney grubu öğrencilerine ait başarının, deney 

öncesi ve deney sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre p değeri .01olarak bulunmuştur. p 

değerinin .05 ten küçük olması anlamlı bir farkın ortaya çıktığını 

kanıtlamaktadır. Bu sonuçlara göre, Yeryüzünde Yaşam ünitesi iklim ve 

insan ilişkisi konularının öğretiminde materyal destekli öğretim (gösteri 

yöntemi, istasyon tekniği ve eğitsel oyun tekniği)  kullanılarak öğretimi 

öğrencilerin akademik başarılarını pozitif yönde arttırmada etkili olmuştur. 

 

6.2. neriler 

 

1. Sosyal Bilgiler dersinde materyal destekli öğretim yönteminin 

uygulanmasının öğrenci başarısını artırmasından ve öğrencilerin 

derse daha aktif bir şekilde katılımını sağlamasından dolayı daha 

fazla tercih edilmelidir. 
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2. Geleneksel öğretim yöntemleri terk edilerek öğrencilerin derse 

karşı ilgilerini canlı tutan ve öğrenmeyi daha kolay hale getiren 

öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır. 

3. Sosyal Bilgiler derslerinde öğretmenler sadece ders kitaplarını 

materyal olarak kullanmamalıdır. 

4. Öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirici araştırmalara akademik 

kaynaklarda daha fazla yer verilmelidir. 

5. Öğrencilerin dersleri yeterince öğrenememelerinin altında yatan 

sebepler araştırılmalıdır.  

6. Öğretmenlere farklı öğretim yöntem ve teknikleri gösterilerek 

nasıl uygulayabilecekleri konusunda hizmet içi eğitim ve 

seminerler verilmelidir. 

7. Sınıf mevcutları kalabalık olmamalı, sınıflarda daha fazla görsel 

ve dokunsal materyallere yer verilmelidir. 

8. Öğrencilerin uygulamaları daha kolay yapmaları için gerekli 

malzemeler okul idaresi tarafından temin edilmelidir. 

9. Sosyal Bilgiler dersi “Yeryüzünde Yaşam” ünitesindeki iklim ve 

insan ilişkisi konularının ders kitaplarında içerik olarak daha 

dikkat çekici bir şekilde verilmesi için eser sahipleri ve yayıncılar 

tarafından daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu konudaki 

eleştirilere önem vermeleri sağlanmalıdır. 

10. Derslerde öğrencilerin yapılan uygulamaları daha kolay 

anlayabilmeleri ve konuyu hatırda tutabilmeleri için daha uzun 

süreli uygulamalar yaptırılmalıdır. 
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VALUES EDUCATION 

 

Prof.Dr.Ömür BÜTEV DOLĞUN &  Ilgaz DOLĞUN 

 

Introduction 

I. Values and Values Education 

     According to Tyree& Vance and Mcjunkin (1997) the children in our 

day are face to face with the complicated and confusing values of the world 

and they need counselling to learn making moral decisions that are based 

on respect and responsibility. According to Halstead (1996:13) values are 

defined as things that are considered as “good” such as beauty, truth, love, 

honesty and commitment. “Values aim to reveal the best side of the person 

and provide him to achieve humane perfection by developing his 

personality entirely.” (Aydın& Akyol Gürler; 2012: 3) Again according to 

Aydın and Akyol Gürler (2012:4), values enhance the commitment 

between the individuals. “Value means the desired, desirable thing, and the 

humane attitude about events.” (Aydın&Akyol Gürler; 2012:4) Values 

have social, individual and cultural sides. Still above all, values are built 

on a moral foundation. According to Aydın and Akyol Gürler (2012: 8) 

although values they can change from the societies and epochs, there are 

also shared humane values that are accepted in every society and epoch. It 

can be said that to attach importance to values would form a basis of a more 

prosperous living. As it is known, the human, above all is a social being 

and it is again known that there are some necessities to live in a society. 

For this very reason, to attach importance to values and to arrange the 

living according to them comes up as one of the most important necessities 

of social and communal living. According to Tezcan (1993: 13-14) it is 

important for values and beliefs to be harmonious in the society. Durkheim 

and his “moral education” is consulted on the matter of what is needed to 

be done to achieve them.  
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     Coser (2010: 129-130) also mentions the “collective conscious” 

concept of Durkheim and indicates that even in the systems in a very high 

level of organic solidarity, a shared belief and a shared “collective 

conscious” is still needed according to Durkheim. According to Coser 

(2010: 130) Durkheim states that the moral  unity can be provided when 

all the individuals of the society abide by the shared arrangements of the 

symbolic representations and the shared assumptions about the world that 

surrounds them. Here Durkheim actually states that the social unity is 

bound to moral unity. It can be said that the “collective conscious” concept 

of Durkheim also includes education. Because as it known, education aims 

for the people who form societies to be beneficial and compatible in that 

society and it is rather favourable for these mentioned values to be given 

appropriately and efficiently to the individuals. Education, at the same 

time, is also an effective process for the social, and therefore the moral 

unity to be provided. According to Tan (1990:557-571) “people need to be 

stimulated or forced to actualise their social roles.” One of the 

organisations that realises this stimulation in the society is education. 

Among many things, people also learn the value judgements of the society 

through education. Aslan (2001:25) adverts to this point, especially the 

transfer of cultural values to new generations in his article titled “Social 

Bases of the Education”. According to Aslan (2001:28-29) the values that 

are the subjects for the individual to adjust are the values that are wanted 

to be gained and the real values. Again according to Aslan (2001:29) the 

function of the educational establishments is both to transfer the values of 

the society and to raise individuals that are qualitative of meeting the ideals 

and expectations of the society towards future. According to Halstead 

(1996:3) values have a central importance for both the educational theory 

and the implementation activities.According to Kutnick & Manson (2001: 

83) Piaget states the relationships between the adults and the children as 

restriction relationships that are defined by one-sided authority and the 

asymmetry of  social power. When the relationship between authority and 

the child is concerned, it is known that various inferences and values that 

are imposed to the child by the authority are being accepted unquestioned 

by the child. Furthermore this situation can be thought to go on 

unquestioned until the period where the child starts to develop a moral and 

values system (Kaya: 2012; 9); in which is a period, according to Kaya 

(2012:9), of the Second Childhood Phase between the ages of 6 and 12. 

Therefore it can be thought that it would be more effective for the values 

education to be given in this very period. According to Buzzelli (192: 47) 

the moral development conscious of many early childhood educator come 

from either the cognitive development theory of Piaget and Kohlberg or 
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from the psychoanalytic theory of Freud. According to Taylor (1994:3) 

values education encourages the individual in the society to improve the 

reflection in the solutions in various forms, the exploration of possibilities, 

the dependences of responsibilities, the preference of the vales and the 

orientation of the attitudes and behaviours.   

     In a research that was done by Halstead and Taylor (2000: 169-202) on 

the learning and education of values, plenty technics and approaches that 

are used in values education had been examined. Among these, there are 

approaches like direct instructions and special programs, collective studies, 

argumentation-based programs and story usage. According to 

Aydın&Akyol Gürler (2012: 8-15), values align under various titles. And 

in this study, values align under 10 main titles that were prescribed by the 

Turkish Ministry of Education to be implemented in the educational 

institutions from 2017-2018 academic years. 

     These values line up as:  

-Justice 

-Friendship 

-Honesty 

-Self-control 

-Patience 

-Respect 

-Love 

-Responsibility 

-Patriotism 

-Helpfulness 

(https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_acik

lamasi-program.pdf: p.24) 

(Access of Date: 05.11.2018) 

2. Method of the Study 

     The universe of this study consists of 50 students who are studying in 

the Faculty of Education, Primary School Classroom Teaching 
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Department. This study is a qualitative study and semi-structured questions 

are asked. The preservice teachers were given the values that were 

presented above and wanted to write down the value that holds the most 

importance to them and the reason of it. At the end of the study, a content 

analysis is made. 

3. Findings 

     The data that were gathered at the end of the study are given below: 

Value                           Number of Students          % 

Respect                                     13                         26 

Love                                      10                         20 

Justice                                       6                         12 

Self-Control                           6                         12 

Helpfulness                               4                           8 

Honesty                           4                           8 

Friendship                           3                           6 

Responsibility                           2                           4 

Patriotism                           2                           4 

TOTAL                         50                       100 

 

     When the comments and reasons of the students were examined, these 

results came up: 

     The comments and reasons of the 13 students who chose RESPECT: 

“Without respect, love or other values are meaningless.” (S1, S2, S3, S6, 

S7, S8,  S10, S11, S20) 

“For you cannot hate a person that you respect, you end up loving him.” 

(S4) 

“The society stays together with love, helpfulness, honesty and justice but 

it survives with respect.” (S5) 

“A disrespectful person is a person who is selfish and who does not care 

about his environment at the same time.” (S9) 
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“Without respect, we cannot establish strong and beautiful bonds with 

other people.” (S12) 

 

     The comments and reasons of the 10 students who chose LOVE: 

“Love is a beginning. Love gives us happiness.” (S13, S14, S15) 

“Love is the foundation of everything.” (S18) 

“If there is no love, then there is no respect.” (S22) 

“Love one of the emotions and values that warms and feeds the person’s 

soul.” (S16) 

“A person who feels love acts more positively towards other people.” (S19) 

“A person who possesses the value of the word ‘love’ becomes 

compassionate and self-sacrificing.” (S23) 

“Love is the emotion needs to be in human nature and the only emotion 

that cannot be given up.” (S17, S30) 

     The comments and reasons of the 6 students who chose JUSTICE: 

“I do not think anyone would respect anyone in a place where there is no 

justice.” (S24) 

“I think the humanitarian values would be harmed in an unjust 

environment.” (S25) 

“The notion of justice involves the other values.” (S26, S28) 

“In a place where there is justice, there is also equality, there is no 

discrimination of people.” (S27) 

“The scales of justice should be the same for everyone.” (S29) 

     The comments and reasons of the 6 students who chose SELF-

CONTROL: 

“As long as the person can assume self-control, other values follow it.” 

(S31, S32, S34, S36) 

“I think it is important for the person to be aware of himself and to get 

himself under control.” (S33, S35) 

     The comments and reasons of the 4 students who chose 

HELPFULNESS: 

“I view it as the aim of the human existence and the proof of why a person 

is a person.” (S37) 
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“Inside a helpful person; patience, respect, love and other values also 

forms.” (S38) 

“The helpful person is a person who is sensitive to other people’s problems, 

who understands people and whose empathy skill is developed.” (S39, 

S40) 

     The comments and reasons of the 4 students who chose HONESTY: 

“We respect an honest person.” (S41) 

“It is the essential characteristic of any person.” (S42) 

“If the people are honest then the society becomes just.” (S43, S44) 

The comments and reasons of the 3 students who chose FRIENDSHIP: 

“If we can learn to look friendly at everything that is alive or lifeless, we 

can direct our behaviours.” (S45) 

“I think all the other values are based on this one.” (S46) 

“It is the most important value that binds us together.” (S47) 

     The comments and reasons of the 2 students who chose 

RESPONSIBILITY: 

“When we discharge our responsibilities, the system works perfectly.” 

(S48) 

“A person needs to acquire the awareness of responsibility for his character 

to be able to form.” (S49) 

     The comments and reasons of the 2 students who chose PATRIOTISM: 

“If a person does not love his country, his homeland then he cannot love 

himself or any other thing that belongs to that country.” (S50) 

“Patriotism is an inborn instinct.” (S21) 

4. Conclusion 

     In contrast to the importance that values education contains, studies and 

researches especially towards implementation were unfortunately not 

frequently encountered in litterateur. In some studies, values education was 

examined by taking the opinions of teachers (Powney et all.:1995; 

Stephenson, Ling, Burman& Cooper:1998; Kutnick:1990; 

Gudmundsdottir: 1990). The study of Thornberg (2008) mentions a 

research that was done with 13 teachers in two schools in Sweden. In this 

study, the teachers were asked for their opinions on the values education 

implementations that are being made in the school. As a conclusion, the 
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teachers stated their opinions on how they think the researches on this topic 

were insufficient. At the same time, the teachers were also asked for their 

opinions on values education and values. The teachers emphasised the 

importance of values education to be able to guide the children to good and 

right behaviours, and the problems and difficulties of this education to be 

given. When the teachers were asked how they chose the values that they 

had found important, some of the teachers indicated that it was based on 

their childhoods. Yet still because Thornberg’s research was towards the 

teachers who stated their opinion on the problems that were mostly caused 

by implementations (like unconsciousness and curriculum); it differs from 

this very study. In another study that was done by Powney et all. (1995) 

meetings with different groups in five schools of different regions of 

Scotland had been made. These meetings are group-meetings with 62 

students, semi-structured meetings with the teachers and phone meetings 

with 21 parents. As a conclusion, it was revealed that some teachers think 

values education and moral education are equal –in which it can be said 

this approach is similar to Durkheim’s arguments. The teachers indicated 

that truthfulness, honesty and respect, fairness, sharing with others and 

being kind, tolerance, self-discipline and self- control, self-esteem are 

important for the students. (Powney et all; 1995:14)   

In the study of Klaassen (2002:154) on the pedagogical sufficiency and 

sensitivity of the teachers, the teachers are asked for their opinions on 

values education and the struggles that are encountered. One of the teachers 

stated that she does not completely know what to do on a situation where 

the children conflicts with each other, and another teacher stated that the 

discussion always directly comes to punishments when the teachers are 

discussing about values with the parents. (Klaassen; 2002: 154 -156) This 

study of Klaassen reveals that the teachers are facing difficulties on 

discussing pedagogical and moral matters with their colleagues. (Klaassen; 

2002; 156) In the study of Gudmundsdottir (1990), interviews with four 

professional high-school teachers were made and it was revealed that the 

value orientations on what the teachers are going to teach effect their 

context and book choses, the pedagogical strategies and the perceptions 

towards the educational needs of the students. 

     When the result of this study is examined, the results that a) “Respect” 

is the value that is attached the most importance to among other values, b) 

without “respect” other values also lose their importance, c) “respect” 

starts with “self-respect” first of all, d) values like justice, love, honesty 

comes with “respect”, e) what keeps the societies from going is “respect” 

above all, f) and because of all this, it is needed to teach the children the 
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value of “respect” before all the other ones came up. When the fact that the 

preservice teachers who constitutes the universe of this study are going to 

be teachers in the future is considered; it is thought that the results of this 

study are rather important. Furthermore, it can also be said that this 

research taking place in different places are also beneficial. 
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FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Hicret Çimen§§ & Semra Benzer*** 

 

1.Giriş 

Çevre, yeryüzündeki ilk canlı ile birlikte var olmuş bir ortamdır (Yücel 

& Morgil, 1998, s. 84). Çevre, canlı ve cansız öğelerden oluşan bir 

bütündür. İnsan, hayvan, bakteri, hava, toprak, su gibi canlı ve cansız 

materyaller çevreyi oluşturan temel unsurlar olarak tanımlanmaktadır 

(Çimen, 2008, s. 4).  

Küreselleşen dünyada teknolojik şartlar hızla bir şekilde değişim 

göstermektedir. Bu değişimlerle birlikte insanların yaşam düzeyi artarken, 

aynı zamanda artan nüfusla birlikte meydana gelen çevre sorunları da artış 

göstermektedir. Yani insan bilim ve teknolojideki gelişmelerin 

kaynağıyken aynı zamanda çevre sorunlarının da temel unsurudur (Özcan, 

2010, s.1). 

Çevre sorunları tarihin her döneminde, insanlığı etkilemiş olarak 

karşımıza çıksa da hiçbir zaman bugün olduğu gibi küresel ölçekte etkili 

olmadığı görülmektedir. Gelişen teknoloji, sanayi faaliyetlerinin artması, 

hızla artan insan nüfusu 20. yüzyıldan itibaren çevre sorunlarını da bu 

ölçüde hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Keçeci, 2010, s. 1). 

Ülkemizde ortaya çıkan çevre sorunlarının ana sebeplerinden biride 

bilgi edinme ve bilinçlenmede yaşanan sıkıntılardır. Bilinçli olmayan 

toplum yaşadığı dünyayı kendinden sonra başkalarının da kullanacağını 

düşünmemektedir. Çevre bize bırakılan bir miras değil gelecek nesillere en 

iyi şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğu bilinci 

yerleştirilmelidir (Akbaş, 2007, s,17). 

Ekolojik olaylar iyi ya da kötü yönde olma ihtimali, bulunmaktadır. 

Önemli olan doğanın kendini yenileyebilecek seviyede kalması ve yok 

olmaması gerçeğidir (Çolak, 2012, s, 24). Doğanın bu seviyede kalması ise 

insanların üzerine düşen en önemli görevlerden birisidir. 

1982 Anayasası’nın 56. Maddesinde “Sağlıklı, dengeli bir çevrede 

yaşamak her canlının hakkıdır. Yaşanılan çevreyi korumak, geliştirmek ve 

kirlenmesini önlemek başta vatandaşların ve devletin ödevidir.” 

                                                           
§§ Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Öğrencisi 
*** Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi 
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denilmektedir. 1983 tarih 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda “Başta idare 

olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, birlikler kirliliğin 

önlenmesinde, çevrenin korunmasında görevli ve belirlenen ilkelere 

uymakla yükümlüdürler.” ifadesi yer almaktadır. Ancak hak ve görevlerin 

işlerlik kazanabilmesi çevre bilincinin oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. 

Bunun yolu da tüm toplumu içine alan bir eğitim programı oluşturmaktan 

geçmektedir (Keçeci, 2010, s. 36). 

Çevre eğitimi bireyler açısından aktif niteliğe sahip olmalı ve sadece 

bilgilendirici olmayıp karar alma süreçlerine de dahil olmalıdır. Çevre 

sorunlarının oluşumu ve önlenmesinde hem bireylerin hem devletin rolü 

bulunmaktadır. Bu oluşumlara engel olmakta yine bireylerin ve devletin 

sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi içinde eğitim en 

önemli unsurdur (Akbaş, 2007, s,12). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk olarak Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nun 1987 yılında hazırladığı Brundtland Raporu’nda, 

“Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılanmasına 

engel olmadan karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır.  

Alpak (2016), fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye 

yönelik tutumlarını, Soysal (2016), sosyal bilgiler fen bilgisi ve sınıf 

öğretmenliği bölümlerinin son sınıfında eğitim gören öğretmen adaylarının 

sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını, Akyol (2014), ilköğretim fen 

bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programlarında eğitim gören 

öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını, Altınöz (2010), Fen 

bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre 

okuryazarlık düzeylerini, Akıllı ve Yurtcan (2009), Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının çevreye yönelik tutumlarını bazı değişkenler açısından 

araştırılmasını, Tuncer ve ark. (2006), Türkiye’deki üniversite 

öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili görüşlerinin alınması ve 

değerlendirilmesi  konularını araştırmışlardır.  

 

2. Araştırmanın Amaç ve Önemi  

Çevreye karşı duyarlılığı yüksek olan, yeterli bilgiye sahip, teorik ve 

uygulamalı çevre çalışmalarını başarıyla yürütebilecek yeterlilikte 

öğretmenlerin yetiştirilmesi çevre eğitiminin amaçladığı hedeflere 

ulaşmak açısından büyük önem taşır. Bu yüzden çevreye duyarlı ve çevre 

hakkında yeterli bilgiye sahip bireylerin yetiştirilmesinde ve bireylere 

istendik yönde davranışla kazandırılmasında öğretmenlere büyük 

sorumluluklar düşmektedir (Kahyaoğlu & Özgen, 2012). 

Bu çalışmada amaç gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerden 

fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen 
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adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik görüşlerinin ne düzeyde 

olduğunun belirlenmesidir.  

 

 

2.1. Verilerin Toplanması 

Bu araştırma, 2017-2018 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde eğitim görmekte olan her 

sınıftan 5 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yıldız (2011) tarafından 

geliştirilen Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Açık Uçlu sorudan oluşan 11 

sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır.  

 

3. Bulgular 

3.1. Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Soru Analizleri 

Soru 1: Antalya’nın Korkuteli ilçesi yaklaşık 10 yıl öncesinde meyve 

bahçelerinin yoğun olduğu bir yerdi. (Antalya merkez ise yazların çok 

sıcak geçtiği bir ildir.) Temiz ve serin havası nedeniyle ilgi görmeye 

başlayan ilçede yazın artan nüfusun barınma ihtiyacını karşılamak için 

bahçeler bölündü, zamanla yok edildi ve birbiri ile neredeyse bitişik binalar 

yapılmaya başlandı. Günümüzde verimli bahçeleri önemli ölçüde yok olan 

ilçede yoğun beton yapılaşmaya rastlanılmaktadır.   

a) Yukarıda verilen örneği de göz önünde bulundurduğunuzda sizce 

nüfusun arttığı bir yerde nüfusun artışına bağlı yaşanabilecek çevre 

sorunları neler olabilir?   

b) Yukarıda belirttiğiniz çevre sorunları sizce neden nüfus artınca 

ortaya çıkmıştır?   

Birinci sorunun a şıkkında sınıf öğretmen adaylarına nüfus arttığında 

bu artışa bağlı olarak yaşanacak çevre sorunları nelerdir diye sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarının çoğu bu sorunlara yeşil alanlar yok olur, hava 

kirliliği artar, betonlaşma arta cağını belirterek çevre sorunlarının 

artacağını değinmişlerdir. Bazı öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar 

şöyledir.  

Ö1: Nüfus arttıkça yeşil alanlara yerleşmeler artar ve yeşil alanlar yavaş 

yavaş yok olur. Ağaçlarda yok olacağı için hava kirliliği de artar. Nüfus 

arttıkça hava, su, toprak, ses kirliliği de artar.  

Ö2: Nüfus arttıkça konut ihtiyacı artar buda doğaya zarar verilmesine 

yol açar. Nüfus arttıkça kaynak kullanımı da artar.  
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Ö3: Endüstrileşme artacağından hava kirliliği meydana gelir. Tüketim 

artar atık sorunu meydana gelir.  

Ö4: trafik sorunu oluşur, hava kirliliği, gürültü kirliliği artar, tasarruf 

azalır.  

Ö5: Çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, toprak 

kirliliği meydana gelir.  

 

Birinci sorunun b bölümünde a bölümünde verdikleri cevapların neden 

nüfus artınca ortaya çıktığı sorulmuştur. Öğretmen adayları bu soruya 

genelde nüfus artınca tüketimin artacağını ve atık maddelerinde artacağını, 

nüfus fazla olunca barınma alanlarına olan ihtiyacın artacağını bu sebeple 

yeşil alanların azalacağını şeklinde cevaplar vermişlerdir. Öğretmen 

adaylarından bazılarının verdikleri cevaplar şöyledir. 

Ö1: Nüfus artınca çevrenin imkanları yetersiz kalmaya başlar. Örneğin 

çöpler geri dönüşüm işlemiyle dönüştürülebilir ancak nüfus artınca bu 

işlem yetişmeyebilir.  

Ö2.Nüfus arttıkça yerleşim yerlerine ve suya olan ihtiyaç artar ve 

sorunlar ortaya çıkar.  

Ö3: Nüfus arttığında sanayileşmeye ihtiyaç artar fabrikalaşma artar bu 

yüzden sorunlar meydana gelir.  

Ö4: İnsan nüfusu arttıkça ihtiyaçları, masrafları sorumsuzlukları 

artmıştır. Bunlarda sorunlar oluşturmaya başlamıştır.  

Ö5: İnsanlar arttıkça ihtiyaç artmış ve daha çok ev yapılmış, insanlar 

tüketim yaptıkça atıklarda artmış ve çevre kirlilikleri başlamış. 

Birinci sorunun a bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarına nüfusun 

arttığı bir yerde nüfus artışına bağlı yaşanabilecek sorunlar sorulmuştur. 

Öğretmen adayları yeşil alanların azalacağı ve betonlaşmanın artacağı, 

hava, su, toprak kirliliğinin artacağı ve besin sorunlarının ortaya çıkacağını 

belirtmiştir. Verdikleri cevaplardan bazılar şöyledir.  

Ö1: Yaşam alanı ihtiyacı artacağı için canlıların doğasına zarar verilir. 

Çevre kirliliği, gürültü kirliliği oluşur. Çarpık kentleşmeler görülür. 

Doğaya salınan zararlı gaz miktarı artar.  

Ö2: Nüfusun artmasıyla otomobil kullanımı da artar. Bu durum hava 

kirliliğine yol açabilir. Artık madde miktarı artar. Bu da genel olarak çevre 

kirliliğine yol açar.  

Ö3: Çevre tahribatı artar. Karbondioksit salınımı artar. Kuraklaşmaya 

neden olan zararlı atıklar çoğalır ve toprak verimi azalır.  
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Ö4: Tüketim fazlalığı olur. Barınma ihtiyacı için yeni yerleşim 

yerlerinin açılması ve betonlaşma olur. Eğitim ihtiyacından kaynaklanacak 

kitap ihtiyacını karşılamak için kesilecek ağaçlar artar. Çevre kirliliği artar 

ve doğal ortamların bozulması artar.  

Ö5: Hastalıklar artar, orman tahribi, çevre kirliliği, gürültü kirliliği, 

çarpık kentleşme ve ulaşımda sıkıntılar artar.  

Birinci sorunun b bölümünde belirttikleri çevre sorunları neden nüfus 

artınca ortaya çıktığı sorulmuştur. Verilen cevaplar insan nüfusu arttıkça 

beslenme Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar şöyledir.  

Ö1: Barınma ihtiyacı artacağından doğal alanların tahribi artar, doğal 

alanların tahribi arttıkça hava kirliliği artar. Nüfus arttıkça atık miktarı 

artacağından çevre kirliliği oluşur.  

Ö2: Nüfusun artmasıyla barınma ihtiyacı artar. Barınma ihtiyacıyla 

beraber doğal yaşam alanı olan ormanlar yok edilmiş ve betonlaşma 

artmıştır.  

Ö3: Nüfusun artması sonucunda doğal bir yapıya sahip olan bölge 

zamanla insanların bilinçsizce tüketimi sonucu zarar görmektedir. 

Teknolojik olarak araba kullanımı ve fabrikalar gibi etkenlerle çevre 

kirlilikleri artmaktadır.  

Ö4: Nüfus arttıkça insanların ihtiyacı ve talebi de artmaktadır. Buna 

bağlı olarak çevre sorunları da artmaktadır.  

Ö5: Nüfusun artması bilinçsiz insan sayısının da artması demektir. 

İnsanların arttığı yerde kirlilikte artar.  

 

Soru 2: “İnsanın doğal kaynakları tüketme hızı doğanın kendini 

yenileme hızının %25 üzerindedir 

(http://www.wwf.org.tr/page.php?ID=165, Türkiye Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı).”  

 

Bu bilgiyi de kullanarak tüketim alışkanlıklarımız ile çevrenin 

sürdürülebilirliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu örnek vererek 

açıklayabilir misiniz?  

İkinci soruda sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına tüketim 

alışkanlıklarımızla çevrenin sürdürülebilirliği arasında nasıl bir ilişki 

olduğu sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar genelde insanların fazla 

tüketim yaptığı ve doğanın insanların hızına yetişemediği yönündedir. 

Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar şöyledir.  
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Ö1: Doğal kaynakları tüketme hızı doğanın kendini yenileme hızından 

yüksek olması tehlikeli bir durumdur. Su gibi kaynakları kullanırken 

tasarruflu olunmalıdır. 

Ö2: Doğayı tüketiyoruz ve onun kendini yenilemesine izin vermeden 

ve tükettiğimizin karşılığını vermeden. Ağaçlar, ormanlar bunun en iyi 

örneği.  

Ö3: Tüketim alışkınlıklarımız çevreyi kirletmemize sebep oluyor. Bir 

deodorant sıkışımız ozon tabaksına zarar veriyor ve çevrenin 

sürdürülebilirliğini kötü etkiliyor.  

Ö4: Artık öyle bir aşamaya geldik ki doğa kendini yenileyemeden biz 

onu hızla tüketmeye devam ediyoruz.  

Ö5: Günümüzde ambalajlı ürün tüketimi artıyor ancak bu atıklar geri 

dönüştürülmeyip çöplerle birlikte depolanıyor. Çamaşır makinesinde 

kullandığımız deterjanlarda toprağa zarar veriyor. 

 

İkinci soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına insanların tüketim 

alışkınlıkları ile çevrenin sürdürülebilirliği arasında nasıl bir ilişki 

olduğunu örnek vererek açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adayları bu 

konuda insanların bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının çevreye ve canlılara 

zarar verdiğinden bahsetmiştir. Verdikleri cevaplar ise şöyledir.  

 

Ö1: Bizler doğal kaynakları ne kadar çok kullanırsak ve bunu 

bilinçsizce yaparsak doğa bunu uzun zaman geçtikten sonra ancak yerine 

koyabilir.  

Ö2: İnsanlar çok hızlı bir şekilde doğayı tahrip ederek tüketiyorlar, 

tüketim hızına rağmen kendini daha yavaş yenileyen bir alana sahipler ve 

bu dengesizlik sebebiyle bir süre sonra doğa kendini yenileyemeyecek hale 

gelecektir.  

Ö3: Tüketim doğanın kendini yenileyebilme hızından daha hızlı 

gerçekleşmektedir. İnsanoğlunun bir yıl içinde kirlettiği bir göl kendini 

dört senede anca temizleyebilir.  

Ö4: Gereğinden fazla tüketmek doğanın yok olmasına neden olur. 

Örneğin fazla enerji tüketmek yenilenemeyen doğal kaynakların yok 

olmasına neden olabilir.  

Ö5: İnsanlar böyle gereğinden fazla tüketim yapmaya devam ederse 

yıllar sonra doğa insanların ihtiyacını karşılayamaz hale gelir. 
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Soru 3: Tüketimden kaynaklanan çevre sorunlarının önüne geçebilmek 

için alınabilecek önlemler size göre nelerdir?   

Üçüncü soruda sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına tüketimden 

kaynaklanan çevre sorunlarının önüne geçebilmek için ne gibi önlemler 

alınabilir diye sorulmuştur. Bu soruda öğretmen adayları genellikle 

insanların bilinçlendirilmesi geri dönüşüm ve gereksiz tüketim 

yapılmamasıyla bu sorunların önüne geçilebileceğini söylemişlerdir. 

Öğretmen adaylarından bazılarının verdiği yanıtlar şöyledir.  

 

Ö1: Geri dönüşüm çalışmaları yapılmalı, geri dönüşüm özendirilmeli 

ve halk israf yapmaması gerektiği ile ilgili bilinçlendirilmelidir.  

Ö2: Geri dönüşüm faaliyetleri yapılmalı ve tüketiciler 

bilinçlendirilmelidir.  

Ö3: Her şey eğitimsizlikten kaynaklanır eğitimle bu sorunların önüne 

geçilebilir.  

Ö4: Tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz. Eğitim 

ile tüketim bilinci geliştirilebilir. Kontrollü tüketim sağlanabilir. 

 Ö5: Halk bilinçlendirilmeli, devlet önlemler almalı, okullarda eğitim 

verilmeli. 

 

Üçüncü soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına tüketimden 

kaynaklanan çevre sorunlarının önüne geçebilmek için alınabilecek 

önlemler neler olabilir diye sorulmuştur. Öğretmen adayları genellikle 

insanların bilinçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda ki görüşleri ise şöyledir.  

 

Ö1: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz, ihtiyacımız 

kadarını kullanmalıyız, doğada diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale 

etmemeliyiz.  

Ö2: İnsanların bilinçlendirilmesi için bu konuda eğitimler verilmelidir. 

Devlet tüketim için bilinçlendirme yaparak insanların tüketeceği kadar 

besin vs. alması sağlanmalıdır.  

Ö3: Farkındalık her şeyin çözümüdür. Tüketim konusunda insanları 

bilinçlendirirsek çevre sorunlarının önüne geçebiliriz.  

Ö4: İnsanların biyolojik ayak izi dediğimiz tüketimdeki belirli sınırlara 

dikkat etmeleri sağlanmalı ve bilinçli tüketimi sağlayarak doğanın dengesi 

sağlanmaya çalışılmalıdır.  
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Ö5: Daha dikkatli tüketim yapılmalı, doğaya katkı sağlanmalı, geri 

dönüşüm hızlandırılmalı, kimyasal maddelerdense daha doğal maddeler 

kullanılmalıdır.  

 

Soru 4: Günümüzde yaşanan ve önlem alınmazsa gelecekte de 

yaşanmaya devam edecek olan   

a) Çevre kirlilikleri kaç çeşittir? Belirlediklerinizi yazınız.  

b) Bu kirliliklerin nedenleri neler olabilir? Belirttiğiniz kirliliklerin her 

biri için nedenleri yazınız.  

 

Dördüncü sorunun a bölümünde sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına 

çevre kirliliklerinin kaç çeşit olduğu sorulmuştur. Bu bölümde öğretmen 

adaylarının en çok hava toprak ve su kirliliğini yazdıkları diğer kirlilik 

çevre kirliliklerinin ise daha az yazıldığı görülmüştür. Öğretmen 

adaylarının verdiği cevaplar şu şekildedir. 

 

Ö1: Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği. 

Ö2: Hava, su, toprak kirliliği. 

Ö3: Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, nükleer 

kirlilik.  

Ö4: Toprak kirliliği, hava kirliliği, deniz kirliliği, gürültü kirliliği, ses 

kirliliği. 

Ö5: Hava, su, toprak, insan kirliliği.  

 

Dördüncü sorunun b bölümünde sınıf öğretmen adaylarına a 

bölümünde yazdıkları sorunların nedenleri sorulmuştur. Öğretmen 

adayları ise çevre kirliliklerinin temel sebebini insanların bilinçsizlikleri ve 

sorumsuz davranışları olarak görmektedir. Verilen cevaplar şu şekildedir.  

 

Ö1: Tabii ki de insan.  

Ö2: Suya fabrika atıkları atılıyor, lağım sızıntıları oluyor, insanlar çöp 

atıyor. Ağaçlar kesiliyor. Fabrika bacaları, egzoz dumanları hava 

kirliliğine sebep oluyor. Ses kirliliğine korna sesleri sebep oluyor.  
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Ö3: Toprak kirliliğinin sebebi insanların bilinçsizce attıkları dönüşümü 

olmayan çöpler. Su kirliliğinin sebebi seller akarsulara atılan fabrika 

atıklarıdır. Hava kirliliğinin sebebi fabrikalardan çıkan zehirli gazlar. 

Ö4: Hepsinin en baş nedeni insandır. Örneğin fabrika atıkları su 

kirliliğini, egzozlardan çıkan gazlar hava kirliliğini zirai ilaçlar toprak 

kirliliğini, ışıklandırmalar ışık kirliliğini etkilemektedir. 

Ö5: Hava kirliliğinin nedeni fabrikaların artması, ses kirliliğinin nedeni 

arabaların yoğun olduğu yerlerdeki sesler, ışık kirliliğinin sebebi 

büyükşehirlerdeki gece aydınlatmalarıdır. Su kirliliğinin sebebi fabrika 

atıklarıdır. Ama genel olarak bütün nedenler insan kaynaklıdır. 

 

Dördüncü sorunun b bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarına çevre 

kirliliklerinin kaç çeşit olduğu sorulmuştur. Bu konuda öğretmen adayları 

başta hava, su, toprak kirliği olmak üzere kimyasal ve nükleer kirlilik 

olduğunu belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar 

şöyledir.  

 

Ö1: Ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma, su kirliliği, toprak, 

hava, su kirliliği.  

Ö2: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, nükleer kirlilik.  

Ö3:Ses kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, 

elektromanyetik kirlilik.  

Ö4: Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, kimyasal 

atık kirliliği.  

Ö5: Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, ışık kirliliği, ses kirliliği, 

kimyasal kirlilik.  

 

Dördüncü sorunun b bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarına 

yazdıkları kirliliklerin sebeplerinin neler olabileceği sorulmuştur. 

Öğretmen adayları bu konuda genel olarak kirliliklerin sebebini insanların 

bilinçsiz davranışları olarak görmektedir. Cevapları şöyledir.  

 

Ö1: İnsanların bilinçsizce suya çöpleri atması su kirliliğine sebep olur. 

Zehirli gazların salınımı hava kirliliğine yol açar. İnsanlar saygısız 

davranışları yüzünden ses kirliliği meydana gelmektedir. Çöplerimizi 

çevreye attığımız için ormanlar ve toprak kirliliği oluşmaktadır.  
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Ö2: Hava kirliliğine karbondioksit salınımı, nükleer kirliliğe 

radyasyon, toprak kirliliğine kimyasal atıklar, su kirliliğine kimyasal 

atıklar ve insanların çöplerini doğaya atması sebep olmaktadır.  

Ö3: Ozon tabakası ve küresel ısınma kullandığımız buzdolapları, 

deodorantlar gibi nedenlerden dolayı, su kirliliği ve hava kirliliği fabrika 

atıkları ve dumanları nedeniyle, erozyon ağaların kesilmesi nedeniyle, 

radyasyon x ışınları nedeniyle meydana gelmektedir.  

Ö4: Hava kirliliği zararlı gazların atmosfere salınımı, su kirliliği fabrika 

atıklarının filtre kullanılmadan sulara bırakılması, toprak kirliliği 

atmosfere salınan zehirli gazların asit yağmurlarıyla tekrar yağması.  

Ö5: Gürültü kirliliğine nüfus artışıyla birlikte artan kentleşme, hava 

kirliliği fosil yakıtlar kullanıldığında bıraktıkları atık, toprak kirliliği 

zehirli atıkların karışması, su kirliliği fabrika vb. atık maddelerin insanlar 

tarafından suya atılması kirlilik sebeplerindendir. 

 

Soru 5: Nedenleri ile birlikte belirttiğiniz kirlilikleri azaltmak için   

a) Devletin alacağı önlemler neler olabilir?  

b) Alınabilecek bireysel önlemler neler olabilir? 

Beşinci sorunun a bölümünde sınıf öğretmen adaylarına belirledikleri 

kirlilikleri önlemek için devletin alacağı önlemlerin neler olabileceği 

sorulmuştur. Öğretmen adayları bu konuda en çok devletin insanları 

bilinçlendirmesi gerektiğini söylemişlerdir. Cevapları şöyledir.  

Ö1: Fabrikaları kontrol etmeliler. Toplu taşımayı en iyi hale getirip 

insanların kendi araçları ile çıkmalarını önlemelidir.  

Ö2: Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik propaganda, program etkinlik 

düzenlemeli, insanları bilgilendirmeli. 

Ö3: Vatandaşları bilinçlendirmeli, fabrikalar için kısıtlamalar getirmeli, 

kontrolü artırmalı.  

Ö4: Halk bilinçlendirilmelidir. Özellikle lise ve üniversite düzeyindeki 

öğrencilere bu konu hakkında etkili seminerler konferanslar düzenlemeli.  

Ö5: Teşvik yerine tedbir almalı. Toplu taşıma araçlarını ucuzlatılmalı, 

bisiklet kullanımı artırılmalı, denetimler artırılmalı.  

 

Beşinci sorunun b bölümünde sınıf öğretmen adaylarına belirledikleri 

kirlilikleri azaltmak için alınabilecek bireysel önlemlerin neler olabileceği 

sorulmuştur. Öğretmen adayları bu konuda geri dönüşüme önem verilmesi 
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gerektiğini ve tasarruflu olunması gerektiğini düşünmektedir. Verdikleri 

cevaplar şöyledir:  

 

Ö1: Atıkları çevreye atmamalı geri dönüşüme önem verilmeli. Tarımda 

aşırı gübre zirai ilaç kullanılmamalı. 

Ö2: Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeliyiz. 

Ö3: Toplu taşıma kullanılmalı, gereksiz su, ışık kullanılmamalı.  

Ö4: Çevremizdeki kaynakları tasarruflu kullanmalı ve bir gün 

biteceğini unutmamalıyız.  

Ö5: Evimizdeki çöpleri türlerine göre gruplandırabiliriz. Isınmak için 

daha az atık ortaya çıkaran çeşitler kullanılmalı.  

Ö6: Toprak kirliliği dışında toprak ile ilgili yaşanabilecek diğer 

sorunlar neler olabilir? Cevaplar tablo şeklinde alınmıştır. 

 

Beşinci soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına belirttikleri kirlilikleri 

azaltmak için devletin alabileceği önlemler neler olabilir diye sorulmuştur. 

Bu konuda ki ortak görüş ise insanların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin 

artırılması yönündedir. Bazı öğretmen adaylarının cevapları şöyledir.  

 

Ö1: İnsanlar bilinçlendirilmedi bunun için kamu spotları ve televizyon 

programları yapılabilir. Ayrıca devlet her fabrika, şirket ve her kuruluşu bu 

konuda denetlemelidir.  

Ö2: Denetimler artırılmalı, araçların fabrikaların zorunlu bakımları 

yaptırılmalı, fabrikalarda filtreleme zorunlu hale getirilmeli, fabrikalar 

izine bağlı açılabilmeli ve kurallara uymayanlara ağır cezalar verilmelidir.  

Ö3: Bilinçli tüketim ve temiz bir çevre için çocuklara küçük yaşlardan 

itibaren eğitimler verilmelidir. Geri dönüşüm kutuları artırılmalı ve daha 

fazla çöp kutusu çevreye yerleştirilmeli.  

Ö4: Sokaklarda binalarda yanan gereksiz ışıklara cezai işlem 

yapılabilir. İnsanları bilinçlendirmek için kurslar açılabilir. İnsanlar çevre 

ağaçlandırılmasına özendirilmeli ve ormanlara yerleşim alanı açılması 

yasaklanmalı.  

Ö5: Enerji tasarrufu yapılması sağlanmalı, ağaç dikim etkinlikleri 

yapılmalı, fabrikalara filtre takılması zorunlu tutulmalıdır. Toplum 

bilinçlendirilmeli.  
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Beşinci sorunun b bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarına 

belirledikleri kirlilikleri azaltmak için alınacak bireysel önlemler neler 

olabilir diye sorulmuştur. Öğretmen adayları bu konuda tüketim yaparken 

dikkatli davranmak ve tasarruf yapmanın gerekli olduğunu düşünmektedir. 

Verilen cevaplar şöyledir:  

 

Ö1: Toplu taşıma araçları kullanılmalı, sanayi atıkları suya 

dökülmemeli, egzozlara filtre takılmalı, toprağa yabancı maddeler 

atılmamalı, büyük gemilerin atıklarını suya atması engellenmeli.  

Ö2: Suya, havaya, çevreye zarar verecek şeylerden uzak durmalıyız, 

kimyasal temizlik malzemesi kullanımını azaltmalıyız. Doğaya zarar veren 

yakıtlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız.  

Ö2: Tüketimde tasarruflu olunmalı, gerek olmadıkça özel araç yerine 

toplu taşıma aracı kullanılmalı, atık madde miktarı azaltılmalı.  

Ö3: Doğaya karşı bilinçli davranmalıyız, ağaçlandırma çalışmalarına 

katılmalıyız, doğayı korumalıyız, atıklarımızı doğaya atmamalıyız.  

Ö4: Toplu taşıma araçlarının kullanılmalı, yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılmalı, arabalarda çevreye daha az zarar veren yakıtlar 

kullanılmalı, kaynak kullanımında tasarruflu davranılmalı.  

Ö5: Herkes tüketeceği kadar besin almalı, parfüm kullanımı azaltılmalı, 

arabaların bakımları ve kontrolleri düzenli yapılmalı.  

 

Altıncı soruda sınıf öğretmen adaylarından verilen maddelerden 

hangilerinin toprak ile ilgili sorunlar olabileceğini belirtmeleri istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde verilen maddelerin 

hepsinin toprak ile ilgili sorun olduğunu düşündükleri görülmüştür. Bazı 

öğretmen adayları ise deprem, sel, erozyon ve besin kıtlığı gibi maddeleri 

toprak ile ilgili sorun olarak görmediklerini belirtmişlerdir. Altıncı sorunun 

b bölümünde a bölümünde işaretledikleri maddeleri neden işaretlediklerini 

belirtmeleri istenmiştir. Bazı adaylar işaretledikleri maddenin açıklamasını 

yapamazken bazı öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar şöyledir.  

 

Ö1: Anız yakma: Ekosisteme zarar veriyor.  

Ö2: Besin kıtlığı: Toprağın verimi azaldığı için.  

Ö3: Çölleşme: Suyun bilinçsiz kullanılması.  

Ö4: Toprak ekosisteminin bozulması: İnsan faaliyetleri.  

Ö5: Yapılaşma: Ormanların yok olması.  
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Altıncı soruda fen bilgisi öğretmen adaylarından verilen maddelerden 

hangilerinin toprak ile ilgili sorunlar olabileceğini belirtmeleri istenmiştir. 

Öğretmen adayları bu konuda verilen maddelerden hepsinin toprak ile ilgili 

sorunlar olduğunu düşünmektedir. Bazı adaylar ise deprem, ormanların 

yok olması, sel ve heyelanın toprak ile ilgili bir sorun olmadığını 

düşünmektedir. Altıncı sorunun b bölümünde ise işaretledikleri maddeleri 

neden işaretlediklerini belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının bazı 

cevapları şu şekildedir. 

 

Ö1: Erozyon ağaların bilinçsiz kesilmesinden kaynaklanmaktadır, 

ağaçların yok olması yerleşim yerleri ve kitap defter gibi malzemeler için 

ağaçların kesilmesi.  

Ö2: Yapılaşma, insanların lüks yaşam arzusu ve insan fazlalığından 

kaynaklanır. Toprak ekosisteminin bozulmasının nedeni ise atık ürünlerin 

toprağa atılmasıdır.  

Ö3: Besin kıtlığı bilinçsiz nüfusun artması, toprak ekosisteminin 

bozulması ağaçların sökülmesi, ormanların yok edilmesi insanların 

bilinçsiz olması.  

Ö4: Çoraklaşma su ve bitki örtüsünün yanlış kullanımı, yapılaşma 

yerleşim için ormanların yok edilmesi, çölleşme ozon tabakasının 

incelmesi.  

Ö5: Besin kıtlığı ekilebilir alanların yok edilmesi, deprem fay hatlarının 

olduğu yerlere binaların yapılması, anız yakma insanların bilinçsiz şekilde 

tarım yapması. 

 

Soru 7: Çevrede meydana gelebilecek kirlilik çeşitleri, o çevrenin 

sürdürülebilirliğini nasıl etkileyebilir?  Açıklayınız.  

Yedinci soruda sınıf öğretmen adaylarına çevrede meydana gelebilecek 

kirlilik çeşitleri o çevrenin sürdürülebilirliğini nasıl etkileyebilir diye 

sorulmuştur. Bu konuda öğretmen adaylarının görüşü ise kirlilik arttıkça 

sürdürülebilirliğin azaldığı yönünde olmuştur.  

 

Ö1: Yaşam alanını azaltır, besin miktarını azaltır, ekosistemi bozar.  

Ö2: Kirlilik arttıkça yaşanması mümkün olmayan bir çevre kalır.  

Ö3: Çevrede oluşan kirlilik her şeyin görevini yapmasını engeller, 

görev aksar sürdürülebilirlik bozulur.  
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Ö4: Olumsuz etkiler kirliliğin artması yenilenmenin gecikmesine neden 

olur.  

Ö5: Çevre kendini yenileyemeyecek kadar kirlenince sürdürülebilirlik 

zamanla biter.  

 

Yedinci soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına çevrede meydana 

gelebilecek kirlilik çeşitleri o çevrenin sürdürülebilirliğini nasıl etkiler diye 

sorulmuştur. Öğretmen adayları bu konuda insanların bilinçsiz davranışları 

arttıkça çevrenin kendini yenileme süresinin artacağını bir süre sonra da 

kendini yenileyemez hale geleceğini düşünmektedir. Verdikleri cevaplar 

şöyledir.  

 

Ö1: Günümüzde en büyük enerji kaynağı olmazsa olmazımız olan su 

son asırda bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu sebeple ve çevreye verilen zarar 

yüzünden küresel ısınma meydana gelmektedir.  

Ö2: Çevre bir süre sonra kendini yenileyemeyecek kadar kirlenir ve 

kendini temizleme işlemini gerçekleştiremez ve kaynaklar yavaş yavaş yok 

olmaya başlar.  

Ö3: Çevre kendini bizim onu kirlettiğimizden daha geç sürede onarıyor. 

Bu yüzden onarım süresi arttığı için tahrip edilen alanlar yenilenene kadar 

doğal çevre yavaş yavaş yok olmaya başlar.  

Ö4: Çevre kirlilikleri arttıkça doğanın dengesi bozulur biyolojik 

çeşitlilik azalır ileri dönemlerde sorunlar artar ve yaşam alanları yok olur.  

Ö5: Kirlilikler arttıkça o çevrede yaşayan tüm canlılar ve doğal çevre 

zarar görür olumsuz etkiler arttıkça sürdürülebilirlik azalır.  

 

Soru 8: “Sulak alanların doldurulması ve yer altı suyunun değiştirilmesi 

sonucu bataklık kaplumbağaları zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.”  

“Çalılık yaşam alanın tarım alanına dönüştürülmesi sonucunda Cüce 

tavşan türlerinin popülasyonu yok olmuştur (National Geographic Türkiye, 

2009).  

Yukarıda verilen örnekleri de göz önünde bulundurduğunuzda 

canlıların yaşam alanlarının daraltılmasının ya da yok edilmesinin nedenler 

sizce neler olabilir?  

Sekizinci soruda sınıf öğretmen adaylarına canlıların yaşam alanlarının 

daraltılmasının ya da yok edilmesinin nedenleri neler olabilir diye 

sorulmuştur. Cevaplar incelendiğinde genellikle bu sorunun sebebinin 
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insan olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

cevapları şu şekildedir.  

 

Ö1: İnsanlar kendilerine daha rahat bir yaşam oluşturmak istemeleri ile 

canlıların yaşamını hiçe saydıkları için.  

Ö2: İnsanlar kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmak için diğer 

canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir.  

Ö3: İnsanlar doğayı kendi istedikleri gibi kullanabileceğini 

düşündükleri için diğer canlıların yaşam alanları yok olmaktadır. 

Ö4: Artan nüfus yapılaşma ihtiyacını artırır. Bu da doğal alanların 

insanlar tarafından işgal edilmesine yol açar ve diğer canlıların yaşam 

alanlarına müdahale ederler.  

Ö5: İnsanoğlunun her şeyi fütursuzca kullanması, doğanın ve doğal 

kaynakların bitmeyeceğini düşünmesi. 

 

Sekizinci soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına canlıların yaşam 

alanlarının daraltılmasının ya da yok edilmesinin nedenleri sizce neler 

olabilir diye sorulmuştur. Bu konudaki görüşler ise insanların bilinçsiz 

davranmaları ve kendi çıkarları için doğaya zarar verdikleri olmuştur.   

 

Ö1: Yaşanılan alanın bu şekilde tahrip edilmesi popülasyonun 

azalmasına bu da nesillerin yok olmasına neden olur. Bunun tek sorumlusu 

insanlardır. Daha fazla kentleşmede doğanın tahribine ve canlı 

çeşitliliğinin yok olmasına neden olur.  

Ö2: İnsanların hevesleri uğruna yaptığı kirlilikler ve gereksiz tüketimler 

nesillerin yok olmasına neden olur. Bu ve bundan önce nesilleri yok olmuş 

canlıların yok olmasının sebebi de insanlardır.  

Ö3: İnsanlar kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmak için 

hayvanların yaşam alanına saygı duymadan tatil köyleri gibi yerler inşa 

ediliyor ve doğanın formu bozuluyor.  

Ö4: Bilinçsizce ekolojiye verilen zararlar, aynı zamanda bir sorunu 

gidermek için bir türü veya çevreyi etkilerken çevredeki diğer canlılar 

düşünülmediği için.  

Ö5: İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak canlıların yaşam 

alanlarında değişiklik yaptığı için canlıların yaşam alanları yok edilmeye 

başlanmıştır 
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Soru 9: “Deniz kaplumbağalarının, denizlerde yaşanan kirlilik, 

kendilerinin ve yumurtalarının besin olarak kullanılmaları, süs eşyası, 

ayakkabı ve çanta yapımında kullanılmaları ve başka nedenlerle nesilleri 

tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır 

(http://www.wwf.org.tr/page.php?ID=7).”   

“Antalya’ nın Akseki ilçesinde ekonomik kazanç elde etmek için her 

yıl o bölgeye özgü bir tür olan kardelen çiçekleri belirlenen sınırın üstünde 

kaçak toplanıyordu. Bunun sonucunda kardelen çiçeklerinin sayısında 

azalma meydana geldi ve kardelen çiçeğinin nesli tükenme tehlikesiyle 

karşı karşıya kaldı (http://www.ntvmsnbc.com/id/24966978/).”  

Bu örnekler göz önüne alındığında insanların tüketim alışkanlıkları ile 

diğer canlıların yaşamının devamlılığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu 

örnek vererek açıklayabilir misiniz?  

Dokuzuncu soruda sınıf öğretmen adaylarına insanların tüketim 

alışkanlıkları ile diğer canlıların yaşamının devamlılığı arasında nasıl bir 

ilişki olduğunu örnek vererek açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerin bir 

kısmı soruyu yanıtsız bırakırken cevap veren öğretmen adaylarının, 

insanların bilinçsiz tüketim alışkınlıklarının diğer canlıların yaşamlarını 

olumsuz etkilediği, canlıların nesillerini yok ettiği yönündedir. Adayların 

verdikleri cevaplar şöyledir.  

 

Ö1: İnsanların maddi kazançları ve kendi zevkleri için canlıların 

yaşamlarının yok olmasına sebep oluyor. Mesela bazı balıkları öldürerek 

salgılarından parfüm yapıyorlar.  

Ö2: Aslında insanlar yaşamları için diğer canlıların gerekli olduğu 

düşüncesini bir türlü kavrayamıyorlar. İnsanlar para uğruna diğer canlıların 

yaşamlarını tüketiyorlar. Ancak o canlıların nesli tükendiğinde ekolojik 

denge bozulacak ve bundan bizde etkileneceğiz.  

Ö3: İnsanlar kendi kişisel ihtiyaçları için doğaya zarar veriyor. 

Hayvanların kürkleri için avlanması da buna örnektir.  

Ö4: Aşırı tüketimden uzak durulmalı gelecek nesiller ve ekolojik denge 

düşünülerek doğayı kirletmemeye dikkat etmeliyiz.   

Ö5: İnsanlar gereğinden fazla gereksiz tüketim yaptıkları için diğer 

canlıların yaşamlarını tehlikeye atıyorlar. 

 

Dokuzuncu soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına insanların tüketim 

alışkanlıkları ile diğer canlıların yaşamının devamlılığı arasında nasıl bir 

ilişki olduğu sorulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri ise insanların bilinçsiz 
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tüketim alışkanlıkları yüzünden diğer canlıların yaşam alanlarına 

müdahale edildiği yönünde olmuştur. Verilen cevaplar şöyledir.  

 

Ö1: Örneğin balıklar yavruyken toplanıp satılması bizler için faydalı 

olsa da diğer canlıların neslinin devamlılığı açısından tehlike 

oluşturmaktadır.  

Ö2: İnsanlar sadece kendilerine yararlı olacak şeyleri düşünüp bencilce 

kararlar verip diğer canlıların yaşamını komple yok sayıyorlar.  

Ö3: İnsanların tüketim alışkanlıkları ile sürdürülebilirlik arasında ters 

bir orantı vardır. İnsanların tüketim alışkanlıkları oranı arttıkça diğer 

canlıların yaşam devamlılığı azalıyor.  

Ö4: İnsanların yaptığı yanlış işler gereksiz tüketimler diğer canlıların 

yaşamını olumsuz etkiliyor. Mesela orman yangınları sonucu hayvanların 

yaşam alanlarının yok olması buna örnek verilebilir.  

Ö5: İhtiyacımız olmamasına rağmen zevk ve isteklerimiz uğruna diğer 

canlılara zarar vermek doğal dengeyi bozar ve çevresel sorunlar oluşturur. 

Mesela ihtiyaç olmadığı halde kürk yapımı için hayvanların avlanması, 

balıkların avlanma zamanı dışında avlanması canlıların yaşamına zarar 

verir. Ayrıca yılanların yok edilmeye başlaması da farelerin çoğalmasına 

neden olur. 

 

Soru 10: Canlı çeşitliliğinin gelecek nesillere kalması için alınabilecek 

önlemler sizce neler olmalıdır?    

Onuncu soruda sınıf öğretmen adaylarına canlı çeşitliliğinin gelecek 

nesillere kalması için alınacak önlemler sizce neler olabilir diye 

sorulmuştur. Bu konuda görüşler halkı bilinçlendirme ve koruma alanları 

oluşturmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Adayların verdikleri cevaplar 

şöyledir.  

 

Ö1: Canlılara zarar verenleri tespit edip onlara çok büyük cezalar 

verilebilir. Ayrıca canlıların yaşamları ve onlara verilen zararlar ile ilgili 

halka eğitim verilebilir.  

Ö2: Avcılık gibi tüketim seçeneklerine düzenlemeler getirilmeli, 

yaptırımlar uygulanmalı. Hayvanları derileri, dişleri veya sırf zevk almak 

için öldüren insan veya kurumlara da ağır cezalar verilmelidir.  

Ö3: İnsanlar bilinçlendirilmeli, canlıların yaşam alanları korunmalı, 

insanlar kişisel ihtiyaçları için doğayı kullanmamalı.  
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Ö4: Nesli tükenmekte olan canlıları kendi yaşam alanlarında korumaya 

alıp, nesillerin devamlılığı iççin çalışılmalıdır.  

Ö5: Denetimi artırmak, bilinçli vatandaşlar yetiştirmek, çevre 

politikaları geliştirmek ve çevre eğitimi vermek. 

 

Onuncu soruda fen bilgisi öğretmen adaylarına canlı çeşitliliğinin 

gelecek nesillere kalması için alınabilecek önlemler nelerdir diye 

sorulmuştur. Bu konuda verilen şöyledir.  

 

Ö1: Tüketim yerine üretim artırılmalı, bilinçli tüketim alışkanlığı 

kazandırılmalı ve bilinçli bireyler yetiştirilmeli, gereksiz tüketimlerin 

önüne geçilmeli.  

Ö2: Doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemeli, canlıların yaşam 

alanları korunmalı ve bu konuda tedbirler alınmalı.  

Ö3: Avlanmalar kontrol altına alınmalıdır. Yasak avlanmalar için 

caydırıcı cezalar verilmelidir. Doğanın düzeni korunmalı.  

Ö4: Zevk ve isteklerimiz uğruna doğaya zarar verilmemeli, toplum 

bilinçlendirilmeli, canlılar için gen bankaları oluşturulmalıdır. Ağaç dikme 

çalışmaları artırılmalı.  

Ö5: Toplum bu konuda bilinçlendirilmeli, çocukluktan itibaren bu 

konuda eğitim verilmeli. Avlanmaya sınır getirilmeli kaçak avlanmalara 

ceza verilmelidir. Devlet bu konuda çeşitli tedbirler almalı. 

 

Soru 11:  

a) Çevrede var olan enerji kaynaklarını nasıl gruplarsınız? 

(Yenilenebilir/Yenilenemez) 

b) Verilen enerji kaynaklarından hangileri yaptığınız gruplama içinde 

yer alır? 

c) Bu gruplamayı yaparken neye/nelere dikkat ettiniz? 

 

On birinci sorunun a bölümünde sınıf öğretmen adaylarına çevrede var 

olan enerji kaynaklarını nasıl gruplarsınız diye sorulmuştur. Öğretmen 

adayları enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez diye iki gruba 

ayırmıştır. Birkaç öğretmen adayı ise doğal ve yapay enerji kaynağı diye 

ikiye ayırmıştır. On birinci sorunun b bölümünde ise öğretmen 

adaylarından verilen örnekleri yaptıkları gruplamaya göre ayırmaları 
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istenmiştir. Öğretmen adayları bu bölümde gruplamayı doğru yapmıştır. 

Diğer gruplandırmalar ise doğru yapılmıştır. (Yenilenebilir enerji 

kaynakları, rüzgâr, hidroelektrik, dalga, kömür, biokütle su. Yenilenemez 

enerji kaynakları ise doğal gaz, nükleer enerji, kömür, jeotermal, fosil 

yakıtlar, termik santraller). On birinci sorunun c bölümünde öğretmen 

adaylarının bu gruplamayı yaparken neye dikkat ettikleri sorulmuştur. 

Öğretmen adaylarından bazıları gruplamayı neye göre yaptıklarını 

açıklayamazken cevap veren öğretmen adaylarından çok az bir kısmı doğal 

olup olmadığına göre yaptığını söylemiştir. Diğer cevap veren öğretmen 

adayları ise gruplamayı enerji kaynaklarını tükenip tükenmeyeceklerine 

göre yaptıklarını belirtmiştir. 

On birinci sorunun a bölümünde fen bilgisi öğretmen adaylarına enerji 

kaynaklarını nasıl gruplayacakları sorulmuştur. Adaylar bu soruya 

yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları diye cevap vermişlerdir. 

Birkaç öğretmen adayı da yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynaklarının isimlerini yazmışlardır. On birinci sorunun b bölümünde 

öğretmen adaylarından verilen enerji kaynaklarını a bölümünde yaptıkları 

gruplamalara göre ayırmaları istenmiştir. Bu bölümde adaylar gruplamayı 

doğru yapmışlardır. On birinci sorunun c bölümünde öğretmen 

adaylarından bu gruplamayı yaparken nelere dikkat ettikleri sorulmuştur. 

Bu konuda verilen cevaplar ise enerji kaynaklarının bitip bitmeyeceğine 

göre yaptıkları olmuştur. 

 

TARTIŞMA 

Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde öğretmen adaylarının 

düşünceleri şöyledir. İlk soruda öğretmen adaylarına nüfusun artışıyla 

yaşanabilecek sorunların neler olabileceği sorulmuş. Fen Bilgisi ve Sınıf 

Öğretmeni adayları bu soruda ortak olarak yeşil alanların azalacağını 

betonlaşmanın ve kirliliğin artacağını düşünmektedir. 

İkinci soruda öğretmen adaylarına sürdürülebilirlik ile tüketim 

alışkanlıkları arasındaki ilişki sorulmuş iki bölümde okuyan öğretmen 

adayları da insanların tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir kalkınmanın 

önündeki en büyük engel olduğunu düşünmektedir. 

Üçüncü soruda öğretmen adaylarına tüketimden kaynaklanan çevre 

sorunlarının önüne geçebilmek için alınacak tedbirlerin neler olduğu 

sorulmuştur. Bu soruda yine öğretmen adaylarının ortak görüşü insanların 

bilinçlendirilmesi gerektiği yönünde olmuştur. 

Dördüncü soruda öğretmen adaylarına çevre kirliliklerinin kaç çeşit 

olduğu sorulmuştur. Cevaplar incelendiğinde Fen Bilgisi Öğretmen 

adaylarının çevre kirliliğinin çeşitleri hakkında Sınıf Öğretmenliği 

bölümünde okuyan adaylara göre daha fazla kirlilik çeşidine değindikleri 
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görülmüştür. Bu durumun Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının kimya, 

biyoloji gibi birçok derste bu konuları daha fazla işlemeleri olabileceği 

düşünülmüştür. 

Beşinci soruda öğretmen adaylarına kirliliğin önüne geçilebilmesi için 

devletin alçağı önlemler ve bireysel olarak alınacak önlemler neler olabilir 

diye sorulmuştur. Öğretmen adayları yaşanan çevre sorunlarının ve 

sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engelin insanların bilinçsiz olması 

ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi olduğunu 

düşünmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi içinse hem Fen Bilgisi hem de 

Sınıf Öğretmeni adayları devletin insanları bilinçlendirerek önlem alması 

gerektiğini düşünmektedir. Öğretmen adayları bireysel olarak ise gereksiz 

tüketimlerden kaçınarak bu kirliliklerin önüne geçilebileceğini 

düşünmektedir. 

Altıncı soruda öğretmen adaylarına bazı maddeler verilmiş ve bu 

maddelerden hangilerinin toprak ile ilgili yaşanabilecek sorunlar olduğu 

sorulmuştur. İki bölümden de öğretmen adaylarından bazıları verilen 

maddelerin hepsini toprak sorunu olarak görmüştür. Yine iki bölümden 

öğretmen adaylarından bazıları da deprem ve sel olaylarının toprak sorunu 

oluşturmadığını düşünmektedir.  

Yedinci soruda çevrede meydana gelebilecek kirlilik çeşitleri o 

çevrenin sürdürülebilirliğini nasıl etkiler diye sorulmuştur. Öğretmen 

adaylarının ortak görüşü kirliliğin arttıkça sürdürülebilirliğin azalacağı 

yönünde olmuştur. 

Sekizinci soruda canlıların yaşam alanlarının daralmasının sebebi 

sorulmuştur. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 

öğretmen adaylarının canlıların yaşam alanlarının daralmasının sebebini 

insanlar olarak görmektedir. 

Dokuzuncu soruda öğretmen adaylarına insanların tüketim 

alışkanlıkları ile diğer canlıların yaşamının devamlılığı arasında nasıl bir 

ilişki olduğu sorulmuştur. Fen Bilgisi Öğretmen adayları bu soruda 

insanların bilinçsiz tüketim alışkanlıkları yüzünden diğer canlıların yaşam 

alanlarına da müdahale edildiğini söylemiştir. Sınıf Öğretmeni 

adaylarından bazısı bu soruyu boş bırakırken bazısı da insanların tüketim 

alışkanlıklarının diğer canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkilediği ve 

nesillerini yok ettiği yönünde olmuştur.  

Onuncu soruda öğretmen adaylarına canlı çeşitliliğinin gelecek 

nesillere kalması için alınacak önlemler neler olmalıdır diye sorulmuştur. 

Verilen cevaplar ise temel olarak toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği 

yönünde olmuştur. Canlılar için koruma alanları oluşturulması ve canlılara 

zarar verenlere cezalar verilmesi gerektiği yönünde olmuştur. 
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On birinci soruda öğretmen adaylarına bazı enerji kaynakları verilmiştir 

ve öğretmen adaylarından bunları gruplamaları istenmiştir. Fen Bilgisi 

öğretmen adayları enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez diye iki 

gruba ayırmıştır ya da yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından 

bazılarının isimlerini gruplama olarak yazmıştır. Sınıf Öğretmenliği 

bölümünde okuyan öğretmen adayları ise enerji kaynaklarını yenilenebilir 

ve yenilenemez diye iki gruba ayırırken bazısı da doğal ve yapay olarak iki 

gruba ayırmıştır. 

Genel olarak açık uçlu sorulara verilen cevaplara bakacak olursak iki 

bölümde okuyan öğretmen adayları da çevre sorunlarının ve 

sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engelin insanların bilinçsizliğinden 

kaynaklandığını düşünmektedir. Birçok soruda öğretmen adayları verilen 

sorulara yanıt olarak insan faktörünü göstermiştir. Sürdürülebilirliğin 

devamı için temel düşünceleri ise insanları bilinçlendirmek yönündedir. 

Karademir, Uludağ ve Cingi (2017) Okul Öncesi Öğretmen 

Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye İlişkin Davranış Düzeylerinin 

İncelenmesi isimli çalışmalarında lisans öğrenimlerine devam eden 1, 2, 3 

ve 4. Sınıf öğretmen adaylarıyla çalışmışlar ve öğretmen adaylarının 

öğrenim gördükleri üniversiteye ve cinsiyete göre sürdürülebilir çevreye 

yönelik davranış düzeylerinin değiştiği ancak sınıf düzeylerine göre 

değişmediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Demirbaş (2015), öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma 

farkındalık düzeylerini belirlemek için farklı alanlarda eğitimine devam 

eden öğretmen adaylarıyla çalışmıştır. Çalışma sonucunda sürdürülebilir 

kalkınma farkındalıklarının “çevresel etik” ve “toplumsal-sosyal” 

faktörleri ve toplam puanları açısından yüksek, “çevresel ekonomik” faktör 

açısından orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Nas, Çoruhlu (2017), fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden 

sürdürülebilir kalkınma kavramını incelemek için 3 açık uçlu sorudan 

yararlanmışlardır ve sonucunda öğretmen adaylarının sürdürülebilir 

kalkınma ile ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Derman ve Hacıeminoğlu (2017), 6 açık uçlu soru uygulayarak 

yaptıkları çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin çevre okuryazarlık 

düzeylerinin ilgi ve kullanımlar boyutunun iyi, tutum boyutunun orta, bilgi 

boyutunun ise düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının daha 

yüksek olması için üniversitelerde sık sık seminer ve konferanslar 

düzenlenmesi, öğrencilerin sürdürülebilirliğin önemini kavramaları ve 

çevrelerine de bu bilinci kazandırmaları için üniversitelerde kulüp 

çalışmalarına katılmaları teşvik edilmelidir. Sürdürülebilirliğin toplumun 
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tüm bireylerinin bilmesi ve uygulaması gereken bir konu olarak 

algılanabilmesi için tüm bölümlerde ve tüm derslerde sürdürülebilirlik 

bilincini kazandıracak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.  
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1. Giriş 

Temel bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan astronomi, M.Ö. 

4000’lerden başlayarak günümüze değin “doğa-insan” ilişkisinin odağında 

yer alarak, tarihsel süreç içinde temel bilimlerin ortaya çıkışında ve 

gelişiminde lokomotif rol oynamıştır. İnsanlık tarihinin başlangıcından 

beri en çok merak edilen ve öğrenilmeye çalışılan konuların başında, 

insanın kendisinin de bir parçası olduğu evrenin sırları ve gizemi 

gelmektedir. İnsanın doğal öğrenme içgüdüsü, doğanın temel işleyiş 

mekanizmasının sorgulanmasını ve öğrenilmesini önemli kılmaktadır.  

Başlangıçtan beri, bu sorgulama ve öğrenme süreci bilgi birikimine, bu 

bilgilerin geliştirilmesine ve farklı kültürlerde farklı bilimsel süreçlerin 

doğmasına neden olmaktadır. Yapılan birçok araştırma, öğretmen ve 

öğrencilerin bu konularda belirli bilgilere sahip olmalarına rağmen sahip 

oldukları bilgileri somutlaştıramadıklarını göstermiştir (Kalkan ve 

Kıroğlu, 2007).  “Dünya’nın şeklinin ne olduğu” sorusuna genellikle 

“küre”, “elips”, “geoit” gibi doğru cevaplar verilirken; “Bu kanıya nasıl 

ulaştınız?” sorusuna ise çok az doğru cevap verildiği gözlenmiştir. Eğitim 

sistemimizde konuyla ilgili temel bilgiler verilirken, üzerinde yaşadığımız 

Dünya’nın şekli, konumu, boyutları ve bütün enerji kaynağımız olan 

Güneş hakkında öğrencilere doğrudan kendilerinin deneyimleyeceği bir 

uygulama sunulmamaktadır. İnsanın var olduğu günde beri, üzerinde 

yaşadığı gezegenin şeklini, hareketlerini ve doğal işleyiş mekanizmasını 

öğrenme merakı yaşadığı gezegen üzerindeki yerini, Güneş’e, Ay’a, 

gezegenlere ve yıldızlara bağlı konum ve hareketlerini öğrenme merakı 

üzerinde yaşadığı gezegenin, Güneş ve Ay ile olan yaşamsal ilişkilerini 
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öğrenme merakı; bilimsel gelişim süreçlerinin en büyük ateşleyicisi, 

medeniyetlerin ve kültürlerin oluşmasında en önemli etken olmuştur.     

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki insanlar, üzerinde yaşamış 

olduğu Dünya’nın şeklini, boyutunu, konumunu ve buna bağlı diğer 

özellikleri kavramada büyük sorunlar yaşamaktadır (Vosniadou ve 

Brewer, 1992; Kalkan ve Kıroğlu, 2007). Bununla birlikte, Türk ve Kalkan 

(2015) yaptıkları araştırmada öğrencilerin bu alanda belirli temel bilgilere 

sahip olmakla birlikte, bu bilgileri kendi yaşamlarına uygulamakta güçlük 

çektiklerini belirlemişlerdir.  

Bu araştırmaya konu olan “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” 

başlıklı projenin yapılmasında ilham kaynağı, Eratosthenes’in M.Ö. 276 

yılında Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerinde öğle saatlerinde dik 

duran çubukların oluşturduğu gölge boylarını ölçerek gerçekleştirmiş 

olduğu “Dünya’nın çevresini ölçme” yöntemidir. Astronomi bilgini, 

filozof, ozan, tiyatro eleştirmeni, matematikçi ve İskenderiye 

Kütüphanesi’nin yöneticisi olan Eratosthenes, bir gün papirüs üzerine 

yazılı kitaplardan birinde, Nil Nehri dolaylarındaki Syene şehrinde 21 

Haziran günü yere dik olarak dikilen sopaların öğle vakti gölgelerinin 

olmadığını okuyunca, aynı gün öğle vaktinde İskenderiye’deki sopanın 

gölge oluşturması onda devrim niteliğinde bir sorunun aklına gelmesine 

yol açmıştır. “Nasıl oluyor da aynı günün aynı anında Syene’de dikilen bir 

sopa gölge yapmıyordu da bir hayli kuzeydeki İskenderiye’de sopaların 

gölgesi oluyordu?” Yaz günlerinin en uzun olduğu gündönümünde, saat 

öğlene yaklaştıkça, cisimlerin de gölge boyları kısalıyordu. “Sopalar”, 

“gölgeler”, “Güneş’in konumu” gibi günlük olguların ne önemi olabilirdi? 

Eratosthenes’in sezgileri Dünya hakkındaki görüşlerinin değişmesine 

neden olmuştu. Bir bakıma Dünya’yı kafasında yeniden biçimlendirmişti 

(Sagan, 2007). 

Sopaların oluşturdukları gölge boylarının her iki şehirde de aynı 

olmamasının tek cevabı olabilirdi: “Yeryüzü kavisli olmalıydı.” diye 

düşündü Eratosthenes. Kavis ne denli fazla olursa gölge uzunlukları da o 

kadar farklı olmalıydı. Güneş, Gezegen’imize o denli uzak mesafededir ki 

onun ışınları yeryüzüne paralel ulaşır. Güneşin ışınlarına değişik açı 

yapacak şekilde dikilen sopalar, farklı uzunluklarda gölge yaparlar. Söz 

konusu iki sopanın gölge uzunlukları arasındaki farka göre İskenderiye ile 

Syene arasındaki mesafe yerküremizin yüzeyinde 7 derecelik bir açı 

oluşturmaktaydı. Bunun böyle olduğunu anlamak için yeryüzüne çakılan 

iki sopanın uzantılarının yerküre merkezine kadar uzatılmış oldukları göz 

önüne getirilmelidir. Uzantıları yerküre merkezinde birbiriyle kesişen iki 

çizgi 7 derecelik bir açı yapmak suretiyle birbirine kavuşmuş olurlar 

(Sagan, 2007). 
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Şekil 1. Bir çubuğun gölge boyuyla Dünya’nın çevresini yöntemini gösteren şekiller 

Yedi derece, yerkürenin 360 derecelik çevresinin yaklaşık 1/50’sine 

eşittir. Eratosthenes İskenderiye ile Syene arasındaki mesafeyi ölçmek için 

parayla bir adam tuttu ve onu yaya olarak İskenderiye’den Syene’ye 

gönderdi. Bu sayede iki il arasındaki mesafenin 800 km olduğunu ölçtü. 

800 km, 50 ile çarpılırsa 40.000 km sonucuna ulaşılır. Bu da yerküremizin 

çevre uzunluğunun ölçüsüdür.  

Eratosthenes’in yöntemi, Albert Einstein’ın çığır açan buluşlarının 

yüzüncü yılına karşılık gelen “2005 Dünya Fizik Yılı” kutlamaları 

kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan “Teacher’s Guide: 

The Eratosthenes Project” başlıklı projede aynen uygulanmıştır. Bu 

yöntem Yunanistan’da gerçekleştirilen ve Dünya’nın farklı ülkelerinden 

gönüllü olarak katılan yaklaşık 1500 okulun gerçekleştirdiği Eratosthenes 

etkinlikleri kapsamındaki Dünya’nın çevresini ölçme deneyinde de 

kullanılmaktadır. (Bu yıl aynı etkinlik  “Inspiring Science Summer School 

– Greece, 2018” adıyla tekrarlanmıştır.) Ülkemizde ise bu yöntem;  2011 

yılında Samsun ve Hatay illerinde gerçekleştirilen “Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum I”, 2012 yılında Samsun-Adana, Ordu-Gaziantep, Artvin-

Siirt,  Eskişehir-Antalya ve Edirne-İzmir illerinde gerçekleştirilen 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum II”, 2014 yılında Samsun-

Kahramanmaraş, Giresun-Malatya, Eskişehir-Antalya, İstanbul-Denizli ve 

Kırklareli-Manisa illerinde gerçekleştirilen “Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum III”, 2015 yılında Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, 

Yozgat, Adana, Mersin, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Rize, Mardin, 

Kastamonu, Konya, İstanbul, Afyon, Giresun, Gaziantep, Çanakkale 

illerinde gerçekleştirilen “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum IV” ve son 

olarak 2017 yılında Samsun ve Hatay illeri temel olmak üzere 22 ilde 

gerçekleştirilen  “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum V” başlıklı (4004 

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen) TÜBİTAK 

projeleriyle hayata geçirilmiştir. 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” gerçekleştirilmesindeki temel 

amaç; katılımcıların temel astronomi alanında farklı uygulamalı 

etkinliklerle bu alandaki bilgilerini geliştirmek, doğaya ve evrene karşı 

olan ilgilerini artırmak, temel fen kavramları ile ilgili öğrenme zorluklarını 

en aza indirmek, gençlerimize fen bilimlerini sevdirerek onları geleceğin 
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Türkiye’sinin bilim insanı adayları olmaları için cesaretlendirmektir. Bu 

amaçla, aynı boylamdaki kuzey ve güney illerinde yaşayan öğrencilerin 

doğrudan kendi yapmış oldukları ölçümler ve gözlemleri ile elde ettikleri 

bilgileri paylaşarak eğitim sistemimizde sadece bilgi olarak verilen 

Dünya’nın şekli ve boyutlarıyla ilgili kazanımlara deneyimleri ile 

ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bu proje, etkileşimde bulunduğumuz her 

nesnenin işleyiş mekanizmasının ve yasalarının olduğuna dair bir 

farkındalık oluşturacak, bu sayede kavranması zor olduğu düşünülen bu 

yasaların aslında çok basit yöntemlerle keşfedilmesine yardımcı olacaktır. 

Astronomi Bilim Okulu’ndaki eğitimler, uzman bir kadro tarafından, 

katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

(OMÜ) Astronomi Merkezi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.   

Projenin temel felsefesi olan “Eratosthenes’in Dünya’nın Çevresini 

Ölçme” etkinliği Dünya’nın çoğu ülkesinde yapılmaktadır. Bununla 

birlikte Yunanistan’da gerçekleştirilen ve Dünya’nın farklı ülkelerinden 

gönüllü olarak katılan yaklaşık 1500 okulun her yıl 21 Mart ve 21 Haziran 

tarihlerinde gerçekleştirdiği Eratosthenes etkinlikleri kapsamındaki 

Dünya’nın çevresini ölçme deneyi her yıl yapılmaktadır. (Bu yıl aynı 

etkinlik “Inspiring Science Summer School – Greece, 2018” adıyla 

tekrarlanmıştır.) “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” başlıklı 

projemizin geliştirilerek yeniden yapılmasının nedeni, Dünya’da ve 

Yunanistan’da yapıldığı gibi, projenin felsefesi olan Eratosthenes’in 

Dünya’nın Çevresini Ölçme etkinlikleri sayesinde gerçekleştirilecek 

gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyetler ile temel astronomiye karşı 

bir heyecan oluşturularak geniş öğrenci kitlelerine yaygınlaştırılması 

hedeflenmiştir. 

2. Yöntem 

Bu çalışma tek grup (kontrol grupsuz) ön-test ve son-test deneysel 

araştırma deseninde tasarlanmıştır. Bu desende deneysel işlemin etkisi tek 

bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test ediliyor olup deneklerin bağımlı 

değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde ön-test, sonrasında son-

test olarak aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir. 

Çalışma, “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” projesine katılan 

öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerle birlikte yürütüldüğü için 

çalışmada kontrol grubu bulunmamaktadır. 

Ayrıca bu araştırmada ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin astronomi konularındaki başarıları ve astronomiye yönelik 

tutumlarındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

açıdan düşünüldüğünde çalışmanın betimsel bir yönü bulunmaktadır. 

Projenin öğrenci çalışma grubunu, projeye katılımcı olarak seçilen 

illerden gönüllü öğretmenlerin okullarındaki 7. ve 8. sınıf öğrencileri 
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oluşturacaktır. Projenin ortaokul öğretmenleri çalışma grubunu ise 

Türkiye’nin yaklaşık 20 farklı şehrinden gönüllülük esasına göre seçilmiş 

olan konuyla ilgili ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Projeye 

katılımcı öğretmenler seçilirken elektronik olarak başvuru formu 

oluşturulmuş ve projenin web adresi olan www.ygoprojesi.com’da 

yayınlanmıştır. Projede yer alan 30 katılımcı öğretmen, proje elektronik 

başvuru formunu doldurup başvuru yapan öğretmenler arasından 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki 

kriterler dikkate alınmıştır:  

 Projeye katılacak olan öğretmenlerin ortaokul öğretmeni olmasına 

dikkat edilmiştir. 

 Kadın-erkek eşitliğine dikkat edilmiştir. 

 Öğretmenler belirlenirken, olabildiğince farklı bölgelerden 

öğretmenlerin projeye dâhil edilmesine dikkat edilmiştir. 

 Katılımcı öğretmenlerin daha önce proje konusuna benzer bir 

konuda projelere katılmamış olmasına dikkat edilmiştir. 

 Katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunu fen bilimleri, matematik ve 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin oluşturmasına dikkat edilmiştir. 

Projenin bir diğer hedef kitlesini oluşturan öğretmen adayları ise 

Türkiye’nin çeşitli illerindeki eğitim fakültesi öğrencilerinden elektronik 

başvuru formuyla başvuru yapanlar arasından gönüllülük esasına 

dayanarak seçilmiştir. Aşağıda belirtilen kriterler dâhilinde 30 öğretmen 

adayı proje için katılımcı olarak seçilmiştir. 

 Çeşitliliği sağlayabilmek için öğrencilerin farklı üniversitelerden 

olmasına dikkat edilmiştir. Kadın-erkek eşitliğine dikkat 

edilmiştir. 

 Katılımcı öğrencilerin daha önce proje konusuna benzer konuda 

projelere katılmamış olmasına dikkat edilmiştir. 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” başlıklı proje iki bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar; “Astronomi Bilim Okulu” ve “Dünya’nın Çevresini 

Ölçme” etkinlikleridir. 

        Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Astronomi Bilim Okulu 

Öğretmenlerle Astronomi Bilim Okulu 

Öğrencilerle Astronomi Bilim Okulu 

Öğretmen Adaylarıyla Astronomi Bilim Okulu 

 

Dünyanın Çevresini Ölçme Etkinliği 
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Astronomi Bilim Okulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi 

Merkezi’nde üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar “Öğrencilerle 

Astronomi Bilim Okulu”, “Öğretmenlerle Astronomi Bilim Okulu” ve 

“Öğretmen Adaylarıyla Astronomi Bilim Okulu” dur. Astronomi Bilim 

Okullarının hedefi, temel astronomi alanındaki bilgileri katılımcılara 

çeşitli etkinliklerle kazandırarak katılımcıları projenin esas hedefi olan 

“Dünya’nın Çevresini Ölçme” etkinliğini anlaşılır bir şekilde uygulayacak 

duruma getirmektir. Bu nedenle, her bir bilim okulundaki katılımcıların 

bilgi seviyelerine bağlı olarak projenin amacına yönelik dörder günlük 

etkinlik ve uygulamalar hazırlanmıştır. 

Öğrencilerle Astronomi Bilim Okulu: “Öğrencilerle Astronomi Bilim 

Okulu” ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çünkü eğitim 

sistemimizdeki temel astronomi konuları ortaokul programları içerisinde 

yoğun olarak işlenmektedir. Ortaokul çağındaki öğrencilerde temel 

astronomi kavramlarıyla ilgili oluşacak kavram yanılgılarının daha sonraki 

yaş seviyelerinde giderilmesi daha da zor olmaktadır. Ayrıca proje için 

belirlenen etkinliklerde yaş seviyesi de dikkate alındığında hedef kitle 

olarak ortaokul öğrencilerinin uygun olduğu belirlenmiştir. Bu bilim okulu 

için sadece Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 

öğrencilerden seçim yapılmıştır. Öğrencilerle Astronomi Bilim Okulu 30 

ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiş ve 4 gün sürmüştür. 

Öğretmenlerle Astronomi Bilim Okulu: Samsun ve diğer illerden 

yapılacak başvurular arasından seçilmiş olan toplamda 30 öğretmenle 

gerçekleştirilmiş ve 4 gün sürmüştür. Hedef kitle olarak öncelikle fen 

bilimleri, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin seçilmesinin temel 

nedeni; eğitim sistemimizdeki astronomi konularının fen bilimleri 

öğretmenleri tarafından öğretiliyor olması ve bu konuların matematik 

dersindeki geometri ve sosyal bilgiler dersindeki “konum” ve “Dünya’nın 

şekli” konularıyla dolaylı olarak ilişkili olmasıdır. 

Öğretmen Adaylarıyla Astronomi Bilim Okulu: “Öğretmen Adaylarıyla 

Astronomi Bilim Okulu” 30 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiş olup, 4 

gün sürmüştür. Eğitim fakültelerindeki 30 öğretmen adayı projeye dâhil 

edilerek, bu tür etkinliklerin gelecekte de eğitim sistemi içerisinde 

yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi planlanmıştır.  

Dünya’nın Çevresini Ölçme Etkinliği: Katılımcı illerindeki ortaokul 

öğretmenleri ve onların öğrencileri bu etkinliğin çalışma grubunu 

oluşturmuştur. Ayrıca 2011, 2012, 2014, 2015 ve 2017 yıllarındaki 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum I-II-IIII-IV-V” projelerinde olduğu 

gibi proje okulları dışında, gelecek olan talepler doğrultusunda hedef kitle 

genişletilmiştir.  

Dünya’nın çevresini ölçme etkinliğinin uygulaması ise şu şekilde 

gerçekleştirilmiştir: Bu etkinlikte, Eratosthenes’in M.Ö. 276 yılında 



[587] 
 

Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerinde öğle saatlerinde dik duran 

çubukların oluşturduğu gölge boylarını ölçerek gerçekleştirmiş olduğu 

Dünya’nın çevresini ölçme yönteminin aynısı kullanılmıştır. “Dünya’nın 

Çevresini Ölçme Etkinliği”ne aynı boylamda bulunan 20 farklı şehirden 30 

öğretmenin ve yaklaşık 900 ortaokul öğrencisinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

İllerin yaklaşık yarısı güney, diğer yarısı ise kuzey illeri olacak şekilde 

seçilmiştir. Seçilen iller, biri güneyde, diğeri ise kuzeyde aynı boylam 

üzerinde olacak şekilde ikişer ikişer eşleştirilmiştir. Eşleşen illerin 

öğretmenleri "Öğretmenlerle Bilim Okulu" etkinliğinde tanışarak ölçüm 

için neler yapacaklarının programını ve hazırlıklarını birlikte 

planlamışlardır. Eşleşen her iki il, aynı boylama sahip ve karşılıklı olarak 

o boylamın öğle saatinde, aynı zamanda ölçüm yapmışlardır. 

Her bir okuldaki 30 öğrenci; A, B ve C olmak üzere 10’arlı 3 gruba 

ayrılmış ve her bir grup içerisindeki öğrenciler 1’den 10'a kadar 

numaralandırılmıştır. Benzer şekilde aynı boylamın diğer ucunda 

eşleştirilen ildeki 30 öğrenci; A, B ve C olmak üzere 3 gruba bölünmüş ve 

her bir grup, 1’den 10'a kadar numaralandırılmıştır. Projeye katılan 

öğretmenler kendi guruplarını boylamın diğer ucundaki diğer A, B ve C 

grupları ile karşılıklı olarak eşleştirilmiştir. Eşleşen grupların her bir 

öğrencisi iletişim bilgilerini birbirleriyle paylaşmış ve ölçüm anında 

ihtiyaç duydukları veriyi karşılıklı birbirlerine vererek Dünya’nın çevresini 

ölçmüş ve bu ölçümden yararlanarak yaşadıkları dünyanın birçok 

özelliğini, bilgiyi paylaşarak öğrenmiş oldular. 

Ölçüm sonrası her bir boylamdan elde edilen verilerin karşılıklı olarak 

hesaplanması sonucu elde edilen son değerler, proje merkezi olan Samsun 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne gönderilmiş ve proje web sayfasında 

yayımlanarak proje sona ermiştir. 

2.1 Etkinlik Geliştirme Süreci 

Proje içeriği oluşturulurken, hedef kitlenin özelliklerinden hareket 

edilerek etkinlik içerikleri oluşturulmuştur. Etkinlikler, proje ekibi 

tarafından “etkinlik belirleme kriterleri” göz önünde bulundurularak 

belirlenmiştir. Proje kapsamında öğrenci merkezli aktif fen öğretimine 

yönelik olarak gerçekleştirilecek bilim ve doğa uygulamaları 

etkinliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulmuştur: 

 Etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin yaş ve gelişim seviyelerine 

uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

 Etkinlikler belirlenirken literatürdeki çalışmalara bakılarak, 

öğrencilerin hangi konular hakkında alternatif kavramlara sahip 

olduklarına dikkat edilmiştir. 



[588] 
 

 Etkinliklerin öğrencilerin ortaokul fen bilimleri dersi öğretim 

programının içeriğine uygun ve programı destekleyici olmasına 

dikkat edilmiştir. 

 2011, 2012, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum I-II-III-IV-V” projeleri 

sonucunda katılımcılardan etkinliklerle ilgili alınan görüşlere 

dikkat edilmiştir. Katılımcıların ilgisini çeken ve motivasyonlarını 

artıran etkinlikler yeniden düzenlenerek, bu projede de 

uygulanmıştır. Katılımcıların ve proje ekibinin görüşleri 

doğrultusunda yeni etkinlikler de eklenmiştir. 

 Etkinliklerin katılımcıların ilgisini çekip çekmeyeceğine dikkat 

edilmiştir.  

 Etkinliklerde kullanılacak malzemelerin maddi boyutuna dikkat 

edilmiştir. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın amacına yönelik, veri toplama aracı olarak “Astronomi 

Başarı Testi” kullanılmıştır. Katılımcıların temel astronomi konularına 

ilişkin başarılarındaki değişimi belirlemek amacıyla proje ekibi tarafından 

geliştirilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan “Astronomi Başarı Testi” 

(ABT) ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. 

2.3 Verilerin Analizi 

ABT uygulanmasıyla elde edilen nicel veriler için IBM SPSS 22.0 

istatistik programı kullanılmıştır. Bu testler proje öncesi (ön-test) ve proje 

sonrası (son-test) katılımcılara iki kez uygulanmıştır. İstatistiksel analizler 

yapılmadan önce öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin her bir testten 

elde ettikleri puanlar için, tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. 

Ardından veri analizinde parametrik mi yoksa non-parametrik mi analiz 

tekniği kullanıp kullanılmayacağını belirlemek için verilerin normallik 

testleri yapılmıştır. 

Astronomi başarı testinin normal dağılıma uygunluğunu test etmek 

amacıyla normallik testleri (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) 

uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. ABT Normallik Testi Sonuçları 

 

Tablo 1’e bakıldığında p-değerinin 0.05’den büyük çıkması, bu 

anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı (aşırı) sapma 

göstermediği yani uygun olduğu şeklinde yorumlanır. Sadece öğretmen 

adayı son-test Shapiro-Wilk testi istatistiğinin anlamlılık seviyesi 

0,05’den küçük çıkmıştır. Ancak Kolmogorov-Smirnov test istatistiğinin 

anlamlılık seviyesine baktığımızda bu değerin (0,200) 0,05’den büyük 

olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının veri setinin 

normal dağıldığı söylenebilir. Buna göre Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk testi sonuçlarından katılımcıların astronomi başarı testi 

puanlarının normal dağılımdan anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüştür (p>0.05). Buradan hareketle ABT verilerinin analizinde 

parametrik analiz tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

3. Bulgular 

Katılımcıların astronomi başarı testine ilişkin proje öncesi ve 

sonrasına ait bulgular alt başlıklar şeklinde verilmiştir. Bulgular 

sunulurken ilk olarak betimsel bulgulara, sonrasında gruplar arası ve 

gruplar içi olmak üzere proje öncesi ve sonrası bulgulara ve son olarak 

karışık desenli varyans analizlerine yer verilmiştir. 

       Astronomi Başarı Testi Bulguları 

       Katılımcıların astronomi başarılarına ilişkin betimsel istatistikler 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Akademik Başarı Betimsel İstatistikleri 
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      Tablo 2’e göre öğretmen adayı ve öğretmen grubu hem ön testte hem 

de son testte astronomi başarısı olarak yüksek ortalamaya sahip olan grup 

olmuştur. Genel olarak tüm grupların astronomi başarı puanları son testte 

artış göstermiştir. 

       Öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin astronomi başarı testi 

puanlarındaki değişiminin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Astronomi Başarı Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

 

Tablo 3 incelendiğinde ölçüm faktörüne bakılmaksızın gruplar arası 

astronomi başarı puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p<0,05). Bu bulgu, öğrenci, öğretmen adayı ve 

öğretmenler arasında ön ve son test ayrımı yapmadan akademik başarı 

puanları arasında anlamlı düzeyde farkın oluştuğunu göstermektedir. 

Öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin astronomi başarı ön-test ve 

son-test ortalama puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık ortaya 

çıkmıştır (p<0,05). Bu bulguya göre grup ayrımı yapılmadan 

katılımcıların tamamının astronomi başarılarının ölçümlere göre anlamlı 

düzeyde değiştiği söylenebilir. 
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Son olarak, katılımcıların astronomi başarılarının proje öncesinden 

sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, yani farklı işlem gruplarında 

olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin astronomi başarıları üzerinde 

ortak etkilerinin anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu bulgu farklı 

gruplarda yapılan uygulamanın, grupların astronomi başarılarını 

artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. 

 

4. Sonuç ve Yorum 

Proje uygulamaları sonrası, öğrencilerin başarı testi ortalamalarında bir 

miktar artış olurken, öğretmenlerin başarı testi puanları önemli ölçüde artış 

göstermiştir. Grupları birlikte karşılaştırmalara baktığımızda ise, gruplar 

arasında anlamlı farklılık olduğu, bu farklılığın son testler lehine çıktığı 

görülmektedir. Öğretmen adayları ve ortaokul öğrencilerinin başarı 

puanları birbirine yakın çıkmıştır. Benzer şekil de öğretmen adayları ile 

ortaokul öğrencilerinin yaklaşık olarak aynı başarı yüzdesine sahip 

olduğunu, hatta bazı konularda ortaokul öğrencilerinin daha iyi olduğunu 

ve bunun sonucu olarak, öğrencilerin astronomi bilgilerinin ortaokuldan 

sonra çok çarpıcı bir şekilde değişime uğramadığını ortaya koymuştur. 

Öğretmenlerin başarı puanlarına baktığımızda ise proje boyunca verilen 

eğitimlerin başarılarını olumlu derecede artırdığı ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen adaylarının başarı testi sonuçlarında ise son testlerdeki artış 

dikkati çekmektedir.  

Öğretmen ve öğretmen adaylarında astronomi konularıyla ilgili görülen 

kavram yanılgılarının benzerlerinin ilköğretim öğrencilerinde de 

görüldüğü yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur (Bisard ve diğ., 1994; 

Lightman ve Sadler, 1993; Trumper, 2001, 2006). İlköğretim 

öğrencilerinin sahip oldukları kavram yanılgılarını azaltmanın en iyi yolu, 

öğrencilerin temel astronomi kavramlarındaki hazır bulunuşluklarını 

belirlemek ve bu duruma uygun eğitim ortamlarının oluşturulmasını 

sağlamaktır. Bu nedenle, ilköğretimde astronomi ile ilgili kavramları 

öğretecek olan sınıf öğretmeni ve fen bilimleri öğretmenlerinin yeterli bilgi 

donanımına sahip olmaları gerekmektedir (Kalkan ve Kıroğlu, 2007).  

Her bir grubun proje öncesi ve proje sonrası astronomi başarıları 

arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar proje sonrası 

lehine olmuştur. Bu sonuç, gerçekleştirilen “Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum” projesinin öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin 

astronomi başarılarını arttırmada olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya 

çıkartmıştır. 

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla 

ilişkilendirdikleri, kendi modellerini oluşturarak bilişsel ve duyuşsal 

becerilerini geliştirmelerini öneren çok sayıda çalışma bulunmaktadır 
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(Gilbert, 2004; Sarıkaya, Selvi ve Bora, 2004; Gümüş, Demir, Koçak, 

Kaya ve Kırıcı, 2008). Ayrıca deneyler yaparak fen öğrenmenin etkili 

olduğu planetaryum, gözlemevi ve outdoor uygulamaları gibi ortamların 

öğrenmeyi kolaylaştırdığını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır 

(Freedman, 1997; Heather, 1999). Bu proje sonucunda, gerçekleştirilen 

planetaryum, gözlemevi, hands-on etkinlikleri ve modelleme 

etkinlikleriyle öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin etkinlikleri bizzat 

kendileri yaparak, soyut konuların somut olarak daha kolay anlaşılması 

astronomi başarılarının artmasını sağlamıştır. 

Astronomi kavramlarının oldukça soyut kavramlar olduğu 

düşünüldüğünde, öncelikle öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitiminde 

somut-fiziksel-ölçekli modeller, 3D simülasyon modellemeleri, 

planetaryum ortamları kullanılmalı ve onlara bu tür model-modellemelerin 

sınıf ortamında yada eğitimde nasıl kullanabilecekleri açıkça 

öğretilmelidir. Böylece somut işlemler dönemindeki öğrencilere düz 

anlatım yoluyla tahta başında iki boyutlu olarak kazandırılması zor olan 

astronomi kavramları, yapılandırmacı yaklaşıma uygun alternatif 

yöntemlerle öğretilmesini daha mümkün kılacaktır. 

Eratosthenes’in Dünya’nın çevresini ölçme yöntemini, ülkemizin 

yaklaşık aynı boylamda bulunan kuzey ve güney illerindeki ortaokul 

öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu illerden belirlenmiş ortaokul 

öğrencileri aynı anda, kuzey ve güneyde olmak üzere aynı boylamlarda 

bulunan iki ilde aynı büyüklükteki bir çubuğun oluşturduğu gölgenin 

boyunu ölçmüşlerdir. Bu ölçümlerden elde ettikleri bilgilerle, daha önce 

hep ezber olarak öğrendikleri sayısal büyüklük olan Dünya’nın çapını, 

hacmini, yoğunluğunu hesaplamışlar ve kavramakta zorluk çektikleri 

“Dünya’nın şeklini” kendi deneyimleri ile öğrenme olanağına sahip 

olmuşlardır. Proje kapsamındaki katılımcılar, temel bilimleri 

kitleselleştirerek bilgiyi paylaşmaları, ortak bir amaç etrafında 

birleşmeleri, farklı illerdeki öğrenci grupları arasında bilimsel olarak ortak 

arkadaşlıklar oluşturmaları ve bilimsel heyecanlarını sonraki eğitimlerine 

taşımaları amaçlanmaktadır. Bununla birlikte proje çıktılarındaki 

sonuçlara bağlı olarak ülkemizin diğer illerine, hatta daha sonra ülkeler 

arasında Güneş’in konumuna bağlı olarak tespit edilecek illerdeki ortaokul 

düzeyindeki öğrencilerin bilgiyi uluslararası düzeyde paylaşarak ortak bir 

amaç etrafında birleşmeleri tasarlanmaktadır.   

Bu projede katılımcılar kendi gözlem ve ölçümleri sonucu elde ettikleri 

temel astronomi bilgilerini paylaşarak; 

• Dünya’nın çevresini ölçmüşlerdir. 

• Çevre uzunluğunu kullanarak Dünya’nın çapını ölçmüşlerdir. 

• Dünya’nın hacmini ölçmüşlerdir. 

• Dünya’nın ortalama yoğunluğunu ölçmüşlerdir. 
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• Güneş’in bir gün boyunca oluşturduğu gölge boylarının değişimini 

inceleyerek Dünya üzerinde, bulundukları konuma bağlı olarak Dünya’nın 

ve Güneş’in günlük hareketlerini yorumlayabileceklerdir. 

• Güneş’in oluşturduğu gölge boylarının zamana göre değişimlerini 

ölçerek kendilerinin Dünya üzerindeki konumlarının öğlen saatlerini 

(Güneş’in, günün en tepe noktasında olduğu an olan öğlen saatini) 

belirleyebileceklerdir. 

• Güneş’in Dünya üzerinde farklı konumlarda oluşturduğu gölge 

boylarından Dünya’nın şeklini ve eğriliğini tahmin edip 

yorumlayabileceklerdir. 

• Dünya ile Güneş arasındaki ilişkilerin yaşamımızda ne kadar 

önemli olduğunun farkına varacaklardır. 

• Ortaokul programlarındaki soyut temel matematik kavramları, 

özellikle de geometri ve trigonometri kavramlarını, bu projede uygulama 

fırsatı bularak, bu kavramların günlük yaşamlarında ne kadar önemli 

olduğunun farkına varacaklardır. 

• Dünya üzerindeki kendi konumlarını algılayabileceklerdir.  

• Yerçekimi kavramı hakkında basit yorumlar yapabileceklerdir. 

 

Teşekkür 

     Bu çalışma, (“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” 118B576 nolu 

proje) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında TÜBİTAK 

tarafından desteklenmiştir. 
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1. Giriş 

Bilim çağında olduğumuzdan teknolojik ve ekonomiksel gelişmeler 

insanın hayat tarzını, sosyo ekonomiksel yapısını ve kültürlerini 

etkilemektedir. Günümüz ülkeleri yaratıcılık dahilinde bilim, teknoloji ve 

mühendislik üzerinde yenilikçi çalışmalar yapmakta. Günümüzde bilgiyi 

üretip geliştirerek kullanan ülkeler uluslararası piyasada güçlü bir 

ekonomik konumda olmakta. Bu sebeple yaratıcılık yeteneğine sahip, 

bilimsel gelişmeleri takip eden nitelikli iş gücüne sahip vatandaşların 

olması gerekmektedir. Eski ihtiyaç dışı meslekler yok olurken, yenilikçi 

yeni istihdam alanları ortaya çıkmaktadır (Amerika Birleşik Devletleri 

Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC]), 2011). 

İlk olarak 2001 senesinde ABD’de Judith Ramaley’in belirtmesi ile 

karşımıza gelen STEM, özellikle bu yıllardan günümüze oldukça 

popülaritesini artırarak korumakta (Yıldırım, B. & Altun, Y., 2014). STEM 

eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kısaltmalarından daha 

çok anlam taşımaktadır. STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve 

matematik alanlarının entegre edilerek verildiği ve bu disiplinlerin günlük 

hayata ilişkilendirilerek 21. yy becerileriyle donatıldığı eğitim 

yaklaşımıdır (Yıldırım, B., 2016). 

Şu an bilgi ve teknoloji çağında olunduğundan, değişime ayak 

uydurabilmek amacı ile öğrencilerin sosyal yaşama, ileride iş ortamına 

şimdiden yetiştirerek hazırlama ve mevcut eğitim öğretim programlarının 

güncellenmesi sağlanmalıdır. Ekonomi alanında ilerlemeci gelişmeyi 

sağlamak amacı ile de teknolojik gelişmeleri takip edip tasarlayacak ve 

öğrencileri çok daha iyi yetiştirebilecek eğitim uzmanları fen ve matematik 

alanlarında yeni projeler üretmektedir (Fan ve Ritz, 2014). 
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2. Yöntem  

2.1. Araştırma Deseni  

Bu araştırmada STEM eğitimi hakkında Fen Bilimleri öğretmenlerinin 

görüşlerini içeren nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu sorulardan 

oluşan mülakat formu olan olgubilim deseni kullanılmıştır.  

Görüşme, gözlem gibi daha öznel ve sayısal veri toplanamayan bilimsel 

araştırmalarda kullanılan bir yöntem olan nitel araştırma yöntemi STEM 

çalışmaları hakkında öğretmen görülerini almada daha etkili bir çalışmadır 

(MEB,2006). Buradaki nitel kelimesi birtakım ortak özelliklerin 

paylaşılmasıyla oluşan yaklaşımları vurgulamaktadır (Fraenkel ve Wallen, 

2006; McMillan, 2000). 

Araştırmada, STEM eğitimi hakkında 10 Fen Bilimleri öğretmeni ile 

öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik görüşleri hakkında yarı 

yapılandırılmış görüşme aracılığıyla yapıldığı için araştırmanın deseni 

olgubilim deseni olarak belirlenmiştir (Cresswell, 2012; Woodside, 2010; 

Yin, 2003). 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde görev yapan 4 farklı devlet okulundaki 10 

Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, seçkisiz olmayan 

örnekleme yöntemlerinden gönüllülük ilkesi dahilinde uygun örneklemeye 

göre belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi bize araştırmayı daha seri bir 

şekilde yapılabilme, zamandan tasarruf edebilme, ulaşılabilir olma, yakın 

bölgede katılımcıları belirleme ve ekonomiklik gibi artı yönler 

sağlamaktadır (Miles & Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Başlangıçta sekiz soru belirlenmiş olup, bu sorular 

iki fen eğitimcisinin görüşlerine sunularak alınan dönütler doğrultusunda 

kişisel ve eğitsel sorular dışında on soruya çıkarılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme sorularının son hali tekrar alan eğitimi uzmanına 

incelettirilmiştir. Görüşmeler, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden dilekçe ile 

izin alınarak Fen Bilimleri öğretmenlerinin uygun olduğu bir zaman 

diliminde fen bilimleri laboratuvarı veya öğretmenler odasında yapılmıştır. 

Mülakat, her bir öğretmen ile yaklaşık olarak 30-35 dakika sürmüştür. 

Mülakat formunda yer alan sorular Ek-1’de sunulmuştur. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın nitel veri kaynağı, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin analiz edilmesinde içerik 
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analizi yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış anket görüşme 

forumlarına öğretmenlerin tüm sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı 

incelenerek verilen cevaplar arasındaki benzerlik ve farklılıklara 

bakılmıştır. 

Yöneltilen tüm sorulara verilen cevaplardan ve ortaya çıkan temalardan 

oluşan kategorilerin ortak özellikleri olanlar belirlenmiş, temaların 

tekrarlanma frekansları incelenmiştir. Öğretmenlerin görüşme 

formlarındaki isimleri gizlenip çalışmada kod isimler kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin isimleri  Öğretmen 1, Öğretmen 2 yerine kısaltma olarak 

“Ö1, Ö2…” şeklinde kullanılarak belirtilmiştir. 

3. Bulgular 

Bu kısımda öğretmenler ile yapılan görüşme sonrasında elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Belirli bir sıra ve düzen içerisinde bu bulgulara 

yer verilmiştir.  

 

Tablo 1. “STEM eğitimi aldınız mı? Aldıysanız bu eğitim yeterli mi?” sorusuna 

ilişkin öğretmen görüşleri 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi 

konusunda hizmet içi eğitim veya farklı kurum/kuruluşlar tarafından altı 

öğretmenin hiçbir eğitim almadığı görülmüştür. STEM eğitimi alanlardan 

iki fen öğretmeni ise aldıkları eğitimin verimli ve yeterli olmadığını 

düşünmüştür. STEM eğitimi alan diğer iki fen öğretmeni ise aldıkları 

eğitimin verimli ve yeterli geçtiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 2. “STEM eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen 

görüşleri 

 

Tablo 2 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi 

hakkında düşünceleri kodlar altında kategorize edildi. 
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Tablo 3. “STEM eğitiminin müfredata entegre edilmesine ilişkin görüşleriniz?” 

sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM 

eğitiminin müfredata entegre edilmesine ilişkin görüşlerinde iki fen 

bilimleri öğretmeni STEM eğitiminin müfredata entegre edilmesini fakat 

bunun için yeterli STEM eğitiminin sağlanamayıp alt yapının 

yetersizliğinden uygun olmadığını belirtti. Dört fen bilimleri öğretmeni ise 

STEM eğitiminin müfredatta gerekli esneklik sağlandığı takdirde başarılı 

olabileceğini, bu yüzden bazı sınırlamaların kalkması ve geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir. Fen bilimleri öğretmenlerinden diğer dördü ise 

müfredata entegre edilmesini doğru ve başarılı bulduklarını, tamamen 

uyumlu ve uygun bir şekilde işleyeceklerini belirtti. 

      

Tablo 4. “Öğretim programı değişikliği ile STEM arasındaki ilişkiye bakışınız?” 

sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

 

Tablo 4 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin son yapılan 

öğretim değişikliği ile STEM arasındaki ilişkiye nasıl baktıkları 

gösterilmiştir. Bir öğretmen öğretim programı değişikliği yapılsa da 

programın ve müfredatın öğretim sürecinin, sınav sisteminin STEM için 

uygun olmadığını düşündüğünü bildirmiştir. Dört fen bilimleri öğretmeni 

ise 5. Sınıflara eklenen mühendislik uygulamalarının STEM ile 

bağdaşacak şekilde verildiği, ünite sonlarındaki etkinler ile de 

pekiştirilebileceğini belirtti. Beş fen bilimleri öğretmeni ise bu ilişkinin 

uyumlu ve gayet yeterli düzeyde verildiğini, anlaşılabilir ve günlük hayata 

uygulanabilir olduklarına değinmiştir. 
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Tablo 5. “5. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabındaki Fen ve Mühendislik Uygulamaları 

öğrenme alanındaki Uygulama Bilimleri kazanımlarını öğrencilere nasıl kazandırılıyor?” 

sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

     

 

Tablo 5 incelendiğinde, İlköğretim Fen Bilimleri ders kitabındaki 

STEM ile ilgili olan Fen ve Mühendislik Uygulamaları öğrenme alanındaki 

Uygulama Bilimleri kazanımları öğrencilere öğretmen tarafından nasıl 

kazandırılıyor sorusuna iki öğretmen bu kazanımların 5. Sınıfta 

olduğundan ve kendilerinin 5. Sınıfa girmediklerinden uygulanabilirliği 

hakkında görüş bildiremeyeceklerini belirtmişlerdir. Fen Bilimleri 

öğretmenlerinden dört tanesi ise klasik konu anlatımı yapıp ardından 

problem çözdürerek konuyu öğrencilere ulaştırmaya çalışmışlardır. İki 

öğretmen ise kazanımlarda bahsi geçen soyut kavramları öğrencilerin 

merakları doğrultusunda somut kavramlara benzetip uyarlayarak ders 

işlemişlerdir. Diğer iki Fen Bilimleri öğretmenleri ise STEM’e uygun bir 

şekilde öğrencilerin katılacağı birçok etkinlik ve çalışmalar yaparak dersi 

işlemişlerdir. 

 

Tablo6. “Uygulama Bilimleri ünitesini öğrencilere kazandırılmaya çalışılırken 

kullandığınız kaynaklar neler?” sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

 

 

Tablo 6 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin Uygulama 

Bilimleri ünitesini öğrencilere kazandırılmaya çalışılırken kullandığınız 

kaynakları kodlar altında kategorize edildi. Ö1 ve Ö6 5. sınıf düzeyine 

girmedikleri için kullandıkları materyal kısımları boş bırakılmıştır. 
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Tablo 7. “STEM eğitimi yapan bir öğretmenin hangi özelliklere sahip olması 

gerektiğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

 

 

Tablo 7 incelendiğinde, Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi 

yapan bir öğretmenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği hakkındaki 

düşünceleri kodlar altında kategorize edildi. 

 

Tablo 8. “STEM eğitimi ile ilgili sınıfta yaşanabilecek olası zorlukların neler olduğu 

ve alt yapının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri 

 

 

Tablo 8 incelendiğinde, Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi 

ile ilgili sınıfta yaşanabilecek olası zorlukların neler olduğunu ve okullarda 

yeterli alt yapının olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna büyük bir 

oranda yedi öğretmenin alt yapının yetersiz olmasını belirtmesi ve STEM 

etkinliklerinin uygulanamayacak kadar zor bir ortamlarda yapılmaya 

çalışıldığı belirtildi. Çoğu okullarda laboratuvar olmaması ve olanlarda da 

laboratuvar malzemelerinin bulunmaması buna etken. Ayrıca okulların 

maddi koşulları ve sorunları da yine uygulayamama da etken olduğu 

gösterilmekte. İki Fen Bilimleri öğretmeni ise alt yapının yetersiz 

olduğunu belirtmelerine rağmen basit ve ucuz malzemeler kullanarak 

ürünler oluşturmaya ve belli bir düzeye kadar uygulanabileceklerini 

belirtmişlerdir. Bir Fen Bilimleri öğretmeni ise yeterli alt yapının olduğunu 

fakat yine de bazı sorunlar olabileceğini belirtmekte. 
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4. Tartışma  

Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin 

araştırıldığı bu çalışmada elde edilen veriler alan yazın ışığında tartışılarak 

sunulmuştur. Bu çalışma sonucunda, Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM 

eğitimi ve etkinlikleri hakkında pozitif görüşlere sahip oldukları 

belirlenmiştir. Fen Bilimleri öğretmenleri STEM eğitimini; öğrencilerin 

aktif katılımlarını sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarma, problem ve 

proje odaklı olma, motivasyonu artırma, ürün elde etmeyi sağlayan 

disiplinler arası bir yaklaşım olarak açıklamışlardır (Tablo 2). Son 

zamanlarda ülkemizde STEM eğitimine olan ilginin artması ve sonucunda 

çalışmaların yapılmasına da yer verilerek, etkinliklerin öğrenci başarı ve 

motivasyonlarına etkileri, bu etkinlikler hakkında görüşlerin yer verildiği 

görülmektedir. 

Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi hakkında düşüncelerinin 

oluşmasında, 2017 senesinde gerçekleştirilen Fen Bilimleri Dersi Öğretim 

Programı’nın güncellenmesinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu 

programda gerçekleştirilen güncellemelerden biri de STEM eğitiminin  

program içerisinde entegre edilmesidir (MEB, 2017). 

Çalışmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenleri STEM ile ilgili 

etkinlikleri yaptıkları Bilim Şenliği’nde bunları uygulamaya koyarak 

öğrencilerin bu konudaki çalışmalarını sergilemişlerdir. Çalışmada istekli 

olduklarını belirterek kendileri ve öğrenciler için eğlenceli olduklarını 

belirtmişlerdir. STEM’in uygulanabilirliğini bu şekilde göstererek 

öğrencilerde kalıcı öğrenmeye neden oldukları belirtilmiştir. Ayrıca yeni 

bir yaklaşımı öğrenip uygulamaları motivasyonlarını ciddi bir şekilde 

yükseltmiş olabilir Jesus ve Lens (2004). Bu motivelerin öğrencilerle 

beraber paylaşıldığı düşünülürse öğrencilerin isteklerini, meraklarını ve 

dolayısı ile başarılarını artıracaklarından STEM eğitimini özellikle Fen 

Bilimleri öğretmenlerinin almaları ve bunları uygulamaya yönelik 

çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu konuda da üniversitede ders 

olarak verilmesi, MEB tarafından da hizmetiçi eğitim olarak öğretmenlere 

sunulması gerekmektedir. Eğitimin de kısa süreli değil, uzun vadede 

olacak şekilde uygulamalı etkinliklerle verilmesi gerekmektedir. 

Fen Bilimleri öğretmenleri STEM uygulamalarının öğretim 

programında yer almasının olumlu bir katkı sağlayacağını ifade 

etmişlerdir. Yapılan bu uygulamaların öğrencilerin derse ilgilerini ve 

motivasyonlarını artırıp STEM’in yapısına uygun yenilikçi ürünler 

tasarlayacaklarını belirtmişlerdir. Günlük hayatta karşılaşın sorun ve 

problemlere çözüm aramak, laboratuvar ortamında uyguladıklarını sosyal 

çevrede de uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. STEM uygulamalarının 

öğrencilere kazandırmak istediği becerilerin 21. yy becerileri olmasının 

önemli olduğu düşünülmektedir (Sanders, 2009). 
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Açıklamalarından yola çıkarak Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM 

eğitiminin yararlarının bilincinde olduklarına derslerindeki etkinlikler ve 

çalışmalarında kullandıklarından ulaşabiliriz. Benzer çalışmayı yapan 

Yamak, H , Bulut, N , Dündar, S . (2014), ortaokul düzeyindeki 5. Sınıf 

öğrencileri ile yaptıkları çalışmada STEM uygulamalarında öğrencilerin 

bilimsel soruşturma ve araştırmalar yaptıkları, bilimsel süreç becerilerine 

katkı sağladıklarını tespit etmiştir. 

STEM eğitimini yapan bir öğretmenin yeniliklere açık, araştırmacı, 

analitik düşünme gücüne sahip, problem çözebilen, proje odaklı ve en 

önemlisi sabırlı bir yapısı olması gerektiği Fen Bilimleri öğretmenleri 

tarafından düşünülmektedir (Tablo 7). 

STEM çalışmalarının uygulanıp yaygınlaşması, bununla ilgili 

etkinliklerin yapılması öğrencilerin özellikle Fen ve Matematik derslerinde 

başarı sağlamalarında kolaylık sağlayacaktır. Bu alanda yapılan 

çalışmalarda STEM uygulamalarının öğrenci başarı ve motivasyonlarını 

artırdığını, STEM çalışmalarına yer veren derslere olan tutumlarının daha 

pozitif olduklarını ve buna göre kariyer hedefleri koydukları belirtilmiştir 

(Baran ve arkadaşları, 2016; Ceylan, 2014; Özçakır-Sümen ve Çalışıcı, 

2016). 
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GİRİŞ 

21. yüzyıl becerilerini kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

takip eden öğrencilerin yetiştirilmesi ülkelerin küresel boyutta rekabet 

gücü için oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle öğrencilerden 

karşılaştıkları problemlere karşı alternatif çözüm önerileri üretebilmeleri 

beklenmektedir. Eğitim sistemi içerisinde alternatif bakış açılarına sahip 

bireylerin yetiştirilmesi için öğretim materyali olarak kullanılan ders 

kitaplarının bilimsel içerik bakımından zengin ve hatasız olması 

gerekmektedir. Çünkü ders kitaplarında yer alan bilgilerin bilimsel 

içeriğinin uygun olmaması, öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılan 

ders kitaplarının belli kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

14 Ocak 2013 tarih ve 27040 sayılı karar ile taslak ders kitaplarının 

incelenmesinde değerlendirmeye esas olan dört temel kriter belirtmiştir. 

Bu kriterler: a. İçeriğin Anayasa ve kanunlara uygunluğu, b. İçeriğin 

bilimsel olarak yeterliliği, c. İçeriğin eğitim ve öğretim programının 

kazanımlarını gerçekleştirme yeterliliği, d. Görsel tasarımın ve içerik 

tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin 

mailto:ertuncg@hacettepe.edu.tr
mailto:fbmyilmaz@gmail.com
mailto:osman.cimen@gmail.com
mailto:ferhatk26@gmail.com
mailto:adiguzelmrve@gmail.com
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gelişim özelliklerine uygun olmalı (MEB TTKB, 2013). Ancak yapılan 

araştırmalar ders kitaplarında bilimsel hataların, alternatif kavramların 

olduğunu göstermiştir (Gündüz, Yılmaz ve Çimen, 2016; Güzel ve 

Adıbelli, 2011; Köse, 2009; Yılmaz, Gündüz, Çimen ve Karakaya, 2017a; 

Yılmaz, Gündüz, Diken ve Çimen, 2017b; Yeniterzi ve Işıksal-Bostan, 

2015).  

Hataların olduğu ders kitaplarının öğretim materyali olarak 

kullanılması öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasına ve yanlış 

öğrenmelere neden olmaktadır. Ders kitaplarının bilimsel hatalardan 

arındırılmış olması oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırmada,  

Ortaöğretim 10.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan konularının bilimsel 

içerik bakımından incelenmesi, ünite/konular ve ünite değerlendirme 

sorularında belirlenen bilimsel içerik bakımından yanlışların düzeltilmesi 

amaçlanmıştır.  

Bu araştırmada, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 

tarihli ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) 

yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen MEB Ortaöğretim 10. sınıf 

Biyoloji Ders Kitabı yer alan; 

 Hücre Bölünmeleri, 

 Kalıtımın Temel İlkeleri,  

 Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 

 Ünite Değerlendirme Sorularında belirlenen bilimsel 

hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, Ortaöğretim 10.sınıf Biyoloji Ders Kitabında yer alan 

ünite/konuların bilimsel içeriğinin incelenmesinde betimsel model 

kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yöntemiyle toplanmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 

s.187). 

Verilerin Analizi 

MEB Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı’nda yer alan üniteler 

bilimsel içerik bakımından üç alan uzmanı tarafından doküman analizi 

yapılarak incelenmiştir. Bilimsel içeriğin değerlendirilmesinde Dünya 

genelinde yaygın olarak kullanılan ve kabul gören güncel Campbell 

Biyoloji (Reece, Urry,Cain, Wasserman, Minorsky ve Jackson, 2013), 

Yaşam Biyoloji Bilimi (Sadava, Hillis, Heller ve Berenbaum 2014),  

Integrated principles of zoology (Hickman, Robert ve Larson, 2016), 

Ekoloji’nin temel ilkeleri (Odum ve Barrett, 2008), Ecology (Molles, 
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2016), Environmental Science: A Global Concern (Cunningham ve 

Cunningham, 2018),  Essentials of Biology (Mader ve Windelspecht, 

2018) Elements of Ecology (Smith ve Smith, 2009), Ecology (Krebs, 

2009), Biological Science (Freeman, 2011), Campbell Essential Biology 

(Simon, Dickey, Hogan ve Reece, 2017), Ecology Concepts and 

Appications (Molles, 2005), Introduction to Environmental Engineering 

(Davis ve Cornwell, 2008) ve Life on Earth (Audesirk, Audesirk ve Byers, 

2006) eserleri bilimsel kaynak olarak kullanılmıştır. Bir ifadenin neden 

hatalı olduğu, bu eserlerdeki ilgili konular incelenerek doğru şekliyle 

birlikte açıklanmıştır. İnceleme sonucunda tespit edilen bilimsel hatalar ve 

hatalarla ilgili açıklamalar eserlerdeki sayfa numaralarıyla birlikte her 

ünite için hazırlanan tablolarda verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Araştırmada ilk olarak,  “Hücre Bölünmeleri Ünitesi”  incelenmiş ve elde 

edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Hücre bölünmeleri ünitesiyle ilgili belirlenen bilimsel hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 17: “Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi, 

basitçe ikiye bölünme şeklinde gerçekleşir. Çok hücreli canlılarda ise 

hücre bölünmesi mitoz ve mayoz şeklinde gerçekleşmektedir.”   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Mitoz ve mayoz 

sadece çok hücreli canlılara özgü olmayıp ökaryotik bir hücrelilerde de 

görülmektedir (Reece vd., 2013: s.237; Sadava vd., 2014: s.211). 

Hatalı İfade: Sayfa 18: “Tablo 1.1’de Embriyo hücresinin bölünme 

süresi 30 dakika” olarak ifade edilmiştir.  

Böyle bir genellemenin yapılması bilimsel olarak mümkün değildir. 

Hatalı İfade: Sayfa 18: “Sinir ve kas hücreleri gibi hücreler, 

bölünme yeteneklerini kaybettikleri için yaşamlarını bu evrede 

sürdürür. Bölünemeyen hücrelerin bu durumlarına aynı zamanda 

durgunluk evresi (G0) de denmektedir.”  

Doğru Açıklama: G0 fazının “durgunluk evresi” olarak 

adlandırılması bilimsel bir yaklaşım değildir. Zira kas ve sinir hücreleri 

G0 evresinde olmalarına karşın gayet aktif şekilde çalışmaktadır (Mader 

ve Windelspecht, 2018: s.128). Bu tür tanımlamalar öğrencilerin 

alternatif kavramlar geliştirmelerine yol açabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 20: “Kromozomlar kromatit adı verilen iki adet 

bükülmüş iplikten oluşmaktadır.”  
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Doğru Açıklama: Bir kromozomun iki kromatitten oluşma 

zorunluluğu yoktur. Anafaz ve telofaz evresindeki kromozomlar tek 

kromatidlidir. Kromozom interfazın S evresinde kendini eşlediğinde iki 

kromatitli hale gelir (Mader ve Windelspecht, 2018: s.128-130; Brooker, 

2012: s.52). 

Hatalı İfade: Sayfa 21: “İki takım halinde bulunan kromozomlara 

diploit kromozom denir. Tek takım halinde bulunan kromozomlara 

haploit kromozom denir.”  

Doğru Açıklama: Bu ifadelerin ikisi de yanlıştır; diploit ve haploit 

olanlar kromozomlar değil hücrelerdir (Simon vd., 2017: 301; Mader ve 

Windelspecht, 2018: s.46). 

Hatalı İfade: Sayfa 23: “Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre 

oluşturmasına mitoz denir. Mitoz, bütün canlılarda görülen bir bölünme 

şekli olmakla birlikte, tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde ise 

genel olarak büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar.”   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak yanlıştır. Mitoz bölünme 

tüm canlılarda gözlenen ortak bir özellik değildir. Bir bakteri hücresi 

bölünerek iki yeni hücre meydana getirir; ancak bakterilerin bölünmesi 

mitoz bölünme değildir (Simon vd., 2017: 131; Mader ve Windelspecht, 

2018: s.126). Bu ifade öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 24: “Kinetokorlara tutunmamış olan iğ iplikleri 

ise birbirini iterek hücrenin boyunun kutuplar yönünde uzamasına 

neden olur.”  

Doğru Açıklama: Polar mikrotübüller bu süreçte birbirini itmez 

birbirinin üzerinde kayarlar (Reece vd., 2013: s.234-235). 

Hatalı İfade: Sayfa 26: Tablo 1.3’de bitki ve hayvan hücresindeki 

mitoz karşılaştırılırken hayvan hücresinde “iğ iplikleri sentrozom 

organeli tarafından oluşturulur.” Bunun karşılığı olarak bitki 

hücresinde “İğ iplikleri sitoplazmik mikrotübüller tarafından 

oluşturulur.”   

Doğru Açıklama: Karşılaştırma doğru yapılmamıştır. Zira bitki 

hücrelerinde iğ iplikleri, mikrotubül organize edici merkez tarafından 

oluşturulmaktadır. Hayvan ve bitki hücrelerinin her ikisinde de iğ 

iplikleri mikrotübüllerden oluşturulur (Sadava vd., 2014: s.216; Mader 

ve Windelspecht, 2018: s.129). 
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Hatalı İfade: Sayfa 32: “Eşeysiz üremenin temeli, mitoz hücre 

bölünmesine dayanır. Bu nedenle eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler 

arasında kalıtsal çeşitlilik görülmez.” 

Doğru Açıklama: Bu tanımlar bilimsel olarak doğru değildir. Çünkü 

bakteriler eşeysiz çoğalır ancak onlarda mitoz gözlenmez (Reece vd., 

2013: s.237). Haploit partenogenezde bireyler mayozla çoğalmaktadır 

ve partenogenez bir eşeysiz üreme şeklidir. Haploit partenogenezle 

oluşan yavrular arasında kalıtsal farklılık görülür. Eşeysiz üremede ana 

kriter döllenmenin olmamasıdır (Sadava vd., 2014: s.901; Reece vd., 

2013: s.996). 

Hatalı İfade: Sayfa 56: “Mayoz I ve Mayoz II’nin karşılaştırıldığı 

Tablo 1.4’de Mayoz I’de tek çekirdek eşlenmesi, Mayoz II’de iki 

çekirdek eşlenmesi olur.” denilmiş.  

Doğru Açıklama: Çekirdek eşlenmesi ifadesi bilimsel literatüre 

uygun değildir. Bunun yerine “çekirdek bölünmesi” kullanılmalıdır 

(Simon vd., 2017: 135; Mader ve Windelspecht, 2018: s.129; Sadava 

vd., 2014: s.212, 224-225). 

Hatalı İfade: Sayfa 58: Tablo 1.5: Mitoz ve mayoz bölünmenin 

karşılaştırılması kısmında “mayoz sadece eşeyli üreme amaçlıdır”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Haploit 

partenogenez bir eşeysiz üreme şeklidir ve yumurtalar mayoz sonucunda 

oluşur (Sadava vd., 2014: s.901; Brooker, 2012: s.215). 

Hatalı İfade: Sayfa 64: Tablo 1.6’da eşeyli ve eşeysiz üreme 

karşılaştırılmıştır. Eşeysiz üreme: “Yavrular tek ata canlıdan gelişir.” 

Eşeyli üreme: “Erkek ve dişi bireylere ait üreme hücrelerinin birleşmesi 

sonucu yavrular gelişir.”  

Doğru Açıklama: Bu tanımlamalar öğrencilerde yanlış anlamalara, 

yanlış kavramalara ve kavram yanılgılarına yol açabilir. Çünkü 

hermafrodit olan yüzlerce canlı türü eşeyli olarak çoğalmaktadır. 

Örneğin çoğu çiçekli bitkinin erkek ve dişi bireyleri ayrı değildir. Bu 

nedenle eşeyli üremenin tanımlanmasında ana kıstas iki farklı ata olması 

değil döllenmenin olmasıdır (Sadava vd., 2014: s.907; Simon vd., 2017: 

553). 

Hatalı İfade: Sayfa 66: Su piresinin (Daphnia) beslenmesiyle ilgili 

olarak “Kendisi etçil bir canlı olmakla birlikte etçil beslenen balıkların 

da besinidir.”  

Doğru Açıklama: Bu bilgi tamamıyla hatalıdır. Daphnia’nın doğal 

besininin en önemli kısmını nanoplanktonik algler ve özellikle 

kamçılılar teşkil etmektedir (Peter ve De Bernardi, 1987: s.143-192). 
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, Hücre bölünmeleri ünitesi 

içerisinde yer alan konularda bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada, “Kalıtımın Temel İlkeleri Ünitesi”  incelenmiş ve elde 

edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Kalıtımın temel ilkeleri ünitesiyle ilgili belirlenen bilimsel 

hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 80: “DNA molekülünün çeşitli proteinler 

yardımıyla kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu kalıtsal birime 

kromozom denir”.  

Doğru Açıklama: Kromozom kalıtsal birim de değildir. 

Kalıtsal birim gendir (Reece vd., 2013: s.262). 

Hatalı İfade: Sayfa 80: “Canlıların kalıtsal özellikleri, alel 

çiftleriyle belirlenir. Bu genlerden biri dişi bireyden, diğeri ise 

erkek bireyden üreme hücreleri yoluyla zigota taşınır.”  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin yapılması mümkün 

değildir. Bakteriler ve haploid diğer canlılarda alel çiftinden 

bahsedilemez. Zigot oluşumu her canlıda görülmez (Sadava vd., 

2014: s.901; Reece vd., 2013: s.996). 

Hatalı İfade: Sayfa 80: “Aynı kalıtsal karakterle ilgili, farklı 

aleller bir araya geldiğinde, etkisini canlının dış görünüşünde 

ortaya çıkaran gene dominant (baskın, başat) gen, baskın genle 

birlikte olduğunda etkisini gösteremeyen genlere ise resesif 

(çekinik) gen denir.”  

Doğru Açıklama: Bu tanımlar bilimsel hatalar içermektedir. 

Burada bahsedilenlerde birbirine baskın ve çekinik olanlar 

alellerdir; genler değildir. Kalıtsal bilgiyi taşıyan birimlere gen adı 

verilir. Belirli bir karakter için bir genin farklı şekillerine alel denir 

(Simon vd., 2017: 148; Mader ve Windelspecht, 2018: s.147). 

Genetikte bir genin diğerine baskın ve çekinik olma durumu da 

vardır; ancak bu durumda epistat ve hipostat gen kavramları söz 

konusudur (Reece vd., 2013: s.273-274).  

Hatalı İfade: Sayfa 88: “Zıt karakterlere sahip bireyler 

çaprazlandığında, F1 nesli aynı fenotipte olur. Buna izotip 

(benzerlik) yasası denir.”  
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Doğru Açıklama: Olay tamamen yanlış ifade edilmiştir. Zıt 

karakter değil, aynı karakterin iki zıt özelliğine sahip homozigot 

genotipteki bireyler çaprazlanınca F1 dölü aynı fenotipte olur 

(Reece vd., 2013: s.273-274; Sadava vd., 2014: s.244). 

Hatalı İfade: Sayfa 105: Kan uyuşmazlığı (eritroblastosis 

fetalis) anlatılırken: “Anne Rh(+) çocuk Rh(–) olduğunda benzer 

durum gerçekleşmez. Çünkü çocuğun bağışıklık sistemi henüz tam 

olarak gelişmemiştir.”  

Doğru Açıklama: Bebekle anne arasında bu durumda kan 

uyuşmazlığı olmamasının nedeniyle ilgili yapılan açıklama 

bilimsel olarak yanlıştır. Çünkü anne karnındayken annenin kanı 

bebeğin kanına karışmaz (Reece vd., 2013: s.1013; Simon vd., 

2017: s.360). Bu nedenle bebekte Anti D antikoru gelişmez. Rh(+) 

kan grubuna sahip olan annenin kanında da anti Rh antikoru 

yoktur; anti-Rh antikoru olsaydı annenin kendi kanı çökelirdi. 

Böylece Rh uyuşmazlığı söz konusu olmaz (Hickman vd., 2016: 

s.765-766). 

Hatalı İfade: Sayfa 114: Y kromozomuna bağlı kalıtım 

konusunda balık pulluluk (İhtiyosis) ve yapışık parmaklılık 

durumları örnek olarak gösterilmiştir.  

Doğru Açıklama: Yapışık parmaklılık özelliğinin Y 

kromozomu üzerindeki alellerle kalıtılmadığı kanıtlanmıştır. 

Yapışık parmaklılık, otozomal kalıtım sergilemektedir (Bosse vd., 

2000).  

Hatalı İfade: Sayfa 118: “İki ayrı DNA molekülünün 

birleşerek yeni DNA molekülü oluşturması sonucu oluşan kalıtsal 

çeşitliliğe rekombinasyon denir.”  

Doğru Açıklama: Tanım yanlış ifade edilmiştir. Genetik 

rekombinasyon için DNA moleküllerinin birleşmesine gerek 

yoktur. Çünkü bağlı olmayan genler, kromozomların mayozda 

bağımsız dağılımına bağlı olarak döllenme sonucunda yeni 

genetik kombinasyonlar meydana getirebilir (Reecevd., 2013: 

s.257; Sadava vd., 2014: s.228; Brooker, 2012: s.54). 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, Kalıtımın Temel İlkeleri ünitesinde 

yer alan konulara yönelik bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada, “Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları Ünitesi”  

incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesiyle ilgili 

belirlenen hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 133: “Önemli çevre sorunlarından 

bazıları şunlardır: Sıcak su akıntıları, çok sayıda canlının 

barınağı olan mercan resiflerini olumsuz etkiler.” 

Doğru Açıklama: Bu açıklamadan Dünya üzerindeki doğal 

sıcak su akıntılarının mercan resiflerini etkilediği çıkarılmaktadır. 

Oysa akıntıların sıcak ve soğuk olması gittikleri yerlerde farklı 

özelliklerde canlıların yaşamasını etkiler.  

Mercan resifleri, sığ tropikal denizlerde yaşayan 

organizmaların binlerce yıl boyunca biriktirdikleri büyük 

kalsiyum karbonat (kireçtaşı) oluşumlarıdır. Mercanların kaybı 

küresel ısınmayla ve okyanus sıcaklığının artmasıyla ilgilidir 

(Hickman vd., 2016: s.279). Dünyanın her tarafındaki mercan 

resifleri, hem sığ tropik okyanus sularının sıcaklığını yükselten 

küresel ısınma nedeniyle ve hem de sahillere komşu olan 

alanlardaki gelişimlerden kaynaklanan kirlilik nedeniyle tehlike 

altındadır. Isınma, mercanların endosimbiyontlarının kaybına yol 

açabilir (Sadava vd., 2014: s.663, 1231; Hickman vd., 2016: 

s.280). Görüldüğü mercanları, küresel ısınma ve buna bağlı olarak 

okyanus sularının ısınması olumsuz olarak etkilemektedir. 

Hatalı İfade: Sayfa 136: Komüniteler, geniş bir çeşitliliğe 

sahiptir (Görsel 3.8). 

 

Doğru Açıklama: Komünitelerin bu şekildeki 

sınıflandırılması bilimsel değildir. Komünitelerdeki tür çeşitliliği 

alfa, beta ve gama çeşitlilik olarak sınıflandırılır.  
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• Alfa çeşitlilik, tek bir komünite ya da habitat içerisindeki 

çeşitliliktir. 

• Beta çeşitlilik, habitat-arası çeşitliliktir ve bir komüniteden ya 

da habitattan diğerine tür kompozisyonundaki değişikliğin bir 

ölçüsüdür. 

• Gama çeşitlilik, bir coğrafik bölgedeki komünitelerin ya da 

habitatların yayılış alanındaki bölgesel çeşitliliktir  (Sadava vd., 

2014: s.1210). Komünitede kompleksliğin ölçülerinden birini tür 

çeşitliliği, yani o komüniteyi meydana getirecek şekilde bir arada 

bulunan farklı türlerin sayısı oluşturur (Hickman vd., 2016: s. 

807). Tür çeşitliliğini açıklamak için iki bileşen kullanılır: (1) 

Zenginlik veya çeşit bileşeni, birim alandaki tür çeşidi sayısına 

dayanır. (2) Nispi bolluk veya oranlama bileşeni ise, birim alanda 

var olan türlerdeki bireylerin nispi bolluk derecesine ve baskın 

olup olmama durumuna (veya türlerin önemlilik değerini gösteren 

başka ölçütlere) dayanır (Cunningham ve Cunningham, 2018: 

s.227; Molles, 2016: s.355; Odum ve Barrett, 2008: s.316).  

Bu şekildeki sınıflama öğrencilerde yanlış öğrenmelere ve 

kavram yanılgılarına neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 136: Bazı komüniteler, tür çeşitliliği 

bakımından çok zengindir. 

Doğru Açıklama: Bu ifadede tür çeşitliliği ve tür zenginliği 

kavramları karışık olarak kullanılmıştır. Komünitenin tür 

çeşitliliğinin (komüniteyi oluşturan farklı çeşitteki organizmaların 

çeşitliliği) iki bileşeni vardır. Birisi, komünitedeki farklı türlerin 

sayısı olan tür zenginliğidir. Diğeri ise, komünitede, her bir türün 

temsil ettiği tüm bireylerin oranı olan, türlerin nispi bolluğudur 

(Reece vd., 2013: s.1200). Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere iki 

komünite tür zenginliği bakımından aynı iken tür çeşitliliği 

bakımından farklı olabilir.   

Hatalı İfade: Sayfa 137: “Popülasyonu oluşturan bireyler, 

aynı besin kaynaklarını tüketir ve çevresel şartlardan benzer 

şekillerde etkilenir.”  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin yapılması mümkün 

değildir. Sivrisinek populasyonunu düşünecek olursak 

popülasyondaki erkek bireyler polenle dişi bireyler kanla beslenir 

(Sadava vd., 2014: s.570). Eşeyli üremenin görüldüğü bir 
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popülasyondaki her birey çevre şartlarından aynı şekilde 

etkilenmez. Her bireyin çevre koşullarına direnci farklılık 

göstermektedir.  

Hatalı İfade: 139. “Ekosistemlerden biri zarar gördüğünde 

diğer ekosistemler tarafından onarılır.”  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin yapılmasının 

bilimsel bir dayanağı yoktur. En eski jeolojik dönemlerden 

günümüze kadar doğal veya antropojenik nedenlerle çok sayıda 

ekosistem değişime uğramış, tahrip olmuş veya tamamen yok 

olmuştur. Bu değişimle birlikte çok sayıda türün de nesli 

tükenmiş, tehlike ve tehdit altına girmiştir (Krebs, 2009: s.548-

550; Cunningham ve Cunningham, 2018: s.543-544; Molles, 

2016: s.498, 525-526). 

Hatalı İfade: Sayfa 140: “Kutup bitkileri uzun gün, ekvatoral 

bölge bitkileri ise kısa gün bitkileridir.”  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin bilimsel temeli 

bulunmamaktadır. Kısa gün ve uzun gün bitkilerinin tanımı, çiçek 

açtıkları dönem esas alınarak yapılır. Uzun gün ışığı alındığı 

dönemlerde çiçek açanlara uzun gün bitkisi; daha kısa süre gün 

ışığı alındığı (Sonbahar mevsiminde olduğu gibi) dönemlerde 

çiçek açan bitkilere de kısa gün bitkisi adı verilir (Sadava vd., 

2014: s.804; Reece vd., 2013: s.839).  

Hatalı İfade: Sayfa 141: “Genellikle enzimler 37°C’ta 

optimum hızda çalışır.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade tüm canlılara genellenemez. Belki 

insan vücudundaki enzimler için 37°C optimum sıcaklık olabilir. 

Doğada milyonlarca canlı türü bulunmaktadır. Hepsinin vücut 

sıcaklığı 37°C değil. Örneğin bazı termofilik bakterilerde 

Enzimatik aktivite için optimum sıcaklık 70 0C ya da daha 

yüksektir. Bazı arke türleri 121  0C’ye kadar sıcak ortamlarda 

yaşayabilmektedirler (Reece vd., 2013: s.155, 567). 

Hatalı İfade: Sayfa 154: “Ekosistemde değişen çevre 

şartlarına bağlı olarak sayıları hızla artan ve besin ağına zarar 

veren türlere istilacı türler denir.”  

Doğru Açıklama: Bu tanım bilimsel olarak hatalıdır. 

Ekosistemdeki çevre koşullarındaki değişikliğe bağlı olarak 
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ekosistemdeki yerli bir türün birey sayısında aşırı artışın olması 

onu istilacı tür statüsüne sokmaz. İstilacı türler, ekosistem için 

yabancı (egzotik) türler olup hızla çoğalan, geniş şekilde yayılış 

gösteren ve girdiği ekosistemdeki yerli türleri olumsuz etkileyen 

türlerdir (Molles, 2016: s.300; Cunningham ve Cunningham, 

2018: s.235-236). 

Hatalı İfade: Sayfa 157: “Organik bileşiklerin temel yapısı 

karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Organik 

maddelerin yapısında oksijen atomunun bulunma zorunluluğu 

yoktur. Örneğin metan (CH4) bir organik maddedir fakat oksijen 

atomu içermez. Oksijen atomu içermeyen yüzlerce organik bileşik 

vardır (Reece vd., 2013: s.58; Nelson ve Cox, 2005: s.5). 

Hatalı İfade: Sayfa 159: “Bitkiler, topraktan azotu nitrat 

tuzları şeklinde alarak kullanabilir. Nitrat tuzlarını nükleik asit, 

protein ve vitaminlerin sentezinde kullanır.”  

Doğru Açıklama: İfade bilimsel olarak hatalıdır. Bitkiler için 

vitamin olan bir madde yoktur. Eğer vitamin denilen maddeyi 

canlı kendisi sentezliyorsa o madde o canlı için vitamin olamaz. 

Zira vitaminler, esansiyel maddeler olup dışarıdan alınan 

maddelerdir (Reece vd., 2013: s.876). 

Hatalı İfade: Sayfa 161: “Bazı hastalıklar, hem hayvanlarda 

hem insanlarda ortak olarak görülebildiği gibi, hayvanlarla 

taşınan bazı mikroorganizmalar da hayvanlar tarafından 

insanlara bulaşabilmektedir. Kuş gribi, deli dana hastalığı ve 

kanamalı kırım kongo virüsü bunlardan birkaçıdır.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır; çünkü kuş 

gribine ve kanamalı kırım kongo hastalığına virüsler neden 

olmaktadır ve virüsler de mikroorganizma değildir. Deli dana 

hastalığının etkeni ise virus değil prion adı verilen proteinlerdir. 

Deli dana hastalığının etkenin hayvanlardan insanlara taşınması 

bulaşma şeklinde değil hasta hayvanın etinin tüketilmesiyle olur 

(Hickman, 2016: s.26; Sadava vd., 2014: s.329). 

Hatalı İfade: Sayfa 170: “Yeryüzündeki bitki örtüsünün 

azalması, fosil yakıtların kullanımının artması, fabrika 

bacalarındaki zehirli gazların filtre edilmeden atmosfere 

verilmesi, deodorant kullanımı gibi sebepler atmosferdeki 
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karbondioksit, metan, ozon, azotdioksit ve kloroflorokarbon 

(CFC) bileşiklerinin artmasına neden olmaktadır.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak yanlıştır. 

Atmosferdeki ozonun yıkılmasına, öncelikli olarak, 

kloroflorokarbonların (CFC) birikmesi yol açmaktadır; bu 

kimyasal maddeler, bir zamanlar soğutucularda ve imalat sanayide 

yaygın olarak kullanıldı. Kloroflorokarbonlardan salınan klor 

atomları, stratosferde ozon ile tepkimeye girerek onu moleküler 

oksijene (O2) indirger. Bunu izleyen kimyasal tepkimeler klorun 

serbest kalmasını sağlayarak katalitik zincir reaksiyonunda, 

klorun diğer ozon molekülleri ile tepkimeye girmesine izin verir 

(Reece vd., 2013: s.1258-1259; Sadava vd., 2014: s.1224). 

Hatalı İfade: Sayfa 172: “Egzoz gazları, güneş ışığının 

etkisiyle çeşitli tepkimelere girerek ozon (O3 ) ve azotdioksit (NO2 

) gazlarının oluşumuna neden olur. Atmosferde bu gazların 

birikmesi sonucu oluşan kirliliğe ozon kirliliği denir.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade öğrencilerde ozonun bir kirletici 

olduğu algısını oluşturabilir. Olay atmosferin hangi tabakasında 

olmaktadır?  Örneğin stratosferde ozonun birikmesi ozon kirliliği 

midir? Atmosferde iki yerine üç oksijen atomu içeren ozon (O3) 

gazı da bulunur. Atmosferin üst katmanlarında ozon tabakası 

ortaya çıkmamış olsaydı, organizmaların denizden çıkarak 

karalarda yaşayabilmesi asla mümkün olamazdı. Ozonun önemli 

bir özelliği, DNA’da hasara neden olan ultraviyole (UV) ışığını 

absorblamasıdır. UV’den kaynaklanan hasarlar deri kanseri ve 

katarakta yol açar. UV aynı zamanda birçok tarım bitkisine ve 

hatta fitoplanktona (suda yaşayan küçük fotosentetik 

organizmalar) zarar verir. Stratosferdeki ozonun azalması, büyük 

bir kaygı yaratmıştır. Ozon, stratosferden ziyade troposferde 

bulunduğunda, bir sera gazı olarak davranır (Reece vd., 2013: 

s.28, 1258; Sadava d., 2014: s.1224).  

Hatalı İfade: Sayfa 174: “Gökyüzü, ozon tabakası nedeniyle 

gün ışığında mavi görülür.”  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak tamamıyla 

yanlıştır. Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni ozon tabakası 

değil görünür ışıkta ve insan gözünün iyi algıladığı dalga boyu 

aralığında mavi ışığın saçılımının daha fazla olmasıdır. 
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Araştırmada,  9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan ünite 

değerlendirme soruları incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 4’de 

verilmiştir.  

Tablo 4.  Ünite değerlendirme sorularında belirlenen bilimsel hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 46: D. Mitoz bölünme süreci ile ilgili 

aşağıdaki olayların karşılarındaki kutucuğa gerçekleşme sırasına 

göre uygun rakamı yazınız. 

a) İğ iplikleri oluşur ve kromozomların sentromerlerine bağlanır. 

b) Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşı 

kutuplarına çekilir. 

c) Çekirdek zarı kaybolur. 

ç) Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. 

Doğru Açıklama: Doğru yanıt a→3., b→4., c→2., d→1.sırada 

gerçekleşir şeklinde  verilmiştir.  Burada “a” ifadesi iki olaydan 

oluşmaktadır. Bunlardan iğ ipliklerinin oluşumu profazda, iğ ipliklerinin 

(mikrotübüllerin) kinetokorlara tutunması ise çekirdek zarfının 

parçalanmasından (c olayından) sonra gerçekleşir (Reece vd., 2013: 

s.232; Simon, vd., 2017: s.126). Görüldüğü gibi a öncülü 

düzenlenmeden bu soruda bilimsel olarak sıralama yapmak mümkün 

değildir. 

Hatalı İfade: Sayfa 46: E. “Bakterilerde bölünerek üreme ile ilgili 

aşağıda verilen olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir? Yandaki tabloyu 

buna göre doldurunuz. 

a) DNA kendini eşler. 

b) Sitoplazma hücrenin orta kısmından boğumlanır. 

c) DNA molekülleri birbirinden uzaklaşır. 

ç) Hücrenin hacmi artar ve boyu uzar. 

Doğru Açıklama: Doğru yanıt 1→ç, 2→a, 3→c, 4→b şeklinde 

verilmiştir.  

E. coli’de hücre bölünmesi, bakteriyel kromozomal DNA’nın replike 

olmasıyla birlikte başlar. Replikasyon, kromozom üzerindeki 

replikasyon orijini adı verilen ve iki orijin oluşturan özgül bölgede 

başlar. Kromozom replike olmayı sürdürürken, orijin hızla hücrenin zıt 

ucuna doğru hareket eder. Replikasyon sırasında hücrenin boyu da uzar. 

Replikasyon tamamlanıp bakteri yaklaşık olarak başlangıçtaki 

boyutlarının iki katına çıktığında, plazma zarı içeri doğru çöker ve atasal 
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E. coli’yi iki yavru hücreye böler (Reece vd., 2013: s.236-237). 

Görüldüğü gibi süreç a öncülü ile başlar.  

Hatalı İfade: Sayfa 60: “5. 2n = 16 kromozomlu bir eşey ana hücresi, 

mayoz hücre bölünmesi geçirmektedir. 

Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

c. Metafaz I’de her bir hücrede kaç homolog kromozom bulunur? 

ç. Anafaz II’de her bir hücrede toplam kaç kromatit bulunur?” 

c) Metafaz I’ de sadece bir hücre mevcut olduğu için soru cümlesi 

“Metafaz I’de bir hücrede kaç homolog kromozom bulunur? şeklinde 

sorulmalıdır. 

ç) Anafaz II’de kardeş kromozomlar zıt kutuplara çekildiğinde artık 

onlar kromatit değil, kromozom olarak adlandırılır.  

Doğru Açıklama: Bu evrede kromatitler, bireysel kromozomlar 

olarak zıt kutuplara doğru hareket eder (Mader ve Windelspecht, 2018: 

s.151; Simon, vd., 2017: s.17338; Reece vd., 2013: s.255).  Bu nedenle 

soru, hem bilimsel doğruluğu hem de ölçme tekniği açısından “Anafaz 

II’de her bir hücrede toplam kaç kromozom bulunur?” şeklinde 

sorulmalıdır. 

Hatalı İfade: Sayfa 67: “B. Mayoz bölünme sırasında aşağıdaki 

grafiklerde gösterilen durumlardan hangileri görülür? Grafiklerin 

altındaki çemberlere “✓” işareti koyarak belirtiniz.” 
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Doğru Açıklama: Doğru yanıt “II ve III” olarak verilmiştir.   

Verilenler ayrı ayrı incelenirse;  I. 2n kromozomlu bir eşey ana 

hücresinin mayoz geçirdiği düşünüldüğünde; Mayoz I sonunda 

kromozom sayısı yarıya (n) iner. Ancak anafaz II evresinde kardeş 

kromatitler kutuplara çekildiğinde kromozom sayısı tekrar iki katına 

çıkar (Mader ve Windelspecht, 2018: s.151; Reece vd., 2013: s.255).  Bu 

durumda I.öncül soru kökünde verilen duruma uygunluk gösterir.  

II. Nükleotitler, nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapı birimleridir. 

Grafikte hücrede serbest nükleotit miktarında azalma olduğu görülüyor. 

Bu evre hücre döngüsünün interfaz evresinde gerçekleşir (Mader ve 

Windelspecht, 2018: s.128; Reece vd., 2013: s.231).  Bu nedenlerle 

II.öncül mayoz bölünme sırasında gerçekleşmez. 

III. Hücre sayısı 4’e çıktığı için bu öncül doğrudur.  

IV. Mayoz sırasında ribozom sayısı azalmaz. 

Bu nedenle, bilimsel açıklamalar dikkate alındığında soruda verilen 

duruma uygun olan öncül sadece III. öncüldür. 

Hatalı İfade: Sayfa 72: “D. Aşağıda belirtilen üreme çeşitleri ile 

karşılarında verilen canlıları uygun biçimde eşleştiriniz.” 

Üreme Çeşitleri Canlılar 

     Rejenerasyonla üreme (1) Patates (a) 

Bölünerek üreme (2) Denizyıldızı(b) 

Partenogenez (3) Çam (c) 

Eşeyli üreme (4) Bal arısı (ç) 

Yumru gövde ile üreme (5) Amip (d) 

 

Yanıt olarak eşleştirme; 1→b, 2→d, 3→ç, 4→c, 5→a şeklinde 

yapılmıştır. Soruda çam (c) dışında patates (a), denizyıldız (b) ve bal 

arısı (ç) da eşeyli yolla üreyebilmektedir. Bu durum öğrencilerde eksik 

öğrenmeye ve yanlış anlamlandırmalara neden olabilir. Ölçme tekniği 

açısından bakıldığında ise geniş katılımlı sınavlarda bu gibi sorular 

değerlendirme güçlüğüne ve çok sayıda itiraza neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 75: F.7.  

I. Gamet oluşumu 

II. Yaraların onarımı 

III. Vücudun büyüme ve gelişmesi 
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IV. Eşeysiz üreme 

Mitoz hücre bölünmesi ile yukarıda belirtilen durumlardan hangileri 

gerçekleşebilir? 

A) I ve III     B) II ve IV   C) I, II ve III  D) I, III ve IV E) II, III ve 

IV 

Doğru Açıklama: Soruda II., III. ve IV. öncülleri birlikte içeren E 

seçeneği Yanıt olarak verilmiştir. Mitoz ile gamet oluşumu, yaraların 

onarımı vücudun büyüme ve gelişmesi, eşeysiz üreme gerçekleşir. 

Ancak erkek bal arıları n kromozomlu olup gametler mitoz ile oluşur. 

Bal arılarında (çoğu karıncalarda ve yaban arılarında da) erkekler 

döllenmemiş yumurtalardan gelişirler ve haploittirler. Dişiler, döllenmiş 

yumurtalardan gelişir ve diploittirler (Sadava vd, 2014: s.901). 

Karayosunları ve eğrelti otlarında gametofitler n kromozomlu olup 

mitoz ile gametleri oluştururlar (Reece vd., 2013: s.607 ve 611). Döl 

almaşı, kara bitkilerinin yaşam döngülerinin evrensel bir özelliğidir. 

Gametler mayozla değil, mitozla üretilir. Mayoz, çok hücreli haploid 

organizmalara gelişen sporları oluşturur (Sadava vd., 2014: s. 592). 

Bilimsel açıklamalardan da görüldüğü gibi I. öncül de doğrudur. Bu tür 

sorularda genel yaklaşımdan öte, sorunun öğrenciler tarafından bilinen 

bir canlı üzerinden kurgulanması yerinde olacaktır. 

Hatalı İfade: Sayfa 107: Neler Öğrendik 

1. Aşağıda kan grupları ile ilgili verilen ifadelerin başındaki 

kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

2. İnsanlarda kan grubu ile ilgili A, B ve 0 olmak üzere üç tip gen 

bulunur. 

2. ifade doğru “D” olarak verilmiştir.  

Doğru Açıklama: Oysa insanlarda ABO grup sistemi bir genin 3 

aleli (A, B ve O) tarafından kontrol edilir (Sadava vd., 2014: s.249; 

Mader ve Windelspecht, 2018: s.174; Simon vd., 2017: s. 159). 

Açıklamalardan görüldüğü gibi kitapta doğru olarak kabul edilen ifade 

bilimsel olarak yanlıştır. 

Hatalı İfade: Sayfa 107: Neler Öğrendik? 3. Aşağıdaki tabloda çok 

alellilik ile ilgili bazı durumlar verilmiştir. 

Tablodaki boşlukları, tabloda verilen bilgileri dikkate alarak 

tamamlayınız.  

“C1 = C2 > C3 = C4”  

“D1 > D2 > D3 = D4 > D5” 
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Doğru Açıklama: Bu şekilde formüle edilen durumlara bazı 

canlıların genetik yapısında rastlanılması, gerçek örneklerin bulunması 

gereklidir. Genetikle ilgili bilimsel kaynaklarda bu şekilde formüle 

edilen durumlar mevcut değildir. Eğer bu formüller veriliyorsa bunun 

biyolojideki kalıtım örnekleri verilmelidir.  

Aynı soruda A1=A2>A3 şeklinde verilen örnek insanlardaki ABO kan 

grup sistemindeki A, B ve O alellerine; B1>B2>B3>B4 şeklinde verilen 

örnek ise Himalaya tavşanlarındaki kürk renginin kalıtımına uygunluk 

göstermektedir (Hickman vd., 2016: s.80; Brooker, 2012: s.79). 

Hatalı İfade: Sayfa 107: Neler Öğrendik 5. İnsanda kan grubu ile 

ilgili A ve B olmak üzere iki tip antijen vardır. 

Doğru Açıklama: İnsanda ABO, Rh ve MN gibi farklı kan grubu 

sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme açısından 

ifadeye “ABO grup sistemi bakımından” ibaresinin eklenmesi yerinde 

olacaktır. 

Hatalı İfade: Sayfa124: “6. Kontrol çaprazlaması; 

I. Baskın özellikteki fenotipin belirlenmesi, 

II. Bağlı genlerin belirlenmesi, 

III. Eş baskınlığın araştırılması 

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek  için yapılır? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III  D) I ve II       E) II ve III 

Doğru Açıklama: Yanıt olarak “A” seçeneği verilmiştir. Kontrol 

çaprazlaması veya test çaprazlaması, baskın (başat) özelliği gösteren bir 

bireyin bu özellik bakımından homozigot mu yoksa heterozigot mu 

olduğunu araştırmak için bir yapılır. Test çaprazında, söz konusu olan 

birey, çekinik özellik için homozigot olduğu bilinen bir birey ile 

çaprazlanır (Sadava vd., 2014: s. 242). Soru I. ve II. öncül iki bakımdan 

değerlendirilmelidir. I.öncül (Baskın özellikteki fenotipin belirlenmesi ) 

incelendiğinde, baskın özellikteki bireyin fenotipi zaten bellidir. Bu 

nedenle bilimsel ve ölçme tekniği açısından bu cümle “baskın 

fenotipteki bireyin genotipinin belirlenmesi” olarak düzenlenmelidir. 

Genler, aynı kromozom üzerinde bulunup bağlantılı oldukları zaman, 

basit Mendel oranları gözlenmez. Test çaprazlamasından elde edilen 

yavruların fenotip frekanslarında sapmanın olması, bağlantı olduğuna 

işaret eder (Sadava vd., 2014: s. 259; Reece vd., 2013: s. 295).  

Açıklamalar ışığında I.öncül yeniden düzenlenmeli ve yanıt “I ve II” 

olarak değiştirilmelidir. 
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Hatalı İfade: Sayfa 153: Görsel 3.40 Kara ekosisteminde besin ağı 

örneği 

 

 

Doğru Açıklama: Şekildeki besin ağında doğal yaşam alanlardaki 

akışından farklı gösterimler yer almaktadır:  

-Aslanların avları arasında bufalolar, antiloplar, impalalar, zebralar, 

domuzlar ve zürafalar yer alır. Aslanlar doğal yaşam alanlarında çakal, 

leopar, çita, sırtlan gibi diğer yırtıcılarla rekabet edebilir; onları ve 

yavrularını öldürebilir. Ama bu hayvanlarla beslendiği görülmemiştir. 

Dolayısı ile şeklin en üst kısmında biri kedi diğeri köpekgillerden olduğu 

düşünülen iki hayvan, aslanların yiyeceği değildir. 

-Görselde aslanın yediği hayvanlar, gerçek yaşamla da örtüşmelidir. 

Aslanın en üst kısımda yediği belirtilen kurt, aslan ile aynı coğrafik 

alanda yaşamaz. Yine aslan, doğal ortamında insanlar tarafından 

beslenip korunan evcil keçi ile beslenmez.   

-Kartallar doğal ortamlarında yoğun olarak fare gibi kemirgenleri ve 

tavşan gibi memelileri avlayarak beslenir. Görselde bu gösterim 

bulunmamaktadır.  

-Fare sadece birincil tüketici yani otçul gibi gösterilmiştir. Oysa 

fareler omnivor beslenirler. 

-Tavşandan fareye doğru yönelen ok, tavşanların farelerle beslendiği 

izlenimini uyandırmaktadır. 

Bu şekilde tasarlanan görsel, öğrencilerde çok sayıda yanılgının 

oluşmasına neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 166: “2. Aşağıda bir besin zincirindeki A, B, C 

ve D canlılarının bazı özellikleri verilmiştir. 
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– A canlısının midesi dört bölmelidir. 

– C canlısı kloroplast taşır. 

– D canlısı etçil beslenir. 

– B canlısı A ve C canlıları ile beslenir. 

Bu canlıların besin zincirindeki sırası nasıldır? 

A) A – B – C – D 

B) C – B – A – D 

C) C – A – B – D 

D) D – A – B – C 

E) D – C – B – A 

Doğru Açıklama: Soruda “C” seçeneği doğru yanıt olarak 

verilmiştir.  Bir öğrencinin sorudaki canlıları örneklendirdiğini 

düşünelim. 

- A canlısı: Geyik 

- C canlısı: Böğürtlen ağacı 

- D canlısı: Kurt 

- B canlısı: Ayı 

Bu canlılar arasındaki beslenme ilişkileri aşağıdaki gibi şematize 

edilebilir. 

 

Bu verilenler bir besin zinciri oluşturmaz. Soruda D canlısının B 

canlısı ile beslendiği verilmemiştir. D canlısının B canlısı ile beslendiği 

verilmiş olsa bile, verilen canlılar bir besin zincirini değil, besin ağını 

oluştururdu. Sorunun bu haliyle doğru yanıtı yoktur. Ölçme tekniği 

açısından bir sorunun yanlış olduğu gösterilebiliyorsa değerlendirme 

dışı bırakılarak iptal edilmelidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 206: “4. Aynı ekosistemdeki canlıları; 

I. İklim şartları, 

II. Besin zinciri, 

III. Toprak yapısı 



[626] 
 

faktörlerinden hangileri doğrudan birbirine bağlar? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve III  E) II ve III 

Doğru Açıklama: Soruda “B” seçeneği doğru yanıt olarak 

verilmiştir. Türlerin, çevrelerindeki biyotik ve abiyotik kaynakları 

kullanımları ile ilgili durumların tümü ekolojik niş olarak adlandırılır. 

Örneğin, tropikal bir ağaç kertenkelesinin nişi, tolere ettiği sıcaklık 

aralığı, üzerinde bulunduğu dalın büyüklüğü, gün içinde aktif olduğu 

zaman, yediği böcek tipi ve büyüklüğünü kapsar. Bu faktörler 

kertenkelenin nişini ya da ekolojik rolünü (bir ekosisteme nasıl 

uyduğunu) tanımlar (Reece vd., 2013: s. 1195). Canlıların karalarda ve 

okyanuslardaki yayılışını etkileyen en önemli şey iklimdir; iklim, bir 

alanda uzun süre hüküm süren hava koşulları demektir. Sıcaklık, düşen 

yağış miktarı, güneş ve rüzgar gibi dört fiziksel faktör, iklimin özellikle 

önemli ögeleridir. Yeryüzündeki her çevre, organizmaların lokal 

yayılışlarını etkileyen abiyotik faktörlerdeki küçük-ölçekli farklılıkların 

bir mozaiği tarafından karakterize edilir; cansız olan bu faktörler, 

sıcaklık, ışık, su, ve canlıların dağılışlarını ve bolluklarını etkileyen 

besin maddeleri gibi faktörlerdir (Reece vd., 2013: s. 1147, 1149). 

Toprak yapısı, iklim, organizmalar, topografya ve ana mineral 

malzemenin uzun süreli etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Toprak, en 

karasal yaşamın bağlı olduğu canlı ve cansız malzemelerin karmaşık bir 

karışımıdır (Molles, 2016: s.16). Açıklamalardan da görüldüğü gibi aynı 

ekosistemde yer alan canlılar tüm biyotik ve abiyotik koşulların etkisiyle 

birbiriyle doğudan ilişkilidir.  Soru bilimsel olarak ve ölçme tekniği 

açısından açık değildir, kurgu sınırlandırılmamıştır. Verilen tüm 

öncüller yanıt kapsamına alınabilir. 

 

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, 10.sınıf Biyoloji ders kitabında yer 

alan ünite değerlendirme sorularında bilimsel bilgi, kavram yanılgısı, 

birden fazla cevap, bilimsel kurgu ve ölçme tekniği açısından hataların 

olduğu belirlenmiştir.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada, Ortaöğretim 10.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan 

konular ve ünite değerlendirme soruların bilimsel içerik bakımından 

incelenmesi ve 10.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan konularda 

belirlenen bilimsel içerik bakımından yanlışların düzeltilmesi 

amaçlanmıştır.   

Araştırmada, Hücre bölünmeleri ünitesinde yer alan mitoz-mayoz 

bölünmeler, hücre döngüsü, kromozom, bitki ve hayvan hücresinde mitoz 
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bölünmenin karşılaştırılmasına yönelik bilimsel hataların olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca eşeyli ve eşeysiz üremeyle ilgili tanımlamalarda da 

hataların olduğu tespit edilmiştir. Bu yanlış bilgilerin öğrencilerde kavram 

yanılgılarına neden olacağı düşünülmektedir. Yılmaz, Gündüz, Diken ve 

Çimen (2017b) yaptıkları araştırmada, 8.sınıf ders kitaplarında hücre 

bölünmeleriyle ilgili yanlış bilgilerin ve alternatif kavramların olduğunu 

belirlemişlerdir. Gündüz, Yılmaz ve Çimen (2016) yaptıkları araştırmada, 

ders kitaplarında konjugasyon olayının eşeyli üreminin bir çeşidi olarak 

sınıflandırıldığını belirlemişlerdir. . Emre ve Bahşi (2006) yaptıkları 

araştırmada hücre bölünmeleri konusunda öğretmen adaylarının yanlış 

bilgilere sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır.  Kabapınar (2007) araştırma 

bulgularında, ilköğretimden lisans düzeyine kadar öğrencilerde kavram 

yanılgılarının olduğunu ve bunun önemli bir sebebinin ders kitaplarından 

kaynaklandığını belirtmiştir. Bu sonuçlar araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir.  

Araştırmada kalıtımın temel ilkeleri ünitesiyle ilgili kromozom, alel, 

izotip yasası, kan uyuşmazlığının tanımlanması ve yapışık parmaklılık 

olayının Y kromozomda taşınmasıyla ilgili bilimsel hataların olduğu tespit 

edilmiştir. Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde, alel, kromozom yapısı, 

kromatit, nükleotid ve kromozom kavramları arasındaki büyüklük ilişkisi 

gibi konularda öğrencilerin kavram yanılgısı olduğu tespit edilmiştir 

(Alkan ve ark., 2016; Gül, Özay-Köse ve Konu, 2014; Tekkaya, Çapa ve 

Yılmaz, 2000; Temelli, 2006). Bu durumun oluşmasında ve biyoloji 

konularının zor öğrenilmesinde ders kitaplarının etkisinin büyük etkisi 

vardır (Yılmaz ve ark., 2017a). Bu sonuçlar araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir.  

Araştırmada  ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesiyle 

ilgili komüniteni tanımlanması, popülasyonun genel özellikleri, istilacı tür 

tanımı ve CFC kavramlarında bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir. 

Ürey, Şahin ve Şahin (2011) tarafından yapılan araştırmada, bazı ekoloji 

konuları ile ilgili öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya 

çıkartmıştır. Yılmaz ve ark. (2017b) tarafından yapılan araştırmada, fen 

bilgisi ders kitaplarında  yer alana ekoloji ile ilgili kavramlarda bilimsel 

hataların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ünite değerlendirme sorularında 

ölçme değerlendirme açısından yanlışların olduğu tespit edilmiştir. 

Gündüz ve ark. (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, 11.sınıf biyoloji 

ders kitabı ünite değerlendirme sorularında bilimsel bilgi, kavram 

yanılgısı, birden fazla cevap, bilimsel kurgu ve ölçme tekniği açısından 

hataların olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir. 

Sonuç olarak gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin ders materyali 

olarak kullandıkları ders kitaplarında olan bilimsel hatalar, kalıcı yanlış 
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öğrenmelere, kavram yanılgılarını neden olmaktadır. Bu nedenle eğitim 

sisteminde önemli yere sahip olan biyoloji ders kitaplarının bilimsel 

hatalardan arındırılmalı ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
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FEN BİLİMLERİ DERSİ’NDE PROJE TABANLI ÖĞRENME 

STRATEJİSİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI 

 

Müzdelife Kurt††† & Semra Benzer‡‡‡ 

  

1.Giriş 

Eğitim sistemimizde uzun yıllar davranışçı yaklaşımın etkin olduğu bir 

eğitim programı uygulanmıştır. Davranışçı yaklaşım olarak 

isimlendirdiğimiz bu öğrenme anlayışının yaygın olduğu dönemde; süreci 

önemsemeyen, bu nedenle de öğrenme ortamını düzenlemekten ziyade 

ürüne önem veren bir öğretim anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış 

sonucunda öğretimde dikkat etmemiz gereken bireysel farklılıkları dikkate 

alma, kendini tanıma, öğrenilenleri yaşamda kullanma gibi ilkeler göz ardı 

edilmiştir (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). Ayrıca davranışçı yaklaşımla 

öğrenilen bilgilerin gerçek yaşama transfer edilememesi, öğrenciyi sadece 

dinleyen konumunda tutarak pasifleştirilmesi, yazılıdan hemen sonra 

öğrencinin bilgiyi unutması gibi olumsuzluklar davranışçı yaklaşımla 

hazırlanan eğitim programlarının değiştirilmesi fikrini doğurmuştur. Bu 

nedenle 2005-2006 yılından itibaren Talim ve Terbiye Kurulu davranışçı 

yaklaşımın hâkim olduğu eğitim programlarını kademeli olarak 

değiştirerek yerine yapılandırmacı yaklaşımın kullanıldığı eğitim programı 

oluşturmaya başlamıştır. 

Eğitim sistemimizde temel amaç; mevcut bilgiyi öğrenciye 

aktarmaktan çok bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalıdır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için üst düzey zihinsel becerileri kazandırmak gerekir. Üst 

düzey zihinsel süreç becerileri ise; bilgiyi ezberlemekten çok kavrayarak 

öğrenme, problem çözebilme ve bilimsel süreç becerileri gibi becerilerdir 

(Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

Bilgi ve teknoloji çağı olarak bildiğimiz günümüzde bireyler bilgiye 

ulaşma konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. Yaşadığımız devirde 

kütüphane, dergi, kitap internet gibi etkenler bilgiye ulaşmamızı sağlayan 

en önemli araçlardır. Bu yüzden bu dönemde; ezberlenmiş bilgiye sahip 

olan, bağımsız bilgi parçacıklarını belleğinde bulunduran bireyler yerine, 

bilgiler arasındaki ilişkiyi görebilen, bilgileri karıştırarak yeni bilgiler 

üretebilen ve ürettiklerini başka insanlara aktarabilen kısaca ‘bilgi okur 

yazarı’ olan bireyler istenmektedir (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). 

Yapılandırmacı yaklaşımın kullanılması; son yıllarda birçok disiplin 

alanını ve birçok öğrenme yaklaşımını birleştirerek öğrenme ortamı 

                                                           
††† Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen 
‡‡‡ Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi 
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hazırlama ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı eğitim 

sistemimizde çok sık kullanılan öğrenme yaklaşımı proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2002). 

Proje Tabanlı Öğrenme 

Proje tabanlı öğrenme kavramındaki üç kelime, bu yöntemi açıklar 

niteliktedir. ‘’Öğrenme’’ kavramı, bu yöntemi öğreten merkezli olmaktan 

çıkararak, öğretimin öğrenci merkezli olmasını sağlar. Bir diğeri ise 

‘’proje’’ kavramıdır ki; bu kavram projenin planlanmış bir konu ile ilgili 

tasarı geliştirmek demek olduğunu gösterir. “Tabanlı” kelimesi ise; 

projenin sonuçtan çok süreci önemsediğini gösterir (Erdem ve Akkoyunlu, 

2002). 

Proje; bir problemin çözümüne yönelik hazırlanan, öğrencilerin aktif 

olduğu, grup halinde ya da bireysel olarak yapılan çalışmalardır. Proje 

çalışmasında öğretmen sadece rehberdir.  Bütün adımları öğrenci belirler 

ve süreci yönetir (Kubinova, Novotna ve Littler, 1998). Ayrıca proje 

çalışmasında önemli olan nokta; proje konularını öğrencilerin gerçek 

hayatla ilişkilendirebilmeleridir. Böylece öğrenciler okulda öğrendikleri 

bilgileri gerçek hayatta da kullanmış olurlar (Akgün, 2000; Yenice, 2003). 

Proje tabanlı öğrenme; tasarlamaya ya da kurgulamaya dayalı öğrenme 

anlayışıdır. Bu nedenle bu yaklaşımda ürün değil, süreç önemlidir. Öğrenci 

problem durumu belirler, hipotezler kurar, hipotezlerini kontrollü 

deneylerle test eder. Yanlış olan hipotezleri tekrar oluşturur. Bu şekilde 

öğrenenin zihinsel yapısı sürekli yeniden örgütlenir. Ayrıca proje tabanlı 

öğrenmede de bazı hedefler vardır. Fakat bu hedeflerin sonucu değil, süreç 

becerilerini tanımlayacak şekilde oluşturulması gerekir (Erdem, 2002). 

20. yüzyılın başlarında ilerlemecilik görüşünün yaygınlaşması ile proje 

tabanlı öğrenmenin de temelleri atılmıştır. John Dewey’in yeniden 

yapılanma, Klipatrick’in proje metodu, Bruner’in buluş yoluyla öğrenme 

yaklaşımı ve Thelen’in grup araştırması modelleri proje tabanlı 

öğrenmenin basamakları olarak düşünülebilir (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

Proje tabanlı öğrenme yöntemiyle yetiştirilen bireyler bilgiyi etkili 

olarak kullanan, işbirliğini önemseyen, bilgiyi kullanmada ve geliştirmede 

teknolojiyi etkin olarak kullanan, bilgiyi tartışarak kabul eden bireyler 

olurlar (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). Ayrıca proje tabanlı öğrenme 

yöntemi; bireylerin öğrendikleri bilgiyi gerçek yaşamla 

ilişkilendirmelerini, öğrenen merkezli bir eğitim anlayışının oluşmasını, 

öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerini, ürün odaklı 

çalışmadan çok süreç odaklı bir eğitimin oluşmasını sağlar (Atıcı ve Polat, 

2010). 

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı; öğrencilerin otokontrol 

mekanizmasını geliştiren, kendi öğrenmeleriyle alakalı sorumluluk 
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alabildikleri, onların bilgi ve becerilerini geliştiren, yaşam boyu 

öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

Proje çalışması; ders dışında yapılan bir ev ödevi, egzersiz ya da kurs 

değildir. Ders içinde ‘’süreç odaklı hedeflerle yürütülen bir etkinlikler 

bütünüdür. Proje tabanlı öğrenmede önemli olan proje konusunun öğreten 

tarafından öğrenciye verilmesi değildir. Öğrenci hayal ederek, 

sorgulayarak bir konu belirlemeli ve bu konu bir problemin çözümü 

niteliğinde olmalıdır (Erdem, 2002). 

Proje tabanlı öğrenmenin temel adımları şunlardır: 

 Hedeflerin belirlenmesi 

 Problem durumunun belirlenmesi ve tanımlanması 

 Gerekli malzemelerin belirlenmesi 

 Takımların oluşturulması 

Proje çalışmaları her zaman grupla yapılmaz. Bireysel olarak da 

çalışılabilir. Grupla çalışma işbirliği içinde çalışma becerilerini 

geliştirirken, bireysel çalışma ise bağımsız çalışma becerilerini geliştirir. 

Ayrıca gruplar oluşturulurken 4-5 kişilik gruplar olmasına dikkat 

edilmelidir ve gruplar heterojen yapıda olmalıdır (Erdem, 2002). 

 Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin 

belirlenmesi 

 Çalışma takviminin oluşturulması, 

 Kontrol noktalarının belirlenmesi, 

 Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin 

belirlenmesi, 

 Bilgilerin toplanması 

Bu aşamada öğretmen öğrenciye yol göstermelidir. İnternetten, 

kütüphanelerden yararlanma yollarını öğrenciye öğretmelidir (Erdem, 

2002). 

 Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması, 

 Projenin sunulması (Moursund,1999). 

Öğretmen proje ile ilgili öğrencilere net bilgiler vermelidir. Ayrıca 

grupları çok dikkatli ve heterojen olarak seçmelidir. Takım çalışmasının ne 

olduğu anlatılmalı ve birtakım kurallar konarak işbölümü yapılmalıdır 

(Saracaloğlu, Akamca ve Yeşildere, 2006). 

Wolk (2001)’e göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmenin 

rolleri şöyle ifade edilmektedir: 

 Öğretmenler, öğrencilerin güncel, yaratıcı ve ilginç 

projeler geliştirmelerinde çok önemli bir role sahiptir. 
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 Öğretmenler yaşam boyu öğrenme için model olmalıdır.   

 Öğretmenler öğrencilerin sıkı çalışmasını, öğrencilerin 

öğrenmelerini ciddiye almalarını, düşünceli olmalarını, kendilerini 

aşmalarını ve kaliteli çalışmalar üretmelerini beklemelidir.  

Proje tasarılarında bulunması gereken en belirgin özellikler şöyle 

sıralanmaktadır: 

 Günlük yaşamla ilgili olmalı, 

 Bilimsel yöntemlerin kullanılabilmesi, 

 Üst düzey zihinsel becerileri geliştirmeye yönelik olmalı, 

 İlginç, çok yönlü düşünme sorularını kullanabilme, 

 Birden fazla çözümü olan konular üzerinde çalışma 

imkânı, 

 Birden fazla dersi ilişkilendirmeli, yani disiplinler arası 

bağlantı kurulmalı, 

 Dersin hedeflerine ve öğrencinin düzeyine ve ilgisine 

uygun olmalı, 

 Bireysel ve grupla çalışmaya uygun olmalı (Yılmaz, 

2015). 

Proje tabanlı öğrenmenin uygulandığı sınıflarda öğrenciler birbirleriyle 

yarış içinde olmazlar. Aksine projeler öğrencileri işbirliğine yöneltir. 

Ayrıca öğrenciler; bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi keşfeden 

konumundadırlar (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

Korkmaz ve Kaptan’a (2001, s.193-200) göre proje tabanlı öğrenmenin 

bazı avantajları vardır: 

 

 Öğrencilere yaşamsal beceriler, teknolojiyi kullanma 

becerisi, bilimsel süreç becerileri, özdenetim becerisi gibi birçok 

beceri kazandırır. 

 Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. 

 Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve 

zenginleştirir. 

 Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme 

etkinliklerine katılımı sağlar. 

 Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için 

çoklu yollar üretir. 

 Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir. 

 Öğrenci performansı hakkında aileye, öğretmene ve okul 

yönetimine anlamlı bilgiler verir. 

 Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturduğu ürünlerini ve 

performanslarını birleştirir. 
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 Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme 

becerilerini geliştirir. 

 Değişik konularda proje yoluyla kazandığı bilgi ve 

becerilerini uygulama fırsatı bulurlar. 

 

Ayrıca her öğrencinin farklı yetenekleri vardır. Proje çalışması ile 

öğrenciler farklı yeteneklerini kullanarak motivasyon sağlarlar. Öğrenciler 

problem durumunu kendileri belirledikleri için seçtikleri konuda ‘’uzman’’ 

olarak kabul edilirler. Ayrıca öğrenciler iyi oldukları konuları proje 

çalışması sonunda görmüş olurlar (Korkmaz ve Kaptan, 2002). 

 Erdem’e (2002, s.172-179) göre proje tabanlı öğrenmenin avantajları 

şunlardır: 

 Doğal bir çevrede ve disiplinler arası bir anlayışla 

öğrenmeyi sağlar. 

 Araştırma ve problem çözme gibi üst düzey zihinsel 

becerilerinin gelişmesini sağlar. 

 İşbirlikli öğrenme becerilerini geliştirir. 

 Grup arkadaşlarını değerlendirme becerisini geliştirir. 

 Öğrenciyi okulun bütünleyici bir parçası haline getirir. 

 Öğrencinin ürün dosyasını zenginleştirir. 

 Kendine güven ve kişisel saygınlık duygusunu geliştirir. 

 Öğrenciyi özerk, tasarımcı, yaratıcı ve üretken kılar. 

 En az dış yardımla hem bireysel hem de grup olarak 

çalışabilme becerisinin kazanılmasını sağlar. 

 Öğretim teknolojisinin etkilice kullanımına yönelik bilgi 

ve becerilerin gelişmesini sağlar. 

 Projenin odaklandığı konuların öğrenilmesini ve ilgili 

konuda uzmanlaşmayı sağlar. 

 Belirli bir zaman dilimi içinde, gerekli çaba harcanarak bir 

projenin tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 

becerilerin gelişmesini sağlar. 

Proje tabanlı öğrenme öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını 

arttırır. Ayrıca bireysel projeler, grup projelerine göre öğretmeni daha fazla 

yorabilir. Uzun zamanda daha az konu işlenebilir. Konu sınırlanmazsa eğer 

konudan sapma görülebilir (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

Proje çalışması okul dışında da devam eden bir süreçtir. Bu sürecin 

sağlıklı ilerlemesi için ön hazırlık gerekebilir. Ayrıca öğrencilerin grup 

halinde okul dışında bir yerde de çalışması gerekebilir. Bu durum bazı 

öğrenciler için verimsiz, sıkıcı ve monoton olabilir. Ayrıca öğrencilerin 

ilgisini çeken bir konu olmazsa öğrenciler sıkılırlar ve zorunlu oldukları 

için çalışırlar (Korkmaz ve Kaptan, 2002). 
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Proje tabanlı öğrenmenin en önemli özelliklerinden biri de işbirlikli 

öğrenmeyi desteklemesidir.  

İşbirlikli Öğrenme 

İşbirlikli öğrenme; yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeyi ayırt 

etmeksizin, öğrencilerin ortak bir amaç için gruplar halinde çalışarak ve 

birbirlerine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir. Hem 

geleneksel hem de yapılandırmacı öğrenme anlayışı için bir seçenek 

oluşturur (Yıldız, 1999). 

İşbirlikli öğrenmede,’’ben’’ kavramı yerine ‘’biz’’ kavramı vardır. 

Gruptaki her üye üzerine düşen görevi yerine getirir ve grubun İşbirlikli 

çalışmasına katkıda bulunur (Yıldız, 1999). 

Yıldız’a göre; işbirlikli öğrenme çalışmasında öğrenciler kendilerine şu 

soruları sorabilirler: 

 Hepimiz tarafından anlaşılıp kabul edilmiş, paylaşılmış bir 

grup amacımız var mı? 

 Her birimiz ödev ve sorumluluk alıp katkıda bulunuyor 

muyuz? 

 İşbirlikli bir grubun çalışması için gerekli olan davranışları 

gösteriyor muyuz? 

Her grup çalışması işbirlikli öğrenme etkinliği değildir. Çocukların bir 

gruba yerleştirilmesi, yan yana oturtulması, çocuklara grup olduklarının 

söylenmesi işbirlikli öğrenme çalışması yapıldığını göstermez (Yıldız, 

1999). 

İşbirlikli öğrenme grupları; öğrencilerin tek tek ya da sırada oturmak 

yerine küçük gruplar halinde etkileşim kurdukları, öğretmenlerin dolaşarak 

öğrencilere rehberlik ettiği gruplardır (Yıldız, 1999). 

İşbirlikli öğrenme öğrenme-öğretme ortamını eğlenceli hale getiren, 

öğrencilerin motivasyonlarını artıran, öğrencilerin birbirlerine karşı 

olumlu tutum geliştirdikleri, tartışmayı öğreteni başkalarının fikirlerine 

saygı duymayı öğrenmelerini, görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşmayı 

öğreten bir yaklaşımdır (Kıncal, Ergün ve Timur, 2007). 

2.Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, ‘’İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri 

dersinde bilimsel süreç becerilerini kullanarak proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımını öğrenmeleri’’ amacıyla deneysel yöntem kullanılmıştır. 

Büyüköztürk (2001)’e göre, deneysel desen; değişkenler arasında neden 
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sonuç ilişkilerini keşfetmek amacıyla kullanılan desenler olarak 

tanımlanmıştır. 

Uygulamalar 2016-2017 öğretim yılı 1.döneminde yapılmıştır. 

Grupların heterojen gruplar olmasına özen gösterilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 öğretim yılında araştırmacının 

görev yaptığı Ankara ili Çubuk ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 

8.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  Öğrencilerden  

5’er kişilik 10 tane çalışma grubu oluşturulmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Öğrencilerin proje konularına karar vermeleri için birkaç günlük bir 

süre verilmiştir. Projelerin öğrenci için anlamlı olmasına, gerçek yaşam 

problemleri içermesine, bilimsel süreç becerilerinin kullanımına uygun 

olmasına dikkat edilmiştir.  

Öncelikle çalışma grubunda yer alan bütün öğrencilere proje tabanlı 

öğrenmenin ne olduğu anlatılarak, basamakları hakkında bilgi verilmiştir. 

Proje tabanlı öğrenme yöntemiyle hazırlanmış proje örnekleri 

gösterilmiştir. Daha sonra bilimsel süreç becerileri hakkında bilgi 

verilmiştir. Öğrencilerden proje tabanlı öğrenme yaklaşımını kullanarak 

yapabilecekleri, bilimsel süreç becerilerine uygun, bir problemin çözümü 

olabilecek projeler bulmaları istenmiştir. Araştırmacı rehberliğinde 

yapılabilecek 10 tane proje kararlaştırılmıştır. Öncelikle 5’er kişilik proje 

grupları oluşturulmuştur. Grupların adları, proje isimleri ve proje çeşitleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Proje adlarının gruplara göre dağılımı 

Grup Adı Konular  Proje Çeşitleri 

Ayyıldız  Çiçeğimi hangi suyla 

sulasam ki? 

Deneysel ve 

ölçme projesi 

Şirinler  Küflenme hızına 

çevresel faktörlerin etkisi 

Deneysel ve 

ölçme projesi 

Tekno 

zeka  

Bayatlamayan ekmek 

sepeti 

Deneysel ve 

ölçme projesi 

Bilim 

kurgu  

Element eşleştirme 

oyunu 

Yapı ya da 

makine projesi 

Kelebekler Kararında sulama Yapı ya da 

makine projesi 
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Süper tayfa Termos yapımı Yapı ya da 

makine projesi 

Çakallar  Patates pili yapma Yapı ya da 

makine projesi 

Çalışkanlar  Kullanılmış kağıtların 

geri dönüşümü 

Araştırma ve 

keşif projesi 

Bilgi 

kutusu  

Bazı maddelerin 

toprağa karışma sürelerinin 

belirlenmesi 

Deneysel ve 

ölçme projesi 

Zeka küpü Bitkileri tuzlu su ile 

sulamanın bitki gelişimine 

etkisi 

Deneysel ve 

ölçme projesi 

 

Projeler bittikten sonra öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 

ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla testlerden ve açık uçlu sorulardan 

oluşan ‘’Proje Tabanlı Öğrenme Anketi’’ uygulanmış olup, öğrencilerin 

proje hazırlama sürecinde hem kendilerini hem de grup arkadaşlarını 

‘’Akran Değerlendirme Formu’’ ile değerlendirmeleri sağlanmıştır 

(Olgun, Yokuş ve Yavuz, 2008). 

Uygulayıcı yapılan projeleri inceleyerek Proje Değerlendirme 

Formundaki maddelere göre proje hazırlama sürecini değerlendirmiştir. 

Ayrıca ‘’Projenin İçeriği’’ formu ile de her projenin içeriği 

değerlendirilmiştir. Projelerin bitiminde grup üyeleri projelerini anlatan bir 

sunum yapmışlardır. Bu sunumun sonunda ‘’Projenin Sunumu’’ formu 

doldurularak, proje not puanlaması yapılmıştır. Proje çalışmasında en 

önemli noktalardan biri grup çalışmasının düzenli olmasıdır. Bazı 

gruplarda, grup üyeleri arasındaki iletişim çok güçlüyken, bazı gruplarda 

iletişim problemi yaşanmıştır. Bu nedenle proje çalışmasının bitiminde, 

grup üyeleri arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla uygulayıcı 

tarafından ‘’Grup Değerlendirme Formu’’ doldurulmuştur (Olgun, Yokuş 

ve Yavuz, 2008). 

Verilerin Analizi 

Bu bölümde nicel ve nitel verilerin çözümlemesi ele alınmıştır. 

Öncelikle verilere ait betimsel analizlerden frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanmıştır.  

3. Bulgular 

Akran Değerlendirme Formu 

Akran değerlendirme formunda, gruptaki her öğrenci hem kendisini 

hem de bütün grup arkadaşlarını ‘’her zaman’’. ‘’projenin başında’’. 

‘’projenin sonunda’’ ve ‘’hiçbir zaman’’ şeklinde belirlenen zaman 

dilimleri içinde değerlendirmiştir. 
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Formda belirlenen ölçütler: 

1) Etkinliğe katılımda gönüllüdür, 

2) Görevini zamanında yerine getirir, 

3) Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar, 

4) Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır, 

5) Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır, 

6) Malzemeleri kullanırken dikkatli ve titizdir, 

7) Temiz, tertipli ve düzenli çalışır, 

8) Sonuçları tartışırken açık ve anlaşılır konuşur, 

konuşulanları anlar, 

Öğrencilerin çoğunluğu grup arkadaşlarının; etkinliğe katılımda 

gönüllü olduğunu, görevini zamanında yerine getirdiğini, farklı 

kaynaklardan bilgi toplayarak sunduğunu, grup arkadaşlarının görüşlerine 

saygılı olduğunu, arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullandığını, 

malzemeleri disiplinli ve titiz kullandığını, çalışırken temiz, tertipli ve 

düzenli olduğunu, sonuçları tartışırken açık ve anlaşılır konuştuğunu 

belirttiler. Bazı arkadaşları için ise; bu ifadelerin tam tersini düşündükleri 

de olmuştur. 

Proje Tabanlı Öğrenme Anket Uygulaması 

Proje tabanlı öğrenme anketi çalışmaya katılan her öğrenciye 

uygulanmıştır. Bu ankette öğrencilerin birden fazla cevabı işaretleyeceği 

beş tane çoktan seçmeli, yedi tane kısa cevaplı sorular bulunmaktadır.  

‘’Öğrenim hayatınız boyunca kaç kez proje yaptınız?’’ sorusuna 

öğrencilerden; %44’ü okul hayatında ilk kez proje yaptığını, %52’si 

bilimsel süreç becerilerine uygun olarak hiç proje yapmadığını fakat başka 

projelerde görev aldığını, %10’u ise projede görev almadığını fakat 

düzenlenen projeyi gözlemlediğini söyledi. 

‘’Proje konularını nasıl belirlediniz?’’ sorusuna öğrencilerden; %40’ı 

grup arkadaşlarıyla konuşarak, %92’si dersi okutan öğretmene danışarak, 

%46’sı aile büyüklerine danışarak, %26’sı yazılı kaynaklardan bilgi 

toplayarak, %60’ı internetten araştırma yaparak, %22’si kitaplardan 

araştırma yaparak,%10’u gazete haberlerinden esinlenme sonucu, %30’u  

ders notlarından araştırma yaparak, %20’si ön bilgilerden yararlanarak, 

%46’sı beyin fırtınası yöntemini kullanarak konu seçimine karar 

verdiklerini belirtti. 

‘’Konu belirlerken sorunlar yaşadınız mı?’’ sorusuna öğrencilerden; 

%22’si araç-gereç bulmada sorun yaşadığını, %27’si malzeme seçiminde 

zorlandığını, %10’u uygun ortam koşullarını belirlemede sorun yaşadığını, 

%8’i konunun geniş tutulmasının sorun oluşturulduğunu, %58’i  konu 

seçemediğini, %22’si zaman konusunda sıkıntı yaşadığını, %14’ü proje 



[640] 
 

süreci ile ilgili sorun yaşadığını, %18’i  proje yapımında sıkıntı yaşadığını 

belirtti. 

‘’Proje tabanlı öğrenmenin faydaları nelerdir?’’ sorusuna 

öğrencilerden; %66’sı başarmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, %44’ü 

proje hazırlama sürecini öğrendiğini, %36’sı proje çalışmasında deneyim 

kazandığını, %54’ü bilmediği birçok konuyu öğrendiğini, %64’ü 

çalışmanın zevkli olduğunu, %12’si laboratuvar çalışmalarına ilgisinin 

arttığını, %42’si bu çalışmanın özgüven gelişimini artırdığını, %48’i 

öğrenme isteğini artırdığını, %28’i arkadaşlarıyla iletişiminin daha da 

arttığını belirtti. 

‘’Proje hazırlama sırasında ne tür sorunlarla karşılaşılabilir?’’ sorusuna 

öğrencilerden; %18’i maddi sıkıntılar yaşanabileceğini, %20’si öğrenci 

sayısının sınırlandırılmasının sorun olabileceğini, %54’ü öğrenci 

isteksizliğinin sorun olacağını, %42’si proje yapmanın zor olduğunu, 

%28’i zaman alıcı olabileceğini, %50’si çalışma alışkanlığı olmayan 

öğrencilerin sorun olabileceğini belirtti. 

Ankette bulunan klasik sorulara verilen cevaplar şöyle 

değerlendirilebilir: 

‘’Proje hazırlarken en zorlandığınız bölüm hangisidir?’’ sorusuna, 

öğrencilerin çoğunluğu çok zorlandıkları bir kısmın olmadığını; ancak 

grup çalışmasında arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın zor olduğunu ve 

zamanın kısıtlı olmasının bazen sıkıntı oluşturduğunu söyledi. 

‘’Çalışma sırasında en çok zevk aldığınız bölüm hangisidir?’’ sorusuna; 

öğrencilerin çoğunluğu zihnen düşündükleri bir projenin somut halini 

görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, deneysel projelerde süreci 

izlemekten zevk aldıklarını belirtti. 

‘’Sizce hangi derslerden proje hazırlanabilir?’’ sorusuna, öğrencilerin 

%90’ı Fen Bilimleri, Matematik, Teknoloji Tasarım dersleri diye cevap 

verdi. 

‘’Çalışmalarınızı başkalarının görmesi size ne hissettirdi?’’ sorusuna, 

öğrencilerin geneli bu durumdan çok memnun olduklarını söyledi. 

Kendilerine olan güvenin artması, başkalarının onları takdir etmesi, 

projelerinin beğenilmesi onları çok mutlu etmiştir. 

‘’Yeniden böyle bir etkinlikte bulunmak ister misiniz?’’ sorusuna, 

öğrencilerin hepsi böyle bir etkinlikte bulunmak istediğini söyledi. Böyle 

deneyimler yaşamanın ve tecrübe edinmenin kendilerini çok mutlu ettiğini 

belirtmişlerdir. 

‘’İleride seçmek istediğiniz meslek nedir?’’ sorusuna çok farklı 

cevaplar gelmiştir. Savcı, pilot, hemşire, türkçe öğretmenliği, polis, 
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veterinerlik, doktor, avukat gelen cevaplar arasındadır. Öğrencilerin 

%30’u ileride Fen ile ilgili meslek seçmek istediklerini söyledi. 

Proje Değerlendirme Formu 

Proje değerlendirme formu; 

1) Projeyi hazırlama süreci, 

2) Projenin içeriği, 

3) Projenin sunumu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Üç bölüm de 5’li likert tipi bir ölçekten oluşmakta olup, bu bölümlerde,  

5= Çok iyi, 4= İyi, 3= Orta, 2= Kabul edilebilir, 1= Zayıf anlamına 

gelmektedir. 

‘’Projeyi hazırlama süreci’’ bölümü 17 ölçütten oluşmakta olup bu 

ölçütler: 

1) Grup içinde görev dağılımı yapma, 

2) Problem durumunu belirleme, 

3) Problem durumu ile ilgili inceleme araştırma yapma, 

4) Hazırlayacakları proje konusuna karar verme, 

5) Projenin sınırlılıklarını belirleme, projeye isim verme, 

6) Projenin amacını belirleme, 

7) Projenin araç gereç ve malzemelerini belirleme, 

8) Proje maliyetini hesaplama, 

9) Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama, 

10) Konu ile ilgili önceden yapılmış proje örneklerini veya 

çalışmaları inceleme, 

11) Denenceleri belirleme, 

12) Denencelerin sınanmasına uygun yöntem ve teknikleri 

belirleme ve kullanma,  

13) Denenceleri sınama ve sonuçları kaydetme,  

14) Projeyi plana göre gerçekleştirme, 

15) Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle 

iletişim kurma, 

16) Grupla uyumlu çalışma, 

17) Proje çalışmasına istekli olma,  

 

 ‘’Projenin içeriği’’ bölümü 12 ölçütten oluşmakta olup bu ölçütler: 

1) Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, 

2) İçerik listesinin hazırlanması, 

3) Bilgilerin doğruluğu, 

4) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analizi, 

5) Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma, 

6) Toplanan bilgilerin düzenlenmesi, 
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7) Yöntem ve tekniklerin uygun kullanılması, 

8) Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile 

ifadelendirilmesi, 

9) Yaratıcılık ve estetik yönünden değer taşıması, 

10) Elde edilen sonucun ekonomik olması, 

11) Projenin kullanılabilirliği, 

12) Kaynakçanın belirtilmesi, 

 

 ‘’Projenin sunumu’’ bölümü ise 10 ölçütten oluşmaktadır. Bu ölçütler: 

1) Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, 

2) Projeye uygun sunu hazırlama, 

3) Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma, 

4) Sorulara cevap verebilme, 

5) Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme, 

6) Sunuda beden dilini kullanma, 

7) Sunuyu verilen sürede yapma, 

8) Sunum sırasında özgüven gösterme, 

9) Sunuyu severek yapma, 

10)  Gelecekte sergide kullanmak üzere proje sunumlarını 

arşivleme, 

Ayrıca; son kısımda proje değerlendirme formunun bölümlerinin puan 

olarak değerlendirildiği ve toplam puanın elde edildiği bir bölüm 

bulunmaktadır. 

Projeyi hazırlama sürecinde, grup içinde görev dağılımı yapma ifadesi 

bütün gruplarda olumlu değerlendirilmiştir. Bütün gruplarda öğrenciler, 

uygulayıcının müdahalesi olmadan ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

sorumluluk almışlardır. 

Problem durumunu belirleme ifadesi genellikle orta ve iyi düzeyde, bir 

yada iki grupta çok iyi düzeydedir. Bir problemin çözümüne yönelik proje 

yapma fikrini, öğrencilerin geneli bu çalışmada öğrenmişlerdir. Bu yüzden 

uygulayıcı ile birlikte problem durumuna karar vermişlerdir. 

Projenin malzemelerini ve maliyetini belirleme, projeye uygun plan 

yapma, zaman çizelgesi hazırlama, projeyi plana göre gerçekleştirme, 

projeyle ilgili olarak öğretmenle iletişim kurma, grupla uyumlu çalışma ve 

proje çalışmasına istekli olma ifadeleri bütün gruplarda iyi ve çok iyi 

düzeydedir. Malzemeleri belirleme, plan yapma, maliyet hesabı grupların 

en çok zevk aldığı işlerdendir.  Uygulayıcı grupları oluştururken, ders 

çalışmayı seven, tertipli, temiz çalışan, arkadaşlarıyla uyum içinde 

çalışabilen öğrencileri seçmeye çalışmıştır. Bundan dolayı grupla uyumlu 

olma ve çalışmaya istekli olma konusunda gruplarda hiçbir sıkıntı 

yaşanmamıştır.  
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Problem durumu ile ilgili inceleme yapma, proje konusuna karar verme, 

projeye isim verme ve projenin sınırlılıklarını belirleme, proje amacını 

belirleme gibi ölçütler gruplarda iyi ve orta düzeydedir. 

Grupların proje çalışmasında en çok zorlandığı kısımlar; önceden 

yapılmış proje çalışmalarını incelemek, hipotezleri belirlemek, 

hipotezlerin sınanmasına uygun yöntem ve teknikleri belirleme, hipotezleri 

deneme ve sonuçları kaydetme gibi aşamalardır. Bunun nedeni ise; 

öğrencilerin bu aşamaları yaptıkları uygulama ile öğrenmiş olmalarıdır. 

Önceden proje yapsalar da bilimsel süreç becerilerine uygun olarak proje 

yapmadıkları için, hipotezin ne olduğundan ya da nasıl oluşturulduğundan 

habersizdiler. Bu nedenle bu kısımlar uygulayıcı rehberliğinde 

belirlenmiştir. 

Projelerin içeriği değerlendirildiğinde; Türkçenin kullanımı, içerik 

listesini hazırlama, bilgilerin doğruluğu, yöntem ve tekniklerin uygun 

kullanımı, sonuçların grafik ve tablolarla ifade edilmesi, estetik yönünden 

değer taşıması, sonucun ekonomik olması, kaynakçanın belirtilmesi ve 

projenin kullanılabilir olması gibi ölçütler bütün gruplarda iyi ve çok iyi 

düzeydedir. Projeleri seçerken gerçek hayatta kullanılabilir olmasına, 

malzemelerin kolay bulunmasına, bilim şenliği gibi kalabalık ortamlarda 

toplum karşısında sunulabilir olmasına dikkat edilmiştir. Bu yüzden üstte 

yazan ifadelerin hepsini yapılan projeler sağlamaktadır. 

Bu kısımda öğrencilerin zorlandıkları kısımlar yine bilimsel süreç 

becerilerinin aşamalarından olan toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve 

analiz edilmesi, elde edilen verilerden çıkarımda bulunma, toplanan 

bilgilerin düzenlenmesi gibi ifadelerdir. Bu kısımlar uygulayıcı 

rehberliğinde tamamlanmıştır. Öğrencilerin bu aşamaları şimdiden 

öğrenmeleri ilerisi adına da çok yararlıdır. Yaşamlarında karşılaştıkları 

problemlere de bu aşamaları kullanarak çözüm bulabilirler. Ayrıca 

problemin tespiti, problemin çözümüne yönelik veriler, bu verilerin test 

edilmesi gibi aşamalar öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarının da 

gelişmesini sağlayacaktır.   

Projenin sunumunun değerlendirilmesi, çalışma süresince 

uygulayıcının en rahat yaptığı değerlendirmedir. Hazırladıkları projelere 

uygun sunu hazırlama, Türkçeyi etkili kullanma, sunuyu isteyerek yapma, 

sunum sırasında özgüven gösterme, sunuyu dinleyicilerin ilgisine çekecek 

şekilde yapma ve proje sunumlarını saklama bütün grupların çok iyi 

düzeyde yaptıkları işlerdir. Öğrenciler çalışmalarını sunarken başladıkları 

bir işi bitirmenin sevincini yaşadılar. Sunum yaparken beden dilini 

kullanma ve sunuyu belirtilen sürede yapma ifadeleri gruplarda iyi ve orta 

düzeydedir. Yapılan sunumu görsel materyalle destekleme ise iyi 

düzeydedir. 

Grup Değerlendirme Formu 
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Grup değerlendirme formu 5’li likert tipi bir ölçektir. Bu formda, 5= 

Çok iyi, 4= İyi, 3= Orta, 2= Kabul edilebilir, 1= Zayıf anlamına 

gelmektedir. Formda 17 tane ölçüt bulunmakta olup, bu ölçütler: 

1) Grup üyeleri birbirinin düşüncelerini dinler, 

2) Grup üyeleri birbirine saygı gösterir, 

3) Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda, gruptakiler 

bunları tartışmaya açar, 

4) Grup üyelerinin her biri çalışmalarda aktif rol alır, 

5) Grup üyeleri görüşlerini rahatlıkla ifade eder, 

6) Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir, 

7) Grup üyeleri birbirlerine güvenir, 

8) Grup üyeleri bilgileri birbirleri ile paylaşır, 

9) Grup üyeleri birbirlerine destek olur, 

10) Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir, 

11) Grup üyeleri birbirlerini takdir eder, 

12) Grup üyeleri birbirlerinin duygularını anlar, 

13) Grup üyeleri birbirinin hakkını korur, 

14) Grup üyeleri birlikte çalışmaktan hoşlanır, 

15) Çalıştıkları konuda, grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur, 

16) Grup üyeleri ihtiyaç duyduklarında birbirlerinden yardım 

ister, 

17) Grup verimli bir şekilde çalışır,  

 

Grup değerlendirmesi formu ile elde edilen veriler incelendiğinde, 

bütün grupların verimli bir şekilde çalıştığı söylenebilir. Proje çalışmasının 

doğasında işbirlikli çalışma bulunmaktadır. Bu sebeptendir ki, grup 

üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlandığı, bireylerin görüşlerini rahatça 

ifade ettikleri, bireysel anlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine 

getirdikleri, her grup üyesinin çalışmada aktif rol aldığı ulaşılan sonuçlar 

arasındadır. İşbirlikli öğrenme bireylere birbirlerinin görüşlerine saygı 

duymayı, birlikte belirledikleri bir amaç için ortak bir görüş oluşturmayı, 

görüşleri grup üyeleri ile paylaşmayı öğretir. Ancak çalışılan grubun yaş 

ortalamasının küçük olması, grup üyelerinin sağlıklı bir tartışmanın nasıl 

olduğunu bilmemelerinden dolayı grup üyelerinin ortak bir görüş 

oluşturması, birbirlerine saygı duymaları, birbirlerini dinlemeleri, 

çatıştıkları bir konuyu tartışmaya açmaları ifadelerinin iyi ve orta düzeyde 

kaldığı görülmektedir.  

Grup üyelerinin birbirinden yardım isteyebilmeleri, birbirinin haklarını 

korumaları ve duygularını anlamaları, birbirlerini takdir etmeleri, 

cesaretlendirmeleri, birbirlerine destek olmaları ve güvenmeleri, 

edindikleri bilgileri birbirleri ile paylaşmaları iyi ve orta düzeyde olan 

ifadelerdir. Duyuşsal alanın üst düzey becerilerinden olan bu ifadeler grup 
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üyelerinin yaşlarının küçük olması nedeniyle çok iyi düzeyde 

kazandırılamamıştır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Akran değerlendirme formu ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde; 

Bu çalışmada öğrencilerin grup arkadaşlarını değerlendirmesi, 

öğrencilere empati yapma ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmıştır. 

Ayrıca akran değerlendirme öğrencilerin kendilerine güvenmelerini, 

değerlendirme yapabilmelerini, sorumluluk duygusunun gelişmesini ve 

eleştirilere açık olabilmeyi sağlamıştır.  

Ancak akran değerlendirmenin bazı olumsuzlukları da olmuştur. 

Uygulayıcı, çalışmanın başında öğrencilerden objektif olmalarını istese de; 

öğrenciler arkadaşlık durumlarına göre birbirlerine yüksek yada düşük not 

vermişlerdir.  

Ayrıca çalışma 8.sınıflarla yapıldığından, bu çalışma süresince 

öğrencilerde olumlu yönde davranış değişikliği oluşturulamamıştır. 

Projenin başında öğrencideki tutum ve davranışlar ne ise, proje sonunda da 

aynı şekilde kalmıştır. 

Proje tabanlı öğrenme anketi ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde; 

Proje tabanlı öğrenme anketinde öğrencilere kaç tane proje yaptıkları 

sorulduğunda, öğrencilerin çoğunluğu bilimsel süreç becerilerine uygun 

olarak hiç proje yapmadığını, fakat başka projelerde yer aldığını 

söylemiştir. Bu durum uygulayıcıyı memnun eden bir durumdur. Çünkü bu 

çalışmada amaç; öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine uygun olarak 

proje yapmayı öğrenmelerini sağlamaktır.  

Ankette öğrencilere proje konularını nasıl belirledikleri sorulduğunda; 

öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerinin yardımı ile karar 

verdiklerini söylemişlerdir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında konuyu 

belirleyen ve aktif olan öğrencidir.  Fakat öğrencilerin hem 8.sınıf olmaları, 

hem de zihinlerinin TEOG sınavıyla meşgul oluşu gibi nedenlerle 

uygulayıcı öğrencilerin konu seçimine yardım etmiştir. 

Konu belirlerken sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda; 

öğrencilerin büyük çoğunluğu konu beğenmede sorun yaşadıklarından 

yakınmışlardır. Bu durumun sebebi ise; öğrencilerin bir problemin çözümü 

olacak projeler bulmakta zorlanmalarıdır.  Proje çalışmasında seçilen 

projeler, gerçek hayat problemlerini içermelidir ve bu problemlere çözüm 

olmalıdır. 

Proje tabanlı öğrenmenin faydaları sorulduğunda, öğrencilerin 

çoğunluğu çalışmalarını bitirmekten dolayı mutluluk duyduklarını, 

çalışmadan zevk aldıklarını ve başarı duygusunu tattıklarını 
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söylemişlerdir.  Öğrencinin mutlu olduğu, sorumluluklarını yerine 

getirdiği proje çalışmaları uygulayıcıyı da mutlu etmektedir. Bu durum 

proje çalışmasının amacına uygun gerçekleştiğini göstermektedir. 

Proje hazırlama sırasında ne tür problemlerin çıktığı sorulduğunda ise; 

büyük çoğunluk öğrenci isteksizliğinin ve grupta çalışma alışkanlığı 

olmayan öğrencilerin olmasının sorun olabileceğini belirtmiştir. Proje 

çalışması, grup halinde yapıldığı için isteksiz ve çalışma alışkanlığı 

olmayan öğrenciler grubun verimini düşürebilir. Aslında uygulayıcının 

amacı; bu tip öğrencilerde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle davranış 

değişikliği oluşturmaktır. Ama çalışmanın 8.sınıflarla yürütülmesi, bu yaş 

grubunun hem ergenlik dönemi değişikliklerini yaşamaları hem de sınav 

stresinin olması dolayısıyla bu çalışma ile davranış değişikliği 

oluşturulamamıştır. Daha küçük sınıflarla uygulanırsa, davranış değişikliği 

konusunda daha fazla yol alınabilir. 

Proje değerlendirme formu ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde; 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı sağlayan proje tabanlı öğrenme 

sürecinde bilim insanı gibi çalışan öğrenciler bilimsel süreci 

anlamlandırmıştır. Yeni fen ve teknoloji programının vizyonu her bireyin 

bilimsel okuryazar olmasını sağlamaktır. Fakat uygulama sürecinde 

görülmüştür ki bilimsel okuryazar olma boyutunda eksiklikler vardır.  

Yapılan çalışmanın amacı öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini 

öğrenmesini sağlamaktır. Çok yol alınamasa da bu çalışmanın öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. Padilla ve Okey’e 

(1984) göre bilimsel süreç becerileri, bir bilgiyi oluştururken problem 

çözme sürecinde kullanılan düşünme becerileridir. Bilimsel işlem 

yeteneklerinin bir başka deyişle bilimsel süreç becerileri bilimsel 

düşünebilme ve bilimsel yoldan problem çözme açısından önemlidir 

(Türkmen, 2009). 

Uygulama sonunda projeler değerlendirilirken; genellikle bilimsel 

süreç becerilerinin kullanılması gereken kısımlarda öğrencilerin 

zorlandıkları ve uygulayıcı rehberliğinde çalışarak projeyi bitirdikleri 

gözlemlenmiştir. Öğrencilerin zorlandıkları bölümler; ‘’ denenceleri 

belirleme, denencelerin sınanmasına uygun yöntem ve teknikleri belirleme 

ve kullanma, denenceleri sınama ve sonuçları kaydetme ‘’ gibi kısımlardır. 

Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini öğrenmeleri gerçek yaşamdaki 

problemleri çözmeleri ve zihinlerini geliştirmeleri adına da önemlidir. Bu 

nedenle derslerde öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir.  

Öğretmenler, öğrencilerin bilmeleri gereken her şeyi söylemek yerine soru 

sormalarını, meraklanmalarını sağlamalıdır ve bu sorulara cevap ararken 

öğretmen öğrencilere rehber olmalıdır. Araştırma-sorgulama sürecinde 

“neden”, problem çözme sürecinde “nasıl”, karar verme sürecinde ise “ne 
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yapılmalı” sorularına cevap aranır. Bu sorulara cevap arayan öğrenciler, 

yaşamda da karşılaşacakları sorunları tanımlayarak çözüm yolları 

üretebilirler.  

Projenin içeriği bölümünde, öğrencilerin zorlandıkları kısımlar yine 

bilimsel süreç becerilerinin aşamalarından olan ‘’Toplanan bilgilerin 

değerlendirilmesi ve analiz edilmesi’’, ‘’elde edilen verilerden çıkarımda 

bulunma’’, ‘’Toplanan bilgilerin düzenlenmesi ‘’ gibi ifadelerdir. Bu 

kısımlar uygulayıcı rehberliğinde tamamlanmıştır. Öğrencilerin bu 

aşamaları şimdiden öğrenmeleri ilerisi adına da çok yararlıdır. 

Yaşamlarında karşılaştıkları problemlere de bu aşamaları kullanarak 

çözüm bulabilirler. Ayrıca problemin tespiti, problemin çözümüne yönelik 

veriler, bu verilerin test edilmesi gibi aşamalar öğrencilerin bilimsel 

yaratıcılıklarının da gelişmesini sağlayacaktır.   

Projenin sunumu, öğrenciler için en az projenin hazırlanması kadar 

önemli ve zevkli bir aşamadır. Sunuş aşaması, proje boyunca harcanan 

zamanın ve emeğin ürünüdür. Bu nedenle uygulayıcı, projenin hazırlanma 

sürecine rehberlik ettiği gibi sunum sürecini de planlamalıdır.  

Yapılan uygulamada öğrencilerin yaptığı proje sunumları güzel ve ilgi 

çekici olmuştur. Özellikle akıllı tahtayı kullanarak sunum yapmak 

öğrencileri de çok mutlu etmiştir. Hazırladıkları projelere uygun sunu 

hazırlamak, sunuyu isteyerek yapmak, sunum sırasında özgüven gösterme, 

sunuya uygun görsel hazırlama bütün grupların çok iyi düzeyde yaptıkları 

işlerdir. Öğrenciler çalışmalarını sunarken başladıkları bir işi bitirmenin 

sevincini yaşadılar. 

Grup değerlendirme formu ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde; 

Alan yazınında grup çalışmalarıyla ilgili olarak öğrenenlerin grup 

çalışmasında birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları 

vurgulanmaktadır. Öğrenenler tek başlarına çözemedikleri problemi 

grupla birlikte çalışarak çözebilmektedirler. Karmaşık problemlerin 

çözümünde, öğretmenin bütün öğrenenlere bireysel dönüt vermesi gerekir. 

Fakat bu durum her zaman mümkün olmaz. Öğrenenler, gruptaki tüm 

üyelere bireysel dönüt vererek öğrenmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca 

karmaşık, açık uçlu problemler her öğrenci için yenidir ve risk almayı 

gerektirir. Grup çalışması öğrenenler tarafından riskin paylaşılmasını 

sağlar (Başbay, 2006). 

Yapılan çalışmada da grup çalışması ile ilgili yukarıda belirtilen 

durumlarla karşılaşılmıştır ve öğrencileri geliştirici etkisi olmuştur. 

Öğrenciler küçük yaşta birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğunu 

öğrenmişlerdir. Ortak bir konu hakkında görüş paylaşımı yapmak, 

öğrencilerin birlikte çalışmaktan mutluluk duyması, grup üyelerinin 
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birbirine destek olması gibi durumlar grup değerlendirmesi sonucu oluşan 

olumlu durumlardandır. 

Yapılan çalışmada bazı gruplar arasında da sıkıntı yaşanmıştır. 

Öğrencilerin bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirmemesi, grup 

üyelerinin birbirlerini dinlememeleri, diğer gruplardaki başarının 

artmasına bağlı olarak bazı öğrencilerin aşırı hırs göstermesi bu 

olumsuzlukların nedenleridir. Bu durumda uygulayıcı; grupları sürekli 

denetlemeli, kontrol etmeli ve oluşan sıkıntıları grup üyeleri ile konuşarak 

çözmeye çalışmalıdır. 

5. Öneriler  

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir: 

Öğrencilerimiz öğrenim hayatlarını bitirip işe başladıklarında da grup 

halinde çalışacaklar ve kendilerini geliştirme, değerlendirme gereksinimi 

duyacaklardır. Bu nedenle bireyler sürekli öğrenme sürecini 

gerçekleştiren, yansıtma yapan, kendisini ve ekip ortamında hizmet veren 

diğerlerini değerlendiren bir özellik kazanmalıdırlar. Bu amaçla, 

mezuniyet öncesi dönemde eğitim programının kapsamında, mutlaka öz ve 

akran değerlendirme uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir. 

Değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendilerini rahat 

hissedebilecekleri, nesnel değerlendirme yapabilmelerini sağlayacak 

önlemler alınmalıdır. 

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, grup çalışması ile yürütüldüğünden, 

proje çalışmasında grupları oluşturan bireylerin yakın ilişkiler içinde olan 

arkadaşlardan seçilmesine dikkat edilmelidir. 

Proje tabanlı öğrenme ders işlemek isteyen öğretmenler, öğrencilerin 

anlamlı öğrenmesine yardım edecek gerçek hayat problemlerini içeren ve 

öğrencileri birçok kaynağa yönlendirecek proje konularının seçimine 

yardımcı olunmalıdır. 

Araştırmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanılmasının, 

öğrencilerin ilgi ve merakını arttırdığı gözlenmiştir. Fen Bilimleri 

derslerinde bu yaklaşıma daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. 

Bu yaklaşımın yapılandırmacı yaklaşımla ilişkisi düşünüldüğünde; 

öğrencilerin bilgileri araştırma, bir araya getirme, somut bir ürün ortaya 

koyma becerilerini geliştirdiği için bu alanda yapılacak çalışmaların sayısı 

arttırılabilir. 

Bu çalışma ile, öğrenciler yapmış oldukları projelerle ilgili ne gibi 

sorunlarla karşılaşacaklarını ve sorunu çözmek için nasıl bir yol 

izleyeceklerini, hangi bilimsel süreç ve ilkeleri kullanacaklarını proje 
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yaparak deneyim kazanmışlardır. Bu nedenle küçük sınıflarda proje tabanlı 

öğrenme yönteminin kullanılmaya başlaması öğrenciler açısından çok 

faydalı olacaktır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin Fen Bilimleri 

dersinde akademik başarısını arttırmak için proje tabanlı öğrenme 

yönteminden yararlanılabilir. 
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1. GİRİŞ 

Fen öğretimi pek çok gelişmiş ülkede ve ülkemizde bilimsel 

araştırmaya dayalı öğretim programları/standartlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bilimsel araştırma bilimsel düşünme ile olur. 

Bilimsel düşünme en genel anlamda insanın bir problem karşısında çeşitli 

hipotezler oluşturması, bu hipotezler ışığında veri toplaması, topladığı 

verileri tarafsız ve determinizme uygun bir şekilde yorumlaması ve akla 

uygun sonuçlara ulaşmak için zihninin sistemli bir çaba içinde 

bulundurmasıdır (Dökme, 2006). Burada, bilimsel düşünme her ne kadar 

tek cümle ile tanımlansa da basitten karmaşığa pek çok becerileri 

içermektedir. Tüm bu beceriler, “bilimsel süreç becerileri”, “eleştirel 

düşünme becerileri” ve “bilimsel muhakeme becerileri” başlıkları altında 

sınıflandırılabilir (Badders vd., 1999; Dökme, 2004). Bu becerilerin en 

temelinde “gözlem becerisi” bulunmaktadır. Bir problem karşısında 

oluşturulmuş hipotez doğrultusunda bilgi toplamak için ilk adım gözlem 

yapmaktır. Gözlem yapan kişi beş duyu organını kullanarak nesne ve 

olayları gözlemler, bu becerisi ile maddeden bilgi/veri toplar.  

Çağın ihtiyacı şunu gerektirmektedir ki; bir fen bilgisi öğretmen adayı 

4 yıllık lisans eğitimini tamamladığında, fen alanındaki kavramsal bilgi,  

beceri, tutum ve değerleri çok iyi bilmeli ve bunları nasıl öğreteceğine 

ilişkin gerekli donanıma sahip olmalıdır.  Ancak uzun yıllarla kazanılmış 

öğretmenlik deneyimimiz, en temel, öğrenilmesi ve öğretilmesi en basit 

olan gözlem becerisini öğretmen adaylarının yeterli bir şekilde 

kullanamadığını göstermektedir. Deneyimlerimiz sonucu ortaya çıkan bu 

önemli eksikliğin bilimsel bir araştırma kapsamında daha sistematik bir 

şekilde araştırılması, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu 
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bağlamda mevcut araştırmamızın problemi “Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının gözlem becerileri nasıldır?” şeklinde ifade edilir.  

 

Bilimsel Süreç Becerileri 

21. yüzyılda değişen bilgi ve teknolojiler ile birlikte ihtiyaç duyulan 

insan özellikleri de değişmiştir. Eğitim sistemleri de bu yüzyılın 

ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır 

(Özer 2011). Bu amaçla yetiştirilen öğrencilerin araştıran, problem çözme 

yeteneğine sahip, sosyal becerileri ve iletişimi güçlü, olumlu tutum ve 

değerlere sahip bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, bilgi ve teknoloji 

üretebilen birey özellikleri taşımaları beklenmektedir (Kırılmazkaya 

2014). Ülkemizde de yenilenen fen öğretimi programı kapsamında bu 

yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip bireyler yetiştirmek 

amaçlanmıştır. Fen eğitimi alan bireylerin günlük yaşamlarında 

karşılaştıkları sorunları çözmede fene ilişkin bilgi, tutum, yaşam becerileri 

ve bilimsel süreç becerilerini kullanabiliyor olmaları amaçlanır (MEB 

2018). Bu becerileri edinebilmeleri ve kullanabilmeleri için öğretmen 

rehberliği gereklidir. Fen bilimleri öğretim programına bakıldığında 

öğretmenin rolü öğrencilere fen bilimlerinin önemini, bilimsel bilgiye 

ulaşmanın sorumluluğunu, araştırma ve merak duygusunu, bilimsel 

düşünme ve süreç becerilerini geliştirmeleri için rehber olarak 

görülmektedir (MEB 2018).  

Bilimsel süreç becerilerini Çepni ve Çil (2012), öğrencileri öğrenmeyi 

kolaylaştıran,  araştırma yeteneği kazandıran, öğrencilerin öğrenme 

ortamında aktif olmasını sağlayan, öğrencilerin sorumluluk alma 

duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını arttıran beceriler olarak 

tanımlamıştır. 

Fen bilimleri öğretim programında ise bilimsel süreç becerileri 

öğrencilerin bilimsel bir çalışma esnasında gözlem yapabilmeleri, ölçme, 

sınıflama, verileri kaydetme, kaydedilen verileri kullanabilme, hipotez 

kurma, model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney 

yapma gibi becerilerin kullanılması şeklinde tanımlanmıştır (MEB 2018). 

Burns ve arkadaşlarına (1985) göre bilimsel süreç becerileri, bireyin 

sahip olduğu bilgiyi günlük yaşamında karşılaştığı problemleri 

çözebilmesi için bilgilerini verimli şekilde kullanabilmesi olarak tanımlar 

(Aktaran: Temiz, 2007 s:13).  
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Çeşitli tanımlarla birlikte, çeşitli sınıflandırmalar da bulunmaktadır. 

Padilla, Okey ve  Garrard (1984), bilimsel süreç becerilerini temel süreç 

becerileri ve bütünleştirilmiş süreç becerileri olarak ikiye ayırır. Bu 

sınıflamaya göre; gözlem yapma, sınıflama, ölçüm yapma, sayıları 

kullanma, uzay-zaman ilişkisi kurma, tahminde bulunma, sonuç çıkarma, 

iletişim kurma temel süreç becerileri içerisinde yer alırken, değişkenleri 

tanımlama ve kontrol etme, hipotez oluşturma ve test etme, operasyonel 

tanımlama, deney planlama ve yapma, verileri yorumlama ise 

bütünleştirilmiş süreç becerileri içerisinde yer almaktadır.  

Fen eğitiminde kullanılan bazı bilimsel süreç becerilerinin adları ve kısa 

tanımlamaları aşağıda verilmiştir (Badders vd., 1999; Dökme, 2004) 

Gözlem yapabilme: Duyularını kullanarak nesne ya da olayların 

özelliklerini belirlemek. 

Sınıflandırma yapabilme: Özelliklerine göre olay ya da nesneleri 

gruplamak. 

Ölçüm yapma ve sayıları kullanabilme: Uygun ölçü birimlerini 

kullanarak nicel tanımlama yapabilme, hesaplama yapabilme, nicel verileri 

kaydedebilme, uzay zaman ilişkisi kurabilmeyi kapsar. 

İletişim kurabilme: Öğrencilerin yaptıkları araştırmalarını; yazılı ya da 

sözlü olarak ifade edebilmeleri, gerektiğinde grafik, tablo, diyagram hâline 

getirebilmeleri, bilgi sunumu için teknolojiyi kullanabilmeleridir. 

Çıkarım yapabilme: Gözlem ve verilere dayalı olarak spesifik bir olay 

hakkında bir sonuç çıkarabilme; çıkarım bazen sebep-sonuç ilişkisi de 

içerebilir.  

Tahmin edebilme: Eski deneyim ve gözlemlerinden yararlanarak bir 

olayın ya da değiştirilen bir durumun sonunu önceden sezinlemek. 

Veri toplama, kaydetme ve yorumlama: Yaptığı çıkarım, tahmin veya 

oluşturduğu bir hipotez ışığında çeşitli metotlarla veri toplayabilmek, 

topladığı verilerin mantık dokusunu oluşturup yorumlayarak akla uygun 

sonuçlara ulaşabilmek. 

Değişkenleri tanımlama ve kontrol edebilme: Bir olayda mevcut 

değişkenleri tanımlama; sabit tutacağı ve idare edeceği değişkenleri 

seçebilmek. 

Tanımlama yapabilme: Araştırmada ulaştığı terimleri tanımlayabilmek; 

yaptıkları ve gözlemledikleri ile ilgili uygun tanımlamaları yapabilmek. 
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Hipotez kurabilme: Değişkenlerin etkisine ilişkin gözlemlerine dayalı 

bir açıklama ileri sürebilme. 

Deney yapabilme: Sorgulamak, materyalleri ustalıkla kullanmak, bir 

sonuç belirlemek için hipotezleri sınamak. 

Model yapma ve kullanabilme: Mikro ya da makro olayları 

açıklayabilmek için model oluşturmak. 

 

 

 

Temel ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin ilk basamağında 

gözlem becerisinin yer aldığı Şekil 1’de açık bir şekilde görülmektedir. 

Bilimsel süreç becerilerinin ilk adımındaki eksiklikler diğer becerileri de 

olumsuz etkileyebilmektedir (Haury, 2002). Bu sebeple gözlem yapma 

gibi temel becerinin tam ve doğru şekilde kullanılabilmesi oldukça 

önemlidir.  
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 Şekil 1.1Temel ve Bütünleştirici Bilimsel Süreç Becerileri (Rezba vd. 

1995, akt. Çakır, 2013). 

Gözlem Yapma Becerisi 

Temel bilimsel süreç becerileri ilköğretimin ilk kademelerinde 

öğrencilere öğretilebilen becerilerdir. Fen bilgisi öğretmenlerinin bu 

becerileri öğretebilmeleri için bu becerilere kendilerinin sahip olması 

gereklidir. Bu becerilere sahip olmak sadece bu becerileri teorik olarak 

bilmek anlamına gelmez, aynı zamanda bunları kullanabilmek anlamına da 

gelmektedir. Örneğin gözlem yapma becerisine sahip bir fen bilgisi 

öğretmeni her hangi bir nesneyi gözlemlediği zaman, gözlemlerini aşağıda 

verilen kategorilerde ifade eder (Dökme ve Ozansoy 2004; Rezba et al., 

1995) 

Görme duyusu: Gözlem yapan öğrenci gözlemlediği nesnenin şekli ve 

rengini belirtir.  Herhangi bir geometrik şekle sahip (üçken, silindir, kare 

vb.) veya her hangi bir geometrik şekle sahip değil. Rengi kırmızı, yeşil, 

mavi vb. Renkli, desenli, parlak, sönük, berrak, bulutlu, parıltılı, 

kabarcıklı, aydınlık, yoğunluklu, sürekli yapıda, parçalı (kesikli) yapıda 

vb. ifadeler de yine gözlemin göz duyusuyla toplanan verilerini içerir. 

Dokunma Duyusu: Gözlem yapan öğrenci gözlemlediği nesneye 

dokunarak onun nasıl bir dokuya sahip olduğunu, sıcaklığını, ıslak ve kuru 

olma durumunu, sertliğini yumuşaklığını belirler.  Bu gözlemlerini de 

Pürüzlü, pürüzsüz/kaygan, soğuk, sıcak, ılık, serin, esnek, sivri (keskin), 

yumuşak, sert, çakılımsı, kabarık, kürk gibi, kademeli (ölçekli), 

pamuğumsu, çıkıntılı, yağlı, mum gibi, yapışkan, ıslak, kuru, nemli,  

kolayca ufalanan, krem gibi, camımsı, çentikli, yapış yapış, titrek vb. 

sözcüklerle ifade eder. 

Koklama Duyusu: Gözlem yapan öğrenci gözlemlediği nesneyi 

koklayarak onun nasıl bir kokuya sahip olduğunu belirler (güvenlik 

önlemleri kapsamında).  Hoş bir koku, çiçeksi veya meyve kokulu, yoğun 

ya da hafif bir koku, is kokulu,  rahatsız edici ya da iyi hissettiren bir koku 

şeklinde gözlemlerini ifade eder. 

İşitme duyusu: Gözlem yapan öğrenci gözlemlediği nesneyi sallayarak 

veya farklı yerlerini duvara veya masaya vurarak çıkan sesi gözlemler.   

Fazla sesli, orta sesli, az sesli, yüksek sesli, alçak sesli,  keskin, donuk sesli, 

tıngırtı şeklinde, zil sesinde, boğuk sesli, berrak sesli, bir frekansı ya da 

ritmi var şeklinde gözlemlerini ifade eder.  
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Tat alma: Gözlem yapan öğrenci gözlemlediği nesneyi tadarak 

(güvenlik önlemleri kapsamında) nasıl bir tada sahip olduğunu belirler. 

Tatlı, ekşi, acı, sert,  etkili, etkisiz, yağlı yemek gibi, baharatlı, şurup gibi 

vb. şeklinde gözlemlerini ifade eder. 

Duyularımız sayesinde çevremizdeki bazı varlıkları madde olarak 

algılarız. Bilim insanı madde dünyasından veri toplarken kullandığı ilk 

araç beş duyu organıdır. Gözlemlerimiz ile genellikle nitel veriler toplarız.  

Bazı durumlarda duyu organlarımız bazı nesneleri algılamaya yetmez ve 

gözlem yapabilmek için bazı araçlar kullanırız. Örneğin gözümüzün 

minimum algı sınırının altındaki nesneleri gözlemleyebilmek için 

mikroskop, üstündeki nesneleri görmek için teleskop kullanırız. Bu 

gözlemler dolaylı gözlemlerdir. 

Gözlem yapma becerisi bilimsel süreç becerilerinin ilk basamağını 

oluşturur. Gözlemler yolu ile çevremizdeki varlıkları, olayları ve durumları 

öğreniriz  (Çepni ve Çil 2012).    

 

 Gözlem doğduğumuz anda başlar ve yaşam boyu devam eder. İlk 

gözlemlerimiz daha çok nesnelerin genel özellikleri ile ilgilidir. Harlen ve 

Jelly (1989), yaş ilerledikçe bilişsel gelişimin ilerlemesiyle beraber gözlem 

becerisinin gelişeceğini belirtmişlerdir. Fen dersleri gözlem yapabilme 

becerisinin kullanılması ve gelişmesi için uygun öğrenme ortamlarını 

sağlamalıdır. 

Gözleme ilişkin kazanımlar/davranışlar (Harlen ve Jelly, 1989; Arslan, 

1998; akt. Arslan ve Tertemiz, 2004) şu şekilde sıralanmıştır. 

1. Çeşitli duyularını kullanır. 

2. Nesnenin ve çevresindekilerin ilgili ayrıntılarını belirler.  

3. Durumlar, olaylar ve olgular arasındaki belirgin 

farklılıkları/benzerlikleri saptar. 

4. Olayları ve nesneleri ortak özelliklerine göre gruplandırır. 

5. Olayların meydana gelme sırasını belirler. 

6. Ayrıntılarlar üzerinde çalışırken duyulara destek olacak araçlar 

kullanır. 

7. Yalnızca bakmak yerine dikkatle gözlem yapar. 
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8. Aynı ya da bir dizi gözlemde ayrıntılar görür, yapılar arar, 

bölümleri ve olayları bulur; farklılıklar, benzerlikler ve değişimi 

belirler. 

9. Bir dizi gözlemde bazı kalıplar ve ardıllıklar saptar. 

10. Birçok gözlemden eldeki soruna ilişkin olanları ayırt eder. 

11. Önceki görülerle bağlantı kurar. 

Bu kazanımlar ile gözlem becerisini geliştiren ve kullanabilen bireyler, 

bilgiye ulaşmadaki ilk adımı sağlıklı şekilde tamamlamış olurlar (Young 

ve Bender-Slack, 2011) . Doğru ve etkili bir gözlem tam ve doğru bilgiye 

ulaşmanın ilk aşamasıdır denilebilir (Ahtee et al. (2009);  Koyunlu, 2018). 

Gözlem becerisi basit ve kolay öğretilebilen veya öğrenilebilen bir 

beceridir. Ancak bazı bilimsel araştırmalarda gözlem becerisi çok 

karmaşık bir hal alabilir (Kohlhauf, Rutke ve Neuhaus, 2011; Haslam, 

1996; Johnston, 2009). Örneğin bir gök cisminin aylarca ve hatta yıllarca 

gözlemlenmesi, vahşi hayatta bir familyanın aile ve beslenme sürecinin 

gözlenmesi vb. özel bir amaca binaen yürütülen araştırmalar kapsamında 

olacağından oldukça zorlu gözlem süreçlerini gerektirebilir. 

2. YÖNTEM 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözlem yapabilme becerilerini 

belirlemek amacı ile yapılan bu çalışma nitel bir araştırma olarak 

tasarlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

olarak belirlenmiştir. Büyüköztürk vd.  (2017)  durum çalışmalarını “ bir 

olaya ilişkin olası açıklamalar geliştirmek, bir olayı değerlendirmek, olayı 

meydana getiren ayrıntıları tanımlamak ve görmek amacı ile kullanılır” (s. 

268) şeklinde tanımlar.  Durum çalışmalarında bilgi toplayabilmek amacı 

ile birden fazla veri toplama aracı kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek 2004). 

Bu çalışmada, veri toplamak amacı ile öğretmen adaylarına gözlem 

becerisi hakkında bilgi ve düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan 4 adet açık 

uçlu soru yöneltilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının gözlem becerilerini 

kullanmalarını içeren bir uygulama yapılmıştır. Veriler değerlendirilerek 

yorumlanmıştır. 
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2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu lisans, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde toplam 123 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri 

  N % 

Cinsiyet Kız 112 91.05 

Erkek 11 8.95 

 

Eğitim  Düzeyi 

Lisans 103 83.74 

 

Yüksek     

lisans 

10                                      8.13 

 

Doktora  10 8.13 

  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak fen bilgisi öğretmen adaylarının 

gözlem yapabilme becerisi hakkındaki düşüncelerini belirlemek üzere 4 

adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Sorular hazırlanırken anlaşılır olması, 

yönlendirici ifadelerin bulunmaması, soruların odaklı ve tek boyutlu 

olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca ikinci bir veri toplama aracı olarak 54 

öğretmen adayı ile bir nesnenin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının ifade 

edilmesini içeren bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada öğretmen 

adaylarına içi su dolu pet şişe verilmiştir ve gözlem becerilerini kullanarak 

gözlem yapmaları ve sonuçları sözlü olarak ifade etmeleri istenmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. İlki öğretmen adaylarına 

yöneltilen gözlem becerisi ile ilgili açık uçlu sorulardan elde edilen 

bulguları kapsarken ikincisi gözlem becerisi uygulama etkinliğinden elde 

edilen verileri içermektedir. 

A) Gözlem becerisine ilişkin sorulardan elde edilen bulgular 

1) Gözlem ifadesini duyduğunuzda aklınıza ilk gelen şey nedir? 
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Öğretmen adaylarının bu soruya ilişkin cevapları sınıf düzeylerine göre 

incelenmiş ve sonuçlar Tablo A.1’de verilmiştir.  

 

Tablo A.1 İlk açık uçlu soruların yanıtları 

   f    

 Sınıf Düzeyi  

 1  2 3 4 Yl Dr. 

İncelemek 14 16 7 3 4 4 

Araştırmak 3  1    

İzlemek 4 7 4 1 4  

Deney 4      

Bakmak 2  2 1   

Nitel/ nicel 

gözlem 

1 4   2  

Analiz etmek 1      

Göz  1      

Görülen 

şeyler 

  11 1   

Takip etmek       

Betimlemek       1 

Tasvir etmek       1 

Tanımlamak        1 

 

Lisans eğitimi 1. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adayları 

(N=34) gözlem ifadesinin inceleme yapmak, izlemek ve deney yapmak, 

bir olay ya da hareketi incelemek,  nitel veya nicel gözlemler yapmak, bir 

cismin ya da canlının süreç içerisinde geçirdiği değişiklikleri takip etmek 

şeklinde cevaplamıştır. 

Lisans eğitimi 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları (N=35) 

gözlem ifadesini duyduklarında bir olay ya da durumu gözetlemek, bilgi 
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edinmek amacı ile bir şeyin izlenmesi, nicel/nitel gözlem, merek edilen bir 

şeyin incelenmesi olarak belirtmiştir. 

Lisans eğitimi 3. sınıfta öğrenim gören (N=24) öğretmen adaylarının 

gözlem kelimesini duyduklarında ilk akıllarına gelen şeyin “inceleme 

yapmak”, “deneysel bir süreci takip etmek” olduğu ortaya çıkmıştır.  

Lisans eğitimi 4. sınıfta öğrenim gören (N=10) öğretmen adayları, 

gözlem ifadesini duyduklarında ilk akıllarına gelen, bir şeyi incelenmek, 

gelişen bir olayı takip etmek ve belirli periyotlar ile inceleme yapmak 

olmuştur. Bazı öğrenciler ise sadece bakmak değil sonuçları tahmin 

etmenin akıllarına gelen ilk şey olduğunu belirtmiştir. 

Yüksek lisans eğitimi alan öğretmen adayları  (N=10) için gözlem 

ifadesi, araştırmanın başlangıç eylemi, planlı ve bir amaca yönelik 

inceleme yapmak, bir olay ya da durumu izlemek, takip etmek ve merak 

gidermek amacı ile yapılan eylemlerin ilk akıllarına gelen şey olduğunu 

beyan etmişlerdir. 

Doktora düzeyindeki öğretmen adayları (N=10) gözlem kelimesini 

duyduklarında ilk akıllarına gelen şeyin bir durumu bulunduğu ortamda 

etki ve müdahale olmadan incelemek, tasvir etmek ve tanımlamak 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların % 39.02 ’si gözlem denilince ilk akıllarına gelen şeyin 

incelemek olduğunu belirtmişlerdir. Gözlem ifadesini duyduklarında ilk 

akıllarına gelen şeyin izlemek olduğunu belirtenlerin oranı  %16.26’dır. 

Katılımcıların  % 9.5’i gözlem ifadesini duyduklarında ilk akıllarına gelen 

şeyin görülen şeyler olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak 

öğretmen adaylarının gözlem ifadesini duyduklarında büyük çoğunlukla 

incelemek ve izlemek, nicel/nitel gözlem, akıllarına gelen ilk şey olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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2) Gözlem yapma becerisini kendi görüşleriniz doğrultusunda 

açıklayınız.  

Öğretmen adaylarının gözlem yapma becerisini kendi görüşleri ile 

açıklamaları sonucunda ortaya çıkan bulgulara Tablo A.2’ de verilmiştir. 

Tablo A.2 İkinci Açık Uçlu Soruların Yanıtları 

  f  

Sınıf düzeyi Yanlış tanım Kısmen doğru 

tanım 

Doğru tanım 

1.sınıf 29 2 2 

2.sınıf 23 7  

3.sınıf 20 2 1 

4.sınıf 8 2  

Yüksek lisans 3 5  

Doktora  5 4  

 

Gözlem yapma becerisini öğretmen adayları, gözlem yapılacak durum 

ya da olay ile ilgili ön bilgilere sahip olarak ve bir plan dahilinde 

inceleyebilmek, takip edebilmek şeklinde açıklamışlardır. Lisans düzeyi 1 

sınıf öğrencisi, Ö1: “gözlemlenen olayı bilimsel şekilde açıklayabilme 

ifade edebilme becerisidir.”  Şeklinde beyan etmiştir. 

Ö2 “ Gözlem yapabilme becerisi bir olayı nesneyi (o an ne 

yorumluyorsam) onun fiziki özelliği, kimyasal yapısı, şekli rengi, kokusuna 

bakabilme becerisidir” şeklinde açıklamıştır. Ö2 öğrencisine bir nesne 

verip gözlem becerisini kullanarak gözlem sonuçlarını ifade etmesini 

istendiğinde cevabı ile tutarlı bir beceriye sahip olmadığını, gözlemlediği 

nesneden sadece görme duyusu ile veri topladığı tespit edilmiştir. 2. sınıf 

düzeyindeki öğretmen adaylarının % 11.42’si gözlem becerisi hakkında bir 

fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. 3. sınıf seviyesindeki öğretmen 

adaylarının %20’si gözlem becerisini kurallı ve plan dahilinde bir olayı 

incelemek olarak açıklamıştır. Doktora öğrencilerini % 10’ u gözlem 

becerisinin gözlemlenecek duruma müdahale etmeden izleyebilme 

şeklinde açıklamıştır. 
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3) Gözlem yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Öğretmen adaylarının gözlem yaparken dikkat edilmesi gereken 

hususlara ilişkin verdikleri cevaplar Tablo A.3’ de verilmiştir. 

Tablo A.3 Üçüncü Açık Uçlu Sorunun Yanıtları 

   f    

 Sınıf Düzeyi 

 1  2 3 4 Yl Dr. 

Ortam 

şartları 

10 5  2   

Tarafsız 

gözlem 

5  7 2 4 3 

Dikkat  5 10 2 2 2 2 

Amaç 

doğrultusund

a gözlem 

4 8    2 

Gözlem 

araçlarını 

doğru 

kullanmak 

4 1 1 1 3  

Güvenlik 

önlemleri 

3 2   2  

Gözleme ön 

bilgiye sahip 

olmak 

3 2     

 

1. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adayları, gözlem yaparken, 

ortam şartlarının (% 29.41) gözlem yapılacak olay ya da durum ile ilgili ön 

bilgilere sahip olunması durumunun (% 8.82) ve gözlem sonuçlarının 

tarafsız şekilde ifade edilmesinin ayrıca gözlemde kullanılacak araç-

gereçlerin doğru kullanılması durumunun dikkat edilecek hususlar 

arasında olduğunu belirtmişlerdir. 

2. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adayları gözlem yaparken 

dikkat edilmesi gereken hususları, dikkatli olmak (% 28.57), ortam 
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şartlarının gözlem için uygun olması, bir amaç doğrultusunda (% 22.85) ve 

uygun yöntemle gözlem yapmak, gözlem yapılacak konuya ilişkin ön 

bilgilere sahip olmak olduğu şeklinde belirmişlerdir. 

3. sınıf düzeyindeki cevaplar gözlem yaparken sonuçların tarafsız (% 

29.16) şekilde sadece görüldüğü gibi ifade edilmesinin dikkat edilecek 

hususlar olduğunu belirtmişlerdir. 

4. Sınıf düzeyinde öğretmen adayları gözlem yaparken ortam şartlarının 

gözlem için uygun olması gerektiğini, dikkatli (% 20) ve tarafsız (% 20) 

bir gözlem yapılmasının dikkat edilecek hususlardan olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Yüksek lisans düzeyindeki öğretmen adaylarının % 40’ı gözlem 

yaparken toplanan verilerin tarafsız, yorum katmadan objektif bir biçimde 

ifade edilmesinin dikkat edilecek bir husus olduğunu belirtmiştir. 

Sonuçların not edilmesi gerektiğine dikkat ettiklerini söyleyen 

katılımcıların yüzdesi ise % 30’ dur. 

Doktora düzeyinde öğretmen adaylarının gözlemin tarafsız şekilde 

yapılması gerekliliğinin dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu 

belirtenlerin oranı % 30’ dur. Gözlem yaparken neyi hangi amaçla 

gözlemlediklerini bilmelerinin önemli olduğu belirtilmiştir. 

4) Bir öğretmen adayı olarak gözlem yapan bir öğrencide öncelikle neyi 

değerlendirmeye alırsınız? Neden?  

Öğretmen adaylarının gözlem yapan bir öğrencide öncelikle neleri 

değerlendirdiklerine ilişkin bulgulara Tablo A.4’ te yer verilmiştir. 

Tablo A.4. Dördüncü Açık Uçlu Sorunun Yanıtları 

   f    

 Sınıf Düzeyi 

 1  2 3 4 Yl Dr. 

Ortam 

şartlarının 

uygunluğu 

 5     

Dikkatli 

olması 

7 10 5   1 
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Amaç 

doğrultusund

a gözlem 

6 6 1    

Gözlem 

araçlarını 

doğru 

kullanmak 

4 1     

Gözleme ön 

bilgiye sahip 

olmak 

3 9     

 Meraklı 

istekli 

olunması 

5 2 3 4 3 2 

Gözlem 

sonuçlarının 

doğruluğu 

2  2 1 2 1 

Gözlem 

sonuçlarının 

yorumlanma

sı 

2 7  1 2 2 

Gözlemin  

planlı olması 

2 7 2    

 

1.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adayları gözlem yapan 

öğrencinin dikkatli olup olmadığına (% 20) ,  gözleme ilişkin meraklına ve 

isteğine, gözlemi ne amaçla yaptığını bilip bilmemesine, gözlem 

sonuçlarını doğru kullanabilme ve ifade edebilme durumlarına dikkat 

etikleri belirlenmiştir.  

2. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının bir kısmı  (% 28), gözlem 

yapan öğrencinin gözlem konusu ya da durumu hakkında bilgiye sahip 

olup olmama durumuna dikkat ettikleri belirlenmiştir. Gözlem sonucunun 

doğru yorumlanabilme durumu da dikkat edilen noktalar arasında 

belirtilmiştir.  

3. sınıf düzeyindeki öğretmen adayları gözlem yapan bir öğrencinin, 

dikkatli ve meraklı olmaları durumunu değerlendirdikleri belirlenmiştir 
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(%20). Gözlem sonuçlarının ve bu sonuçlardan elde edilen yorumların 

doğruluğu da dikkat dilen noktalar arasında belirtilmiştir. 

4. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının gözlem yapan öğrencide 

ilgili ve meraklı olma durumunu değerlendirmeye aldıklarını belirtmiştir 

(%30). Gözlem sonucunun nasıl ifade ettiklerini de değerlendirdikleri 

belirlenmiştir. 

Yüksek lisans düzeyindeki öğretmen adayları gözlem yapan bir 

öğrencide gözlem yaparken meraklı olunma durumunu 

değerlendirdiklerini belirtenlerin oranı %30’ dur. Gözlem sonuçlarının 

doğru ve tarafsız kaydedilme durumunu değerlendireceklerini beyan 

edenlerin oranı %20’dir.  

Doktora düzeyindeki öğretmen adayları gözlem yapan öğrencileri 

değerlendirirken öğrencinin meraklı olup olmaması durumunu (%20), 

yaptığı gözlem sonucunun doğruluğunu (%10) ve gözlem sonuçlarının 

yorumlanmasının doğru olup olmadığının (%20)  değerlendirmeye 

aldıkları hususlar arasında olduğunu belirtmişlerdir.  

B) Gözlem uygulamasından elde edilen bulgular. 

Bu başlık altında öğretmen adaylarının bir nesneyi gözlemlemeleri ve 

gözlem sonuçlarını ifade etmeleri istenmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerin 

gözlem becerisine sahip olup olmadığı, sahipse bu beceriyi nasıl 

kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Öğretmen adaylarına içi yarıya kadar su dolu bir pet şişe verilmiştir ve 

gözlem becerilerini kullanarak bu nesnenden bilgi toplamaları istenmiştir. 

Bu uygulamada öğretmen adaylarından 4/5 duyu organını kullanarak 

gözlemlerini ifade etmeleri beklendi. Bunun için bulguları her bir duyu 

organı için ayrı ayrı tablolar halinde aşağıda verilmiştir:  

1. Görme duyusu: Katılımcılardan pet şişeyi gözlemlerken görme 

duyularıyla şişenin şeklini (kapak kısmı dairesel, şişe genel olarak silindir 

biçiminde), rengini (şişe şeffaf, kapak mavi renkte), parlaklığını (kapak 

kısmı şeffaf kısma göre daha mat) ifade etmeleri beklendi. Gözlemlenen 

şişeden bu bilgileri doğru olarak elde edip söyleyen öğrenci sayıları Tablo 

B.1’de verilmiştir.  
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Tablo B.1 Öğretmen Adaylarının Gözlem Yaparken Kullandıkları 

Görme Duyuları ile İlgili Sonuçların Frekans Değerleri. 

         Görme  Duyusu    

 Şekil/biçim Yazı   Renk      Parlaklık 

Sınıf düzeyi  f  

1.sınıf 0 4 2                  0 

2.sınıf 2 0 2                  0 

3.sınıf 2 4 6                  0 

4.sınıf 1 1 1                  0 

Yüksek lisans 0 6 5                  0   

Doktora  2 8 7                  0 

 

2.  Dokunma duyusu: Katılımcılardan pet şişeyi gözlemlerken dokunma 

duyusu ile şişenin nasıl bir dokuya sahip olduğunu (üst kısmı pürüzlü, 

kapak kısmı tırtıklı, alt kısım pürüzsüz), sıcaklığını (suyun olduğu kısım 

boş kısma göre daha soğuk), ıslak ve kuru olma durumunu (kuru), sertliğini 

yumuşaklığını (ne çok sert ne çok yumuşak) ifade etmeleri beklendi. 

Gözlemlenen şişeden bu bilgileri doğru olarak elde edip söyleyen öğrenci 

sayıları Tablo B.2’de verilmiştir.  

Tablo B.2. Öğretmen Adaylarının Gözlem Yaparken Kullandıkları 

Dokunma Duyuları ile İlgili Sonuçların Frekans Değerleri. 

    Dokunma Duyusu    

 Sıcaklık  Materyal özelliği  Esneklik  

Sınıf düzeyi  f  

1.sınıf 2 2 0 

2.sınıf 4 6 1 

3.sınıf 0 2 1 

4.sınıf 0 3 1 

Yüksek lisans 0 0 0 

Doktora  1 3 2 
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3.  İşitme ve koklama duyusu: Katılımcılardan pet şişeyi gözlemlerken 

işitme duyusunu kullanmak için şişeyi sallamaları, kapak ve şişe kısmını 

masaya çarparak çıkan sesi ifade etmeleri beklendi. Ayrıca şişenin 

kapağını açarak koklamalarını ve kokusuz olduğunu söylemeleri beklendi. 

Ancak Tablo B.3’de görüldüğü gibi bu duyuları kullanarak veri toplama 

çabası hiçbir adayda olmadı. 

 

Tablo B.3 Öğretmen Adaylarının Gözlem Yaparken Kullandıkları 

Tatma İşitme ve Koklama Duyuları ile İlgili Sonuçların Frekans Değerleri. 

       Tat- İşitme ve   Koklama   Duyusu 

Sınıf düzeyi  F  

1.sınıf  0  

2.sınıf  0  

3.sınıf  0  

4.sınıf  0  

Yüksek lisans  0  

Doktora   0  

  

Uygulama katılan öğretmen adaylarının % 100  gözlem yaparken 

sadece göz duyusunu kullanarak gözlem yapmaya çalışmıştır. Ancak göz 

duyusu  % 100 etkili kullanarak nesnenin, şekil, renk, parlaklık bilgilerinin 

tamamını eksiksiz ifade eden aday maalesef olmamıştır. Örneğin pet 

şişenin kapağının mavi olması 

Dokunma duyusunu kullanan öğretmen adaylarının oranı ise % 83 dür. 

Ancak dokunarak dokunduğu nesnenin nasıl bir dokuya sahip olduğunu, 

sıcaklığını, ıslak ve kuru olma durumunu, sertliğini yumuşaklığını eksiksiz 

ifade eden bir öğretmen adayı olmamıştır.   

Gözlem yaparken hiçbir öğretmen adayı işitme ve koklama duyusunu 

kullanmamıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının gözlem becerilerinin 

nasıl olduğunu belirlemek ve değerlendirilmek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmadan iki hazin sonuç ortaya çıkmıştır: 

1. Her kademedeki fen bilgisi öğretmen adayları yeterli bir 

şekilde gözlem yapamamaktadır. 

2. Her kademedeki fen bilgisi öğretmen adayları gözlem 

hakkında oldukça eksik bilgiye sahiptirler. 

Öğretmen adaylarının etkili gözlem yapamamalarının birincil sebebi, 

gözlem becerisini teorik olarak bilmemeleri ve yeterli uygulama 

deneyimine sahip olmamaları olarak düşünülebilir (Rezba vd., 1995). 

Kaldı ki, 2. açık uçlu soru olan “Gözlem yapma becerisini kendi 

görüşleriniz doğrultusunda açıklayınız.” sorusuna 123 katılımcıdan 

sadece 3’ünün doğru yanıt vermesi bunu desteklemektedir. Gözlem 

uygulamasının yapıldığı 54 öğretmen adayının büyük bir kısmı nesneden 

veri almaya çalışırken çok etkili olmasa da sadece göz duyusunu 

kullanmaya çalışmıştır. Bunun sebebinin ise “gözlem” kelimesinin 

kökünde yer alan “göz” sözcüğünden kaynaklı olabileceği kuvvetle 

muhtemel gözükmektedir (Koyunlu 2018). Sanki gözlemin sadece gözle 

yapılan bir eylem olduğu algısı vardır (Yürümezoğlu 2006). Zira 

katılımcılardan gözlem yaparken pek azı dokunma duyusunu kullanmaya 

çalışırken, koklama ve işitme duyusunu kullanmaya çalışan hiç olmamıştır. 

Gözlem becerisi ilköğretimin ilk kademelerindeki öğrencilere 

kolaylıkla öğretilebilecek temel bir beceridir (Dökme 2006; Rezba vd., 

1995). Ancak öğretmen adaylarımızın kendileri gözlem becerisine sahip 

değilken meslek hayatlarında onlardan bu beceriyi öğrencilerine 

öğretmelerini nasıl bekleriz?   

Bu eksiklik kolaylıkla telafi edilebilir. Neler yapılabilir? Öncelikle, çok 

iyi bilinmelidir ki, alan eğitimi derslerinde teorik olan öğretilen gözlem 

becerisi uygulama yaptırılmadığı sürece ezberlenip unutulacaktır. Fen 

bilgisi öğretmen adaylarına Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde ve 

Laboratuvarlarında bu beceriyi kullanmaları ve geliştirmeleri için olanak 

sağlanmalıdır. Önce nesnelerin gözlemlenmesinden başlanıp daha sonra 

olayların gözlenmesi sağlanmalı, buradan da daha kompleks gözlem 

süreçlerinin uygulanmasına gidilmelidir (Kohlhauf, Rutke ve Neuhaus, 

2011; Haslam, 1996; Johnston, 2009;  Koyunlu 2018). Gözlem yapmanın 

sadece göz duyusu ile değil dokunma, işitme, güvenlik önlemleri 

kapsamında koklama ve tatma duyularının da kullanılarak yapıldığı fen 
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bilgisi öğretmen adaylarına defalarca söylenmeli (Yürümezoğlu, 2006) ve 

her defasında öğrencilere gözlem yaptırtarak maddeden veri almaları 

sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının gözlem performansları 

değerlendirilmeli, varsa bu becerilerdeki eksiklikleri telafi edilmeli, bir 

bilim adamının yaptığı gözlem gibi bu becerinin onlarda gelişimi 

sağlanmalıdır.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarına gözlem becerisi kazandırılırken 

onlardan çeşitli nesneleri gözlemlemeleri istenmeli ve başlangıçta gözlem 

yaparken onlara destek olunmalıdır. Bunun için aşağıda belirtilen 

rehberlik, öğretmen adaylarının bu beceriyi kolayca kazanmalarına 

yardımcı olacaktır: 

1. Görme duyusunu kullanarak gözlemlediği nesnenin şekli, rengi ve 

parlaklığını ifade etmesi öğretmen adaylarından istenir. Gerekirse bunun 

için onlara şu sorular sorulmalıdır: “Herhangi bir geometrik şekle sahip 

(üçken, silindir, kare vb.) mi?” “Rengi nedir?” “Nasıl görünüyor? (desenli, 

parlak, sönük, berrak, bulutlu, parıltılı, kabarcıklı, aydınlık, yoğunluklu, 

sürekli yapıda, parçalı vb. sözcükler beklenebilir).”  

2. Dokunma duyusunu kullanarak gözlemlediği nesneye dokunmaları 

öğretmen adaylarından istenir. Bunun için onlara şu sorular sorulmalıdır: 

“Yumuşak mı sert mi?”, “Sıcak mı soğuk mu?”, “Islak mı kuru mu?”,” 

“Pürüzlü mü kaygan mı?” “Sivri mi?”, “Keskin mi?”,  “Nasıl bir dokuya 

sahip? (kademeli, pamuğumsu, çıkıntılı, yağlı, mum gibi, yapışkan, ıslak, 

kuru, nemli,  kolayca ufalanan, krem gibi, camımsı, çentikli, yapış yapış, 

titrek vb sözcükler beklenebilir )”. 

3. İşitme duyusunu kullanarak gözlemlediği nesneyi sallamaları ve 

çeşitli yerlerinin masaya vurarak ses çıkarmaları öğretmen adaylarından 

istenir.  Bunun sonucunda onlara şu soru sorulmalıdır: “Nasıl bir ses 

işittin? (Tiz, tok, alçak, yüksek, şiddetli, yumuşak, berrak, şırıltı şeklinde, 

hırıltı şeklinde, tıngırtı şeklinde, zil gibi, ahenkli, bir frekansa ve ritme 

sahip, donuk, tıngırtı vb. sözcükler beklenmeli) ” 

4. Güvenlik önlemi uygunsa koklama duyusunu kullanarak öğretmen 

adaylarının gözlemlediği nesneyi koklamaları istenir.  Bunun sonucunda 

onlara şu soru sorulmalıdır: “Nasıl bir kokusu var? (Kokusuz, hoş bir koku, 

çiçeksi veya meyve kokulu, yoğun ya da hafif bir koku, is kokulu,  rahatsız 

edici ya da iyi hissettiren bir koku vb. sözcükler beklenmeli)” 

5. Güvenlik önlemi uygunsa tat alma duyusunu kullanarak 

gözlemlediği nesneyi tatmaları öğretmen adaylarından istenir.  Bunun 
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sonucunda onlara şu soru sorulmalıdır: “Nasıl bir tadı var? (Tatlı, ekşi, acı, 

sert,  etkili, etkisiz, yağlı yemek gibi, baharatlı, şurup gibi vb. sözcükler 

beklenmeli)” 

Sonuç olarak, bu çalışma, öğretmen yetiştirme alanında çok ciddi bir 

sorunun (fen bilgisi öğretmen adaylarının gözlem becerisindeki 

eksiklikleri) ortaya çıkarılmasına vesile olmuş, aynı zamanda çok basit 

çözüm önerilerini de sunmuştur.  
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20. yüzyıldan itibaren değişen toplum yapısıyla birlikte bilgiye ulaşma 

yolları değişmiş, bireylerin bilginin yapısı ve fonksiyonlarını algılama 

durumları da bu durumdan etkilenmiştir.  Bilginin doğasında olan 

değişimlerle birlikte öğretmen ve öğrenci rolleri, okul yapısı ve öğrenme-

öğretme süreçleri de değişim göstermiştir. 20. Yüzyılda değişen eğitim 

sistemleriyle birlikte yetiştirilen bireylerin araştıran, sorgulayan, problem 

çözen, yaratıcı, eleştirel düşünen bireyler olması üzerinden durulmaktadır. 

Tam bu noktada, değişen eğitim sistemleriyle devreye giren önemli 

kavramlardan biri de “fen okuryazarlığı”dır. Fen okuryazarlığı Türkiye’de 

2004 yılından itibaren değişen öğretim programı yapısıyla birlikte 

gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda Fen Bilimleri öğretim programlarında 

bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi (MEB, 2018) 

hedeflenmiştir. Fen okuryazarlığı genel anlamda araştıran, sorgulayan, 

eleştirel düşünen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesi, bireylerin yaşam 

becerileri kazanmaları, gerçek yaşamdaki merak duygularını sürmek için 

fenle ilgili gerekli olan bilgi, beceri, tutum, değerlerin bileşimi olarak 

tanımlanmaktadır (MEB, 2013). Öğretim programında belirtilen bu amacı 

gerçekleştirmek, yani fen okuryazarı bireyler yetiştirmek için fen 

okuryazarlığının temel boyutları olarak belirtilen fen bilimlerinin doğası, 

fen kavramları, bilimsel süreç becerileri, fen-teknoloji-toplum-çevre 

etkileşimleri, psikomotor beceriler, fenne yönelik tutum ve değerlerin fen 

bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından bilinmesi 

gerekmektedir (Çepni, Ayvacı ve Bacanak, 2009; Yetişir ve Kaptan, 2007). 

Bu bağlamda bilimin doğası, bilimsel bilginin özellikleri ve oluşumu 

aşamalarını içermekte ve fen okuryazarı bireylerin bilimsel bilginin niteliği 

ve oluşturma yöntemleri üzerinde fikir sahibi olması beklenmektedir 

(Aslan, Yalçın ve Taşar, 2009; Çil ve Çepni, 2016). Günümüzde 

endüstriyelleşmiş bir hayatta, bireylerin sosyal sorumluluklarının farkında 

olması, fen ve teknolojiyle ilgili verilen kararları eleştirel 

değerlendirebilmesi ve yorumlayabilmesi, kısaca fen bilgilerini hayata 

entegre ederek teknolojik gelişmeleri yorumlayabilmeleri ise fen 

                                                           
12 Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim 

Programları ve Öğretim ABD. 
13 Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü, Fen 

Bilgisi Eğitimi ABD.  
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okuryazarlığının bir diğer boyutu olan fen-teknoloji-toplum-çevre 

etkileşimine girmektedir (Çınar, 2013). Bu nedenle bu araştırmada fen 

bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının fen okuryazarlığı düzeyleri 

incelenmiştir.  

Yapılan alan yazın incelemesinde fen bilgisi öğretmen adaylarının fen 

ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelendiği az sayıda araştırma 

olduğu (Özdemir, 2010); öğretmenlerin fen ve okuryazarlık düzeyinin 

ortaya konulduğu herhangi bir çalışma olmadığı; fakat Akgün, Özden, 

Çinici, Sonekinci ve Aygün (2014) tarafından fen bilgisi öğretmen adayı 

ve öğretmenlerin fen okuryazarlık düzeyleri, fenne yönelik tutumları ve 

özyeterliliklerine ilişkin yalnızca bir araştırmanın yapıldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla alan yazın incelemesinden de elde edilen bu sonuçlar ışığında, 

bu alanda sınırlı sayıda araştırma olduğu sonucuna dayanarak, eldeki bu 

araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modelleri var olan durumu mevcut şekilde ortaya 

koyan araştırmalar olarak tanımlanmıştır (Karasar, 2012). Bu araştırmada 

da öğretmen adayları ve öğretmen adaylarının var olan fen ve teknoloji 

okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesi amaçlandığı için tarama modeli ile 

desenlenmiştir.  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda yer alacak öğretmen adaylarının 

belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme; öğretmenlerin 

belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğretmen adayları 

2018-2019 eğitim öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 

Bilgisi Öğretmenliği son sınıfında okuyan tüm öğrencilerden (N=32) 

oluşmaktadır. Çalışma grubun oluşturan öğretmen grubu seçilirken ise; 

mesleki kıdem değişkeni dikkate alınmış ve mesleki kıdemi en fazla 10 yıl 

olan öğretmenlerden 32 fen bilgisi öğretmeni araştırmaya dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 1996 yılında Laugksch ve Spargo 

(1996) tarafından 110 madde olarak hazırlanan, Duruk (2012) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Temel Fen Okuryazarlığı Testi” kullanılmıştır. Bu 

ölçme aracında toplam 49 madde bulunmakta; ölçme aracı toplam üç alt 

boyuttan oluşmakta ; “Bilimin Doğası” alt boyutunda 9 madde, “Bilimsel 

İçerik Bilgisi” alt boyutunda 33 madde ve “Fen-Teknoloji-Toplum” alt 

boyutunda 7 madde yer almaktadır.  
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Ölçeğe ilişkin güvenirlik katsayıları incelendiğinde, ölçeğin tamamına 

ait Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısının 0.82 olduğu belirlenmiş 

(Duruk, 2012); dolayısıyla ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu 

söylenebilir.  

Verilerin Analizi 

Ölçekten elde edilen veriler puanlanırken doğru cevaplar için “1 puan”, 

yanlış ve boş bırakılan cevaplar için “0 puan” verilerek değerlendirilmiştir. 

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlığı testinin 

tamamından ve alt boyutlarından aldıkları puanların yorumlanması 

amacıyla Laugksch ve Spargo (1996) tarafından  belirtilen varsayım 

kullanılmıştır. bu varsayıma göre, 110 maddeden oluşan FTOÖ’de en az 

68 maddeye doğru cevap verildiğinde fen ve teknoloji okuryazarı bir birey 

olabilir. Bu çalışmada ise; FTOÖ 49 maddeden oluştuğu için Laugksch ve 

Spargo (1996) tarafından belirtilen bu varsayım dikkate alındığında bir 

bireyin minimal düzeyde fen ve teknoloji okuryazarı sayılabilmesi için en 

33 puan alması gerektiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğretmen ve 

öğretmen adaylarının FTOÖ ve alt boyutlarından aldıkları puanların 

analizi yapılırken aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmış; 

öğretmen adayı ve öğretmenlerin fen ve teknoloji düzeyleri arasında bir 

farklılığın olup olmadığını belirlemek için Bağımlı gruplar t-testi ve 

ölçekten yer alan her bir alt boyuttaki maddelere verdikleri cevapların 

analizi için yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeyleri, fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesine yönelik bulgulara yer verilmiştir.  

Araştırmada öncelikle öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeyleri betimsel istatistiklerle incelenmiş ve elde edilen 

bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yeterli düzeyde 

olduğu (X=39.6) görülmektedir. Ölçeğin alt boyutları olan “Bilimin 

Doğası, Bilimsel İçerik Bilgisi ve Fen Teknoloji Toplum” alt boyutlarında 

da öğretmen adaylarının düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu 

görülmektedir.   

Araştırmada öncelikle öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeyleri betimsel istatistiklerle incelenmiş ve elde edilen 

bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin fen 

ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu (X=43.25) 

görülmektedir. Ölçeğin alt boyutları olan “Bilimin Doğası, Bilimsel İçerik 

Bilgisi ve Fen Teknoloji Toplum” alt boyutlarında da öğretmenlerin 

düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir.   
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Öğretmen adayları ile öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiş ve bu verilere 

ait bulgular Tablo 3’te verilmiştir.  Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen 

adayları ve öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir farkın olduğu (t=-3.373; p<0.05) ve bu farkın öğretmenler 

lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgunun yanı sıra fen ve teknoloji 

okuryazarlık ölçeğinin alt boyutlarında öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin düzeyleri arasında anlamlı bir farkın yalnızca Bilimsel 

İçerik Bilgisinde (t=-3.688; p>0.05) öğretmenler lehine olduğu 

görülmektedir.  Bilimin Doğası (t=-0.719; p>0.05) ve Fen Teknoloji ve 

Toplum (t=-1.549; p>0.05) boyutlarında ise öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında yukarıdaki bulgulara ek olarak öğretmen ve 

öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık ölçeğine verdikleri 

cevapların ölçekte yer alana maddelere göre dağılımları ölçeğin her alt 

boyutu için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde ve frekanslar doğrultusunda 

analiz edilmiş ve bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  

Bu doğrultuda öncelikle öğretmen adayları ve öğretmenlerin Bilimsel 

İçerik Bilgisi alt boyutunda yer alan maddelere ilişkin verdikleri cevaplara 

ait yüzde ve frekans değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4 

incelendiğinde “Bağışıklık sistemi, insanların hastalıklardan kendi 

kendilerine korunmalarında önemli rol oynar.”  ve “Gen, DNA 

molekülünün bir veya daha fazla parçadan oluşan özelleşmiş kısmıdır.” 

maddelerine öğretmen adaylarının tümünün doğru cevap verdiği; “Son 

zamanlarda insanlar karaların, okyanusların ve atmosferin zarar görmesine 

neden olmuşlardır”, “Ekosistemde her tür, doğrudan veya dolaylı olarak, 

diğer türlerle ilişki içindedir”, “İklim değişiklikleri, ekosistemleri etkiler”, 

“Vücut büyüklüğü ve deri rengi gibi farklılıklara rağmen, insanlar aynı 

türde canlılardır”, “İnsan vücudundaki organ sistemleri, belirli görevlere 

sahip değildir”, “İnsan vücudundaki karmaşık organ sistemlerinin kontrol 

edilmesinde koordinasyon (iç kontrol) gereklidir. Hormonlar bu kontrol 

sürecinde önemli rol oynar”, “Yeni doğmuş hayvanlar, önceden herhangi 

bir öğretim almamalarına rağmen belirli davranış örüntüleri sergilerler”  

maddelerine öğretmenlerin tümünün doğru cevap verdiği görülmüştür.  

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin “Bilimin Doğası” alt boyutunda 

yer alan maddelere ilişkin verdikleri cevaplara ait yüzde ve frekans 

değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde, Bilimin Doğası alt 

boyutunda yer alan maddelere öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

tümünün doğru cevapladığı maddeler olmadığı; “Bilim, evrenin işleyişi ile 

ilgili temel kuralların, evrenin her yerinde geçerli olduğunu kabul eder” ve 

“Bilimsel iddiaların geçerliliği veya gerçekliği, araştırılan kavramın 
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gözlemlenmesi ile ortaya çıkar” maddelerine öğretmen adaylarından doğru 

cevap verenlerin sayısı, öğretmenlerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bu maddeler dışında yer alan maddelere öğretmen adayı ve 

öğretmenlerden verilen doğru cevap sayılarının eşit ya da yakın değerlerde 

olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin “Fen Teknoloji Toplum” alt 

boyutunda yer alan maddelere ilişkin verdikleri cevaplara ait yüzde ve 

frekans değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, Fen 

Teknoloji Toplum alt boyutunda yer alan maddelerden “İnsanların günlük 

yaşamda karşılaşabileceği tehlikeli durumlara (araba kullanma ve uçma 

korkusu gibi) karşı verdikleri tepkiler önceki hayat tecrübelerine dayanır” 

maddesine öğretmen adaylarından doğru cevap verenlerin sayısının, 

öğretmenlerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu alt boyutta yer alan 

diğer maddelere öğretmen adayı ve öğretmenlerden verilen doğru cevap 

sayılarının eşit ya da yakın değerlerde olduğu görülmektedir. 

 



Tablo 1. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri 

 N Min. Doğru Sayısı Max. Doğru Sayısı Ortalama Sd 

Bilimsel İçerik Bilgisi 32 18 33 28 3.99 

Bilimin Doğası 32 3 8 6 1.48 

Fen Teknoloji Toplum 32 4 7 6 1.01 

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 32 28 47 39.6 5.01 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri 

 N Min. Doğru Sayısı Max. Doğru Sayısı Ortalama Sd 

Bilimsel İçerik Bilgisi 32 27 34 31 1.98 

Bilimin Doğası 32 4 8 6 1.29 

Fen Teknoloji Toplum 32 3 7 6 1.08 

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 32 36 48 43.25 3.24 

Tablo 3. Öğretmen adayı ve öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerine ilişkin t-testi sonuçları 
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Alt Boyutlar Grup N X sd p t 

Bilimsel İçerik Bilgisi Öğretmen Adayı 32 27.93 3.99 0.000 -3.688 

Öğretmen 32 30.84 1.98 

Bilimin Doğası Öğretmen Adayı 32 6.00 1.48 0.475 -0.719 

Öğretmen 32 6.25 1.29 

Fen Teknoloji Toplum Öğretmen Adayı 32 5.75 1.01 0.126 -1.549 

Öğretmen 32 6.15 1.08 

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Öğretmen Adayı 32 39.68 5.01 0.001 -3.373 

Öğretmen 32 43.25 3.24 

 



Tablo 4. Öğretmen adayı ve öğretmenlerin “Bilimsel İçerik Bilgisi” alt boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara ilişkin 

yüzde ve frekans değerleri 

 Öğretmen adayı Öğretmen 

Bilimsel İçerik Bilgisi 

Maddeleri  

 

 

 

N 

Doğru 

Cevap 

Verenler 

Yanlış ya da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 

 

 

 

N 

Doğru 

Cevap 

Verenler 

Yanlış ya da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 

f % f % f % f % 

Galaksimizde sadece 

birkaç bin tane yıldız 

vardır. 

32 26 

 

81.3 6 

 

18.8 32 30  93.8 2  6.3  

Evrende gezegenimize, 

şekil olarak, benzeyen 

birçok gök cismi vardır 

32 27 

 

84.4 5 

 

15.6 32 31 

 

96.9 1 

 

3.1 

Ekvatora oranla daha kalın 

olan bir hava tabakası tüm 

yer küreyi çevrelemektedir 

32 26 

 

81.3 6 18.8 32 24 

 

75 8  25 

 

Dünyanın ekseni eğiktir. 

Bu eğiklik, iklimsel 

değişikliklere neden olur 

32 27 

 

84.4 5 

 

15.6 32 27 84.4 5  15.6 

 

Son bin yıl içinde iklim çok 

az değişmiştir 

32 20 

 

62.5 12 

 

32.5 32 29 

 

90.6 3 9.4 

 

Yeryüzünde yaşamın var 

olması, atmosferi 

etkilememiştir 

32 25  78.1 7 21.9 32 30  93.8 2  6.3 
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Son zamanlarda insanlar 

karaların, okyanusların ve 

atmosferin zarar görmesine 

neden olmuşlardır 

32 30 

 

93.8 2  6.3 32 32 100   

Biyologlar, canlıları 

gruplara ve alt gruplara 

ayırırlar. Bu sınıflama, 

canlıların yapısı ve 

davranışları dikkate 

alınmadan yapılır 

32 23  71.9 9 

 

28.1 32 25  78.1 7 

 

21.9 

 

İnsan, yaşamı için gerekli 

olan enerjiyi elde ederken 

doğada var olan besin 

zincirleri içinde yer almaz 

32 27 

 

84.4 5 15.6 

 

32 30  93.8  2 6.3 

 

Gen, DNA molekülünün 

bir veya daha fazla 

parçadan oluşan özelleşmiş 

kısmıdır 

32 32 

 

100   

 

32 30  93.8 

 

2 6.3 

 

Canlılarda üreme yoluyla 

genlerin birbirine 

karışması, yavru bireyin 

çok sayıda gen 

kombinasyonuna 

(bileşimine) sahip olmasını 

sağlar 

32 31  96.9 1  3.1 

 

32 30 

 

93.8 2 

 

6.3 
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Ekosistemde her tür, 

doğrudan veya dolaylı 

olarak, diğer türlerle ilişki 

içindedir 

32 28 87.5 4 12.5 

 

32 32 

 

100   

 

Canlılar yaşamlarını 

sürdürebilmek için 

birbirlerine ihtiyaç 

duyarlar. Bu ihtiyaç, 

ekosistemlerin yıllarca yok 

olmadan devam etmesini 

sağlar 

32 30 

 

93.8 2 

 

6.3 32 30 

 

93.8 2 

 

6.3 

 

İklim değişiklikleri, 

ekosistemleri etkiler 

32 29 

 

90.6 3  9.4 

 

32 32 

 

100   

 

Yeni türlerin ortaya 

çıkması, ekosistemleri 

etkiler 

32 29 

  

90.6 3 9.4 

 

32 31 96.9 1  3.1 

 

Kömür ve petrol, 

milyonlarca yıl önce 

oluşmuştur 

32 28 87.5 4  12.5 

 

32 28  87.5 4 

 

12.5 

 

Yeryüzünde yaşam, sadece 

birkaç bin yıl önce ortaya 

çıkmıştır 

32 26 81.3 6 18.8 

 

32 26  81.3 6  18.8 

 

Dişi ve erkek bireylerin 

genlerindeki yeni 

mutasyonlar, yeni kalıtsal 

32 27 

 

84.4 5 15.6 

 

32 31 

 

96.9 1  3.1 
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karakterlerin (özelliklerin) 

oluşmasına neden olmaz 

Yeryüzündeki her şey, 

yaklaşık yüz tane 

elementin farklı şekillerde 

birleşmesinden meydana 

gelmiştir 

32 10 

 

31.3 22 

 

68.8 

 

32 22 

 

68.8 10 

 

31.3 

 

Sıcaklık ve basınca bağlı 

olarak, her madde, farklı 

fiziksel hallerde 

bulunabilir. (Katı, Sıvı 

veya Gaz) 

32 28  87.5 4 

 

12.5 

 

32 26 81.3 6 18.8 

 

Atomların birbirine 

tutunması, her bir atomun 

yörüngesinde bulunan 

elektronların uygun şekilde 

düzenlenmesiyle 

gerçekleşir 

32 28 

 

87.5 4  12.5 

 

32 25  78.1 7 21.9 

 

Evrende, enerji yalnızca 

bir şekilde bulunur 

32 21 

 

65.6 11 

 

34.4 

 

32 30 93.8 2 6.3 

 

Hareketteki değişimler, 

daima dengelenmemiş 

kuvvetlerin etkisiyle 

gerçekleşir 

32 17 

 

53.1 15 46.9 

 

32 23 71.9 9 28.1 
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Evrendeki her madde bir 

diğer maddeye çekim 

kuvveti uygular 

32 22 68.8 10 31.3 

 

32 27 84.4 5 15.6 

Vücut büyüklüğü ve deri 

rengi gibi farklılıklara 

rağmen, insanlar aynı türde 

canlılardır 

32 27 

 

84.4 5 15.6 32 32 

 

100   

 

Bebek ölüm oranı, alınan 

sağlık tedbirleri (lağım 

sularının yaşam 

alanlarından 

uzaklaştırılması gibi), 

temizlik ve hasta bakımı 

gibi etmenlerle ilişkili 

değildir. 

 27 84.4 5 15.6 

 

32 28 

 

87.5 4  12.5 

 

İnsan vücudundaki organ 

sistemleri, belirli görevlere 

sahip değildir 

32 28 

 

87.5 4 

 

12.5 

 

32 32 

 

100   

 

Bağışıklık sistemi, 

insanların hastalıklardan 

kendi kendilerine 

korunmalarında önemli rol 

oynar 

32 32 

 

100   

 

32 31  96.9 1 

  

3.1 

İnsan vücudundaki 

karmaşık organ 

sistemlerinin kontrol 

32 31  96.9 1 

 

3.1 

 

32 32 

 

100   
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edilmesinde koordinasyon 

(iç kontrol) gereklidir. 

Hormonlar bu kontrol 

sürecinde önemli rol oynar. 

Yeni doğmuş hayvanlar, 

önceden herhangi bir 

öğretim almamalarına 

rağmen belirli davranış 

örüntüleri sergilerler 

32 28  87.5 4 

 

12.5 

 

32 32 

 

100   

 

Öğrenme, yeni bir bilginin 

var olan eski bilgilerle 

ilişkilendirilmesiyle 

gerçekleşir 

32 30 93.8 

 

2 

 

6.3 

 

32 29 90.6 3 

 

9.4 

Akıl sağlığı, kişinin 

yaşamının psikolojik, 

biyolojik, bedensel, sosyal 

ve kültürel yönleriyle ilgili 

değildir 

32 30 

 

93.8 2 6.3 

 

32 31 

 

96.9 1 

 

3.1 

 

Biyolojik bozukluklar 

(beyindeki çalışma 

bozuklukları gibi) ağır 

psikolojik rahatsızlıklara 

neden olur 

32 27 

 

84.4 5 

 

15.6 

 

32 29  90.6 3 

 

9.4 

 

Psikolojik sıkıntılar (yakın 

bir akrabanın kaybedilmesi 

gibi) insanların fiziksel 

32 23 71.9 9 28.1 

 

32 30 

  

93.8 2 

 

6.3 
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olarak rahatsızlanmasında 

etkili değildir 

 

Tablo 5. Öğretmen adayı ve öğretmenlerin “Bilimin Doğası” alt boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara ilişkin yüzde ve 

frekans değerleri 

 Öğretmen adayı Öğretmen 

Bilimin Doğası Maddeleri 

 

 

N 

 

Doğru Cevap 

Verenler 

Yanlış ya da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 
N 

Doğru 

Cevap 

Verenler 

Yanlış ya 

da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 

f % f % f % f % 

Bilim, evrenin işleyişi ile 

ilgili temel kuralların, evrenin 

her yerinde geçerli olduğunu 

kabul eder 

32 26 

 

81.3 6 

 

18.8 32 20 62.5 12 32.5 

Yaşamımızın bilimsel 

yollarla 

açıklayamayacağımız birçok 

yönü vardır 

32 25 

 

78.1 7 21.9 32 25  78.1 7 21.9 

Bilimsel iddiaların geçerliliği 

veya gerçekliği, araştırılan 

kavramın gözlemlenmesi ile 

ortaya çıkar 

32 27 

 

84.4 5 

 

15.6 32 22 68.8 10 31.3 
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Bilim insanları, geçmiş 

yaşantılarından, kişisel inanç 

ve değer yargılarından dolayı 

çalışmalarında bilimsel 

bulguların farklı yönlerini 

vurgulayabilirler 

32 20  62.5 12 32.5 32 24 

 

75 8 25 

Araştırma yapan bilim 

insanlarına çalışma sonunda 

belirli bir sonuca ulaşmaları 

gerektiği fikri 

dayatılmamalıdır.(Hissettiril

memelidir) 

32 23 71.9 9 28.1 32 30  93.8 2 6.3 

Bilim alanında yaygın şekilde 

benimsenen gelenekler 

nedeniyle, çoğu bilim insanı 

profesyonelce ve etik 

davranır.(Ahlaki ve dürüst 

şekilde) 

32 21  65.6 11 34.4 32 21 65.6 11 34.4 

Bilimsel ahlak kuralları aynı 

zamanda bilimsel 

araştırmaların sebep 

olabileceği olası zararlar ile 

de ilgilenir 

32 24 

 

75 8 

 

25 32 31  96.9 1 3.1 



Tablo 6. Öğretmen adayı ve öğretmenlerin “Fen Teknoloji Toplum” alt boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara ilişkin 

yüzde ve frekans değerleri 

 Öğretmen adayı Öğretmen 

Fen Teknoloji Toplum 

Maddeleri 

 

 

N 

 

Doğru Cevap 

Verenler 

Yanlış ya da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 
N 

Doğru 

Cevap 

Verenler 

Yanlış ya 

da 

bilmiyorum 

Yanıtını 

Verenler 

f % f % f % f % 

Teknoloji yoluyla 

geliştirilmekte olan yeni araç-

gereç ve teknikler, bilimsel 

araştırmalara çok az katkı 

sağlar 

32 27 84.4 5 15.6 32 30 93.8 2 6.3 

Mühendislik faaliyetleri insan 

toplumunun günlük yaşamını 

bilimsel araştırmalara göre 

daha çabuk ve daha doğrudan 

etkiler 

32 25 78.1 7 

 

21.9 32 29 90.6 3 

 

9.4 

Mühendislik ürünleri 

tasarlanırken çalışmaları 

sınırlayan etmenler de hesaba 

katılır.(Fizik yasaları, 

ekonomik ve siyasi olanaklar 

gibi). En iyi tasarımlar bu gibi 

32 25 

 

78.1 7 

 

21.9 32 30 

 

93.8 2 

  

6.3 
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etmenlerin dengede 

tutulmasıyla oluşturulur 

İnsanların günlük yaşamda 

karşılaşabileceği tehlikeli 

durumlara (araba kullanma ve 

uçma korkusu gibi) karşı 

verdikleri tepkiler önceki 

hayat tecrübelerine dayanır 

32 22 

 

68.8 10 

 

31.3 32 18 

 

56.3 14 

 

43.8 

Ne kadar önlem alınırsa 

alınsın veya ne kadar para 

harcanırsa harcansın, 

herhangi bir teknolojik sistem 

bozulabilir ve işe 

yaramayabilir. 

32 31 

 

96.9 1 

  

3.1 32 31 

 

96.9 1 

 

3.1 

Ülkedeki sosyal ve ekonomik 

güçler, o ülkede hangi 

teknolojilerin geliştirileceği 

konusunda çok az etkilidirler. 

32 24 75 8 

 

25 32 28 

 

87.5 4 

 

12.5 

Teknoloji insan yaşamı 

üzerinde çok az etkilidir 

32 30 

 

93.8 2 

 

6.3 32 31 96.9 1  3.1 

 



Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada öğretmen adayları ve öğretmenleri fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen 

ve teknoloji okuryazarlık düzeyinin belirlenen sınırlara göre yeterli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Akgün, Özden, Çinici, Sonekinci ve Aygün (2014) 

tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeyinin yeterli düzeyde olmadığı; öğretmenlerin fen ve 

teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçların Akgün, Özden, Çinici, Sonekinci 

ve Aygün (2014) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla öğretmen 

adaylarına ilişkin sonuçlardan farklı, öğretmenler boyutundaki ise 

paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu durumun seçilen örneklem 

gruplarında yer alan öğretmen adaylarının farklı özellikte olması ve 

üniversitelerde yapılan öğretim farklılığından kaynaklanabileceği 

söylenebilir.  

Bu araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen ve 

teknoloji okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlığı düzeyleri arasında 

öğretmenler lehine anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulgunun yanı sıra öğretmen adayları ve öğretmenlerin fen ve teknoloji 

okuryazarlık düzeyleri arasında FTOÖ alt boyutları olan Bilimin Doğası 

ve Fen Teknoloji Toplum boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı; fakat 

Bilimsel İçerik Bilgisi alt boyutunda öğretmenler lehine anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonucun kaynağı, 

öğretmenlerin meslekteki çalışma yıllarıyla bağlantılı olabileceği 

söylenebilir. Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki kıdeme göre fen ve 

teknoloji okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

herhangi bir alt problem yer almadığı için herhangi bir analiz 

yapılmamıştır. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarda öğretmenlerin 

mesleki kıdemlerine göre fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin 

farklılaşıp farklılaşmadığına bakılabilir.  

Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık 

testinde yer alan maddelere verdikleri cevaplar incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının bilimsel içerik bilgisindeki yanlış cevap sayılarının bilimin 

doğası ve fen teknoloji çevre alt boyutlarındaki maddelere göre daha az 

sayıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özdemir (2010) tarafından öğretmen 

adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin belirlendiği 

çalışmada öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin 

orta düzeyde olduğu, fakat fen ve teknoloji konusunda bazı kavram 

yanılgılarının yer aldığı, bilimin doğası ve fen teknoloji toplum yapılarında 

ise sırasıyla düşük ve orta düzeyde oldukları ortaya konulmuştur. Bu 
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araştırma sonuçları ile eldeki araştırma sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde, her iki araştırma sonucunda benzerlik olduğu 

görülmektedir. Fakat eldeki bu araştırmada yer alan maddeler 

doğrultusunda öğretmen adaylarının fen ve teknolojiye ilişkin kavram 

yanılgılarının olduğunun söylenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 

bundan sonraki araştırmalarda öğretmen adaylarının bilimsel içerik bilgisi, 

bilimin doğası ve fen-teknoloji-toplum yapılarında var olan kavram 

yanılgılarının ortaya konularak, kavram yanılgılarının giderilmesine 

yönelik özellikle nitel araştırmalar yapılabilir.  

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adayları ve öğretmenlerin fen ve 

teknoloji okuryazarlık düzeyleri incelenmiş ve belirli bir örneklemle sınırlı 

kalınmıştır. Yapılacak bundan sonraki araştırmalarda farklı bölge ve illerde 

de benzer çalışmalar yapılarak Türkiye çapında geniş bir örneklemdeki fen 

bilgisi öğretmen adayı ve öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık 

düzeyleri ortaya konulabilir.  
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Giriş 

Bilgi ve inovasyon çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda 

(Çavuş ve Demircan, 2016) Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde 

bilgiye dayalı bir ekonomik büyüme modeline ihtiyacı olduğu ve 

bunun da ancak inovasyonla mümkün olduğu konusunda herkes 

hem fikir olmasına (Memiş, 2014) rağmen temel bilimlerin önemi 

anlaşılamamaktadır (Cihaner, 2015). Batılı bilim anlayışının 

temelinde Batı Felsefesi bulunmaktadır ve bu batı felsefesi salt bir 

teori etkinliği olmasına rağmen bilim ve teknoloji olarak pratiğini 

de yaratmıştır. Dolayısıyla her şey için biraz daha fazla teori 

etkinliği denmesi gerekmektedir (Dursun, 2009). Yine OECD 

(2013) bir raporunda inovasyonun bilimin omuzlarında olduğunu 

belirtmektedir. Birçok uygulamalı alanda alınan patentler temel 

bilimlerde yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Temel bilimler 

olmadan teknolojik alanlar gelişememektedir. Örneğin 

nanoteknoloji ve bilişim teknolojileri alanlarında alınan patentler 

kimya, malzeme bilimi ve fizik biliminde yapılan çalışmalar ile 

olabilmektedir (OECD, 2013). Temel bilimlerdeki zafiyetten 

ülkenin bilim hayatı, mühendislik ve sağlık alanları ve AR-GE 

çalışmaları doğrudan etkilenecektir (Saraç, 2015). Oysa 

Türkiye’de temel bilimler uzun zamandır bir çöküş süreci 

içindedir ve temel bilimler alanındaki kontenjanlar 

doldurulamadığı için çare olarak bölümler kapatılmaktadır (Çavuş 

ve Demircan, 2016; Karacan, 2016; Salman, 2016; Cihaner, 2015; 

Şeremet, 2015; Memiş, 2014;  Günay, Günay ve Atatekin, 2013). 

Türkiye’de 1933 yılında 1 olan üniversite sayısı 2018 yılı 

itibari ile 129 devlet üniversitesi ve 77 Vakıf Üniversitesi ve 

Meslek Yüksekokulu (72 Üniversite ve 5 meslek yüksekokulu) 

olmak üzere toplam 206 sayısına ulaşmış bulunmaktadır (YÖK, 

2018). Ancak temel bilimlerin kontenjanları ise 2007 – 2009 

yılları arasında yeni bölümler de açılmak suretiyle arttırılmasına 

rağmen doluluk sağlanamadığı için 2010 yılından itibaren sürekli 
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kontenjan azaltılarak 2016 yılında binlere kadar düşmüştür 

(Karacan, 2016, bakınız Tablo 1).   

 

Tablo1:Temel bilimlere kontenjan – yerleşen öğrenci sayıları 

YIL 
Biyoloji Fizik Kimya Matematik 

Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen 

2007 4652 4640 4424 4366 4647 4647 5302 5202 

2008 6609 6604 6324 6255 6568 6522 7116 7085 

2009 7553 6897 6936 4942 7479 6479 7996 7796 

2010 8885 7234 8266 3611 8977 7094 9439 9337 

2011 8004 4339 4504 1545 8008 4582 9861 9377 

2012 5862 1679 2373 555 5883 1969 11224 5454 

2013 2093 1435 1058 563 2405 1647 5722 4953 

2014 1557 1242 834 482 1812 1366 3771 3547 

2015 1310 1297 556 554 1529 1529 3761 3690 

2016 869 848 757 722 1248 1244 1068 1037 

 

Tablo 1’de verilen sayılara göre 2007 ve 2010 yılları arasında 

Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinin kontenjanları sürekli 

artmasına rağmen yerleşen öğrenci sayıları sürekli azaltmaktadır. 

En hızlı ve ani düşüş fizik bölümünde yaşanmıştır. Özellikle 2010 

yılına gelindiğinde biyoloji, fizik ve kimya bölümlerine ayrılan 

kontenjanların yaklaşık olarak 2007 yılındaki sayının iki katına 

çıktığı ve bu tarihten sonrada sürekli düştükleri görülmektedir. 

Matematik bölümünde ise değişim diğer üç bölümden farklıdır. 

2012 yılına kontenjanı sürekli arttırılan matematik bölümünde 

2012 yılında çok ani bir düşüş dikkat çekmektedir. Bu tarihten 

sonra matematik bölümümün de kontenjanları azalan talebe bağlı 

olarak sürekli azaltmıştır. 

Gelinen noktada temel bilimlerin itibarının yükseltilmesi ve 

yüksek puanlı öğrencilerin bu bölümleri tercih etmesinin 

sağlanması amacını gütmekte olan YÖK çeşitli çalışmalar 

yapmaktadır. Örneğin 2010 yılından itibaren kontenjan 

azaltılmasına gidilmesine rağmen temel bilimler kontenjanlarını 

dolduramamış ve taban puan oluşmadığı için Lisans yerleştirme 

sınavında (LYS) barajı aşan herkes girebileceği bölümler haline 

gelmiştir. Bu nedenle 2015 yılından itibaren bir önceki yıl 11’den 
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az öğrenci kaydolan devlet üniversitelerine kontenjan 

verilmemiştir. 2015 yılı için 245 temel bilimler bölümünden 

sadece 145 tanesine kontenjan verilmiştir (Kılanç, 2015). Yine 

2015 yılında TÜBİTAK tarafından ilk 50000’e girip temel 

bilimleri seçen öğrencilere burs verilmesi kararlaştırılmış ancak 

bu durumda iyi öğrencilerin temel bilimlere gelmesini 

sağlayamamıştır (Karacan, 2016). 

Bu bağlamda yükseköğretime giriş sınavında yüzbinlerce 

öğrencinin müfredattan çıkan soruların bulunduğu sayfaları 

çevirmemesinin önemli bir nedeni giriş sistemi ve lise eğitim i ile 

ilişkin olabilir (Saraç, 2015). Hatta temel bilimlerin sorunu 

ilköğretimden başlamaktadır (Karacan, 2016). Temel bilimlerle 

ilköğretimde tanışan öğrenciler eğitim sistemimizdeki sınav 

baskısı nedeniyle merak duygusunu kaybetmekte ve bilimsel 

konulara sınavda soru çıkıp çıkmamasına göre önem 

vermektedirler (Karacan, 2016). Ortaöğretimde ise temel 

bilimlere ilgi tam sağlanamamakta ve rol modeller etkin 

olmamaktadır (Cihaner, 2015). Yine ortaöğretim kurumlarında 

fen alanlarındaki eğitim uygulamalı eğitimden uzaklaşmış 

durumdadır ve laboratuvar çalışmaları önemli olmasına rağmen 

bu olanaklar çok azdır. Bu durum kaliteli öğrencilerin temel 

bilimlere gelmesini engellemekte ve hatta Ankara’nın doğusunda 

bulunan üniversiteler fizik ve kimya bölümlerine öğrenci  bile 

bulamamaktadır (Salman, 2016). Hâlbuki üniversite eğitimi, 

müstakil bir süreç değil, bir ülkenin eğitim ve öğretimdeki diğer 

süreçleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle iyi bir lise eğitimi 

yükseköğretimin niteliğine doğrudan olumlu olarak tesir 

edecektir (Saraç, 2015).  

Ülke için yararlı olan bu programları tercih edenlerin sayısını 

çoğaltmak yerine, temel bilimler tahsili için gerekli bilgi 

donanımına sahip olan öğrencilerin, bu programları seçmelerini, 

kaydolmalarını ve bu programlarda iyi eğitim almalarını 

sağlamaktır (Kılanç, 2015). Bu da öğrencilerin temel bilimlere 

ilişkin kimlik geliştirmeleri ile mümkün olabilir. Bu bağlamda, 

lise öğrencilerinin fizik kimliklerinin gelişimi onların Fizik Bilimi 

ve diğer temel bilimlere yönelmesini kolaylaştıracaktır. Bu 

amaçla çalışmada, üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerinde 

lise fizik kimliklerinin etkisine yönelik bir model geliştirilmiş, 

kariyer çıktı beklentileri, lise fizik deneyimleri, lise fizik 
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kimlikleri ve kariyer seçimlerinin birbirleriyle olan yapısal 

ilişkileri incelenmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerinde 

lise fizik kimliklerinin etkisine yönelik bir model geliştirilmiş, 

kariyer çıktı beklentileri, lise fizik deneyimleri, lise fizik 

kimlikleri ve kariyer seçimlerinin birbirleriyle olan yapısal 

ilişkilerini incelemek amacıyla çok faktörlü karmaşık yordayıcı 

korelasyonel desen kullanılmıştır. Yordayıcı korelasyonel 

araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek 

değişkenlerin birinden yola çıkarak diğeri yordanmaya çalışılır. 

Bu çalışmalarda değeri bilinen değişkene yordayan değişken, 

değeri belirlenecek olan değişkene ölçüt değişken denir. 

(Büyüköztürk ve ark., 2014;  Fraenkel, Wallen, ve Hyun, 2011).  

Bu araştırmanın çalışma grubu, 2015 ve 2016 yılları güz 

dönemleri büyükşehirde bulunan bir devlet üniversitesinin Fen-

Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik 

bölümleri ile Eğitim Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf 

öğrencileridir. Araştırmada lise fizik kimliklerinin öğrencilerin 

bölüm seçimlerini yordama derecesi inceleneceği için her 

bölümden öğrenciye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 

araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden 

tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, 

belli alt grupların özellikleri belirlemek ve gruplar arasında 

karşılaştırma yapmak amacıyla tercih edilmektedir 

(Büyüköztürk ve ark., 2014). 

Araştırmaya 712 katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcıların 

veri toplama araçlarına verdiği yanıtlar ön değerlendirmeye tabi 

tutulmuş maddelerin çocuğunu boş bırakan (en az %5) 19 

gözlem analiz dışı bırakılmıştır. Analizler 693 katılımcıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan katılımcıların 

demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Çalışma grubunun demografik özelliklerine göre dağılımları 

Değişken Gruplar Frekans Yüzde Yığılma 

 Bayan 539 77.8 77.8 

Cinsiyet Erkek 154 22.2 100.0 

 Toplam 693 100.0  

Bölüm 

Fizik 43 6.2 6.2 

Matematik  115 16.6 22.8 

Kimya  74 10.7 33.5 

Biyoloji  81 11.7 45.2 

Fizik Öğrt.  34 4.9 50.1 

Matematik Öğrt. 181 26.1 76.2 

Kimya Öğrt. 31 4.5 80.7 

Biyoloji Öğrt. 44 6.3 87.0 

Fen Bilgisi Öğrt. 90 13.0 100.0 

Toplam 693 100.0 100.0 

 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde, araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiş geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış 

(Süzük, 2017) Demografik Bilgiler Anketi, Lise Kariyer Çıktı 

Beklentileri ve Fizik Deneyimleri Anketi ve Fizik Kimliği 

Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, yapısal eşitlik modellemesi 

türlerinden melez yol analizi ile incelenmiştir. Araştırmadaki 

işlem adımları ele alındığında yol analizine ilişkin sayıltılar 

(kayıp değerler, çok yönlü uç değerler, örneklem büyüklüğü, 

çok değişkenli normallik, çok değişkenli doğrusallık, 

eşvaryanslık, çoklu doğrusal bağlantı) test edilmiş, tüm 

değişkenlerin birlikte olduğu ölçme modeli testi yapılmış ve her 

denenceye dair oluşturulmuş yol analizi modelleri ele 

alınmıştır. İlgili yol analizi modellerindeki yol katsayıları ile 

model uyum indeksleri (χ2, RMSEA, SRMR, TLI, CFI) 

incelenmiştir. 
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Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara yer 

verilmektedir. Katılımcıların lise fizik kimliği puanlarının bölümlerine 

göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Fizik Kimliği puanlarının bölüm değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları 

Tabloda görülebileceği üzere, fizik kimliği ölçeği aritmetik 

ortalamalarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda bölüm gruplarının 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (F=14.26;01). Bu işlemin ardından 

ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 

tekniklerine geçilmiştir. 

Puan 
Grupl

ar 

 

N x̅ Var. K. KT 

 

Sd KO F p 

Fizik 

Kimli

ği 

Ölçeği 

FEF-

Kimy

a 

 

74 2.40 
G.Aras

ı 
60.27 8 

7.53 14.26 .00

0 

FEF-

Bio 

 
81 2.36 G.içi 

361.4

2 

684 .53   

FEF-

Mat 

 
115 2.84 

Topla

m 

421.6

8 

692    

FEF-

Fizik 

 
43 3.36   

    

AEF-

Kimy

a 

 

31 2.69   

    

AEF-

Bio 

 
44 2.59   

    

AEF-

Fen 

 
90 2.85   

    

AEF-

Mat 

 
181 2.89   

    

AEF-

Fizik 

 
34 2.48   
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ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma 

tekniğinin kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s 

testi ile grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup 

olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların homojen olduğu 

saptanmıştır (LF=1.108;05). Bunun üzerine varyansların 

homojen olması durumunda yaygınlıkla kullanılan Tukey çoklu 

karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen Tukey 

çoklu karşılaştırma analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Fizik kimliği puanlarının öğrencilerin bölüm değişkenine göre hangi alt 

gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonrası post-hoc Tukey testi sonuçları 

(I) Alt Bolum (J) Alt Bolum 

Ortalama Fark 

 (I-J) Shx p 

KmyF BioF ,03882 ,11689 1,000 

BioA -,19038 ,13838 ,907 

KmyA -,28956 ,15552 ,640 

FenA -,45021* ,11407 ,003 

MatA -,48738* ,10030 ,000 

MatF -,43657* ,10833 ,002 

FzkF -,95270* ,13939 ,000 

FzkA -1,07908* ,15060 ,000 

BioF KmyF -,03882 ,11689 1,000 

BioA -,22920 ,13613 ,757 

KmyA -,32837 ,15352 ,447 

FenA -,48903* ,11133 ,000 

MatA -,52620* ,09717 ,000 

MatF -,47538* ,10544 ,000 

FzkF -,99152* ,13715 ,000 

FzkA -1,11790* ,14854 ,000 

BioA KmyF ,19038 ,13838 ,907 

BioF ,22920 ,13613 ,757 

KmyA -,09917 ,17045 1,000 

FenA -,25983 ,13372 ,584 

MatA -,29700 ,12218 ,269 
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MatF -,24618 ,12885 ,607 

FzkF -,76232* ,15587 ,000 

FzkA -,88870* ,16598 ,000 

KmyA KmyF ,28956 ,15552 ,640 

BioF ,32837 ,15352 ,447 

BioA ,09917 ,17045 1,000 

FenA -,16066 ,15138 ,979 

MatA -,19782 ,14129 ,898 

MatF -,14701 ,14710 ,986 

FzkF -,66314* ,17127 ,004 

FzkA -,78953* ,18051 ,000 

FenA KmyF ,45021* ,11407 ,003 

BioF ,48903* ,11133 ,000 

BioA ,25983 ,13372 ,584 

KmyA ,16066 ,15138 ,979 

MatA -,03717 ,09376 1,000 

MatF ,01365 ,10230 1,000 

FzkF -,50249* ,13476 ,006 

FzkA -,62887* ,14633 ,001 

MatA KmyF ,48738* ,10030 ,000 

BioF ,52620* ,09717 ,000 

BioA ,29700 ,12218 ,269 

KmyA ,19782 ,14129 ,898 

 

FenA  ,03717 ,09376 1,000 

MatA MatF ,05081 ,08668 1,000 

FzkF -,46532* ,12332 ,005 

FzkA -,59171* ,13587 ,001 

MatF KmyF ,43657* ,10833 ,002 

BioF ,47538* ,10544 ,000 

BioA ,24618 ,12885 ,607 

KmyA ,14701 ,14710 ,986 

FenA -,01365 ,10230 1,000 

MatA -,05081 ,08668 1,000 
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FzkF -,51613* ,12993 ,003 

FzkA -,64252* ,14190 ,000 

FzkF KmyF ,95270* ,13939 ,000 

BioF ,99152* ,13715 ,000 

BioA ,76232* ,15587 ,000 

KmyA ,66314* ,17127 ,004 

FenA ,50249* ,13476 ,006 

MatA ,46532* ,12332 ,005 

MatF ,51613* ,12993 ,003 

FzkA -,12638 ,16682 ,998 

FzkA KmyF 1,07908* ,15060 ,000 

BioF 1,11790* ,14854 ,000 

BioA ,88870* ,16598 ,000 

KmyA ,78953* ,18051 ,000 

FenA ,62887* ,14633 ,001 

MatA ,59171* ,13587 ,001 

MatF ,64252* ,14190 ,000 

FzkF ,12638 ,16682 ,998 

Tablo 4’de verilen Fizik kimliği ölçeği puanlarının bölüm değişkenine 

göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Tukey testi sonucunda; 

i. Kimya grubu ile Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik 

Öğretmenliği, Matematik, Fizik ve Fizik Öğretmenliği grupları arasında 

Kimya grubu aleyhine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir 

farklılık saptanmıştır. Bu durum, Kimya grubundaki öğrencilerin diğer adı 

geçen gruplara göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

ii. Biyoloji grubu ile Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik 

Öğretmenliği, Matematik, Fizik ve Fizik Öğretmenliği grupları arasında 

Biyoloji grubu aleyhine istatistiksel olarak (p<.01) düzeyinde anlamlı bir 

farklılık saptanmıştır. Bu durum, Biyoloji grubundaki öğrencilerin diğer 

adı geçen gruplara göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip olduklarını 

ortaya koymaktadır. 

iii. Biyoloji Öğretmenliği grubu ile Fizik ve Fizik Öğretmenliği 

grupları arasında Biyoloji Öğretmenliği grubu aleyhine istatistiksel olarak 

(p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, Biyoloji 

Öğretmenliği grubundaki öğrencilerin diğer Fizik ve Fizik Öğretmenliği 
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gruplarına göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

iv. Kimya Öğretmenliği grubu ile Fizik ve Fizik Öğretmenliği 

grupları arasında Kimya Öğretmenliği grubu aleyhine istatistiksel olarak 

(p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, Kimya 

Öğretmenliği grubundaki öğrencilerin diğer Fizik ve Fizik Öğretmenliği 

gruplarına göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

v. Fen Bilgisi Öğretmenliği grubu ile Fizik ve Fizik Öğretmenliği 

grupları arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği grubu aleyhine istatistiksel 

olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, Fen 

Bilgisi Öğretmenliği grubundaki öğrencilerin diğer Fizik ve Fizik 

Öğretmenliği gruplarına göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip 

olduklarını ortaya koymaktadır. 

vi. Matematik Öğretmenliği grubu ile Fizik ve Fizik Öğretmenliği 

grupları arasında Matematik Öğretmenliği grubu aleyhine istatistiksel 

olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, 

Matematik Öğretmenliği grubundaki öğrencilerin diğer Fizik ve Fizik 

Öğretmenliği gruplarına göre daha az fizik kimliği düzeyine sahip 

olduklarını ortaya koymaktadır. 

vii. Matematik grubu ile Fizik ve Fizik Öğretmenliği grupları arasında 

Matematik grubu aleyhine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı 

bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, Matematik grubundaki öğrencilerin 

diğer Fizik ve Fizik Öğretmenliği gruplarına göre daha az fizik kimliği 

düzeyine sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 

viii. Fizik ve Fizik Öğretmenliği grupları arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Çalışmada oluşturulan varsayımsal model ise aşağıda 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Araştırma için oluşturulan yapısal eşitlik 

modellemesi ve yol diyagramı 

G1: Gözlenen Değişkenler 1 – Tanınma Alt Boyutunu 

Oluşturan Değişkenler 

G2: Gözlenen Değişkenler 2 – İlgi Alt Boyutunu Oluşturan 

Değişkenler 

G3: Gözlenen Değişkenler 3 – Yeterlik/Performans Alt 

Boyutunu Oluşturan Değişkenler 

G4: Gözlenen Değişkenler 4 – Lise Kariyer Çıktı 

Beklentileri Değişkenleri 

G5: Gözlenen Değişkenler 5 – Lise Fizik Deneyimleri 

Değişkenleri 

G6: Gözlenen Değişkenler 6 – Bölüm Değişkeni 

Ö1: Örtük Değişken 1 – Tanınma Örtük Değişkeni 

Ö2: Örtük Değişken 2 – İlgi Örtük Değişkeni 

G4 ve G5 

G1 G2 G3 

Ö1 Ö2 
Ö3 

Ö4 

G6 
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Ö3: Örtük Değişken 3 – Yeterlik/Performans Örtük 

Değişkeni 

Ö4: Örtük Değişken 4 – Lise Fizik Kimliği Örtük Değişkeni 

Oluşturulan modelin uyum iyiliği değerleri ise Tablo 

5’de verilmektedir. 

 

Tablo 5: Melez yol analizi modeli uyum iyiliği indeksleri 

Uyum İndeksi Model Değeri Değerlendirme 

TLI 0.935 Mükemmel’ e yakın uyum 

CFI 0.941 Mükemmel’ e yakın uyum 

SRMR 0.030 Mükemmel uyum 

RMSEA 0.029 Mükemmel uyum 

χ2/sd (1551.152/1026) =  1.51 Mükemmel uyum 

Tablo 5’e göre fizik kimliği ölçme modelinin uyum 

iyiliği indeksleri mükemmel uyum seviyesinde denilebilir. Bu 

çerçevede sonuç olarak oluşturulan modelin doğrulandığı 

söylenebilir. 

Son olarak oluşturulan ve doğrulanan modelin belirleme 

katsayısı .165 olarak elde edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı 

olan bu sonuca göre Fizik Kimliği değişkeni araştırma grubunu 

oluşturan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bölüm 

değişkenindeki varyansın %16.5’ini açıklamaktadır. 
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Sonuçlar ve Tartışma 

İlk olarak öğrencilerin bölümlerine göre lise fizik kimliği puanları 

incelendiğinde fizik ve fizik öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin lise fizik kimliği puanları diğer bölüm öğrencilerinden anlamlı 

olarak farklı çıkmıştır. Fizik ve fizik öğretmenliği öğrencilerinin puanları 

arasındaki fark ise anlamlı değildir. Bu durum fizik ve fizik öğretmenliğini 

seçen öğrencilerin bu bölümleri seçmelerinde lise fizik kimliklerinin bir 

etkisinin olduğunun göstergesi olarak görülebilir. Yine matematik, 

matematik öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin lise fizik 

kimlikleri biyoloji ve kimya öğrencilerinin lise fizik kimliği puanlarından 

anlamlı olarak farklı çıktığı belirlenmiştir. Bu durum lise matematik ve 

fizik derslerinin fizik ve matematik alanında kariyer seçimini beraberce 

etkilediğinin bir göstergesi olabilir. Bu bulguyla paralel olarak ilgili alan 

yazında Lock, Hazari ve Potvin (2013) matematik ilgisinin fizik kariyer 

seçimini pozitif olarak etkilediğini belirtmektedirler. Yine Godwin ve ark. 

(2016)  mühendislik alanında kariyer seçimini hem fizik hem de matematik 

kimliğinin etkilediğini ve Godwin ve ark. (2013)  yaptıkları yapısal eşitlik 

modellemesi çalışmasında mühendislik kimliğinin fizik, matematik ve fen 

kimliklerinin etkisi ile oluştuğunu bulmuşlardır. 

İkinci olarak melez yol analizi sonuçlarına göre öğrencilerin lise fizik 

kimlikleri seçtikleri bölüme etki etmektedir. Buna göre öğrencilerin bölüm 

değişkeni varyansının %16.5’i lise fizik kimliği değişkeni ile 

açıklanmaktadır. İlgili alan yazındaki birçok çalışma (örneğin, Lock ve 

ark., 2013; Hazari ve ark., 2010; Carlone ve Johnson, 2007; Shanahan, 

2007; Barton ve Yang, 2000) öğrencilerin lise fizik kimliklerinin fen 

bilimleri ile ilişkili kariyer seçimlerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Yine Tai, Sadler ve Mintzes (2006) yaptıkları boylamsal çalışmada 

ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerin yüksek fen kimliğinin üniversitede fen 

bilimleri kariyeri seçmelerini yordadığını bulmuşlardır. 
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Giriş  

Araştırmalarda motivasyonun öğrenme ile ilişkisinden ve öğrenme 

sürecindeki rolünden bahsedilmiştir (Akbaba, 2006; Seven & Engin, 2008; 

Uzun & Keleş, 2010). Motivasyonun öğrenme ve davranış üzerindeki 

etkinliği kabul edilmesine rağmen genellikle bir öğretim tasarımında nasıl 

kullanılacağı, öğrenci motivasyonunun nasıl sağlanıp devam ettirileceği 

yeterince bilinemediğinden, eğitim tasarımında motivasyonun nasıl yer 

alacağı tam olarak belirtilememektedir (Keller, 1987b; Tahiroğlu, 2015). 

Keller’in birçok teoriyi (bilişsel öğrenme, sosyal öğrenme, beklenti-değer 

teorisi gibi) bir araya getirerek oluşturduğu ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction) motivasyon modeli bu eksikliği gidermek için 

öğrenci odaklı, sistematik bir tasarım modelidir (Shellnut, 1996). Keller’in 

yaklaşımında öğrenme içsel bir süreçtir (Richey, 1995; Akt. Shellnut, 

1996). Öğrenme ürünleri yalnızca öğrenilmesi istenilen bilgi ve beceri 

değil, aynı zamanda motivasyondur (Keller, 1987a; Keller, 1987b). 

Modelin uygulandığı araştırmalar incelendiğinde, daha çok bilgisayar 

ortamında ya da uzaktan eğitimde olumlu sonuçlar verdiği anlaşılsa da 

sınıf ortamındaki uygulamaların da başarılı olduğu belirlenmiştir 

(Çolakoğlu, 2009; Erdoğdu, 2015; Feng & Tuan, 2005; Kutu, 2011; 

Tahiroğlu, 2015; Visser & Keller, 1990).  

Ülkemizde fen eğitimi bağlamında fizik öğretiminde, öğretimin 

çıktılarından biri olarak görülen bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesi fizik 

öğretiminin temel amacı olarak ortaöğretim fizik programında (MEB, 

2013) ifade edilmiştir. Ancak ülkemizde ortaöğretim fizik dersi için 

yükseköğretime geçiş sınavlarında fizik öğrenme düzeyinin düşük olduğu 

görülmektedir (Morgil & Bayarı, 1996). Benzer şekilde Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Sınavları’nda (PISA) fen bilimleri okuryazarlığı 

alanında düşük başarılı ülkeler arasında yer alınmaktadır (Eraslan, 2009; 

MEB, 2016). Bu durum öğrencilerin fen öğrenmeye daha fazla 

güdülenmeleri gerektiğini işaret etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın 

amacı ARCS Motivasyon Modelinin lise öğrencilerinin fizik dersine 

yönelik motivasyonuna etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.  
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Yöntem  

Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele uygun 

olarak yürütülmüştür. ARCS Motivasyon Modelinin uygulandığı grup 

deney grubu, farklı uygulama yapılmayan grup kontrol grubu olarak, 

akademik başarıları istatistiksel anlamda farklılık göstermeyen iki grup 

arasından rastgele seçim ile belirlenmiştir.  

Araştırma 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı birinci yarıyılında İstanbul 

ilinde bir devlet okulunda lise 10. sınıfta fizik dersi öğrenimi gören 59 

(deney grubunda 31, kontrol grubunda 28) öğrenci ile altı haftalık (12 ders 

saati) sürede yürütülmüştür.  

Çalışmada bağımlı değişken olan öğrencilerin fizik dersine yönelik 

motivasyonlarının ölçülmesinde 2011 yılında Glynn, Brickman, 

Armstrong, ve Taasoobshirazi tarafından geliştirilen Fen Motivasyon 

Anketi (Science Motivation Questionnaire SMQ-II) kullanılmıştır. Türkçe 

uyarlaması da bulunan ankette yer alan fen ifadeleri fizik olarak 

değiştirilerek güvenirlik çalışması yeniden yapılmıştır (Süzük, 2016) ve 

Fizik Motivasyon Anketi (FMA) olarak isimlendirilmiştir.  FMA, beşer 

maddelik beş faktörden olmak üzere toplam yirmi beş maddeden ibaret 

olup, 5’ li Likert tipinde hazırlanmıştır (4 = her zaman, 3 = sık sık, 2 = 

bazen, 1 = nadiren, 0 = hiçbir zaman). Ankette yer alan faktörler şu şekilde 

sıralanabilir: İçsel motivasyon, kariyer motivasyonu, öz belirleme (kendini 

tanıma), öz yeterlilik ve not motivasyonu. Anketten alınabilecek 

maksimum puan 100’dür.  

Uygulama öncesinde FMA deney ve kontrol gruplarına ön test olarak 

uygulanmıştır. Kontrol grubunda dersler 5E Öğretim Modeline göre 

yapılmıştır. Deney grubunun dersleri 5E Öğretim Modeli ve ARCS 

Motivasyon Modeli Stratejilerinin birlikte uygulandığı bir planlama ile 

işlenmiştir. Planlamada ve derslerin işlenişinde öğretim yöntem ve 

teknikleri ile öğretim araçları her iki grupta aynı şekilde aynı öğretmen 

tarafından kullanılmıştır. ARCS Motivasyon modelinin uygulanmasında 

şu on aşamalı plan uygulanmıştır (Keller, 2010): 1. Öğrenme süreci ile 

ilgili bilgileri öğrenme,  2. Öğrenci bilgileri edinme 3. Kitleyi analiz etme, 

4. Mevcut malzemeleri analiz etme, 5. Hedefleri ve ölçekleri listeleme, 6. 

Potansiyel stratejileri listeleme, 7. Stratejileri seçme ve tasarlama, 8. 

Eğitim-öğretime entegre etme, 9.Materyalleri seçme, geliştirme ve 

değerlendirme, 10. Revize etme. Uygulama bitiminde deney ve kontrol 

gruplarına Fizik Motivasyon Anketi son test olarak uygulanmıştır. 

Bulgular  

İstatistiksel analizler öncesinde Shapiro Wilks testi ile veriler 

incelenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Veriler 
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ilişkili örneklem t test ve ilişkisiz örneklem t test ile %95’lik güven 

aralığında analiz edilmiştir.  

Grupların motivasyon ön testinden aldıkları puanların ortalamaları 

ilişkisiz örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Motivasyon Puan 

Ortalamaları 

Gruplar N X̅ SS SH 

Deney Grubu 31 46,00 13,64 2,45 

Kontrol 

Grubu 

28 52,00 14,67 2,77 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Motivasyon Puanlarının 

İlişkisiz Örneklem t-testi Sonuçları 

Gruplar N Sd. SS t p 

Deney Grubu 31 57 -6,00 -1,628 0,109 

Kontrol 

Grubu 

28     

Tablo 1’de kontrol grubunun motivasyon ön test puan ortalamasının 

deney grubuna göre yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bu fark Tablo 2’de 

görüldüğü gibi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t(57)=-1,628; 

p>0.05).  

Grupların motivasyon son testinden aldıkları puanların ortalamaları 

ilişkisiz örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Motivasyon Puan 

Ortalamaları 

Gruplar N X̅ SS SH 

Deney Grubu 31 57,45 15,65 2,81 

Kontrol 

Grubu 

28 53,03 18,94 3,58 
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Motivasyon Puanlarının 

İlişkisiz Örneklem t-testi Sonuçları 

Gruplar N Sd. SS t p 

Deney Grubu 31 57 4,42 -0,980     0,331 

Kontrol 

Grubu 

28     

 

Tablo 3’e göre deney grubunun motivasyon son test puan ortalamasının 

kontrol gruuna göre yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bu fark Tablo 4 ’te 

görüldüğü gibi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t(57)=0,980; 

p>0.05).  

Kontrol grubunun motivasyon ön testinden aldıkları puan ortalaması ile 

motivasyon son testinden aldıkları puanların ortalamaları ilişkili örneklem 

t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 5. Kontrol Grubu Ön-test ve Son-test Motivasyon Puan 

Ortalamaları  

Gruplar N X̅ SS SH 

Son test 28 53,03 18,94 3,58 

Ön test 28 52,00 14,67 2,77 

 

Tablo 6. Kontrol Grubu Ön-test ve Son-test Motivasyon Puanlarının 

İlişkili Örneklem t-Testi Sonuçları 

 X̅ SS SH t sd p 

Son test – 

Ön test 

1,04 15,20 2,87 0,361 27 0,721 

Tablo 5’te görüldüğü gibi kontrol grubunun motivasyon puan 

ortalaması motivasyon son testinde, ön teste göre 1,04 puanlık bir artış 

göstermiştir. Analiz sonucuna göre kontrol grubundaki öğrencilerin 

motivasyonundaki artış Tablo 6’ya göre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (t=0,361; p>0,05) 
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Kontrol grubunun motivasyon ön testinden aldıkları puan ortalaması ile 

motivasyon son testinden aldıkları puanların ortalamaları ilişkili örneklem 

t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 7. Deney Grubu Ön-test ve Son-test Motivasyon Puan Ortalamaları 

Gruplar N X̅ SS SH 

Son test 31 57,45 15,65 2,81 

Ön test 31 46,00 13,64 2,45 
 

 

Tablo 8. Deney Grubu Ön-test ve Son-test Motivasyon Puanlarının 

İlişkili Örneklem t-Testi Sonuçları 

 X̅ SS SH t sd p 

Son test – 

Ön test 

11,45 13,90 2,50 4,586 30 0,00 

Tablo 7’de görüldüğü gibi deney grubunun motivasyon puanı, son testte 

ön teste göre 11,45 puanlık bir artış göstermiştir. Artışın manidarlığı ilişkili 

örneklem t testi ile Tablo 8 ile incelenmiştir. Analiz sonucuna göre deney 

grubundaki öğrencilerin motivasyonundaki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Ayrıca etki büyüklüğü hesaplanmıştır (d = 0,82, ɳ2 = 0,41). 

Hesaplanan bu geniş etki büyüklüğüne göre, oluşan motivasyon puanlarına 

ait varyansın % 41’inin ARCS motivasyon modeli uygulanmasına bağlı 

olarak ortaya çıktığı söylenebilir.  

Tablo 9. Deney Grubunun Motivasyon Testinin Faktörleri İçin Son-test ve 

Ön-test Puan Ortalamalarının İlişkili Örneklem t Testi 
Son Test-Ön Test X̅ SS SH t Sd. p 

 
Kariyer 

Motivasyonu  0,32 5,14 0,97 0,331 27 0,743 

 
Öz Yeterlik 

Motivasyonu  ,64 4,11 ,78 ,827 27 ,415 

 İçsel Motivasyon  ,93 4,88 ,92 1,006 27 ,323 

 
Kendini Tanıma 

Motivasyonu  ,14 4,07 ,77 ,186 27 ,854 

 Not Motivasyonu  -1,00 3,04 ,57 -1,739 27 ,093 
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Deney grubunun motivasyon testi puan artışı (x=11.45) ve kontrol 

grubunun motivasyon testi puan artışı (x=1.04) değerleri ilişkisiz örneklem 

t testi ile karşılaştırılmış ve deney grubu lehine anlamlı farklılık elde 

edilmiştir (t(57)= 2.75; p<0.05).   

Tablo 9 deney grubuna ait motivasyon faktörleri için son-test ve ön-test 

puanlarının farklarını vermektedir. Buna göre deney grubunun kariyer 

motivasyonu hariç motivasyonun tüm diğer faktörlerinde anlamlı bir artış 

gözlemlenmiştir.  

Tartışma ve Sonuç 

ARCS Motivasyon Modelinin uygulandığı deney grubu ile modelin 

uygulanmadığı kontrol grubunun motivasyonları arasında uygulama 

öncesinde bir fark yoktur. Benzer şekilde iki grubun uygulama sonrasında 

da motivasyonları arasında bir fark oluşmamıştır. Ancak, deney grubu 

uygulama sonrasında, uygulama öncesine göre fiziğe dair motivasyonunu 

anlamlı bir şekilde artırmıştır. ARCS modelinin öğrencilerin genel 

motivasyonunu olumlu etkilediği ve artırdığı bulgusu Balantekin ve Bilgin 

(2017), Feng ve Tuan (2005) ve Kutu (2011) tarafından ortaya konulan 

bulgular ile örtüşmektedir. ARCS modeli öğrencilerin dikkatlerini 

çekerek, bu ilgiyi ders boyunca sürdürerek, onların konuya ilişkin beklenti 

ve ihtiyaçlarını karşılayarak, kendilerine yönelik güven duygularını 

artırarak ve öğrenme süreç ve sonuçlarından memnun olmaları için 

stratejiler üreterek motive olmalarını ve öğrenme isteklerinin kalıcı 

olmasını sağlamaktadır.  

Bu çalışmada ARCS modelinin öğrencilerin içsel motivasyonlarını 

artırdığı bulunmuştur. Ancak bu bulgu Dede (2003) tarafından elde edilen 

bulgu ile uyuşmamaktadır.  Dede (2003)’ün araştırmasında içsel 

motivasyonda artış gözlenmemiş ancak dışsal motivasyonda bir artış 

olmuştur. ARCS modeli öz yeterlilik motivasyonunu, kendini tanımaya 

yönelik motivasyonu ve yüksek not almaya yönelik motivasyonu da 

artırmıştır. Diğer taraftan kariyer motivasyonunda anlamlı bir artışın 

olmaması, fen bilimlerini öğrenmenin, anlamanın ve bilmenin öğrenciler 

için gelecekteki kariyerlerine faydalı olacağı yönünde bir güdüm 

oluşturmadığına işaret etmektedir.  

ARCS modelinin uygulanmasında amaç, motivasyonu en yüksek 

değere ulaştırmak yerine, öğrencilerin performansını artırmak için gerekli 

bir düzeye getirmektir. Öğrenenin performansının en yüksek değerini 

oluşturabilecek yeterli bir motivasyon değerine ulaşılması ve sürdürülmesi 

yani en uygun motivasyon aralığının sağlanması, öğrenenin performansı 

için önemlidir (Keller, 1987a). Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda 

öğrencilerin fizik dersine yönelik motivasyonunun artırılmasında ARCS 

Motivasyon Modelinin olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  



[714] 
 

Kaynakça 

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi. Kazım 

Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-361 

Balantekin, Y., & Bilgin, A.  (2017).  ARCS Motivasyon Modeli’ nin 

öğrencilerin motivasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarına 

etkisi. Elementary Education Online, 16(1), 161-177. 

Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS motivasyon modeli kullanılarak 

oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygulamalarındaki 

öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Bölümü. Eğitim Programları ve Öğretimi. 

Zonguldak.  

Dede, Y. (2003). ARCS Motivasyon Modeli’nin öğrencilerin 

matematiğe yönelik motivasyonlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 173-182. 

Eraslan, A. (2009). Finlandiya'nın PISA' daki başarısının nedenleri: 

Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen 

ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2). 

Erdoğdu,  F. (2015). Uyarlanabilir motivasyon stratejileri kullanmanın 

öğrenci motivasyonu ve başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. Eğitim Teknolojisi Programı. 

Ankara.  

Feng, S. & Tuan, H. (2005). Using ARCS Model to promote 11th 

graders’ motivation and achievement in learning about acids and bases. 

International Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 463–

484 

Glynn S.M., Brickman, P., Armstrong, N.,  & Taasoobshirazi G. (2011) 

Science Motivation Questionnaire II: Validation with science majors and 

nonscience majors. Journal of Research in Scıence Teachıng,  48(10), 

1159–1176  

Keller, J. M. (1987a). Development and use of the ARCS Model of 

instructional design. Journal of Instructional Development. 10 (3), 2-9 

Keller, J. M. (1987b). Strategies for stimulating the motivation to learn. 

Performance and Instruction, 26 (8), 1-7. 

Keller J. M., (2010). Motivational design for learning and performance: 

The ARCS model approach. New York: Springer. 



[715] 
 

Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. sınıf kimya 

dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi (Yayımlanmamış doktora 

tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve 

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kimya Eğitimi Bilim Dalı. Erzurum.  

MEB. (2013). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı. MEB Yay. 

Ankara. 

MEB, (2016). PISA 2015 Ulusal Rapor. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ankara.  

Morgil, F. İ. & Bayarı, S. (1996). ÖSS ve ÖYS fizik sorularının soru 

alanlarına göre dağılımı, çözülebilirlikleri ve başarının bağlı olduğu 

etkenler. Momentum, 2(3), 2. 

Seven, M. A., & Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen 

faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 

189-212 

Shellnut, B. (1996). John Keller: A Motivating Influence in The Field 

of Instructional Systems Design. 

[http://arcsmode.ipower.com/pdf/Biographical%20Information.pdf] 4 

Şubat 2017 tarihinde erişilmiştir. 

Süzük, E. (2016). Lise öğrencileri için fizik motivasyon ölçeği: Türkçe 

formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. In International Conference on 

Quality in Higher Education Proceedings Book, Sakarya-TURKEY, 

November 24-25, 2016. Erişim adresi: http://www.icqh.net/icqhpubs 

Tahiroğlu, M. (2015). ARCS Motivasyon Modeli’ nin İlkokul 4. Sınıf 

Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyonlarına ve 

Başarı Düzeylerine Etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of 

World of Turks, 7(2), 261-285 

Uzun, N. & Keleş, Ö. (2010) Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun 

Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-16 

Visser, J., & Keller, J. M. (1990). The clinical use of motivational 

messages: An inquiry into the validity of the ARCS model of motivational 

design. Instructional Science, 19, 467-500. 

 

 



DİSİPLİNLERARASI BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ: 

ÇÖP KUTUSUNDAN ÇIKAN SAĞLIK 

 

Dr. Aslı UYSAL 

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 

Dr. Bahadır YILDIZ 

Hacettepe Üniversitesi 

Giriş 

Bireyi “öğrenme”ye yönlendiren en önemli güç “merak” duygusudur. 

Birey, küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu merak duygusuyla 

çevresindeki olayları anlamlandırmaya çalışır. Fen eğitimi ile öğrencilerin 

merak ettiği sorulara cevap arayan, sorgulayan, araştıran, karşılaştığı 

problemlere çözüm üreten bireyler olmaları amaçlanmaktadır. 

“Bilimin amacı, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar 

geliştirerek teoriler oluşturmak; ilke ve kavramları keşfetmektir. Bilimsel 

süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı 

anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak 

bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması hedeflenmektedir” (MEB, 2018-

a, s.10) Bir başka deyişle fen eğitiminin amacı bilimi ve bilimin doğasını 

anlamaktır. Bilimin doğasının temelinde de merak duygusu vardır.  

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında kazandırılmak istenen 

beceriler, bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, mühendislik ve 

tasarım becerileri olmak üzere üç grupta toplanmıştır (MEB, 2018-a):  

Bilimsel Süreç 

Becerileri 
Yaşam Becerileri 

Mühendislik ve 

Tasarım Becerileri 

 Gözlem yapma 

 Ölçme 

 Sınıflama 

 Verileri kaydetme 

 Hipotez kurma 

 Verileri kullanma ve 

model oluşturma 

 Değişkenleri 

değiştirme ve kontrol 

etme 

 Deney yapma 

 

 Analitik düşünme 

 Karar verme 

 Yaratıcı düşünme 

 Girişimcilik 

 İletişim 

 Takım çalışması 

 Yenilikçi (inovatif) 

düşünme 

Fen bilimleri dersi öğretim programı ile öğrencilerin günlük yaşam 

sorunlarına ilişkin sorumluluk almasını ve bu sorunları çözmede fen 
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bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam 

becerilerinin kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır (MEB, 2018-a). 

Öğrencilerin günlük yaşamlarındaki olayların fen dersiyle 

ilişkilendirilmesi anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi (Smith & Siegel, 2004; 

Martin, 1997) ve öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisinin artmasını 

(Andree, 2003) sağlamaktadır.  

Alanyazın incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile yapılan 

çalışmalarda, öğrencilerin model geliştirirken konunun farklı özelliklerini 

dikkate aldıkları (Çökelez, 2009), soyut ve somut kavramları 

ilişkilendirdikleri ve modelleme çalışmalarının kalıcı öğrenmenin 

sağlanmasında önemli olduğu (Gobert, 2000; Acher, Arc’a & Sanmart’i, 

2007) görülmektedir. 

Matematiksel Modelleme ve Model Oluşturma Etkinliği 

Modelleme süreci, temel olarak bir gerçek hayat probleminin bir 

matematik fonksiyonu olarak ifade edilmesi; modelinin oluşturulması, 

matematikleştirilmesi gibi tanımlanabilmektedir. Bu süreçte elde edilen 

ürüne ise “matematiksel model” adı verilmektedir. Model oluşturma 

etkinlikleri (MOE) ise bu modelleme süreçlerini yaşamaları istenen 

katılımcılar için özel olarak tasarlanmış problem çözme etkinlikleridir. Bir 

model oluşturma etkinliğinde oluşturulan modellerin katılımcılar 

tarafından açıklanması, test edilmesi varsa gerekli düzenleme ve 

iyileştirmelerin yapılması beklenmektedir (Eric, 2008).  Lesh ve Doerr 

(2003) model oluşturma etkinliklerinin; çocuklarda matematiksel 

tanımlama, gerekçelendirme ve tartışma becerilerinin gelişimine 

katkı sağladığını belirtmişlerdir. Modelleme yaklaşımı ile problem 

çözme süreci döngüsel bir süreçtir. Bu döngülerin en basit hali ve 

tüm süreci özetleyeni Şekil 1’de verilen, Berry ve Houston (1995) 

tarafından oluşturulmuş modelin olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 1. Berry ve Houston (1995) Matematiksel Modellemeye İlişkin 

Görseli  



[718] 
 

Dikkat edildiğinde aslında alanyazında yer alan döngülerin çoğunun 

(Berry ve Davies, 1996; Abrams, 2001; Blum ve Ferri, 2009; Cheng, 2010) 

bu döngüyü temel aldığı ve ayrıntılandırmaya çalıştığı görülmektedir.  Bu 

döngülerden biri olan ve bu çalışmada analiz için çerçeve olarak 

kullanılan de Blum ve Ferri (2009) tarafından tanımlanan dört 

aşamalı çözüm planı Şekil 2’de görülmektedir. 

 

Şekil 2. Blum ve Ferri (2009) Dört Aşamalı Modelleme Problemi Çözüm Planı 

Blum ve Ferri (2009) döngü aşamalarının verilen sırayla doğrusal 

olarak ilerlemek zorunda olmadığını vurgulamaktadırlar. Bu dört aşama 

kısaca şu şekilde açıklanmaktadır: 

 Problemi Anlama: Öğrencilerin bu aşamada, problem 

durumunu anlamak için okumaları; hayallerinde 

canlandırmaları; çizimler yapmaları ve süreçlerini 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

 Model Oluşturma: Öğrencilerin bu aşamada, doğru verileri 

seçmeleri; veriler arasında ilişki, kural ve örüntüleri 

bulmaları ve varsayımlar yapmaları beklenmektedir. 

 Matematik Kullanımı: Öğrencilerin bu aşamada, uygun 

matematiksel işlemlere karar vermeleri; bu işlemleri 

gerçekleştirmeleri ve sonuca ulaşmaları beklenmektedir. 

 Sonuç Açıklama: Öğrencilerin bu aşamada, buldukları 

sonuçların doğruluğunu göstermeleri; gerçek yaşamla 

bağlantılarını kurmaları ve modelin geçerliliğini onaylayarak 

raporlamaları beklenmektedir. 

•Uygun işlemleri kullan.

•Matematiksel sonucu yaz.

•İşlemleri sonuca bağla.

•Gerekli ise 2. aşamaya 
tekrar dön ve süreci 
tekrarla.

•Son cevabı oluştur.

• İhtiyacın olan verileri 
tanımla.

•Varsayımlar yap.

•Matematiksel ilişkileri 
araştır.

•Metni oku.

•Durumu hayal et.

•Bir çizim yap.

Problemi 
Anlama

Model 
Oluşturma

Matematik 
Kullanımı

Sonuç 
Açıklama
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Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan; 

“Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ve “Canlılar ve Yaşam” öğrenme 

alanları ile matematik dersi öğretim programında yer alan “Sayılar, 

İşlemler” ve “Veri İşleme” öğrenme alanlarına ilişkin disiplinlerarası 

beceriler içeren bir matematiksel model oluşturma etkinliği tasarlamak ve 

etkinliğin öğretim açısından etkililiğini incelemektir.  

Çalışmanın Önemi 

Teknolojide yaşanan gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırmış, 

hızlandırmış ve beraberinde çok boyutlu araştırma alanlarının doğmasına 

neden olmuştur. Tek disipline özgü becerilerle sınırlandırılamayan gerçek 

yaşam problemleri, bu çok boyutlu alanların ortaya çıkışını zorunlu hale 

getirmekte aynı zamanda çözümlerinin tek disiplinli yaklaşımlara göre 

daha etkili olmasını sağlamaktadır. Burada görülen birden çok alana ait 

bilgi ve becerilerin kullanılmasını gerektiren problem çözme süreçleri 

disiplinlerarası yaklaşım olarak isimlendirilmektedir (Yıldız 2017). 

Bu çalışmada da önemi sürekli artmakta olan disiplinlerarası 

yaklaşımın kullanılacağı bir eğitsel bir etkinlik tasarlanmış ve uygulaması 

yapılarak etkinliğin öğretimsel etkililiği incelenmiştir. 

Bu amaçla fen bilimleri dersi öğretim programında (MEB, 2018-a) yer 

alan  

 6.2. Vücudumuzdaki Sistemler/Canlılar ve Yaşam ve  

 6.6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı/Canlılar ve Yaşam konu 

alanları  

matematik dersi öğretim programında (MEB, 2018-b)  yer alan 

 6.1. Sayılar ve İşlemler ve  

 6.4. Veri İşleme  

konu alanları temele alınarak bir etkinlik geliştirilmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan; 

“Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı” ve “Canlılar ve Yaşam” öğrenme 

alanları ile matematik dersi öğretim programında yer alan “Sayılar, 

İşlemler” ve “Veri İşleme” öğrenme alanlarına ilişkin disiplinlerarası 
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beceriler içeren bir matematiksel model oluşturma etkinliği tasarlamak ve 

öğretim açısından etkililiğini incelemektir. Araştırmada amaç model 

oluşturma etkinliğinin öğretimsel etkisini derinlemesine incelemek ve 

analiz etmek (Merriam, 2013) olduğu için durum çalışması 

modellenmiştir.  

Katılımcılar  

Bu çalışma, ilerleyen süreçte geliştirilmesi hedeflenen ve çalışmaları 

devam eden kapsamlı bir disiplinlerarası ölçme aracının ön çalışması 

niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma Ankara ilinde yer alan özel bir okulun 6. sınıfında okumakta olan 

11 kız, 7 erkek toplam 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın 

ardından üç öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Öğrenciler uygulama sürecinde “Çöp Kutusundan Çıkan Sağlık” 

problemi üzerinde çalışmışlardır. İlgili problem fen bilimleri ve 

matematik eğitimcisi iki uzman tarafından geliştirilmiştir. 6. sınıfa 

uygun olabilmesi için uygulamayı yapacak olan Fen Bilimleri 

öğretmeni ve bir Türkçe öğretmeninden destek alınarak metin 

ifadelerine son hali verilmiştir. 

Çöp Kutusundan Çıkan Sağlık problemi farklı evlere ait çöp kutuları 

ve kutulardaki atıklardan yola çıkılarak ilgili evdeki muhtemel sağlık 

problemlerine ve beslenme ilişkilerine ilişkin matematiksel modeller 

oluşturmaya yönelik tasarlanmıştır. Bu amaçla dört farklı grup için dört 

farklı eve ilişkin çöp kutuları tasarlanmıştır (Şekil 3).  Her çöp kutusu 

amaçlı olarak muhtemel sağlık problemlerine (temaya) gösterge 

oluşturacak veriler içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu temalar, anemi-

kansızlık, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları, enfeksiyon rahatsızlıkları ve 

kolesterol olarak sıralanabilir.  

 

Şekil 3. Örnek çöp kutusu 
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Çöp kutularının içerisinde;  

 Hemoglobin, şeker ve lökosit gibi bilgileri içeren kan tahlili 

sonucu (Şekil 4),  

 İlaç kutuları,  

 Meyve kabukları, 

 Yiyecek/içecek paketleri, 

 Takviye gıda (propolis, vitamin vb.) kutuları 

 Gıda alışverişine ait market fişleri, 

 Spor salonu ilanı, 

 Büyük beden kıyafetlere ait etiketler, 

 Obezite verileri içeren grafikler, vücut kitle indeksi ile ilgili 

bilgiler vb. atıklar bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. Örnek kan ve idrar tahlil sonuçları 

Çöp kutularında yer alan verilere ek olarak öğrencilerin kan 

sonuçlarını yorumlama, gıda maddelerinin ne tür rahatsızlıklara neden 

olduğu ya da iyi geldiği gibi konuları öğrenmelerini/hatırlamalarını 

sağlayacak gazete/dergi haberleri oluşturulmuş (Şekil 5) ve öğrencilerle 

paylaşılmıştır. Böylece katılımcıların çöpten çıkan verilerden uygun 

olanlarını seçebilmeleri ve yorum yapabilmeleri için temel bilgileri 

edinmeleri sağlanmıştır. 
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Şekil 5. Örnek sağlık haberleri 

Problem çözme süreci ve uygulama süreci araştırmacı uzmanlar 

tarafından gözlemlenmiş ve notlar alınmıştır. Grupların grup içi 

tartışmaları da notlara dahil edilmiştir ve görüşmelerde kullanılmıştır. 

Uygulamanın son aşamasında öğrencilerin modellerini arkadaşları ile 

paylaşmaları ve belirledikleri muhtemel sağlık durumlarına ilişkin sağlıklı 

yaşam önerilerinde bulunmaları istenmiştir. Öğrencilerin hazırladığı 

posterler de içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Son olarak seçilen üç öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Bu görüşme kayıtları metne dönüştürülerek derse, sürece ve 

probleme ilişkin görüşleri ortaya konulmuştur. 

Verilerin Analizi 

Çalışmaya dört grup şeklinde alınan öğrencilerin, “Çöp 

Kutusundan Çıkan Sağlık” probleminin çözümü sürecinde 

geliştirdikleri matematiksel fikirler ve yazılı olarak ortaya 

koydukları teşhis ve sağlıklı yaşam önerileri betimsel analiz 

yöntemiyle çözümlenmiştir.  Betimsel analiz farklı veri toplama 

teknikleri ve araçları kullanılarak elde edilen verilerin belirli 

temalara göre yorumlanması sürecidir. Bu yöntem dört aşamada 

gerçekleştirilir: (a) araştırmanın problemi ve kuramsal çerçevesine 

uygun olacak şekilde veri analizi için bir çerçeve oluşturulur, (b) 

oluşturulan çerçeveye uygun şekilde verileri analiz edilir, (c) elde 

edilen veriler anlamlı bulgular tanımlanır, ilişkilendirilir ve anlamlı 

hale getirilir, (d) bulgular yorumlanarak diğer bulgular ve alanyazın 

ile neden sonuç ilişkileri kurulur ve karşılaştırmalar yapılır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011). Problemin analizi için Blum ve Ferri (2009) 
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tarafından geliştirilen Dört Aşamalı Modelleme Problemi Çözüm Planı 

kullanılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Temel bulgular dört gruba ait posterlerden oluşmaktadır (Şekil 6). Her 

grup kendisine ait çöpte bir muhtemel sağlık problemine ve beslenme 

alışkanlıklarına ilişkin veriler ile karşılaşmıştır. Ancak çöp kutularında o 

duruma ilişkin olmayan ek atıklar da yer almaktadır. Bu nedenle 

öğrencilerin ellerindeki verileri iyi anlamaları ve uygun temaya göre 

sınıflandırmaları gerekmiştir. Uygulama sürecinde grup tartışmaları 

yürütülürken yapılan gözlemler ve öğretmen ile yapılan küçük görüş 

alışverişlerinde problemin ilk okunduğunda net olarak anlaşılamadığı 

görülmüştür ancak süreç içerisinde anlaşılması sağlanmıştır.  

Gruplar temelinde bakıldığında tüm grupların ilk aşamada 

zorlanmalarına rağmen doğru değişkenleri seçtikleri ve kan ve idrar 

tahlillerindeki değerler ile uyumlu modelleri ortaya koydukları 

görülmüştür. Ek olarak öğrencilerin henüz öğrenmedikleri kavramların 

kullanılması amacıyla hazırlanan gazete ve dergi haberlerini çok detaylı 

okudukları da gözlemlenmiştir.  

Dikkat çeken bir başka detay ise öğrencilerin çöpten çıkan nesneleri 

şekil yönünden de incelemiş olmalarıdır. Örnek olarak; obezite şikâyeti 

olan kişiye ait çöp kutusu ile çalışan öğrenciler, kutudan çıkan “spor 

salonu” ilanının buruşturularak atılmış olmasını, “spor yapamama” tepkisi 

ya da bir kızgınlık göstergesi olarak değerlendirmişlerdir.  

Öğrencilerin tahlil sonuçlarını yorumlarken kişinin sonuçlarının 

geçmişten bugüne nasıl değiştiğini göz önünde bulundurdukları; değerlerin 

birimlerine dikkat ettikleri ve değerlerin normal aralıkta olup olmadıklarını 

(büyüktür, küçüktür vb. sembolleri kullanarak) dikkatle okudukları 

gözlemlenmiştir.  

Öğrencilerin, kişilerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken besin 

içeriklerine ilişkin çıkarımlar yaptıkları; 5. sınıftaki bilgilerinden yola 

çıkarak besin içeriklerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundukları 

(karbonhidrat ağırlıklı, protein ağırlıklı, doymamış yağ oranı çok yüksek 

vb.) gözlemlenmiştir.  
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Şekil 6. Öğrencilerin hazırladıkları posterler 

Öğrencilerden elde edilen veriler gruplar bazında incelendiğinde 

aşağıdaki bulgular ortaya çıkmaktadır: 

Grup 1: Tema= Anemi-Kansızlık 

Problemi Anlama: Grup gözlemleri ve tartışmaları incelendiğinde 

öğrencilerin problemi anladıkları, özellikle tahlil sonuçlarından ve çöpteki 

atıklardan (demir ilacı kutusu, kan yapıcı gıdalar vb.) verileri doğru 

sınıflandırdıkları ve doğru haberleri seçtikleri görülmüştür.  

Model Oluşturma: Öğrenciler, belirledikleri kan değerleri (hemoglobin 

ve B12 değerleri) ve beslenme alışkanlıkları (tahıllar, yeşil yapraklı 

sebzeler ve baklagiller) ile haberlerden topladıkları bilimsel verileri 
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birleştirerek kişinin kansızlık sorunu olduğuna ilişkin modeli ortaya 

koymuşlardır. 

Matematik Kullanımı: Grup üyeleri, kan değerlerinin karşılaştırılması 

ve yine değerlerden yola çıkarak bulunan eksikleri matematiksel olarak 

ifade etmiştir.  

Sonuç Açıklama: Sonuç olarak kişiye ilişkin kansızlık sorunu doğru 

şekilde teşhis edilmiş ve kişinin kansızlık probleminin giderilmesine 

yönelik doğru beslenme önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Grup 2: Tema=Bağışıklık Sistemi Hastalıkları 

Problemi Anlama: Grup gözlemleri ve tartışmaları incelendiğinde grup 

üyelerinin kan tahlilindeki değerleri fen öğretmeni ile yaptıkları küçük 

görüşmelerden ve fikir alışverişinden sonra teşhis ettikleri, kandaki lökosit 

düşüklüğü problemini anladığı, özellikle tahlil sonuçlarından ve çöpteki 

atıklardan (demir ilacı kutusu, kan yapıcı gıdalar vb.) verileri doğru 

sınıflandırdıkları ve doğru haberleri seçtikleri görülmüştür. 

Model Oluşturma: Öğrenciler, belirledikleri kan değerleri (lökosit) ve 

beslenme alışkanlıkları (meyve, sebze) ile haberlerden topladıkları 

bilimsel verileri birleştirerek kişinin kansızlık sorunu olduğuna ilişkin 

modeli ortaya koymuşlardır. 

Matematik Kullanımı: Grup üyeleri, kan değerlerinin karşılaştırılması 

ve yine değerlerden yola çıkarak bulunan eksikleri matematiksel olarak 

ifade etmiştir.  

Sonuç Açıklama: Sonuç olarak kişinin bağışıklık sistemi rahatsızlığı 

olduğu doğru şekilde teşhis edilmiş ve bağışıklığın yükseltilmesine yönelik 

doğru beslenme önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Grup 3: Tema= Enfeksiyon 

Problemi Anlama: Grup gözlemleri ve tartışmaları incelendiğinde grup 

üyelerinin kan tahlilindeki değerleri fen öğretmeni ile yaptıkları küçük 

görüşmelerden ve fikir alışverişinden sonra teşhis ettikleri, CRP 

yüksekliğinden kaynaklı bir problem olduğunu anladıkları, özellikle tahlil 

sonuçlarından ve çöpteki atıklardan verileri doğru sınıflandırdıkları ve 

doğru haberleri seçtikleri görülmüştür. 
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Model Oluşturma: Öğrenciler, belirledikleri kan değerleri ve beslenme 

alışkanlıkları ile haberlerden topladıkları bilimsel verileri birleştirerek 

kişinin vücudunda enfeksiyon olduğuna ilişkin modeli ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca kişinin aldığı gıdaların besin içeriklerinden yola 

çıkarak (vitamin, protein, yağ veya karbonhidrat) nasıl beslendiğine ilişkin 

çıkarımlarda bulunmuşlardır.  

Matematik Kullanımı: Grup üyeleri, kan değerlerinin karşılaştırılması 

ve yine değerlerden yola çıkarak bulunan eksikleri matematiksel olarak 

ifade etmiştir.  

Sonuç Açıklama: Öğrenciler belirledikleri kan değerleri ve beslenme 

alışkanlıkları ile haberlerden topladıkları bilimsel verileri birleştirerek 

kişinin vücudunda enfeksiyon olduğu ilişkin modeli ortaya koymuşlardır. 

Ayrıca kişinin aldığı gıdaların besin içeriklerinden yola çıkarak (vitamin, 

protein, yağ veya karbonhidrat) nasıl beslendiğine ilişkin çıkarımlarda 

bulunmuşlardır. Sonuç olarak kişiye ilişkin enfeksiyon sorunu doğru 

şekilde teşhis edilmiş ve kişinin sağlıklı beslenmesine yönelik doğru 

önerilerde bulunulmuştur. 

Grup 4: Tema=Kolesterol 

Problemi Anlama: Grup gözlemleri ve tartışmaları incelendiğinde grup 

üyelerinin problemi anladığı ve hızlıca doğru haberleri seçtiği görülmüştür. 

Model Oluşturma: Öğrenciler belirledikleri kan değerleri ve beslenme 

alışkanlıkları ile haberlerden topladıkları bilimsel verileri birleştirerek 

kişinin kolesterol sorunu olduğuna ilişkin modeli ortaya koymuşlardır. 

Matematik Kullanımı: Veri toplama sürecinde matematiksel 

becerilerini kullanan grup üyeleri, kan değerlerinin karşılaştırılması ve 

yine değerlerden yola çıkarak bulunan eksikleri matematiksel olarak ifade 

etmişlerdir. 

Sonuç Açıklama: Sonuç olarak kişiye ilişkin kolesterol sorunu doğru 

şekilde teşhis edilmiş ve kişinin sağlıklı beslenmesine yönelik doğru 

önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca kişinin aldığı gıdaların besin 

içeriklerinden yola çıkarak (vitamin, protein, yağ veya karbonhidrat) nasıl 

beslendiğine/beslenmesi gerektiğine yönelik çıkarımlarda bulunmuşlardır. 

Yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler metin haline getirilerek içerik 

analizi uygulanmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda da öğrenciler; 

 Birim okuma, tetkik okuma, ilaç isimleri, kan değerleri gibi günlük 

hayatta kullandığımız kavramları ve kullanımlarını öğrendiklerini 

ifade etmişlerdir. 
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 Uygulamanın bir dersten farklı olduğunu, ders gibi olmadığını 

belirtmişlerdir. 

 Araştırma yapmayı, düşünmeyi grup olarak çalışmayı ve proje 

yapmayı öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

 Son olarak çalışmanın amacına uygun ve beklentisini karşılayan 

bir sonuç olarak yorumlanan “Bir derse bağlı değildi, birçok dersin 

içeriğini kullandık”, “İçinde fen vardı, tıp gibi bir şeydi, içerisinde 

matematik vardı, ne anladığımız açısından bakıldığında Türkçe de 

vardı” ifadeleri ile disiplinlerarası bir uygulama olduğunu 

doğrulamışlardır.  

Sonuç ve Öneriler 

Bulgular incelendiğinde tüm grupların doğru verileri seçip, gereksiz 

verilerden kurtuldukları görüldü. Böylece doğru veri toplama 

stratejilerinin kullanıldığı yorumu yapılabilir. Bu, aynı zamanda etkinliğin 

beklendiği gibi verimli çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. 

Diğer taraftan toplanan verilere uygun haberler seçilerek teşhislerin de 

doğru şekilde yapıldığı görüldü. Buradan hareketle de doğru modelleme 

sürecinin işletildiği ve oluşturulan modellerin tutarlılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:  

 Daha büyük gruplarla uygulanarak etkisi gözlemlenebilir. 

 Deney ve kontrol gruplu uygulaması yapılarak geleneksel 

yöntemle karşılaştırılabilir. Daha etkili çıkması durumunda 

kullanımını yaygınlaştırmak için içerikler geliştirilebilir (şu anda 

bu çalışma devam etmektedir). 

 Daha farklı alanlara ilişkin kazanımlar belirlenerek matematiksel 

modelleme ekseninden uzaklaşmadan, özgün günlük hayat 

problemleri belirlenebilir. Böylece öğrencilerin bakış açılarının 

geliştirilmesi sağlanabilir. 
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GİRİŞ 

Eğitim kademelerinin her aşamasında kullanılan sınavlar önemli bir ölçme 

aracıdır. Ölçme, nitel ya da nicel belirli özelliğe göre olay veya varlıkların 

düzeylerini belirleme işlemidir (Atılgan, Kan ve Doğan, 2006). Ölçme 

sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırarak ölçülen nitelik hakkında karar verme 

işlemine ise değerlendirme denir (Yılmaz, 2004). Günümüz teknolojisinde 

ülkeler birbirleriyle doğal bir rekabet içerisindedirler. Ülkeler arasındaki 

bu rekabet eğitim dâhil birçok alanda görülmektedir. Eğitim 

sistemimizdeki fen eğitiminin olması gereken nitelik ve yeterliğe sahip 

olmadığı birçok araştırma ile ortaya koyulmuştur. Böylece konuya 

verilmesi gereken önemin farkındalığı artmış, fen eğitimi ile 

kazandırılabilecek beceri, yeterlik ve nitelikleri nasıl üst düzeylere 

çıkarabiliriz soruları düşünülmüştür. Öğrencilerin problem çözme, 

araştırma yapma ve bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini 

geliştirmelerine imkan sağlayan laboratuvar uygulamaları, öğrenilen 

kavram ve kavramlararası ilişkileri daha etkili ve sürekli hale getirmektedir 

(Hofstein ve Lunetta, 2004).  

Fen eğitiminde öğrencilerin problemleri anlama, hipotezler kurma, akıl 

yürüterek konu ile ilgili deney tasarlama, veri toplama, analiz etme gibi 

aktivitelerle ilgilenmesinde fen laboratuvarları önemli bir yere sahiptir. Bu 

süreçte problem hakkında bilimsel sonuçlar elde edebilirler ve bilimsel 

kavramları daha iyi öğrenebilirler. Öğrencinin başarısını ölçme ve 

değerlendirme amacı ile anketler, doğru yanlış testleri, sözlü sınavlar, 

çoktan seçmeli testler, boşluk doldurmalı testler, açık uçlu sorular, iki 

aşamalı testler, eşleştirmeli testler, ölçekler, yazılı yoklamalar, kısa yanıtlı 

testler eğitimin bütün alanlarında kullanılmaktadır (Ogan Bekiroğlu, 

2004). Bu ölçme araçlarının kullanım maksadına göre üstün ve noksan 

yönleri bulunmaktadır. Açık uçlu maddelerde; öğrenci cevabını kendisi 

yapılandırmakta, cevabının gerekçelerini açıklama fırsatı bularak 
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düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilmektedir. Cevap özgürlüğü açık 

uçlu maddelerin en önemli özelliğidir. Bu özgürlük, öğrencinin, 

deneyimlerinin, sahip olduğu bilginin, görüşlerinin ve anlayışının cevabını 

zenginleştirmesine izin verir. Bu nedenle, açık uçlu maddeler; 

cevaplayıcının özgün ve üretici düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, 

belirli alanlardaki görüşünü, tutumunu ve ilgisini ölçmede kullanışlı bir 

ölçme aracıdır (Kutlu, 2008). 

Laboratuvarda öğrenci aktiftir. Laboratuvar çalışması; öğrencilerin 

eleştirel düşünmelerini, deneyleri yaparak teorik konuları daha iyi 

anlamalarını, deney yapma kabiliyetlerini ve psikomotor becerilerini 

geliştirmelerini, bilgiyi hayata aktarıp günlük hayatta kullanabilecekleri 

hale getirmelerini sağlar. Ayrıca yeni bir problemi anlamalarına ve gözlem 

yaparak açıklamalarına da büyük ölçüde katkı sağlar (Kesercioğlu, 2004). 

Laboratuvarda öğrencilere zengin deney çalışmaları ile ilgili bir ortam 

olarak hazırlanmalıdır. Laboratuvar kullanımında öğretmen ve öğrenci çok 

önemli etkenlerdir. Laboratuvar kullanımının öğrenciye sağladığı olumlu 

katkıların ve bu konuda yapılan çalışmaların önemli olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersi 2 saat teorik 2 saat 

uygulamalı olarak işlenmektedir. Ders kapsamında kolay ve makul 

malzemeyle yapılan deneyler; fizik, kimya ve biyolojiye dair basit 

malzeme örneklerini, bilgisayar destekli laboratuvar çalışmaları; 

laboratuvarda bilgisayarın yeri ve nasıl kullanılacağını, fen 

laboratuvarında güvenlik; fizik, kimya ve biyoloji deneylerinde güvenliği, 

grup çalışmaları; fen ve teknoloji programından yararlanılarak deney 

tasarlama, sınıfta sunum yapma gibi konuları içermektedir. 

Literatürde bu çalışma ile aynı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Seçilen 

problem durumu ile öğretmen adaylarının Fen laboratuvarları II dersinin 

teorik kısmı için test geliştirilmesi hakkında farkındalık oluşturulduğu için 

çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin teorik kısım için 

test, uygulama kısmı için de uygulamalı deneyler sonrası aldıkları notların, 

sınav olmadan önceki not beklentilerinin ve yeni programlar hakkındaki 

görüşlerinin alana önemli derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Problem Durumu 

Bu çalışmanın problem durumu Fen Bilgisi öğretmen adayları için Fen 

Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Başarı Testinin pilot uygulaması, 

öğrencilerin bekledikleri notlarla aldıkları notlar arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi ve yeni programda bulunan laboratuvar uygulamaları 

hakkındaki öğrenci görüşlerinin incelenmesini kapsamaktadır. 
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Alt Problemler 

1. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Başarı Testi’nin 

pilot uygulamasının teorik kısmı için test geliştirme süreci 

2. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersini alan 

öğrencilerin uygulama kısmı final sınavında bekledikleri notlarla aldıkları 

notlar arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersinin sonunda 

alanın 9 laboratuvar dersinden başarılı bir şekilde geçmiş olan gönüllü 

öğrencilerin, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Bölümü’nü yeni kazanan öğrencilere uygulanmaya başlanan 

Yükseköğretim Kurumu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programları’nda 

bulunan laboratuvar derslerinin çoğunun teorik derslerle birleştirilmesi ile 

ilgili görüşleri nedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adayları için Fen Öğretimi 

Laboratuvar Uygulamaları II Başarı Testi’nin pilot uygulamasının 

yapılması, öğrencilerin bekledikleri notlarla aldıkları notlar arasındaki 

ilişkinin tespit edilmesi ve yeni programda bulunan laboratuvar 

uygulamaları hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Test geliştirme sürecinde izlenilen metot; ölçülecek yapıya karar verme, 

madde havuzu oluşturma, pilot uygulamalar yapma, madde analizi ve 

geçerlik ve güvenirlik analizleri süreçlerini içermektedir. Fen Öğretimi 

Laboratuvar Uygulamaları Başarı Testi (FÖLUBT), Fen Bilgisi öğretmen 

adayları 3. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan pilot uygulamalar sonucunda 

geliştirilmiştir. 

 

Araştırmanın çalışma grubu 

Bu çalışma, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet 

üniversitesinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi 

Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 59 öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Veri toplama aracı ve analizi 

Testin geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarına başlamadan önce testteki 

soruların ifade ve anlam bakımından uygunluğu Türkçe Öğretmenliği 

Bölümü mezunu iki öğretmen tarafından incelenmiş ve önerilen 
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düzenlemeler yapılarak testin Türkçeye uyumu sağlanmıştır. Test, alanında 

uzman öğretim elemanları tarafından incelenmiş ve gerekli düzenlemeler 

yapılarak teste son hali verilmiştir. 

Testin geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları uzman tarafından yapılmıştır. 

Öğrencilerin FÖLUBT sorularını tamamlama süresi ortalama 50 dakika 

olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler 

kullanılmıştır. Gerekli veriler SPSS programı ile analiz edilerek 

yorumlanmıştır. 

Bulgular 

1. Alt Probleme Ait Bulgular 

 

FÖLUBT pilot uygulama güvenirlik analiz sonuçlarına göre Cronbach 

Alfa değeri 0,77 olarak bulunmuştur. 0,7 ve üzeri değerlerin kabul 

edilebilir değer olduğu belirtilmektedir (Can, 2016).  

 

Tablo 1. FÖLUBT pilot uygulama konu dağılımı 

Sorular Konular Bölüm 

1.soru Dolaşım Sistemi Biyoloji 

2.soru Sindirim Sistemi Biyoloji 

3.soru Manyetizma Fizik 

4.soru Sıcaklık Fizik 

5.soru Sıcaklık Fizik 

6.soru Elektrik Fizik 

7.soru Sıcaklık Fizik 

8.soru Çözeltiler Kimya 

9.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

10.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

11.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

12.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

13.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

14.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

15.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

16.soru Organik Ve İnorganik Maddeler Biyoloji 

17.soru Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya 

18.soru Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya 

19.soru Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya 

20.soru Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya 

21.soru Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya 

22.soru Madde Döngüsü Çevre Eğitimi 

23.soru Madde Döngüsü Çevre Eğitimi 

24.soru Madde Döngüsü Çevre Eğitimi 

25.soru Madde Döngüsü Çevre Eğitimi 
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Tablo 1’de FÖLUBT için pilot uygulama konularına yer verilmiştir. 

Tabloya göre testin yapı geçerliği hakkında alanda uzman üç kişiden 

uzman görüşü alınmıştır. 

 

Tablo 2. FÖLUBT pilot uygulama madde güçlük ve ayırt edicilik 

değerleri  

Madde No Madde Güçlük 

İndeksi(Pi) 

Madde Ayırt 

Edicilik (Rjx) 

1.soru 0,86 0,80 

2.soru 0,08 0,80 

3.soru 0,64 0,80 

4.soru 0,26 0,81 

5.soru 0,26 0,81 

6.soru 0,45 0,81 

7.soru 0,79 0,81 

8.soru 0,45 0,79 

9.soru 0,55 0,78 

10.soru 0,66 0,78 

11.soru 0,14 0,78 

12.soru 0,22 0,77 

13.soru 0,42 0,77 

14.soru 0,20 0,77 

15.soru 0,21 0,78 

16.soru 0,18 0,78 

17.soru 0,41 0,78 

18.soru 0,07 0,78 

19.soru 0,12 0,78 

20.soru 0,355 0,78 

21.soru 0,065 0,78 

22.soru 0,092 0,78 

23.soru 0,118 0,78 

24.soru 0,157 0,77 

25.soru 0,171 0,77 

 

Tablo 2’de FÖLUBT için hesaplanan madde güçlük indeksine göre 5 soru 

kolay düzeyde, 7 soru orta güçlük düzeyinde, 13 soru ise zor düzeydedir. 

Hesaplanan madde ayırt edicilik indeksine göre tüm maddeler, test için 

uygun maddelerdir. Bu verilere göre testten çıkarılacak madde 

bulunmamaktadır. 
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2. Alt Probleme Ait Bulgular 

 

Tablo 3. Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları II dersini alan 

öğrencilerin bekledikleri notlarla aldıkları notlar arasındaki ilişki 

 Alınan Not-Beklenen Not 

p ,00 

Pearson Correlation ,84 

 

Tablo 3’te Fen Bilgisi öğrencilerinin uygulamalı final sınav notu ile 

bekledikleri not arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir.  

 

3. Alt Probleme Ait Bulgular 

 

2018-2019 eğitim öğretim döneminde Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Programı’nı yeni kazanan öğrencilere uygulanmaya başlanan 

Yükseköğretim Kurumu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda 

laboratuvar derslerinin çoğunun teorik derslerle birleştirilmesi ile ilgili 

bazı öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Bu görüşleri alırken öğrencilerin 

lisans programında yer alan 9 laboratuvar dersinden başarılı bir şekilde 

geçmiş olmaları ön koşuluna dikkat edilmiştir. Aşağıda bazı öğrenci 

görüşlerine yer verilmiştir: 

1. Öğrenci: Laboratuvar derslerinin teorik derslere katılması bence iyi 

olmuş. Biz laboratuvar dersi alırken teorikte işlediğimiz konularla o 

konuya ait deneyler eş zamanlı olamayabiliyordu. Konu işlendikten sonra 

deneylerin yapılması daha etkili olur diye düşünüyorum. 

2. Öğrenci: Laboratuvar derslerinin ayrı olması deneylere daha fazla 

zaman ayırıp daha fazla gözlem yapmamızı sağlıyor bu da bizim açımızdan 

önemli bence, teorik derslere katılması bence uygun değil. 

3. Öğrenci: Laboratuvar derslerinin teorik derslerin içine yerleştirilmesi 

hiç uygun değil bence. Çünkü teorikte gördüğümüz konuları laboratuvar 

derslerinde somutlaştırarak öğrenebiliyoruz. Teorik derslerin içine 

koyulması laboratuvar için gereken zamanın harcanmamasına neden 

olacaktır. 

4. Öğrenci: Uygun bulmuyorum. Fen teorik bir ders değildir. Hayatın 

kendisidir. Laboratuvar ortamında çoğu konuyu yaşayarak öğrenme ile 

kalıcı şekilde belleğimize kaydederiz. Kesinlikle laboratuvar derslerinin 

teorik dersler içine alınmasını yanlış buluyorum. 



[735] 
 

5. Öğrenci: Bence uygun değil. Dersin uygulaması olmadan teorikte 

anlamak çok zordur. Teorik kısımdan zaman kalmayabilir. Kesinlikle ayrı 

laboratuvar dersi olmalı. 

 

Tablo 4.Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Dersini Alan 

Öğrencilerin Laboratuvar Derslerinin Çoğunun Teorik Derslere Katılması 

İle İlgili Görüş Yüzdesi 

Sorular Olumlu Öğrenci 

Görüşü   % 

Olumsuz 

Öğrenci Görüşü   

% 

Laboratuvar derslerinin çoğunun 

teorik derslere katılması 

%15 %85 

 

Sonuç/ Tartışma/Öneri 

I. Alt Problem Sonuçları 
 

FÖLUBT için pilot güvenirlik analiz sonuçlarına göre Cronbach Alfa 

değeri 0,77 olarak bulunmuştur. 0,7 ve üzeri değerlerin kabul edilebilir 

değer olduğu belirtilmektedir (Can, 2016). Yapı geçerliği hakkında alanda 

uzman üç kişiden uzman görüşü alınmıştır. FÖLUBT için hesaplanan 

madde güçlük indeksine göre 5 soru kolay düzeyde, 7 soru orta güçlük 

düzeyinde, 13 soru ise zor düzeydedir. Hesaplanan madde ayırt edicilik 

indeksine göre tüm maddeler, test için uygun maddelerdir. Pilot uygulama 

verilerine göre testten çıkarılacak madde bulunmamaktadır. Yapı ve 

kapsam geçerliği sağlanmıştır. 

 

II. Alt Problem Sonuçları 
 

Fen Laboratuvarı 2 dersini alan öğrencilerin bekledikleri notlarla aldıkları 

notlar arasındaki korelasyon Fen Bilgisi programı öğrencilerinin final 

sınav notu ile bekledikleri not arasında yüksek seviyede, pozitif ve anlamlı 

bir ilişki olduğunu göstermektedir.  Burada öğrencilerin beklentileri ile 

aldıkları notlar arasında fark olmasının sebebi öğrenciler uygulamalı kısım 

esnasında belirli sürede deneyi yapmakta zorlanmışlardır. 

 

III. Alt Problem Sonuçları 
 

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersinin sonunda alanın 9 

laboratuvar dersinden başarılı bir şekilde geçmiş olan gönüllü 

öğrencilerin, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Bölümü’nü yeni kazanan öğrencilere uygulanmaya başlanan 

Yükseköğretim Kurumu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programları’nda 
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bulunan laboratuvar derslerinin çoğunun teorik derslerle birleştirilmesi ile 

ilgili çoğu öğrenci tarafından uygun bulunmamıştır. Öğretim programları 

planlanırken öğrenci görüşleri de dikkate alınarak öğrencilerin gelişimine 

daha fazla katkı sağlayacak uygulamalı programlara yer verilmelidir. 

Anlamlı öğrenmeyi aktif uygulamalarla daha kolay ve eğlenceli bir hale 

getirmek için laboratuvardaki etkinliklerin ve sınav uygulamalarının 

çeşitliliği artırılmalıdır. İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem 

daha geniş tutulabilir.  
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Giriş 

Bireylerin zihinsel gelişimi anlamına gelen bilişsel gelişim; insanların 

dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan zihinsel süreçleri kapsar. Bu 

süreçler dikkat, algılama, tekrar, kodlama, geri getirme, problem çözme, 

muhakeme, düşünme, düşünmeyi düşünme gibi birçok özelliği 

içermektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin 

etrafını, yerküreyi anlama yollarının daha karmaşık ve verimli hale gelmesi 

sürecidir (Senemoğlu, 2011). Piaget bilişsel gelişimi biyolojik faktörlere 

bağlamış, gelişimin kalıtım (anne ve babadan gelen özellikler) ve çevreyle 

etkileşmesi sonucu şekil aldığını belirtmiştir (İnanç, Bilgin ve Kılıç-Atıcı, 

2009). 

Piaget bilişsel gelişimi; duyusal (sensori)- motor dönemi (0-2 yaş), işlem 

öncesi dönemi (2-7 yaş), somut işlemler dönemi (7-11 yaş) ve soyut 

işlemler dönemi (11 yaş ve üstü) olmak üzere dört evrede inceler. Bireyler 

bu gelişimi sırasıyla geçer. Her bilişsel gelişim döneminin yetenekleri, 

çocuğun geçirdiği hayat, çevresel etkenler, ön öğrenme düzeyi gibi 

durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir (Ömercikoğlu, 2006). 

Soyut işlemler dönemi Piaget’e göre bilişsel gelişimin en üst noktasıdır. 

Bu dönemindeki bireyler, mantıksal düşünme becerilerini kullanarak 

varsayımlar meydana getirebilirler ve meydana getirdikleri varsayımların 

doğruluğunu ya da yanlışlığını bilişsel olarak test edebilirler. Ayrıca bu 

dönemdeki bireyler üst düzey düşünme becerisine sahip problemleri 

çözebilir ve bu problemleri çözmek için oluşturduğu düşünme becerilerini 

farklı problemlere aktarabilir. Piaget bu döneme formal operasyonel 

dönem adını vermiştir (Şimşek, 2007). 

Çepni (2008, s.42-47)’ye göre Piaget, formal operasyon dönem özellikleri; 

en üst düzey bilişsel gelişim dönemi olan soyut işlemler dönemi 11 yaş ve 

sonrasını kapsar. Soyut işlemler dönemine gelmiş olan insanda bilişsel 

olarak gerçekleşen altı işlem şöyle verilmektedir:  

Hipotetik Düşünme: Günlük yaşamda karşılaşılan bir problemi çözmek 

için olası çözüm yolları geliştirilmesi ve bunları belirli sisteme göre 

yapılmasını sağlayan düşünme sürecidir. Eğer …… ve ….. olursa ….olur 

diye genel bir cümle yapısıyla ifade edilir.  
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Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme: Gözlemlenen bir olayı 

etkileyebilecek etkenlere değişken denilmektedir. Bu süreç; hipotez, olay 

veya kavramın test edilmesinde durumun sürekliliğini etkileyen bağımlı ve 

bağımsız etkenlerin belirlenmesini, tanımlanmasını ve kontrol altına 

alınmasını içerir. Değişkenler bağımlı, bağımsız, kontrol edilebilir ya da 

kontrol edilemez şeklinde alt gruplara ayrılabilir. 

Orantısal Düşünme: Parametreler arasındaki oranın anlaşılabilmesi ve 

ilişkilerin karşılaştırılmasında yararlanılan bilişsel süreç becerisidir. Bu 

beceri, herhangi bir olayı etkileyen parametreler arasında ne tür bir oranın 

olduğunun idrak edilmesidir. Değişkenler arasında doğru ya da ters orantı 

olabilir. Yani birindeki artış diğerindeki azalmaya, birindeki azalma 

diğerindeki artışa yol açabilir.  

Olasılıklı Düşünme: Bir olayın ya da varsayımın ilk durumundan son 

durumuna kadar olan bütün aşamalarda mümkün olabilecek tüm 

olasılıkları hesap edebilme yetisidir. Olasılıklı düşünmede karşılaşabilecek 

olasılıklar yüzdeliklerle ifade edilir. Karşılaşılması muhtemel olaylar 

vardır, kesinlikten söz edilemez.  

Kombinasyonel Düşünme: Olması beklenen tüm kuramsal veya deneysel 

ilişkileri sistemli bir şekilde göz önünde bulunduran bilişsel beceridir. Bu 

beceri bir olayın, bir deneyin veya kuramsal bir modelin gerçekleşmesi 

muhtemel bütün yönlerini göz önüne almayı gerektirir. 

Korelasyonel Düşünme: Değişken bir nesnenin diğer bir değişken nesne 

ile bağ kurulmasıdır. İncelenen durum veya durumlar arasında ne tür 

ilişkilerin, bağlantıların olduğunun veya olmadığının düşünülmesi 

şeklinde ifade edilen bir süreçtir. Korelasyonun olması için iki değişkene 

ihtiyaç vardır.  

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçlarından biride 

sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme 

alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmektir(Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], 2018). 

 

Fen bilimleri dersinde anlamlı ve etkili öğrenmenin sağlanabilmesi 

öğrencilerin bilişsel gelişim dönemlerine uygun olarak yapılan öğretim 

faaliyeti ile mümkündür. Piaget’e göre soyut işlemler döneminde sahip 

olunması beklenen bilimsel muhakeme becerileri bilişsel gelişimin en üst 

noktasıdır. Bireyler bu düzeyde düşüncelerini akıl yürüterek soyut olarak 

gerçekleştirebilmektedirler. Bilişsel gelişimin son dönemini olan soyut 

işlemler döneminde kazanılması beklenen bilişsel gelişim özelliklerin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 
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ortaokul öğrencilerinin soyut işlemler dönemindeki bilimsel muhakeme 

becerilerini gösterme durumları incelenmiştir. 

Problem Durumu  

 

Bu çalışmanın genel problem durumu, “Soyut İşlemler Döneminde 

Kazanılması Beklenen Bilimsel Muhakeme Becerilerinin Ankara ve 

Zonguldak İli Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Açısından İncelenmesi” 

şeklinde ifade edilebilir. 

 

Alt Problemler 

 

1. Ortaokul Fen Bilimleri dersi bilimsel muhakeme becerileri toplam test 
puanı açısından Ankara ve Zonguldak illeri arasında fark var mıdır? 

2. Ortaokul Fen Bilimleri dersi bilimsel muhakeme becerileri alt boyut test 

puanı açısından Ankara ve Zonguldak illeri arasında fark var mıdır? 

3. Ortaokul Fen Bilimleri dersi bilimsel muhakeme becerileri toplam test 

puanı açısından cinsiyetler arasında fark var mıdır? 

4. Ortaokul Fen Bilimleri dersi bilimsel muhakeme becerileri alt boyut test 

puanı açısından cinsiyetler arasında fark var mıdır? 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışmaları modeli 

kullanılmıştır. Durum çalışmaları bilimsel sorulara cevap aramada ayırıcı 

bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Durum çalışmaları birbirine bağlı 

diğer sistemlerin incelendiği yöntem olarak tanımlanmaktadır 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmaya katılan çalışma grubunun seçiminde, öğrencilerin 6., 7. 

veya 8. sınıfta okuyor olması ve Fen Bilimleri dersini başarı ile geçmiş 

olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir . Çalışma grubunun evrenini 

Ankara ve Zonguldak’taki ortaokul öğrencileri, örneklemini ise Ankara’da 

rastgele belirlenen 7 okul ve Zonguldak’ta rastgele belirlenen 7 okul 

oluşturmuştur. Araştırma; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle 6., 7. ve 

8. sınıflara devam eden toplam 300 kişilik ortaokul öğrencisiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  
Adaptasyonu yapılmış ve (Yüksel,2015) tarafından geliştirilmiş Bilimsel 

Muhakeme Becerileri Testi’ne (BMBT) ait üniversite öğrencileri için 
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Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,76 bulunmuştur. Ortaokul öğrencileri 

için yapılan çalışmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,72 

bulunmuştur. Cronbach Alfa değerleri için ,72 değerinin test için güvenilir 

bir değer olduğu belirlenmiştir (Kayış, 2010, s. 405). 

 

Bilimsel Muhakeme Becerileri Testi (BMBT)  
Bilimsel Muhakeme Becerileri Testi’nin alt boyutlarında yer alan sorular, 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. BMBT Testin Alt Boyutları Sorular  

Korunum Yasaları  1, 2, 3  

Orantısal Düşünme  4, 5, 6, 7  

Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme  8, 9, 10, 11  

Kombinasyonel Düşünme  12, 13, 14, 15  

Korelasyonel Düşünme  16, 17, 18, 19  

Olasılıklı Düşünme  20,21,22,23 

Hipotetik Düşünme  24,25,26 

 

Verilerin Analizi  
Verilerin analizinde öğrencilerin yanıtladıkları doğru cevaplar için 1, boş 

bırakılan ve yanlış verilen her bir cevap için 0 kodlaması yapılarak veri 

girişi sağlanmıştır. Her bir soru için öğrencilerin yanıtladıkları doğru ve 

yanlış cevapların illere göre frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Öğrencilerin cevapları yorumlanmıştır. Yapılan çalışmada SPSS analiz 

programı ile veriler analiz edilmiştir. Bağımsız örneklemler için t testi 

yapılmıştır.  

Bulgular 

3.1. Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri 

Toplam Test Puanı Açısından Ankara ve Zonguldak İlleri Arasında 

Fark Var Mıdır? 

Tablo 2. BMBT Toplam Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 8,83 0,02 

Zonguldak 150 7,79 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

Toplam Puanlarında (p=0,02, p<0,05) anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. 

Ankara ilinin daha yüksek ortalama puana sahip olduğu görülmüştür. 
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3.2. Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri Alt 

Boyut Test Puanı Açısından Ankara ve Zonguldak İlleri Arasında 

Fark Var Mıdır? 

Tablo 3. BMBT Korunum Yasaları Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 1,59 0,22 

Zonguldak 150 1,47 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

korunum yasaları alt boyutuna ait puanlarda (p=0,22, p<0,05) anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 4. BMBT Orantısal Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 1,37 0,00 

Zonguldak 150 0,95 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

orantısal düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,00, p<0,05) anlamlı 

farklılık ortaya çıkmıştır. Ankara ilinin daha yüksek ortalama puana sahip 

olduğu görülmüştür. 

Tablo 5. BMBT Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 1,28 0,12 

Zonguldak 150 1,12 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

değişkenleri belirleme ve kontrol etme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,12, 

p<0,05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 6. BMBT Kombinasyonel Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 1,90 0,85 

Zonguldak 150 1,87 
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Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

kombinasyonel düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,12, p<0,05) 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 7. BMBT Korelasyonel Düşünme Toplam Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 0,45 0,04 

Zonguldak 150 0,57 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

korelasyonel düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,04, p<0,05) 

anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Zonguldak ilinin daha yüksek ortalama 

puana sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 8. BMBT Olasılıklı Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 2,06 0,12 

Zonguldak 150 1,79 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

olasılıklı düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,12, p<0,05) anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 9. BMBT Hipotetik Düşünme Toplam Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Ankara 150 0,11 0,01 

Zonguldak 150 0,02 

 

Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci arasında BMBT 

hipotetik düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,01, p<0,05) anlamlı 

farklılık ortaya çıkmıştır. Ankara ilinin daha yüksek ortalama puana sahip 

olduğu görülmüştür. 
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3.3. Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri 

Toplam Test Puanı Açısından Cinsiyet Arasında Fark Var Mıdır? 

Tablo 10. Cinsiyete Göre BMBT Toplam Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 8,72 0,03 

Erkek 134 7,77 

 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında toplam puanlarında (p=0,03, p<0,05) anlamlı farklılık ortaya 

çıkmıştır. Kızlar daha yüksek ortalama puana sahip olduğu görülmüştür. 

3.4. Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri Alt 

Boyut Test Puanı Açısından Cinsiyet Arasında Fark Var Mıdır? 

Tablo 11. Cinsiyete Göre BMBT Korunum Yasaları Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 1,55 0,52 

Erkek 134 1,49 

 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında korunum yasaları alt boyutuna ait puanlarda (p=0,52, p<0,05) 

anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 12. Cinsiyete Göre BMBT Orantısal Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 1,11 0,41 

Erkek 134 1,22 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında BMBT orantısal düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,41, 

p<0,05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 13. Cinsiyete Göre BMBT Değişkenleri Belirleme ve Kontrol 

Etme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 1,32 0,01 

Erkek 134 1,05 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında değişkenleri belirleme ve kontrol etme alt boyutuna ait puanlarda 
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(p=0,01, p<0,05) anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Kızlar daha yüksek 

ortalama puana sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 14. Cinsiyete Göre BMBT Kombinasyonel Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 2,04 0,02 

Erkek 134 1,71 

 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında kombinasyonel düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,02, 

p<0,05) anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.  Kızlar daha yüksek ortalama 

puana sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 15.Cinsiyete Göre BMBT Korelasyonel Düşünme Toplam 

Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 0,57 0,02 

Erkek 134 0,43 

 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında korelasyonel düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,02, 

p<0,05) anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.  Kızlar daha yüksek ortalama 

puana sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 16. Cinsiyete Göre BMBT Olasılıklı Düşünme Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 2,04 0,14 

Erkek 134 1,78 

 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında BMBT olasılıklı düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,14, 

p<0,05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 9.Cinsiyete Göre BMBT Hipotetik Düşünme Toplam Puanları 

İli N Ortalama Puan p 

Kız 166 0,80 0,36 

Erkek 134 0,50 
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Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında BMBT hipotetik düşünme alt boyutuna ait puanlarda (p=0,36, 

p<0,05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Sonuç/ Tartışma/Öneri 

Sonuçlara göre Ankara’daki 150 öğrenci ve Zonguldak’taki 150 öğrenci 

arasında bilimsel muhakeme becerileri orantısal düşünme, korelasyonel 

düşünme ve hipotetik düşünme alt boyutlarına ait toplam puanlarda 

anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bilimsel muhakeme becerileri orantısal 

düşünme ve hipotetik düşünme alt boyutlarına ait toplam puanlarda Ankara 

ili daha yüksek puana sahipken, korelasyonel düşünme alt boyutuna ait 

toplam puanda Zonguldak ilinin daha yüksek puana sahip olduğu 

görülmüştür. 

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Bilimsel Muhakeme Becerileri cinsiyet 

arasında toplam puanlarında kız öğrenciler daha yüksek ortalama puana 

sahip olduğu görülmüştür. Alt boyutlarda ise değişkenleri belirleme ve 

kontrol etme, kombinasyonel düşünme ve korelasyonel düşünme toplam 

puanlarında kız öğrenciler daha yüksek ortalama puana sahip olduğu 

görülmüştür. Yüksel(2015)Bilimsel Muhakeme Becerileri alt boyutlar 

içerisinde değişkenleri belirleme ve kontrol etme ve hipotetik düşünme alt 

boyutları için düzeltilmiş son test puanları bakımından erkek ve kız 

öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Diğer alt boyutlar 

için erkek ve kız öğrenciler arasında düzeltilmiş son test puanları 

bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bir başka araştırmada ise 

Yaman ve Karamustafaoğlu (2006), öğretmen adaylarının mantıklı 

düşünme yeteneklerinin cinsiyete bağlı olarak değişmediği sonucuna 

ulaşmıştır.  

Öğrencilerin soyut işlemler dönemi becerilerinin geliştirilmesinde 

eğitmenlere önemli görevler düşmektedir. Eğitmenler öncelikle bilişsel 

gelişimde bilimsel muhakemenin ne olduğu, öğrencilerinin hangi alt 

boyutlarda eksikliğinin olduğu ve bu alt boyut düzeyinin gerektirdiği 

becerilerin neler olduğu hakkında kendileri yeterli düzeyde bilgilere sahip 

olmalıdırlar. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlanırken bilimsel muhakeme 

becerilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara yer verilmelidir.  

Fen Bilimleri ders kitaplarında öğrencilerin bilimsel muhakeme becerilerin 

gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin sayısı fazla olmalıdır. 
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Giriş 

Günümüzde teknoloji ve bilgi çok hızlı bir şekilde değişmekte olup 

eğitimdeki uygulamalar da bu değişimlere paralel olarak değişmekte ve 

çeşitlenmektedir. Özellikle yirmi birinci yüzyılda ülkelerin zenginlikleri 

artık doğal kaynaklarla değil, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi kullanma 

düzeyleri gelişmişliğin önemli bir ölçüsü haline gelmiştir. Ülkelerin ve 

toplumların sosyal, ekonomik, kültürel olarak çağımızın eğitim 

eğilimlerini iyi takip etmesi gerekir. Dünya arenasında kendilerine daha 

üst sıralarda yer alabilmek için ülkeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, 

odak noktasını “öğretim” den “öğrenme” ye doğru kaydırarak, zamanın 

gerekliliklerine göre revize etmesinin önem taşıdığının farkındadır 

(Karakoç, 2003).  

Eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde öğrencilerin anlamakta en fazla zorluk 

çektikleri ve öğrenme düzeylerinin en az olduğu derslerin başında fen 

eğitimine ait dersler gelmektedir. Fen eğitimindeki bu sıkıntılardan bazıları 

soyut kavramların somutlaştırılmasında yaşanan zorluklar, öğrenciler için 

zevkli olmadığının belirtilmesi ve olumlu tutum geliştiremediklerinden, 

kavram öğretimi noktasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Fen 

dersleri içinde özellikle fizik dersi öğrenciler tarafından öğrenmekte zorluk 

yaşadıkları bir ders olarak yerini korumaktadır. Bunun en önemli 

kanıtlarından bir tanesi de üniversiteye giriş sınavlarında, başarı açısından 

diğer derslere göre daha alt sıralarda olduğunun bilinmesidir (Taşdan 

Akdağ ve Güneş, 2018).  
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Son yıllarda fen derslerini öğrenciler için daha zevkli hale getirmek, pozitif 

tutum geliştirmelerini sağlamak ve başarı düzeylerini artırmak için 

teknoloji destekli uygulamalara, eğitsel oyunlara ve etkinliklere daha fazla 

yer verilmektedir. Eğitsel oyun, hedefler göz önüne alınarak öğrencilerin 

bilişsel ve duyuşsal boyutlarda ilerlemesini davranışa dönüştürmesini 

sağlayan, bir veya birden fazla oyuncu ile gerçekleştirilen etkinliktir 

(Aksoy, 2014). 

Eğitsel oyun bağlamında önemli bir yere sahip oyun türlerinden biri de 

zekâ oyunlarıdır. Zekâ oyunlarının bireylere farklı eğitsel ortamlar 

sağlaması düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğundan 

öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılmalıdır. MEB zekâ oyunlarını; 

işlem oyunları, hafıza oyunları, kelime oyunları, strateji oyunları, 

geometrik mekanik oyunlar ve zekâ soruları şeklinde sınıflandırmaktadır 

(MEB, 2015). Zekâ oyunlarına tangram, kelime türetme, sudoku, bilmece, 

yapboz, dama, satranç, kelime avı gibi oyunlar örnek verilebilir.  

Kelime türetme oyununda amaç, karışık olarak verilen harflerden konu ile 

ilgili en uzun kelimeyi türetmektir. Verilen harflerden en uzun ve doğru 

kelimeyi türeten grup türetilen kelimedeki harf adedince puan kazanır. 

Eğitim ortamlarında öğrencilerin bu etkinlikle ilgili konu ve derse ait 

kelimeleri türeterek kelimelerin yazılışlarını bilmeleri ve kelimeleri daha 

iyi tanımaları sağlanmış olur (Yalın, 2005). 

Kelime avında öğretilmek istenen kelimeler önceden tespit edilmelidir. 

Öğrencilerden veya hedef kitleden, harflerin karıştırılmasıyla elde edilen 

tabloda, sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ve 

çapraz şekilde oluşturulan kelimelerin bulunması istenir. Bu şekilde 

oluşturulan etkinliklerle öğrencilerin kelimeyi daha iyi tanımaları, 

anlamlandırmaları sağlanır ve okuma-yazma faaliyetleri ile becerileri 

geliştirilebilir. (Şengül ve Akçin, 2010;  Şahenk Erkan, 2015 ).  

Bilmecede, dolaylı olarak sunulmuş veya gizlenmiş olan nesnenin, verilen 

özelliklerinden yola çıkılarak buldurulması esastır. Bilmeceyi basit bir 

sorudan ayıran en önemli özelliği ise insanda kafa karışıklığı yaratmasıdır. 

Gizlenen özelliği ortaya çıkarmayı hedefleyen, bilinmeyen özellikleri 

bulmaya, bireylerin hızlı düşünme ve hazırcevaplıklarını ölçmek amacıyla 

hazırlanır (Abrahams ve Dundes, 2007; Balta, 2013). Bilmeceler özellikle 

dil eğitiminde önemli bir yere sahip olduğundan birçok çalışma 

gerçekleştirilmiştir (Elçin, 1987; İçel 2005; Artun 2004).  

Zekâ oyunları öğrencinin merkezde olduğu ve kendi öğrenme süreçlerini 

yönettiği yapılandırmacı ilkelere sahip aktif öğrenme yöntemlerine 

dayanmaktadır. Fen eğitimi ve diğer disiplinler arasında özellikle 

öğretmenlerin kelime avı, kelime türetme ve bilmece gibi akıl yürütme 

etkinliklerini öğretim ortamında kullanması eğitim ortamlarını 
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zenginleştirebilir ve öğrencilerin derse ve konuya pozitif tutum 

sergilemesini artırır. 

Öğrenme sürecinin en önemli unsurlarından olan öğretmenin üstlenmiş 

olduğu rol ve sorumluluklar; öğrenciler için karar alma, potansiyellerini 

kullanabilme, kendini gerçekleştirebilme fırsatlarını sağlamada ve benzeri 

özelliklerin çeşitli yönleri ile karmaşık öğretimsel işlerle öğrencinin 

öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini ve kabiliyetlerini kullanmaya 

zorlandığı bir öğrenme sürecidir (Demirel, 2015). Bu bağlamda 

öğretmenin etkisi yadsınamayacak bir gerçektir. 

Bu çalışmanın amacı aktif öğrenmeyi gerçekleştirme anlamında fen 

bı̇lı̇mlerı̇ branşındaki ve farklı branşlardaki öğretmenlerin fizik dersinde 

önemli bir yere sahip olan optik konularından oluşan kelime avı, kelime 

türetme ve bilmece testindeki başarıları arasındaki ilişkinin 

belirlenmesidir. 

Yöntem 

Geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan çalışma, betimsel araştırma modellerinden tarama modeli ile 

yapılmıştır. Araştırmaya konu olan kişi, olay, olgu, durum veya nesne 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya, betimlenmeye çalışılır 

(Karasar, 2011). Ülkemizde farklı branşlardaki öğretmenlerin optik 

konularından oluşan kelime avı, kelime türetme ve bilmece testindeki 

başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Katılımcılar  

Bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden olan benzeşik örnekleme 

yöntemine başvurulmuştur. Benzeşik örnekleme amaç, küçük, benzeşik bir 

örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt-grubu tanımlamaktır (Şimşek 

ve Yıldırım, 2009). Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Türkiye 

genelinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan rastgele belirlenen 51 

kadın ve 79 erkek toplam 130 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin branşlara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 8: Branşlara Göre Öğretmen Dağılımı 

Branş N 

Fen Bilimleri Öğretmenleri (FB) 40 

Sınıf Öğretmenleri (SÖ) 43 

Diğer Branş Öğretmenleri (DBÖ) 47 
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

 Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 

Kelime Avı, Kelime Türetme ve Bilmeceler (KAKTB) testi 3 seviyeden 

oluşmaktadır. Bu seviyelerde bulunan soru sayıları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 9: KAKTB Testi Alt Boyutlara Göre Soru Sayısı 

Alt Boyut Düzey Soru Sayısı 

Kelime Avı (KA) D1 10 

 D2 11 

 D3 10 

Kelime Avı İngilizce(KAE) D1 8 

 D2 11 

 D3 10 

Kelime Türetme(KT) D1 5 

 D2 3 

 D3 3 

Bilmece(B) D1 6 

 D2 5 

 D3 1 

  

KAKTB testi, ilgili alan uzmanlarından 3 akademisyen ve 3 öğretmen 

tarafından incelenmiştir. 10 kişiden oluşan öğretmen grubuna ön uygulama 

yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Buna göre; 

kapsam geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış KAKTB hazır duruma 

getirilmiştir. İlgili testler fen bilimleri ve farklı alanlardaki 130 öğretmene 

uygulanmış olup sonuçlar SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışmada SPSS analiz programı ile veriler analiz edilmiştir. 

Bağımsız örneklemler için t testi yapılması planlanan çalışmada verilerin 

dağılımındaki anormallikler sebebiyle testin koşulları sağlanamamıştır. Bu 

gibi durumlarda parametrik olmayan Mann-Whitney U testinin yapılması 

daha güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Mann-Whitney U testi 

karşılaştırılacak olan tüm verileri gruplarından bağımsız olarak küçükten 

büyüğe doğru sıralayarak değerleri sıra sayısına dönüştürür. Ardından 

veriler gruplara ayrılır ve sıra sayılarının ortalaması hesaplanarak gerekli 

analiz gerçekleştirilir (Can, 2016, s.126). 
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Bulgular 

Fen bilimleri öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin Kelime Avı, Kelime 

Türetme ve Bilmeceler (KAKTB) testi puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan Mann-Whitney U testine 

ait bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 10: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin 

KAKTB Testi Puanları 

Branş N Test Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

FB 40 KA D1 45,76 1830,4 709,5 ,045 

SÖ 43 KA D1 38,50 1655,5   

FB 40 KA D2 47,09 1883,6 656,5 ,032 

SÖ 43 KA D2 37,27 1602,6   

FB 40 KA D3 48,19 1927,6 612,5 ,021 

SÖ 43 KA D3 36,24 1558,3   

FB 40 KAE D1 43,04 1721,6 818,5 ,503 

SÖ 43 KAE D1 41,03 1764,3   

FB 40 KAE D2 48,13 1925,2 615,0 ,014 

SÖ 43 KAE D2 36,30 1560,9   

FB 40 KAE D3 48,63 1945,2 595,0 ,014 

SÖ 43 KAE D3 35,84 1541,1   

FB 40 KT D1 56,28 2251,2 289,0 ,000 

SÖ 43 KT D1 28,72 1235,0   

FB 40 KT D2 46,50 1860,0 680,0 ,087 

SÖ 43 KT D2 37,81 1625,8   

FB 40 KT D3 49,24 1969,6 570,5 ,008 

SÖ 43 KT D3 35,27 1516,6   

FB 40 B D1 50,61 2024,4 515,5 ,001 

SÖ 43 B D1 33,99 1461,6   

FB 40 B D2 49,95 1998,0 542,0 ,002 

SÖ 43 B D2 34,60 1487,8   

FB 40 B D3 43,15 1726,0 814,0 ,350 

SÖ 43 B D3 40,93 1759,9   
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Tablo 3 incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin D1 kelime avı 

başarıları (Ortanca: 1) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 1) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (U=709,5, p<,05).Fen bilimleri 

öğretmenlerinin D2 kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile sınıf 

öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 1) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır (U=656,5, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D3 kelime avı 

başarıları (Ortanca: ,7) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,7) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (U=612,5, p<,05). Fen bilimleri 

öğretmenlerinin D1 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile sınıf 

öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 1) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (U=818,5, p>,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D2 İngilizce 

kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları 

(Ortanca: ,90) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (U=615,0, p<,05). 

Fen bilimleri öğretmenlerinin D3 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: 

,50) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,20) arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmıştır (U=595,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D1 

kelime türetme başarıları (Ortanca: 2,40) ile sınıf öğretmenlerinin 

başarıları (Ortanca: ,80) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır 

(U=289,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D2 kelime türetme 

başarıları (Ortanca: 3) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 3) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=680,0, p>,05). Fen 

bilimleri öğretmenlerinin D3 kelime türetme başarıları (Ortanca: 1) ile 

sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,60) arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır (U=570,5, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D1 

bilmece başarıları (Ortanca: ,60) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları 

(Ortanca: ,40) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (U=515,5, p<,05). 

Fen bilimleri öğretmenlerinin D2 bilmece başarıları (Ortanca: ,80) ile sınıf 

öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,00) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır (U=542,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D3 bilmece 

başarıları (Ortanca: ,00) ile sınıf öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,00) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=814,0, p>,05).  

Fen bilimleri öğretmenlerinin ve diğer branş öğretmenlerinin KAKTB testi 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla 

yapılan Mann-Whitney U testine ait bulgular Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 11: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Diğer Branş 

Öğretmenlerinin KAKTB Testi Puanları 

Branş N Test Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

FB 40 KA D1 44,63 1785,2 915,0 ,700 

DBÖ 47 KA D1 43,47 2043,1   

FB 40 KA D2 50,71 2028,4 671,5 ,010 

DBÖ 47 KA D2 38,29 1799,6   

FB 40 KA D3 53,40 2136,0 564,0 ,001 

DBÖ 47 KA D3 36,00 1692,0   

FB 40 KAE D1 46,29 1851,6 848,5 ,208 

DBÖ 47 KAE D1 42,05 1976,4   

FB 40 KAE D2 44,83 1793,0 907,0 ,734 

DBÖ 47 KAE D2 43,30 2035,1   

FB 40 KAE D3 51,20 2048,0 652,0 ,013 

DBÖ 47 KAE D3 37,87 1779,9   

FB 40 KT D1 62,46 2498,4 201,5 ,000 

DBÖ 47 KT D1 28,29 1329,6   

FB 40 KT D2 48,39 1935,6 764,5 ,110 

DBÖ 47 KT D2 40,27 1892,7   

FB 40 KT D3 53,05 2122,0 578,0 ,002 

DBÖ 47 KT D3 36,30 1706,1   

FB 40 B D1 57,74 2309,6 390,5 ,000 

DBÖ 47 B D1 32,31 1518,5   

FB 40 B D2 53,48 2139,2 561,0 ,001 

DBÖ 47 B D2 35,94 1689,1   

FB 40 B D3 42,85 1714,0 894,0 ,496 

DBÖ 47 B D3 44,98 2114,0   

 

Tablo 4 incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin D1 kelime avı 

başarıları (Ortanca: 1) ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 
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1) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=915,0, p>,05). Fen 

bilimleri öğretmenlerinin D2 kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile diğer 

branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,90) arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır (U=671,5, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D3 

kelime avı başarıları (Ortanca: ,7) ile diğer branş öğretmenlerinin 

başarıları (Ortanca: ,6) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır 

(U=564,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D1 İngilizce kelime avı 

başarıları (Ortanca: 1) ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 

1) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=848,5, p>,05). Fen 

bilimleri öğretmenlerinin D2 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: 1) 

ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 1) arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmamıştır (U=907,0, p>,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin 

D3 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: ,50) ile diğer branş 

öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,30) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır (U=652,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D1 kelime 

türetme başarıları (Ortanca: 2,40) ile diğer branş öğretmenlerinin 

başarıları (Ortanca: ,80) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır 

(U=201,5, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D2 kelime türetme 

başarıları (Ortanca: 3) ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: 

3) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=764,5, p>,05). Fen 

bilimleri öğretmenlerinin D3 kelime türetme başarıları (Ortanca: 1) ile 

diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,40) arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmıştır (U=578,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D1 

bilmece başarıları (Ortanca: ,60) ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları 

(Ortanca: ,00) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (U=390,5, p<,05). 

Fen bilimleri öğretmenlerinin D2 bilmece başarıları (Ortanca: ,80) ile 

diğer branş öğretmenlerinin başarıları (Ortanca: ,00) arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmıştır (U=561,0, p<,05). Fen bilimleri öğretmenlerinin D3 

bilmece başarıları (Ortanca: ,00) ile diğer branş öğretmenlerinin başarıları 

(Ortanca: ,00) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=894,0, 

p>,05). 

Kadın öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin KAKTB testi puanları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan 

Mann-Whitney U testine ait bulgular Tablo 5’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 



[755] 
 

Tablo 5: Kadın Öğretmenlerin ve Erkek Öğretmenlerin KAKTB 

Testi Puanları 

Cinsiyet N Test Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Kadın 51 KA D1 66,30 3381,3 1973,5 ,764 

Erkek 79 KA D1 64,98 5133,4   

Kadın 51 KA D2 63,17 3221,7 1895,5 ,528 

Erkek 79 KA D2 67,01 5293,8   

Kadın 51 KA D3 61,79 3151,3 1825,5 ,359 

Erkek 79 KA D3 67,89 5363,3   

Kadın 51 KAE D1 64,43 3285,9 1960,0 ,672 

Erkek 79 KAE D1 66,19 5229,0   

Kadın 51 KAE D2 65,90 3360,9 1994,0 ,912 

Erkek 79 KAE D2 65,24 5153,9   

Kadın 51 KAE D3 68,83 3510,3 1844,5 ,408 

Erkek 79 KAE D3 63,35 5004,6   

Kadın 51 KT D1 64,34 3281,3 1955,5 ,778 

Erkek 79 KT D1 66,25 5233,7   

Kadın 51 KT D2 69,96 3567,9 1787,0 ,256 

Erkek 79 KT D2 62,62 4946,9   

Kadın 51 KT D3 60,27 3073,8 1748,0 ,200 

Erkek 79 KT D3 68,87 5440,7   

Kadın 51 B D1 60,51 3086,0 1760,0 ,210 

Erkek 79 B D1 68,72 5428,9   

Kadın 51 B D2 62,55 3190,0 1864,0 ,445 

Erkek 79 B D2 67,41 5325,4   

Kadın 51 B D3 65,37 3333,9 2008,0 ,952 

Erkek 79 B D3 65,58 5180,8   

 

Tablo 5 incelendiğinde kadın öğretmenlerin D1 kelime avı başarıları 

(Ortanca: 1) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 1) arasında 
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anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=1973,5,  p>,05). Kadın 

öğretmenlerin D2 kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile erkek 

öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 1) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (U=1895,5, p>,05). Kadın öğretmenlerin D3 kelime avı 

başarıları (Ortanca: ,60) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: ,70) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=1825,5, p>,05). Kadın 

öğretmenlerin D1 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: 1) ile erkek 

öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 1) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (U=1960,0, p>,05). Kadın öğretmenlerin D2 İngilizce kelime 

avı başarıları (Ortanca: 1) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 1) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=1994,0, p>,05). Kadın 

öğretmenlerin D3 İngilizce kelime avı başarıları (Ortanca: ,30) ile erkek 

öğretmenlerin başarıları (Ortanca: ,30) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (U=1844,5, p>,05). Kadın öğretmenlerin D1 kelime türetme 

başarıları (Ortanca: 1,20) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 1) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=1955,5, p>,05).Kadın 

öğretmenlerin D2 kelime türetme başarıları (Ortanca: 3) ile erkek 

öğretmenlerin başarıları (Ortanca: 3) arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır (U=1787,0, p>,05). Kadın öğretmenlerin D3 kelime türetme 

başarıları (Ortanca: ,60) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: ,60) 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=1748,0, p>,05). Kadın 

öğretmenlerin D1 bilmece başarıları (Ortanca: ,20) ile erkek öğretmenlerin 

başarıları (Ortanca: ,40) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır 

(U=1760,0, p>,05). Kadın öğretmenlerin D2 bilmece başarıları (Ortanca: 

,00) ile erkek öğretmenlerin başarıları (Ortanca: ,60) arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmamıştır (U=1864,0, p>,05). Kadın öğretmenlerin D3 

bilmece başarıları (Ortanca: ,00) ile erkek öğretmenlerin başarıları 

(Ortanca: ,00) arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır (U=2008,0, 

p>,05). 

 

Sonuç/ Tartışma/Öneri 

Sonuç olarak kelime avı testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf 

öğretmenleri arasında D1, D2 ve D3 düzeylerinde, fen bilimleri 

öğretmenleri ile diğer branşlardaki öğretmenler arasında D2 ve D3 

düzeylerinde, fen bilimleri öğretmenleri lehine anlamlı bir fark çıkarken, 

cinsiyetler arasında herhangi bir düzeyde anlamlı bir fark çıkmamıştır.  

İngilizce kelime avı testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf 

öğretmenleri arasında D2 ve D3 düzeylerinde, fen bilimleri öğretmenleri 

ile diğer branşlardaki öğretmenler arasında D3 düzeyinde fen bilimleri 

öğretmenleri lehine anlamlı bir fark çıkarken, cinsiyetler arasında herhangi 

bir düzeyde anlamlı bir fark çıkmamıştır.  
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Kelime türetme testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri 

arasında D1 ve D3 düzeylerinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer 

branşlardaki öğretmenler arasında D1 ve D3 düzeylerinde fen bilimleri 

öğretmenleri lehine anlamlı bir fark çıkarken, cinsiyetler arasında herhangi 

bir düzeyde anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Bilmece testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında 

D1 ve D2 düzeylerinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branşlardaki 

öğretmenler arasında D1 ve D2 düzeylerinde fen bilimleri öğretmenleri 

lehine anlamlı bir fark çıkarken, cinsiyetler arasında herhangi bir düzeyde 

anlamlı bir fark çıkmamıştır. 

Öğrenmeyi aktif uygulamalarla daha kolay ve eğlenceli bir hale getirmek 

için etkinliklerin ve uygulamaların çeşitliliği arttırılmalıdır. Etkinliklerden 

biri de Zekâ oyunlarıdır. Zekâ oyunları alanı henüz oldukça yeni bir alan 

olduğundan bu alanda yapılacak diğer çalışmalar alana katkı sağlayacaktır. 

İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir. 

Ayrıca katılımcıların daha önce Zekâ oyunu eğitimi alıp almadıkları da 

ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken olacaktır.  
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INTRODUCTION 

The giftedness means combining the biologic-pedagogic-psychological 

and psychosocial factors (Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2011). 

In other words, if you define an individual as gifted, you mean this 

individual learns knowledge much more rapidly than his/her peers 

(Ministry of Turkish National Education, Science and Art Centers 

Introductions, 2016, p. 2). Thus, the education of the gifted requires two 

basic concepts; acceleration and enrichment. Acceleration means making 

the gifted learn much more knowledge in depth for keeping in step with 

their much more rapidly learning. Enrichment means constructing 

differentiated-richened teaching environments in the specific subjects 

which the gifted could not find a chance to experience in their regular 

schools (Rogers, 2007). Thus it would be beneficial to underline that these 

acceleration and enrichment studies would also require a school for the 

gifted which would enable them to interact with their like-ability peers in 

specific learning domains in specific teaching programs (Ministry of 

Turkish National Education, Science and Art Centers Introductions, 2016). 

Integrating science-technology-engineering and mathematics (STEM) 

is a technological design and inquiry integrated pedagogy which makes 

individuals related with technological problem solving process that would 

end in deep learning (Sanders,  2009). Passing from STEM to STEAM 

blends art to science-technology-engineering and mathematics integration 

so it would make individuals learn by criticizing, inquiring and 

understanding, especially would make them creative thinkers (Boy, 2013).  

In the literature there have been different studies modeling how to 

differentiate, richen and accelerate gifted students’ learning environments. 

Demircioglu and Vural (2016) offered a differentiated-richened and 

accelerated teaching domain that when gifted students learned science 

concepts on the basis of knowledge construction model, they could use the 

new learned knowledge in their daily life and could also have better 
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attitudes towards science. Cakir (2011) used predict-observe-explain 

model for making gifted students have a better understanding of science 

concepts as a modeling of differentiated-richened and accelerated teaching 

domain. Tuzun and Tuysuz (2018) organized an education for gifted 

students’ teachers on the basis of science-technology-engineering-arts-

mathematics (STEAM) integration for modeling to teachers how to 

organize their differentiated-richened and accelerated teaching domains. In 

the literature, it was not found studies integrating especially science to arts 

as a differentiated-richened and accelerated teaching domain for the 

education of the gifted. So in the light of all this basic knowledge, in this 

study it was aimed to integrate science to art, so to teach science concepts 

to gifted by passing from macro to submicro level in their mental models 

in a differentiated-richened and accelerated teaching domain. 

 

METHOD 

Study Design 

In this study, integrating science to art, in other words teaching science 

concepts to gifted by passing from macro to submicro level in their mental 

models in a differentiated-richened and accelerated teaching domain was 

studied in the basis of one of the qualitative research designs, case study 

design. Case study is to research a program, or a teaching domain, or a 

group of participants in detail (Buyukozturk et al., 2010). 

 

Participants 

The study was conducted with 15, nine years old gifted students at a 

school for the gifted, science and art centre, in 2018-2019 academic year 

in Ankara providence by two researcher teachers who were also the 

teachers of the gifted. 12 of the participants were female, and the three of 

the participants of the study were male. The students were identified as 

gifted by the Ministry of Turkish National Education system after the 

multiple giftedness tests and interviews.   

 

Data Sources 

In this study the worksheets for determining the gifted students’ pre and 

post images about the particular nature of matter, the gifted student 

constructed paintings integrating science to art, semi-structured interview 

forms and two different participant observer observing notes were utilized 

as data collecting tools. The data collecting tools’ content validity was 

controlled by two experienced educators have been working in this field as 
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a profession for 15 years. The data collecting tools were schematized in 

Figure 1. 

 

 

Figure 1. The data collecting tools 

 

The Application Process 

Before the application process, the worksheets for determining gifted 

students’ pre images about the particular nature of science were applied to 

students. During the application process, first the gifted students were told 

about how to integrate science to art. Then they constructed paintings 

integrating science to art. They studied cooperatively while constructing 

the paintings, they criticized each others’ thinking strategies through the 

paintings and also they asked the technique of the art they were studying 

and the particular nature of the matter to both of the researcher teachers. 

At the end they constructed paintings blending submicro level of matter to 

macro level of matter in a scientifically true way. For example a gifted 

student constructed a painting showing a woman under rain with her open-

umbrella, the student painted the rain as water molecules.  

The painting could be seen in Figure 2. 
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Figure 2. The gifted student constructed painting blending science to art 

by integrating submicro level of the particular nature of matter to macro 

level of matter 

After the application process, the worksheets for determining gifted 

students’ post images about the particular nature of science were applied 

to students. Semi-structured interviews on the basis of the forms were 

conducted with all the participants throughout 15 minutes for each of the 

participants. Also two different participant observer observing notes were 

taken throughout the application process.  The application process lasted 

four weeks, two lesson hours per week. 

The application process was summarized in Figure 3. 
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Figure 3. The application process 

 

Data Analysis 

Content analysis and descriptions were utilized for the gathered data. 

For content analysis, first the codes were constructed and then categories 

were formed, at the end frequencies were calculated. Cross-content 

analysis were utilized too whether all the categories contained all the codes 

or not (Erickson, 2004). 

 

The Ethics 

The participants were told that they could withdraw from the study 

whenever they want. Also at the end of the study it was determined that the 

participants were not given harm academically or psychologically.  

 

FINDINGS 

The findings of the study were given with the subtitles of  ‘gifted 

students’ pre images about particular nature of matter’, ‘the paintings of 

the gifted students constructed by blending science to art-blending the 

particular nature of matter to art’, ‘gifted students’ post images about 

particular nature of matter’, ‘semi-structured interviews’, ‘two different 

participant observer observing notes’. 
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Gifted Students’ Pre Images about Particular Nature of Matter 

In the worksheet for determining gifted students’ pre images about the 

particular nature of matter was with three scenarios. In the first scenario, 

the particular nature of a solid matter was given. In the second scenario, 

the liquid form of the same matter on the basis of particular nature of the 

matter was given. In the third scenario, the gifted students were asked to 

draw and explain the gas form of the same matter on the basis of the 

particular nature of the matter according with the previous scenarios. The 

data was coded, categorized and the frequencies were calculated and then 

cross-content analysis was also utilized. The findings were given at Table 

1. 

Table 1. The pre images of the gifted students about the particular nature 

of matter 

Categories Codes f Examples form gifted 

students’ drawings 

Scientificall

y true 

drawings 

- - - 

 

Partly 

scientificall

y true 

drawings 

Drawing with 

missing 

particles 

Drawing with 

extra particles 

Drawing the 

gas molecules 

not in a 

homogenous 

way  

 

8 

 

 

 

Scientificall

y wrong 

drawings 

Drawing gas 

particles as 

liquid particles 

Drawing gas 

particles as 

products of 

solid-liquid 

reaction 

 

7 
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As could be seen from the Table 1 that gifted students’ pre images about 

the particular nature of matter was not sufficient. Eight of the 15 

participants’ pre images were partly scientifically true and also seven of 

the 15 participants’ pre images were scientifically wrong. 

 

The Paintings of the Gifted Students Constructed by Blending Science 

to Art  

(Blending the Particular Nature of Matter to Art) 

The gifted students integrated science to art in their drawings. They 

worked collaboratively throughout the process, the criticized each others’ 

thinking strategies through the paintings, the asked both of the researcher 

teachers about the technique of the art and the particular nature of matter. 

At the end the paintings were analyzed by content analysis. The paintings 

were coded, categorized and the frequencies were calculated and then 

cross-content analysis was also utilized. The findings were given at Table 

2. 

Table 2. The analysis of the gifted students’ paintings constructed by the 

blending of science to art* 

Categories Codes f 

 

The evaluation made 

on the basis of the 

technique of the art 

Using contrast color 14 

Using the same color’s tones 8 

The specialty of the paintings 22 

Making the particle in a three 

dimensional form 

7 

 

The evaluation made 

on the basis of the 

particular nature of 

matter 

Drawing the particular nature 

of a solid 

4 

Drawing the particular nature 

of a liquid 

6 

Drawing the particular nature 

of a gas 

13 

*There were 22 paintings constructed so there were 22 paintings analyzed. 

In one of the paintings, one of the gifted students both drew solid matter’s 

particles and gas matter’s particles. 
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As could be seen from the Table 2 that gifted students’ used contrast 

color (f:14) in their paintings. Some of the gifted students used the same 

color’s tones in their paintings (f:8). Their paintings were analyzed as 

original (f:22). Also some gifted students gave form to particles while 

painting (f:7). The gifted students drew the particular nature of solid (f:4), 

the particular nature of liquid (f:6) and particular nature of gas (f:13).In 

Figure 4, Figure 5, Figure 6, Figure 7, Figure 8, Figure 9 and Figure 10, 

examples from students’ drawings were given. Also explanations were 

made about the paintings too.  

 

Figure 4. A gifted students’ painting showing water molecules’ submicro 

level in proper geometry and bond angles 
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Figure 5. A gifted students’ painting showing the molecules in the weather 

in submicro level in proper geometry and bond angles 

 

 

Figure 6. A gifted students’ painting showing the molecules in the weather 

in submicro level in proper geometry and bond angles 

 

 

Figure 7. A gifted students’ painting showing a CsCl salt’s volume-

centered unit cell and particles of a solid in a box 
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Figure 8. A gifted students’ painting showing particles of a solid  

 

 

Figure 9. A gifted students’ painting showing water molecules’ submicro 

level in proper geometry and bond angles 
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Figure 10. A gifted students’ painting showing water molecules’ and other 

molecules’ submicro level in proper geometry and bond angles in clouds 

 

Gifted Students’ Post Images about Particular Nature of Matter 

In the worksheet for determining gifted students’ post images about the 

particular nature of matter was with three scenarios. In the first scenario, 

the particular nature of a solid matter was given. In the second scenario, 

the liquid form of the same matter on the basis of particular nature of the 

matter was given. In the third scenario, the gifted students were asked to 

draw and explain the gas form of the same matter on the basis of the 

particular nature of the matter according with the previous scenarios. The 

data was coded, categorized and the frequencies were calculated and then 

cross-content analysis was also utilized.  

The findings were given at Table 3. 
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Table 3. The post images of the gifted students about the particular nature 

of matter 

Categories Codes f Examples form gifted 

students’ drawings 

Scientificall

y true 

drawings 

Drawing the 

distance among 

the particles of 

gas properly 

Drawing the gas 

molecules in a 

homogenous way 

Drawing the 

number of the 

particles of the 

gas same with the 

solid’s or liquid’s 

15  

 

 

 

Partly 

scientificall

y true 

drawings 

- - - 

Scientificall

y wrong 

drawings 

- - - 

 

As could be seen from the Table 3 that gifted students’ post images 

about the particular nature of matter was sufficient. All of the participants’ 

post images were scientifically true. 

Semi-structured Interviews 

After the application semi-structured interviews were made with all of 

the participants on the basis of the semi-structured interview form. The 

interviews lasted in 15 minutes per each of the participants. The gathered 

data coded, categorized and frequencies were calculated.  

The findings could be seen at Table 4. 
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Table 4. Semi-structured interview forms’ findings 

Categories Codes f 

Academic dimension No previous episodes about 

the concept 

15  

No previous images about the 

concept 

15  

Finding multidisciplinary 

learning domain much more 

powerful  

15  

Learning the particular nature 

of matter 

12  

Meaningful learning 7  

Attitude dimension Socialization 13  

Group study 2  

If the gifted students 

repeat the application, 

what would he/she do 

differently? 

Drawing much more particles 10  

Drawing only particles on 

canvas 

1  

 

As could be seen from the Table 4 that gifted students’ had no previous 

episodes (f:15), had no previous images (f:15) about the concepts. They 

found the multidisciplinary learning domain much more powerful (f:15). 

They learned the particular nature of matter (f:12). They thought they 

learned the concepts meaningful (f:7). They socialized (f:13) by group 

study (f:2). They wanted to draw much more particles (f:10) and draw only 

particle but nothing else on canvas (f:1). 

 

Two Different Participant Observer Observing Notes 

The two different participant observer observing notes were cross-

checked and descriptions were done about the study as the following: 

The gifted students did not have previous episodes about the concepts. 

So they found the process difficult at first. They could not think how to 
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draw a macro-submicro surrealist composition at the beginning. But once 

they studied cooperatively, they criticized each others’ thinking strategies 

through the drawings, so could perform better understandings about the 

concepts. 

The gifted students were not so willingness while integrating science to 

art at first. But once they studied cooperatively, they criticized each others’ 

thinking strategies through the drawings, their willingness increased. They 

made extra time for the drawings after the lessons and came to teachers for 

extra query which made their images much more developed. 

And also as a technique art evaluation, it could be said that the drawings 

were specific and the using of the colors was proper. 

When the drawings began to shape, the class was used as a foyer area. 

So the gifted students saw every piece of knowledge as a reflection of 

science integration to art on canvas, then they could criticize each others’ 

thinking strategies, and then they made last touchups on their canvas as an 

output of their learning. 

Because of this study was multidisciplinary, because of the art and 

science teacher worked together to construct a different learning domain 

to students, it could be said that the gifted students’ paintings were much 

more metacognitive on the basis of their age criteria, on the basis of their 

youngness.  

 

CONCLUSION, DISCUSSION and SUGGESTIONS 

This study modeled how to integrate science to art in the education of 

gifted for making their learning domains differentiated-richened and 

accelerated. It helped the students to enhance their concept images about 

the particular nature of matter on the basis of drawing submicro level’s of 

particles to a macro domain.  

Taber (2010) offered to construct the teaching environments for gifted 

on the basis of making them much more focused on the science concepts. 

Just as in Taber’s study (2010), in this study it was focused on science 

concepts’ submicro level to make gifted students understand the concepts 

by integrating science to art and by making them study collaboratively to 

criticize the concepts’ submicro level on canvas for a better understanding. 

In literature Tuysuz, Sardag and Durukan (2017) investigated the 

participants’ submicro images about the science concepts by achievement 

test in their study. On the other hand, Ekiz-Kiran, Kutucu, Tarkin-
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Celikkiran and Tuysuz (2018) researched the participants’ submicro 

images about the science concepts by open-ended questions and 

interviews. Being different from these studies, in this study the 

participants’ submicro images about the science concepts were made clear 

by their drawings and explanations of these drawings. 

Tüzün and Eyceyurt-Türk (2017) studied with high school students for 

making them integrating science to art. But it was not a study about 

constructing a differentiated-richened and accelerated teaching domain for 

the education of the gifted. So in this study by the help of differentiated-

richened and accelerated teaching domain, it was modeled how to integrate 

science to art in gifted education. Thus, it may contribute to the gap in 

literature.  

For further studies, different differentiated-richened and accelerated 

learning domains for gifted on the basis of science-art integration could be 

offered. And also for further studies, from submicro level to macro level, 

in other word the opposite of this study could be offered too for making 

the gifted students develop inventions for solving daily life problems. 
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5.2. Matematik Eğitimi
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Hüseyin Kabadaş 
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Giriş 

Matematik öğretiminin temelinde, matematiksel kavramların öğretimi 

yatmaktadır (Dede ve Argün, 2004). Kavram öğretimi, öğretim programı 

içerisinde önemli bir yer tutmakta ve öğretim süreçlerinde okul öncesi 

dönemden ilkokulun son basamağına kadar matematiksel kavramlara 

yönelik farklı kazanımlara yer verilmektedir (Erdoğan ve Erdoğan, 2009). 

Bu bağlamda matematik öğretim programında da kavram öğretimine vurgu 

yapılmakta ve öğrencilerin matematiksel kavramları anlayarak farklı 

temsil biçimleriyle ifade edebilme ve günlük yaşamlarında kullanabilme 

becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir (MEB, 2018, 

s.9). Bununla birlikte Baki (2018) ideal bir öğretim programının işlemsel 

öğrenme ile birlikte kavramsal öğrenmeye önem verdiğini ve söz konusu 

programların matematikle ilgili kavramları, kavramların kendi aralarındaki 

ilişkileri, işlemlerin altında yatan anlamı ve işlem becerilerinin 

kazandırılmasını vurguladığını ifade etmektedir. Yazar söz konusu 

programlarla öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz 

düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilebileceğini, 

kullanılan öğrenci merkezli yöntemlerle birlikte öğretim süreçlerinde 

bireyin aktif katılımcı olarak keşfederek algıladığı bilgiyi algoritmik düzen 

içinde zihninde yapılandıracağını ifade etmektedir. Benzer şekilde Küçük 

ve Demir (2009) etkili bir öğretimin ancak konulara ilişkin kavramların 

öğrenciler tarafından tam olarak kazanılmasıyla mümkün olacağını ifade 

etmektedirler. 

Yapılan çalışmalar öğrencilerin genel olarak matematiksel kavramları 

anlamakta zorluk çektiklerini göstermektedir. Bu durumun farklı tür 

nedenleri olmakla birlikte matematiğin genel olarak soyut kavramlardan 

oluşması ve matematik öğrenme sürecinde söz konusu kavramların birbiri 

ile ilişkili olarak kullanılması sözü edilen nedenlerin önde gelenleri 

arasında sayılabilir (Baki, 2018; Moralı, Köroğlu ve Çelik, 2004; Yavuz 

Mumcu, 2015).  Öğrenciler matematik öğrenme ve yapma sürecinde söz 

konusu soyut kavramları birbiri ile ilişkili olarak kullanmakta çoğu zaman 
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güçlük çekmektedirler. Bazı durumlarda öğrenilen kavramla ilgili sahip 

olunan ön bilgiler kavramla yanlış biçimde ilişkilendirilmekte ve bu 

duruma bağlı olarak kavram yanılgıları ortaya çıkmaktadır. Literatürde 

kavram yanılgısı; yanlış uygulama, sistematik hata, hatalı fikirler, gerçeğin 

kişisel modeli (Champagne, Gustone ve Klopler, 1985; Elby, 2001; 

Zembat, 2008) olarak farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kavram yanılgısı 

zihinde bir kavramın yerine oturan ama bilimsel olarak o kavramın 

tanımından farklı olan, gerçekliği kanıtlanmış kavramların öğretilmesini 

ve öğrenilmesini engelleyen bilgiler olarak açıklanabilir (Nakhleh, 1994, 

aktaran Cantimer ve Şengül, 2017). Baki (2018) kişisel deneyimler sonucu 

oluşmuş, bilimsel gerçeklere aykırı olan ve bilim tarafından gerçekliği 

kanıtlanmış kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini engelleyici 

nitelikteki bilgilerin kavram yanılgısına neden olduğunu ifade etmektedir. 

Kavram yanılgısı basit bir hata olmaktan ziyade öğrencileri sistematik 

hatalar yapmaya teşvik eden algı biçimi (Zembat, 2008) olduğundan ötürü, 

sahip olunan yanılgılar yeni bilgilerin öğrenimini de çoğu durumda 

olumsuz yönde etkilemektedir (Baki ve Bell, 1997) söylenebilir. 

Dolayısıyla öğrencilerin matematiksel kavramlara ilişkin yanılgılarını 

belirlemek ve gidermek oldukça önemlidir (Duatepe Paksu, 2010).  Zira 

matematikte kalıcı ve işlevsel öğrenme ancak işlemsel ve kavramsal 

öğrenmenin dengelenmesiyle mümkündür (Porter ve Masingila, 2000).  

Literatür incelendiğinde öğrencilerin farklı tür yanılgıları üzerine 

çalışmaların yapıldığı ve farklı öğretim seviyelerindeki kavramların ele 

alındığı görülmektedir. Bununla birlikte matematik öğrenme sürecinde 

ilköğretimde kazanılan bilgi ve becerilerin, öğrenilecek yeni kavramlara 

temel teşkil edeceği göz önüne alındığında, söz konusu öğrenim 

kademesinde gerçekleştirilecek çalışmalar önem kazanmaktadır. Ayrıca 

yapılan farklı tür çalışmalarda (Hayes ve Stacey, 1990; Kilhamn, 2008; 

Özdeş ve Elitok Kesici, 2014) öğrencilerin özellikle sayılar ve işlemler 

konusunda tam bir kavramsal anlamaya sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

Çalışmanın bir diğer önemi ise sayılar ve işlemler konularının matematik 

öğrenmeye zemin teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Temel 

matematiksel kavramları tüm yönleriyle öğrenememiş öğrenciler, sonraki 

kavramları da tam olarak öğrenmede ve kavramlar arasındaki ilişkileri 

kurmada güçlük yaşayacaklardır (Baykul, 2005). Dolayısıyla bu çalışmada 

özellikle ilköğretim seviyesinde çalışılmış ve sayılar ve aritmetik işlemler 

konusu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; 8. sınıf öğrencilerinin sayılar ve 

aritmetik işlemler ile ilgili kavram yanılgılarının tespit edilmesidir.  

Çalışma sonuçları ile tespit edilen kavram yanılgıları, konu ile ilgili 

yapılacak yeni ve farklı çalışmalara ışık tutacak, bu bağlamda alan yazına 

katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında aşağıdaki alt problemler 

cevaplanmaya çalışılmıştır. 
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 Öğrencilerin basamak değeri ile ilgili yanılgıları hangi 

düzeydedir? 

 Öğrencilerin aritmetik işlemlerin problem çözmede 

kullanımı ile ilgili sahip oldukları yanılgılar hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin yüzde kavramının anlamı ve kullanımı ile 

ilgili yanılgıları hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin kesirlerin anlamı ve kullanımı ile ilgili 

yanılgıları hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin ondalık sayılarla aritmetik işlemler ile ilgili 

yanılgıları hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin oran kavramının anlamı ile ilgili yanılgıları 

hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin zaman ölçü birimleri ile aritmetik işlemler ile 

ilgili yanılgıları hangi düzeydedir? 

 Öğrencilerin sayılar ve işlemlerle ilgili yanılgıları genel 

olarak hangi düzeydedir? 

 

Yöntem 

Çalışma nitel yöntemle gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. 

Betimsel çalışmalar bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir biçimde 

tanımlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2018). Bu çalışmada da öğrencilerin belirli bir konudaki düşünceleri ortaya 

çıkarılmaya çalışıldığından söz konusu yaklaşımın kullanımı tercih 

edilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ilinde yer alan dört farklı okullarda 

öğrenim görmekte ve 8. Sınıfa devam etmekte olan toplam 102 öğrenci 

oluşturmaktadır. Söz konusu okullar seçilirken, il genelindeki matematik 

öğretmenleri ve okul müdürlerinin ortak fikirleri doğrultusunda son olarak 

2017 yılında yapılan TEOG sınavı başarı ortalamaları dikkate alınmıştır. 

Buna göre başarı sıralamasında orta gruptaki okullar seçilerek bu 

okullardaki öğrencilerle çalışılmıştır. Söz konusu okullar için çalışmada 

yer alacak öğrencilere karar verme aşamasında ise basit seçkisiz örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak Baki (2018) tarafından 

geliştirilmiş olan Sayılar ve Dört İşlem Kavram Yanılgıları Testi (SKYT) 

kullanılmıştır. Söz konusu test toplamda 25 soru ve 36 maddeden 

oluşmaktadır.  

Verilerin Analizi 
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Sayılar ve Dört İşlem Kavram Yanılgıları Testi’nde yer alan sorulardan 

elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Bunun 

için öncelikle söz konusu testte yer alan sorular içeriklerine göre farklı 

kategoriler ve alt kategoriler altında toplanmış, daha sonra ise oluşturulan 

kategorilere göre SKYT’ye verilen yanıtlar frekans ve yüzde değerleri ile 

ifade edilmiştir. Buna göre oluşturulan kategoriler Basamak Değeri (BD), 

Aritmetik İşlemlerin Problem Çözmede Kullanımı (AİPÇK), Yüzde 

Kavramının Anlamı ve Kullanımı (YKAK), Kesirlerin Anlamı ve 

Kullanımı (KAK), Ondalık Sayılarla Aritmetik İşlemler (OSAİ), Oran 

Kavramının Anlamı (OKA), Zaman Ölçü Birimleri ile Aritmetik İşlemler 

(ZÖBAİ) biçiminde ifade edilebilir. Her bir kategoride yer alan sorular ve 

toplam soru sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. SKYT için oluşturulan kategoriler ve soru sayıları 

Kategoriler Soru Numaraları Soru Sayısı 

Basamak Değeri (BD) 1, 2, 3, 4 4 

Aritmetik işlemlerin problem çözmede 

kullanımı (AİPÇK) 

5, 6, 23, 25 4 

Yüzde kavramının anlamı ve kullanımı 

(YKAK) 

7, 17, 21, 22 4 

Kesirlerin anlamı ve kullanımı (KAK) 8, 9,11, 12, 13, 14, 

15, 16 

8 

Ondalık sayılarla aritmetik işlemler (OSAİ) 19, 20 2 

Oran kavramının anlamı (OKA) 10 1 

Zaman ölçü birimleri ile aritmetik işlemler 

(ZÖBAİ) 

18, 24 2 

Toplam  25 

 

Çalışmadan elde edilen verilerin yorumlanmasında, öğrenci yanıtları 

doğru, yanlış ve boş yanıtlar olmak üzere üç alt kategoride 

değerlendirilmiştir. Buna göre yanlış yanıtlar alt kategorisinde yer alan 

yanıtlar tekrar kendi içinde benzerliklerine göre gruplandırılmakla birlikte 

söz konusu gruplandırmalara bu çalışmada yer verilmemiştir. Yanlış 

yanıtlar için yapılan gruplandırmalarda herhangi bir soru için verilen farklı 

tür yanıtların tamamının büyük oranda kavram yanılgısı içeren yanıtlar 

olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan soruların kavram yanılgılarını 

ortaya çıkarmaya uygun olarak hazırlanmış olmasına ve burada açıklanan 

duruma bağlı olarak bu çalışmada yanlış yanıtlar alt kategorisindeki 

yanıtların genel olarak kavram yanılgısına sahip olunan yanıtlar oldukları 

kabul edilmiş ve verilerin yorumlanmasında bu şekilde kullanılmıştır.  

 

Veri analizinde gerçekleştirilen içerik analizinin geçerlik ve 

güvenirliğine yönelik olarak  alanında uzman iki öğretim üyesinin 
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fikirlerinden yararlanılmış ve oluşturulan kategoriler için kodlayıcılar arası 

uyum yüzdesi (Miles ve Huberman, 1994) hesaplanmıştır.  

 

Bulgular 

Basamak Değeri (BD) Kategorisinde Yer Alan Bulgular  

BD kategorisinde yer alan bulgular Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 

2’de yer alan verilere göre BD kategorisindeki sorulara öğrencilerin 

ortalama olarak %59,66’sının doğru, %34,91’nin ise kavram yanılgısı 

içeren yanıtlar verdikleri görülmüştür.   

Tablo 2. BD Kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

1 Altı milyon iki bin sekiz 

sayısını rakamla yazınız.  

52 50,98 50 49,01 - - 

2 45286 sayısının binler 

basamağındaki rakamı 

yazınız. 

57 55,88 32 31,37 13 12,74 

3 3,4,5,7,4,2 rakamlarını 

kullanarak en büyük 

sayıyı yazınız.  

84 82,35 14 13,72 4 3,92 

 

4 

4004-729=? 

5134÷17=? 

53-32=? 

61 59,80 33 32,35 8 7,84 

10 9,80 69 67,64 23 22,54 

66 64,70 29 28,43 7 6,86 

 Ortalama 59,66 58,49 34,91 34,22 7,41 7,26 

SN: Soru No, DYS: Doğru Yanıt Sayısı, YYS: Yanlış yanıt sayısı, Yüzde: % 

Öğrencilerin ortalama %7,26’sı ise bu kategorideki soruları boş 

bırakmışlardır. Bununla birlikte BD kategorisinde öğrenci başarı oranının 

(%82,35) en yüksek olduğu sorunun 3, en düşük (ort: %44,76) olduğu 

sorunun ise 4. soru olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin 4. soruda en çok 

5134÷17=? işleminde zorlandıkları söylenebilir.  

Aritmetik İşlemlerin Problem Çözmede Kullanımı (AİPÇK) 

Kategorisinde Yer Alan Bulgular  

AİPÇK kategorisinde yer alan bulgular Tablo 3’te verilmektedir.  

Tablo 3. AİPÇK kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

5 Bir zeytinyağı deposu 8654 

litredir. Bu depodan 100 

litrelik bidonlarla kaç bidon 

zeytinyağı alınabilir? 

 

5 

 

4,90 

 

65 

 

63,72 

 

32 

 

31,37 

6 Bir kasada 36 külçe altın 

bulunmaktadır. Her külçe 

400 gr olduğuna göre kasada 

kaç kg altın bulunmaktadır? 

 

29 

 

28,43 

 

48 

 

47,05 

 

25 

 

24,50 

23 Bir haritada 1 cm gerçekte 

10 km’yi temsil etmektedir. 

 

59 

 

57,84 

 

15 

 

14,70 

 

28 

 

27,45 
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Haritada Trabzon ile Samsun 

arası 34 cm ölçüldüğüne 

göre gerçekte kaç km’dir?  

 

25 

Okulumuzda 44 öğrenci ve 

36 öğretmen bulunmaktadır. 

Öğretmen başına kaç öğrenci 

düşmektedir? 

 

- 

 

- 

 

62 

 

60,78 

 

40 

 

39,21 

 Ortalama 23,25 22,79 47,5 46,56 31,25 30,63 

 

Tablo 3’te yer alan verilere göre öğrencilerin AİPÇK kategorisindeki 

sorularda ortalama olarak %22’sinin başarılı olduğu söylenebilir. Bu 

kategoride öğrencilerin yaklaşık olarak %47’sinin yanıtlarının kavram 

yanılgısı içerdiği, %30’unun ise boş yanıtlar verdiği görülmüştür. Öğrenci 

başarı oranları dikkate alındığında ise en yüksek başarı oranı (%57,84) 23, 

en düşük başarı oranı (%0) ise 25. soruda elde edilmiştir.  

Yüzde kavramının anlamı ve kullanımı (YKAK) Kategorisinde Yer Alan 

Bulgular 

YKAK kategorisinden elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4’te yer alan verilere göre öğrencilerin YKAK kategorisindeki 

sorularda ortalama olarak %31,25’inin doğru yanıtlar verdikleri 

görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin ortalama olarak %35,04’ünün 

yanıtlarının kavram yanılgıları içerdiği, %34,31’inin ise bu kategoride boş 

yanıtlar verdikleri görülmüştür.  

Öğrenci başarı oranları dikkate alındığında ise en yüksek başarı 

oranı(%70,58) 7, en düşük başarı oranı (%1,96) ise 17. soruda elde 

edilmiştir. 

Tablo 4. YKAK kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

7 Yüzde otuz beşi sembol ile 

yazınız. 

72 

 

70,58 

 

23 

 

22,54 

 

7 

 

6,86 

 

17 Yüzde sekiz KDV ile satılan 

bir ürünü 899 liraya alan bir 

kişi kaç lira vergi ödemiş 

olur? 

 

2 

 

1,96 

 

44 

 

43,13 

 

56 

 

54,90 

21 300’ün yüzde 21’i kaçtır? 40 39,21 

 

26 

 

25,49 

 

36 

 

35,29 

 

 

22 

Yüzde 25 indirimle satılan 

elbiseyi 240 liraya satın alan 

Kutay elbiseyi gerçek 

fiyatından kaç lira ucuza 

almıştır? 

 

 

11 

 

 

10,78 

 

 

50 

 

 

49,01 

 

 

41 

 

 

40,19 

 Ortalama 31,25 30,63 35,75 35,04 35 34,31 

 

Kesirlerin Anlamı ve Kullanımı (KAK) Kategorisinde Yer Alan 

Bulgular  
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KAK kategorisinden elde edilen bulgular Tablo 5’te verilmektedir.  

 

Tablo 5. KAK kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS  % YYS % BYS % 

8 9/16, 3/5, 5/7,3/4 

kesirlerini büyükten 

küçüğe doğru 

sıralayınız.  

 

13 

 

12,74 

 

66 

 

64,70 

 

23 

 

22,54 

9 3/5+1/2=? 

2/3x4/5=? 

3/5-1/2=? 

2/3÷4/5=? 

64 62,74 35 34,31 3 2,94 

63 61,76 33 32,35 6 5,88 

61 59,80 38 37,25 3 2,94 

65 63,72 23 22,54 14 13,72 

11 Üç kardeş bir kekin 

yarısını eşit olarak 

paylaştığına göre her 

birine kekin ne kadarı 

düşmüştür? 

 

15 

 

14,70 

 

52 

 

50,98 

 

35 

 

34,31 

 

12 

Bir kavanozda 3/5 litre 

süt vardır. Kavanoza ¾ 

litre kadar yeniden süt 

dökülürse kavanozda 

kaç litre süt olur? 

 

  44    

 

 43,13 

 

   34 

 

33,33 

 

  24 

 

 23,52 

13 3 ¼ litre şekerli suya 

2/5 litre limon suyu 

dökülüp karıştırılırsa 

kaç litre limonata 

yapılır? 

 

31 

 

30,39 

 

43 

 

42,15 

 

28 

 

27,45 

14 3 3/5 litrelik süt 2/5 

litrelik şişelere kaç 

defa doldurulabilir? 

 

30 

 

29,41 

 

35 

 

34,31 

 

37 

 

36,27 

15 Aşağıdaki kesirlere 

denk kesirler ve 

ondalık sayılar yazınız. 

1/8= 

1 ¾= 

7/20= 

2/25= 

      

21 20,58 38 37,25 43 42,15 

27 26,47 34 33,33 41 40,19 

26 25,49 31 30,39 45 44,11 

31 30,39 26 25,49 45 44,11 

16 34/50, 68/102, 65/99, 

0.34, 0.68 kesirlerini 

büyükten küçüğe doğru 

sıralayınız. 

 

10 

 

9,80 

 

48 

 

47,05 

 

44 

 

43,13 

 Ortalama 29,06 28,49 42,81 41,97 30,12 29,52 

 

Tablo 5’te yer alan verilere göre KAK kategorisindeki sorulara 

öğrencilerin ortalama olarak %28,49’inin doğru yanıtlar verdikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin ortalama olarak %41,97’si bu kategorideki 

sorulara yanlış yanıtlar verirken, %29,52’si ise boş yanıtlar vermişlerdir.  

Tablo 5’teki veriler sorular baz alınarak incelendiğinde en yüksek 

başarı oranının (%63,25) 9., en düşük başarı oranının (%9,80) ise 16. 
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soruda elde edildiği görülmüştür. Öğrencilerin 16. soru için en çok 1/8 

kesrine denk kesirler veya ondalık gösterimler oluşturma sürecinde 

zorlandıkları söylenebilir.   

Ondalık Sayılarla Aritmetik İşlemler (OSAİ) Kategorisinde Yer Alan 

Bulgular 

OSAİ kategorisinde yer alan bulgular Tablo 6’da verilmektedir.  

 

Tablo 6. OSAİ kategorisindeki yanıtların dağılımı 
SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

19 Aşağıdaki işlemleri yapınız. 

7,23 + 0,024 + 14,5=? 

0,036-0,00125-0,01=? 

0,71x1,02=? 

0,24÷0,48=? 

 

14 

 

13,72 

 

33 

 

32,35 

 

55 

 

53,92 

6 5,88 27 26,47 69 67,64 

11 10,78 30 29,41 61 59,80 

13 12,74 24 23,52 65 63,72 

20 Bir bölme işleminde 1,47 bir 

sayıya bölündüğünde bölüm 

2,628 olduğuna göre bölen 

kaçtır? 

 

- 

 

- 

 

32 

 

31,37 

 

   70 

 

68,62 

 Ortalama 5,5 5,39 30,25 29,65 66,25 64,95 

 

Tablo 6 incelendiğinde OSAİ kategorisindeki sorulara öğrencilerin 

ortalama olarak ancak %5,5’inin doğru yanıtlar verebildikleri, %29,65’inin 

yanlış yanıtlar verdikleri, %65,95’inin ise yanıt vermedikleri görülmüştür. 

Dolayısıyla bu kategoride öğrencilerin büyük bölümünün yanıt 

vermedikleri veya yanlış yanıtlar verdikleri söylenebilir.  

 

Tablo 6’daki veriler sorular göz önüne alınarak incelendiğinde ise en 

yüksek başarı oranının (%10,78) 19, en düşük başarı oranının ise 20. 

soruda (%0) elde edildiği görülmektedir. 20 soruya öğrencilerin hiçbiri 

doğru yanıt verememişlerdir. Öğrencilerin 19. sorunun en çok 

zorlandıkları maddesi ise “0,036-0,00125-0,01=?” olmuştur.  

Oran Kavramının Anlamı (OKA) Kategorisinde Yer Alan Bulgular 

OKA kategorisinde yer alan bulgular Tablo 7’de verilmektedir.  

Tablo 7. OKA kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

10 Bir sınıfta 13 kız 16 erkek 

vardır. Sınıftaki kız 

öğrencilerin oranını kesir 

olarak yazınız. 

 

31 

 

30,39 

 

44 

 

43,13 

 

   27 

 

26,47 

 Ortalama 31 30,39 44 43,13 27 26,47 

 

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin %30,39’unun OKA 

kategorisindeki sorularda doğru, %43,13’ünün yanlış, %26,47’sinin ise 

boş yanıtlar verdikleri görülmüştür.   
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Zaman Ölçü Birimleri ile Aritmetik İşlemler (ZÖBAİ) Kategorisinde 

Yer Alan Bulgular 

ZÖBAİ kategorisinde yer alan bulgular Tablo 8’de verilmektedir.  

 

Tablo 8. ZÖBAİ kategorisindeki yanıtların dağılımı 

SN Soru İfadesi DYS % YYS % BYS % 

18 Saat 13:17’de başlayan bir 

kır yürüyüşü saat 17:10’da 

tamamlanmıştır. Grup 

toplam kaç saat yürümüştür? 

 

19 

 

 

18,62 

 

55 

 

53,92 

 

28 

 

 

27,45 

24 THY tarifesine göre 

Trabzon-Ankara uçuşunu 

kalkış 6:10 varış 7:25 olarak 

verilmektedir. Trabzon-

Ankara uçuş yolculuğu kaç 

saat sürmektedir? 

 

 

65 

 

 

63,72 

 

 

15 

 

 

14,70 

 

 

22 

 

 

21,56 

 Ortalama 42 41,17 35 34,31 25 24,50 

 

Tablo 8’de yer alan verilere göre öğrencilerin %41,17’si ZÖBAİ 

kategorisindeki sorulara doğru, %34,31’i yanlış, %24,5’i ise boş yanıtlar 

vermişlerdir.  

 

Sayılar ve Dört İşlem Kavram Yanılgıları Testi (SKYT)’den Elde Edilen 

Genel Bulgular 

 

Çalışmanın veri toplama aracından elde edilen genel bulgular Şekil 

1’de özetlenmiştir. 

 

Grafik 1. SKYT’den elde edilen genel bulgular 
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Yukarıdaki grafik incelendiğinde öğrencilerin AİPÇK, OKA, KAK, 

YKAK, ZÖBAİ, BD ve OSAİ kategorilerindeki sorularda kavram 

yanılgılarına sahip oldukları söylenebilir. Genel olarak ise öğrencilerin 

%39,58’i sayılar ve aritmetik işlemler konularında çeşitli kavram 

yanılgıları taşımaktadırlar. Farklı kategorilerdeki söz konusu oranlar göz 

önüne alındığında öğrencilerin her kategoride en az %29’unun kavram 

yanılgılarına sahip oldukları söylenebilir.  

Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin sayılar ve aritmetik işlemlerle ilgili 

sahip oldukları kavram yanılgılarının düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda veri toplama aracında yer alan farklı kategorilerdeki sorular 

için öğrenci yanıtları incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin yaklaşık olarak 

%40’ının sayılar ve aritmetik işlemler konularında kavram yanılgılarına 

sahip oldukları görülmüştür. Başka bir ifadeyle çalışma grubundaki her 5 

öğrenciden 2’sinin sayılar ve aritmetik işlemler konusunda çeşitli 

yanılgılara sahip oldukları ve bu duruma bağlı olarak yüksek performans 

gösteremedikleri söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bu sonuç alan 

yazındaki farklı çalışma sonuçları (Başgün ve Ersoy, 2000; Biber, Tuna ve 

Aktaş; 2013; Haser ve Ubuz, 2003; Moralı, Köroğlu ve Çelik, 2004; Özdeş 

ve Kesici, 2014; Stafylidou ve Vosniadou, 2004; Şandır, Ubuz ve Argün, 

2007; Yılmaz ve Yenilmez, 2008)  ile paralellik göstermektedir.  

Bununla birlikte veri toplama aracında yer alan alt kategoriler dikkate 

alındığında öğrencilerin hemen hemen yarısının aritmetik işlemlerin 

problem çözmede kullanımı konusunda çeşitli güçlüklere sahip oldukları 

görülmüştür. Benzer şekilde Ballew (1985, aktaran Altun, 1995), altıncı 

sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini incelediği çalışmasında 

öğrencilerin yaptıkları hataların %26’sının hesaplama süreçleri ile ilişkili 

olduğu sonucunu elde etmiştir. Bu kategoride yer alan sorular arasında 

öğrencilerin en fazla güçlük çektiği sorunun Bir zeytinyağı deposu 8654 

litredir. Bu depodan 100 litrelik bidonlarla kaç bidon zeytinyağı 

alınabilir? olduğu görülmüştür. Bu soruda öğrencilerin büyük bir 

bölümünün problemin çözümü için hangi işlemi seçerek kullanacaklarına 

karar veremedikleri gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuç yapılan farklı 

çalışmalarda da ifade edilmektedir. Çelik ve Taşkın (2015) 5., 6. ve 7. Sınıf 

öğrencilerinin aritmetik sözel problemleri çözme Sürecinin İnceledikleri 

çalışmalarında ilköğretim öğrencilerinin özellikle çarpma ve bölme işlemi 

yapmayı gerektiren durumları belirlemede zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir. Rutin problemlerin öğretimi günlük hayatta gerekli işlem 

becerilerini geliştirmek, problemin sözel ifadesini matematik sembollere 

dönüştürmeyi öğrenmek ve temel problem çözme becerilerini kazandırmak 

açısından önemlidir (Olkun ve Toluk Uçar, 2012). Bu kapsamda söz 

konusu süreçlerde yer alan öğrenci performanslarının artırılmasına yönelik 
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olarak sınıflarda ve ders kitaplarında problem türlerinin hepsine yeterli 

sayıda yer verilmesi sezgisel bir gereklilik gibi gözükmektedir. Farklı 

problemlerin ele alınması öğrencilerin çözüm üreterek kendi stratejilerini 

geliştirmelerini ve problem çözme deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır 

(Yackel, Cobb & Wood, 1999).  

Aritmetik işlemlerin problem çözmede kullanımından sonra 

öğrencilerin güçlük çektikleri kategoriler sırasıyla Kesirlerin Anlamı ve 

Kullanımı ile Oran Kavramının Anlamı’dır. Elde edilen bu sonuca paralel 

olarak alan yazında yer alan farklı çalışmalarda da öğrencilerin kesir 

(Pesen, 2010; Soylu ve Soylu, 2005; Şiap ve Duru, 2004) ve oran 

kavramına (Çetin ve Doğan, 2009; Öztürk, Kaplan ve İşleyen, 2011) 

yönelik çeşitli yanılgı ve güçlüklere sahip oldukları vurgulanmaktadır. Bu 

çalışmada ayrıca KAK kategorisinde yer alan ve öğrencilerin en çok 

zorlandıkları soru tipinin kesirlerle sıralama ile ilgili soru olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin kesirlerle aritmetik işlemler, kesir 

problemleri, kesir-ondalık sayı ilişkisi ve denk kesirler ile ilgili sorulardan 

en çok kesirlerle sıralama tipindeki sorularda zorlandıkları görülmüştür.  

Bu çalışmada ayrıca Yüzde Kavramının Anlamı ve Kullanımı 

kategorisinde öğrencilerin yaklaşık üçte birinin zorluk çektiği görülmüştür. 

Bu kategoride yer alan sorular arasında ise en fazla zorlanılan soru Yüzde 

sekiz KDV ile satılan bir ürünü 899 liraya alan bir kişi kaç lira vergi 

ödemiş olur? biçimindedir. Bu soruya öğrencilerin ancak %1,96’sı doğru 

yanıt verebilmişlerdir. Bununla birlikte 300’ün yüzde 21’i kaçtır? 

biçimindeki soruya ise öğrencilerin %39,21’inin doğru yanıt verdiği 

görülmüştür. Yüzde kavramı ile ilgili farklı soru tiplerinde öğrenci 

performanslarının farklılaştığı görülmektedir. Bu durumun nedeni başarı 

oranı yüksek olan soruda çözüm yolunun ilk sorudakine nazaran daha açık 

ve belirgin olması ile izah edilebilir. İkinci soruda öğrencinin daha 

karmaşık muhakemeler yürütmesi ve buna bağlı olarak yüzde kavramını 

problemle ilişkili biçimde kullanabilmesi, ayrıca çözüme giden yolda 

hangi aritmetik işlemleri hangi sırayla yapacağına karar vermesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla bu süreçlerde öğrenciler daha fazla 

zorlanabilmektedir. 

Zaman Ölçü Birimleri ile Aritmetik İşlemler kategorisinde öğrencilerin 

çeşitli yanılgılara sahip olduğu görülmekle birlikte farklı sorulardaki 

performanslarının farklılaştığı belirlenmiştir. Saat 13:17’de başlayan bir 

kır yürüyüşü saat 17:10’da tamamlanmıştır. Grup toplam kaç saat 

yürümüştür? biçimindeki soruya öğrencilerin ancak %18,62’si doğru yanıt 

verebilmişlerdir. THY tarifesine göre Trabzon-Ankara uçuşunu kalkış 6:10 

varış 7:25 olarak verilmektedir. Trabzon-Ankara uçuş yolculuğu kaç saat 

sürmektedir? biçimindeki soruyu ise öğrencilerin %63,72’si doğru şekilde 

yanıtlayabilmişlerdir. Dolayısıyla zaman ölçü birimleri ile işlem yaparken 
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öğrencilerin farklı ölçü birimlerini birbirine çevirmenin gerekli olduğu 

durumlarda zorlandıkları söylenebilir.  

Bu çalışmada Basamak Değeri kategorisinde yer alan sorulara 

öğrencilerin %34,22’si yanlış yanıtlar vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin konu ile ilgili birtakım güçlüklere sahip oldukları söylenebilir. 

Alan yazında yer alan farklı çalışmalarda da basamak değeri kavramın 

öğretiminin oldukça uzun zaman aldığı ve bu süreçte birçok zorlukla 

karşılaşıldığını ifade edilmektedir (Hiebert ve Wearne, 1996; McClain, 

2003; Sowder ve Schappelle, 1994). Diğer kategorilerde olduğu gibi bu 

kategoride de öğrencilerin farklı sorularda farklı performanslar 

gösterdikleri görülmüştür. Öğrencilerin en fazla zorlandıkları sorunun 

5134÷17=? olduğu görülmüştür. Bu soruyu öğrencilerin ancak %9,80’i 

doğru yanıt verebilmiştir. Bu durumun nedeni ise 0’ın ihmal edilmesidir. 

Dolayısıyla bu çalışma için basamak değerinde öğrencilerin en fazla 

zorlandıkları soru tipinin aritmetik işlemlerde 0’ın kullanımı ile ilgili 

olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada Ondalık Sayılarla Aritmetik İşlemler kategorisinde 

öğrencilerin ancak %5,5’inin doğru yanıtlar verebildikleri görülmüştür. 

Öğrencilerin çoğunluğu bu kategoride yer alan sorulara yanlış veya boş 

yanıtlar vermişlerdir. Bu kategoride yer alan yanlış yanıtların yüzdesi 

%29,65, boş yanıtların yüzdesi ise %64,95’tir. Bu kategoride yer alan Bir 

bölme işleminde 1,47 bir sayıya bölündüğünde bölüm 2,628 olduğuna göre 

bölen kaçtır? biçimindeki soruya hiçbir öğrencinin doğru yanıt veremediği 

görülmüştür. Bu soruda yanıtın tam sayı olmayışının bu durumla ilişkili 

olduğu düşünülebilir. Zira öğrenci çözümlerinde söz konusu durum 

gözlenmiştir. Öğrencilerin çoğu sonuca bağlı olarak yaptıklarının yanlış 

olduğunu düşünmüşlerdir. Sonuç olarak bu kategoride yer alan yanlış 

yanıtların diğer kategorilerle benzer düzeyde olduğu görülmekle birlikte 

performans düzeyi açısından öğrenci performans ortalamasının 

diğerlerinden düşük olduğu söylenebilir. Bu kategoride elde edilen 

sonuçlar Yılmaz ve Yenilmez (2008), Bell ve Baki (1997) ve Sulak, 

Ardahan, Avcıoğlu ve Sulak (1999) çalışmaları ile benzerlik 

göstermektedir.   

Bu çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin sayılar ve aritmetik işlemlerle ilgili 

çeşitli yanılgılara ve öğrenme güçlüklerine sahip oldukları görülmüştür. 

Farklı kategorilerdeki performanslar arasında büyük farklılıklar 

olmamakla birlikte, farklı soru tiplerinde öğrenci performanslarının büyük 

ölçüde farklılaştığı gözlenmiştir. Bu durumun nedeni farklı soru tiplerinin 

gerektirdiği farklı tür becerilerle ilişkili olarak izah edilebilir. Öğrenci 

performanslarında bu denli önemli bir etkiye sahip olan söz konusu 

faktörün kontrol altına alınması ile konu ile ilgili sahip olunan öğrenme 

güçlükleri ve kavram yanılgılarının da en az seviyeye indirileceği 
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düşünülmektedir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin sınıf ortamında 

mümkün olduğunca farklı tip uygulama ve etkinliklere yer vermesi 

önerilmektedir. Bununla birlikte sınıf ortamında kavramsal öğrenmeye 

odaklanılarak öğrenme güçlükleri bu bağlamda değerlendirilerek en aza 

indirgenmeye çalışılabilir. 
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Giriş 

Matematiksel kavramlar birbirleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla, 

matematiksel kavramlar arasında olabilecek kopmalar daha ileri düzey 

kavramların öğreniminde zorluklara yol açabilir (Swadener ve Soedjadi, 

1988). Özellikle öğrencilerin aritmetik ile cebir öğrenme alanlarını içeren 

kavramlar arasında ilişki kurabilmeleri üst düzey bir beceri olan 

ilişkilendirme becerisi için önemlidir (Akkan, Akkan ve Güven, 2017). Bu 

bağlamda, matematiksel bilginin yığılmalı yapısı göz önüne alındığında, 

cebir, matematiğin en temel konu alanlarından birisidir (Ersoy ve Erbaş, 

2005). Cebir, sağladığı soyut düşünce yapısıyla matematiğin alt alanları ve 

diğer bilim dallarının öğeleri arasında kavramsal açıdan bir köprü ve dil 

görevi görmektedir. Bu bağlamda cebir, bireylerin eğitim ve iş yaşamında 

edinecekleri temel bilgiler ve beceriler arasında yer alan önemli bir yapıtaşı 

niteliğindedir (Erbaş, Çetinkaya ve Ersoy, 2009).  

Alan yazında, cebir kavramının birçok farklı tanımı olduğu 

görülmektedir. Genelleşmiş aritmetik olarak tanımlanan cebir, aritmetiğin 

sembolik yönü üzerine yoğunlaşmıştır (Tabach ve Friedlander, 2003). 

Matematiğin dili olarak ifade edilen cebir (Usiskin, 1997), sadece harf 

sembolleriyle nicelikleri ve sayıları temsil eden değil aynı zamanda bu 

sembollerle hesap yapabilen bir araçtır (Kieran, 1992). Sayılar arasındaki 

genel ilişkileri açıklamak için tasarlanan matematiksel dilin bir parçası 

olan cebir (MacGregor ve Stacey, 1999), aynı zamanda sayıların 

toplamlarını, çarpımlarını ve kuvvetlerini manipüle etme sanatıdır 

(Harvey, Waits ve Demana, 1995). Witzel, Mercer ve Miller (2003) cebiri 

soyut düşünceye giriş kapısı olarak ele almışlardır.  

Çocukların erken yaşlarda cebirsel kavramları geliştirmeleri, sayılar ve 

örüntülerle çalışmaları daha sonraki sınıflarda ihtiyaç duyulan cebirsel 

düşünme için temel oluşturmaya yardım eder (National Council of Teacher 

of Mathematics [NCTM], 2000). Bu bağlamda, cebirsel düşünme 

matematiksel durumları, sembolleri kullanarak farklı biçimlerde temsil 

edebilmeyi ve yorumlayabilmeyi, sayısal ilişkileri anlayabilmek ve temsil 

edebilmek için modeller kullanmayı, gerçek hayat durumlarındaki 
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değişimi yorumlayabilmeyi gerektirir (NCTM, 2000). Cebirsel 

düşünmenin gelişimi sürecinde genelleme yapma ve doğrulama (Carpenter 

ve Levi, 2000), değişkenleri anlamlandırma, nicelikler arası ilişki kurma, 

modelleme, problem çözme, zihinden işlem ve tahmin yapma becerileri 

cebirle ilgili birçok temel bilgi ve anlayışın oluşumuna katkı sağlar (Cai ve 

Knuth, 2011; French, 2002).  

Alan yazında birçok araştırma, cebirin kritik önemine ve cebirsel 

düşünmenin erken yaşlarda geliştirilmesi gereğine vurgu yapmaktadır 

(Akkan, Baki ve Çakıroğlu, 2011; Blanton ve Kaput, 2003; Cai, 2004; Cai 

ve Knuth, 2011; Carraher ve Schliemann, 2007; Kaya, 2017; NCTM, 2000; 

Schliemann, Carraher ve Brizuela, 2007; Turgut ve Doğan-Temur, 2017). 

Ancak, cebir konularının matematik derslerinde öğretilmeye 

başlanmasıyla birlikte öğrencilerin cebiri öğrenmede zorlandığı 

görülmektedir (Ersoy ve Erbaş, 2005). Dolayısıyla, cebir hem soyut 

yapısından hem de kurallar öğrenmek gibi algılamasından dolayı 

öğrenenler tarafından korkulur hale gelmiştir (Kaput, 1999). Alan yazında 

yer alan birçok araştırma, öğrencilerin cebir konusunda yer alan çeşitli 

kavramları (değişken, cebirsel ifade, denklem, eşitlik, bilinmeyen) 

anlamada güçlükler yaşadıklarını, cebir kavramlarına yönelik hatalar ve 

kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir (Bağdat ve Anapa-

Saban, 2014; Baran-Bulut, Aygün ve İpek, 2018; Booth, 1988; Dede ve 

Peker, 2007; English ve Halford, 1995; Kaput, 1999; Kaput ve Blanton, 

2001; Kaya, 2017; Kaya, Keşan, İzgiol ve Erkuş, 2016; Kieran, 1992; 

MacGregor ve Stacey, 1993; Rosnick, 1981; Russell, O’dwyer ve Miranda, 

2009; Soylu, 2008).  

Uluslararası kuruluşlar ve araştırma raporları da cebir konusuna önem 

vermekte ve cebir konusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Buna göre, 

uluslararası araştırma raporları öğrencilerin cebirsel düşünme 

performanslarının istenilen seviyenin oldukça altında kaldığını ve 

öğrencilerin cebirde güçlük çektiklerini göstermektedir (NCTM, 2000; 

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 

2016; Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS], 

2016). Cebir öğretiminin iyileştirilmesine yönelik çabalara ve öğretim 

programlarında yapılan düzenlemelere rağmen, TIMSS ve PISA gibi 

uluslararası değerlendirme programlarında ortaya çıkan sonuçlar, 

öğrencilerin cebir konusundaki zorluklarının devam ettiğini gözler önüne 

sermektedir (Kieran, 2007). Uluslararası Eğitim Başarılarını 

Değerlendirme Kuruluşu (National Center for Education Statistics) 

tarafından yayınlanan 2015 raporuna göre; katılımcı 39 ülkenin cebir 

performansı göz önüne alındığında aralarında Türkiye, Norveç, Yeni 

Zelanda, Malezya, İtalya ve Şili’nin yer aldığı 24 ülkenin cebir 

performansı ortalamanın oldukça gerisinde kalmıştır (TIMSS, 2016).  
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NCTM (1989) ortaokul matematik ders programının, somut ilkokul 

matematik ders programı ile soyut lise matematik ders programı arasında 

bir köprü görevi gördüğünü belirtmektedir. Bu doğrultuda, aritmetikten 

cebire geçiş sürecinde ortaokul ders programlarının önemli bir yeri olduğu 

söylenebilir. Türk eğitim sisteminde önemli bir değişiklikle davranışçı 

yaklaşımdan vazgeçilerek yapılandırmacı yaklaşımı benimseyen, bu 

doğrultuda öğrenci merkezli olarak geliştirilen öğretim programı, 2005 

yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Ancak, 2005 yılında 

uygulamaya konulan program üzerine yapılan araştırmalarda programı 

uygulamada aksaklıkların yaşandığına yönelik görüşler belirtilmiştir. 

Ayrıca öğretmenlerin, yenilenen programı uygulamada bilgi ve beceri 

yetersizliği, süre yetersizliği ve yeni ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

uygulanmasına yönelik eksiklikler ifade edilmiştir (Bal, 2008; Duru ve 

Korkmaz, 2010). 2005 ilköğretim matematik dersi öğretim programının 

beklenen başarıyı göstermemesinin ve belirli eksiklikler bulundurmasının 

yanında, çağın değişen gereksinimleri bu öğretim programının 

güncellenmesini gerekli kılmıştır (Danişman ve Karadağ, 2015). Ayrıca, 

12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle birlikte ortaokul seviyesinin 4 yıla 

çıkarılması sonucunda ortaokul matematik programı 2013 yılında 

güncellenmiştir.  Son olarak, matematik ders programlarında yenileme 

çalışmaları 2017 yılında yapılmış, programın en son hali 2018 yılında 

yayınlanmıştır.  

Eğitim programının kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve 

değerlendirme öğeleri içinde, kazanımların önemi büyüktür (Özdemir, 

Altıok ve Baki, 2015). Kazanımların, öğretim sürecinin planlanmasına 

yardımcı olması ve sürece yön vermesi nedeniyle matematik dersi öğretim 

programlarının kazanımlarını ele alan araştırmalar yapılmıştır. Alan yazın 

incelendiğinde, farklı yıllarda güncellenen matematik dersi öğretim 

programlarının içerik, vizyon, yaklaşım, felsefe, öğrenme alanları ve 

kazanımlar olarak karşılaştırıldığı araştırmalar yapıldığı görülmektedir 

(Albayrak, 2017; Baş, 2017; Çelik, Kul ve Çalık-Uzun, 2018; Danişman 

ve Karadağ 2015; İncikabı, Mercimek, Ayanoğlu, Aliustaoğlu ve Tekin, 

2016; Şen, 2017). Ancak, matematik dersi öğretim programlarını cebirsel 

düşünceye geçiş açısından önemli olan cebir öğrenme alanı bağlamında 

inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Cebir öğrenme alanının önemi 

“Program'da yer alan cebir öğrenme alanı, matematiksel düşüncenin 

önemli bir alt boyutu olan cebirsel düşünme açısından matematik öğretimi 

alanında yapılan çalışmalar dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası 

çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır.” ifadesiyle açıklanmıştır (Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Bu bağlamda, 2009, 2013 ve 2018 

yıllarında yayınlanan matematik dersi öğretim programlarının cebir 

öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılarak yapılan değişikliklerin ve 

düzenlemelerin ortaya konulması, güncelleme sonucu oluşan ortaklık ve 
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farklılıkların anlaşılması açısından önemli görülmektedir. Bu araştırmada, 

2009, 2013 ve 2018 yıllarında yayınlanan matematik dersi öğretim 

programlarını cebir öğrenme alanı bağlamında karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, 2009 

yılında yayınlanan İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (6-8. 

sınıflar), 2013 yılında yayınlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim 

Programı (5-8. sınıflar) ve 2018 yılında yayınlanan Ortaokul Matematik 

Dersi Öğretim Programı (5-8. sınıflar) cebir öğrenme alanı göz önüne 

alınarak kazanımlar ve süre dağılımı açısından karşılaştırılarak, ayrıntılı 

olarak ele alınmış ve aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır. 

 2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları 

nasıldır?  

 2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

sınıf seviyesine göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders 

süresi dağılımları nasıldır?  

 2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

yıllara göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi 

dağılımları nasıldır?  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Mevcut 

araştırmada, araştırma verilerinin kaynağını ortaokul matematik dersi 

öğretim programları oluşturduğundan, veri toplama yöntemi olarak 

doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizinde hedeflenen; olgu 

veya olgular hakkında bilgi içerikli yazılı kaynakların analizini yapmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Matematik dersi öğretim programlarındaki 

güncellemeyle birlikte, cebir öğrenme alanı bağlamında 2009, 2013 ve 

2018 yıllarında yayınlanan programlarda ortaya çıkan değişiklikleri 

karşılaştırmalı olarak belirlemeyi amaçlayan bu araştırmadaki veriler için 

kullanılan dokümanlar aşağıda verilmiştir. 

 2009 yılında yayınlanan 6-7-8. sınıflara ait ilköğretim matematik 

dersi öğretim programı ve kılavuzu (MEB, 2009)  

 2013 yılında yayınlanan 5-6-7-8. sınıflar ortaokul matematik dersi 

öğretim programı (MEB, 2013)  

 2018 yılında yayınlanan matematik dersi öğretim programı 

(ilkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) (MEB, 2018)  

Bu araştırmada, matematik dersi öğretim programları incelenerek cebir 

öğrenme alanında yer alan kazanımlar ve ders süreleri karşılaştırmalı 

olarak irdelenmiştir. Verilerin analizinde her üç programdaki kazanımları 

ve ders sürelerini karşılaştırmaya imkân tanıyacak şekilde hazırlanan 
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kodlama anahtarı geliştirilmiştir. Kodlama anahtarı, bulguların tablolar 

halinde sunulmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kodlama 

anahtarına göre elde edilen sonuçlar iki matematik eğitimi alan uzmanının 

görüşüne sunulmuş ve revize edilmiştir. Daha sonra bulgular sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

Bulgular  

Bu bölümde, 2009, 2013 ve 2018 yılında yayınlanan matematik dersi 

öğretim programlarının cebir öğrenme alanı bağlamında karşılaştırmalı 

olarak incelenmesiyle elde edilen bulgular sunulmaktadır.   

2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları   

Araştırma bulgularına göre, 2009, 2013 ve 2018 yılında yayınlanan 

matematik dersi öğretim programlarının her birinde cebir öğrenme alanına 

6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde yer verildiği belirlenmiştir.  Daha sonra, 2009, 

2013 ve 2018 yıllarında yayınlanan matematik dersi öğretim 

programlarının her birinde yer alan cebir öğrenme alanı kazanımları ve 

ders süreleri analiz edilerek bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. 2009, 2013 ve 2018 Yılı Matematik Dersi Öğretim Programları 

Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders Süresi Dağılımları 

Yıl  Kazanım 

sayısı 

Cebir 

öğrenme 

alanı kazanım 

sayısı 

% Süre  Cebir 

öğrenme 

alanı süre 

% 

2009 233 28 12 432 74 17 

2013 176 26 15 540 88 16 

2018 159 23 14 540 95 18 

 

Tablo 1 incelendiğinde, cebir öğrenme alanına yönelik kazanım 

sayılarının 2009 programında 28 (%12), 2013 programında 26 (%15), 2018 

programında ise 23 (%14) olduğu görülmektedir. 2013 (%15) ve 2018 

(%14) yıllarında yer alan cebir öğrenme alanına yönelik kazanım 

oranlarının birbirine yakın değerlerde olduğu saptanmıştır. Tablo 1’e 

bakıldığında, 2009, 2013 ve 2018 yıllarında cebir öğrenme alanına ayrılan 

ders sürelerinin sırasıyla 74 (%17), 88 (%16) ve 95 (%18) ders saati olduğu 

görülmektedir. Toplam matematik ders saatine göre cebir öğrenme alanına 

ayrılan ders sürelerinin 2009, 2013 ve 2018 programlarında yüzde olarak 

yakın değerlerde oldukları söylenebilir.  
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2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

sınıf seviyesine göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders 

süresi dağılımları  

2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programları 6. sınıf 

seviyesine göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi 

dağılımları analiz edilerek Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. 6. Sınıf Seviyesi Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders 

Süresi Dağılımları 

Yıl  Toplam 

kazanım 

sayısı 

Cebir 

kazanım 

sayısı 

 % Toplam 

süre 

Cebir 

öğrenme alanı 

süresi 

 % 

2009 83 6 7 144 12 8 

2013 63 6 9 180 16 9 

2018 59 3 5 180 10 6 

 

Tablo 2 incelendiğinde, 6. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı 

kazanım sayıları 2009 yılında 6 (%7), 2013 yılında 6 (%9) ve 2018 yılında 

3’tür (%5). Buna göre, 6. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı kazanım 

sayıları ve yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru azaldığı 

söylenebilir. Benzer şekilde, 6. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanına 

ayrılan ders süreleri incelendiğinde 2009 yılında 12 (%8), 2013 yılında 16 

(%9) ve 2018 yılında 10 (%6) ders saati olduğu saptanmıştır. 6. sınıf 

seviyesinde cebir öğrenme alanına en çok ders süresi 2013 programında 

ayrılmıştır. Ancak, toplam ders süresine göre cebir öğrenme alanına ayrılan 

ders süresi yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru azaldığı 

görülmektedir.  

2009, 2013ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programları 7. sınıf 

seviyesine göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi 

dağılımları analiz edilerek Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. 7. Sınıf Seviyesi Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders 

Süresi Dağılımları 

Yıl  Toplam 

kazanım 

sayısı 

Cebir 

kazanım 

sayısı 

 % Toplam 

süre 

Cebir 

öğrenme 

alanı süresi 

 % 

2009 79 9 11 144 26 18 

2013 53 7 13 180 24 13 

2018 48 7 15 180 30 17 
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Tablo 3 analiz edildiğinde, 7. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı 

kazanım sayıları 2009 yılında 9 (%11), 2013 yılında 7 (%13) ve 2018 

yılında 7’dir (%15). Buna göre, 7. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı 

kazanım sayıları yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru arttığı 

görülmektedir. Tablo 3’e göre, 7. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanına 

ayrılan ders süreleri incelendiğinde 2009 yılında 26 (%18), 2013 yılında 

24 (%13) ve 2018 yılında 30 (%17) ders saati olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulguya göre, 7. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanına en çok ders süresi 

2009 programında, en az ders süresi ise 2013 yılında ayrılmıştır.  

2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programları 8. sınıf 

seviyesine göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi 

dağılımları analiz edilerek Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. 8. Sınıf Seviyesi Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders 

Süresi Dağılımları 

Yıl  Toplam 

kazanım 

sayısı 

Cebir 

kazanım 

sayısı 

 % Toplam 

süre 

Cebir 

öğrenme 

alanı 

süresi 

 % 

2009 71 13 18 144 36 25 

2013 54 13 24 180 48 27 

2018 42 13 25 180 55 31 

 

Tablo 4’e göre, 8. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı kazanım 

sayıları 2009 yılında 13 (%18), 2013 yılında 13 (%24) ve 2018 yılında 

13’tür (%25). Buna göre, 8. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı kazanım 

sayıları her üç yılda da aynı olmasına rağmen, kazanım yüzdelerinin 2009 

yılından 2018 yılına doğru arttığı ifade edilebilir. 8. sınıf seviyesinde cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders süreleri incelendiğinde 2009 yılında 36 

(%25), 2013 yılında 48 (%27) ve 2018 yılında 55 (%31) ders saati olduğu 

saptanmıştır. 8. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanına ayrılan ders süresi 

ve yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru arttığı söylenebilir.  

2009, 2013 ve 2018 yılı matematik dersi öğretim programlarında 

yıllara göre cebir öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süreleri 

dağılımları  

2009 yılı matematik dersi öğretim programında yer alan cebir öğrenme 

alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları analiz edilerek Tablo 5’te 

verilmiştir.  
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Tablo 5. 2009 Yılı Matematik Dersi Öğretim Programının Sınıf 

Seviyelerine Göre Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders Süresi 

Dağılımları 

Sınıf  Kazanım 

sayısı 

Cebir 

öğrenme 

alanı 

kazanım 

sayısı 

% Süre  Cebir 

öğrenme 

alanı süre 

% 

6 83 6 7 144 12 8 

7 79 9 11 144 26 18 

8 71 13 18 144 36 25 

 

Tablo 5 ele alındığında, 2009 yılında yayınlanan matematik dersi 

öğretim programında cebir öğrenme alanı kazanım sayıları 6. sınıfta 6 

(%7), 7. sınıfta 9 (%11) ve 8. sınıfta 13’tür (%18). Bu bulguya göre, 2009 

programında cebir öğrenme alanı kazanım sayılarının ve yüzdelerinin 6. 

sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı görülmektedir. 2009 programında cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders sürelerinin 6. sınıfta 12 (%8), 7. sınıfta 26 

(%18) ve 8. sınıfta 36 (%25) ders saati olduğu saptanmıştır. Buna göre,   

2009 programında cebir öğrenme alanı ders sürelerinin ve yüzdelerinin 6. 

sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı söylenebilir. 

2013 yılı matematik dersi öğretim programında yer alan cebir öğrenme 

alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları analiz edilerek Tablo 6’da 

sunulmuştur.  

Tablo 6. 2013 Yılı Matematik Dersi Öğretim Programının Sınıf 

Seviyelerine Göre Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders Süresi 

Dağılımları 

Sınıf  Kazanım 

sayısı 

Cebir 

öğrenme 

alanı 

kazanım 

sayısı 

% Süre  Cebir 

öğrenme 

alanı süre 

% 

6 69 6 9 180 16 9 

7 53 7 13 180 24 13 

8 54 13 24 180 48 27 
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Tablo 6’ya göre, 2013 yılında yayınlanan matematik dersi öğretim 

programında cebir öğrenme alanı kazanım sayıları 6. sınıfta 6 (%9), 7. 

sınıfta 7 (%13) ve 8. sınıfta 13’tür (%24). Bu bulguya göre, 2013 

programında cebir öğrenme alanı kazanım sayılarının ve yüzdelerinin 6. 

sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı ifade edilebilir. 2013 programında cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders sürelerinin 6. sınıfta 16 (%9), 7. sınıfta 24 

(%13) ve 8. sınıfta 48 (%27) ders saati olduğu saptanmıştır. Buna göre,   

2013 programında cebir öğrenme alanı ders sürelerinin ve yüzdelerinin 6. 

sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı söylenebilir. Ayrıca, 8. sınıf cebir öğrenme 

alanı kazanım sayılarının 6. sınıf kazanım sayılarının yaklaşık 2 katı; 8. 

sınıf cebir öğrenme alanı ders süresinin 6. sınıf ders süresinin 3 katı olduğu 

saptanmıştır.   

2018 yılı matematik dersi öğretim programında yer alan cebir öğrenme 

alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları analiz edilerek Tablo 7’de 

sunulmuştur.  

Tablo 7. 2018 Yılı Matematik Dersi Öğretim Programının Sınıf 

Seviyelerine Göre Cebir Öğrenme Alanı Kazanım Sayıları ve Ders Süresi 

Dağılımları 

Sınıf  Kazanım 

sayısı 

Cebir 

öğrenme 

alanı 

kazanım 

sayısı 

% Süre  Cebir 

öğrenme 

alanı süre 

% 

6 59 3 5 180 10 6 

7 48 7 15 180 30 17 

8 52 13 25 180 55 31 

 

Tablo 7’ye göre, 2018 yılında yayınlanan matematik dersi öğretim 

programında cebir öğrenme alanı kazanım sayıları 6. sınıfta 3 (%5), 7. 

sınıfta 7 (%15) ve 8. sınıfta 13’tür (%25). Bu bulguya göre, 2018 

programında cebir öğrenme alanı kazanım sayılarının ve yüzdelerinin 6. 

sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı söylenebilir. 2013 programında cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders sürelerinin 6. sınıfta 10 (%6), 7. sınıfta 30 

(%17) ve 8. sınıfta 55 (%31) ders saati olduğu saptanmıştır. Buna göre,  

2018 programında cebir öğrenme alanına ayrılan ders süreleri ve 

yüzdelerinin 6. sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı görülmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, çağın gereklerine uyum 

sağlamak amacıyla, 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan 

yapılandırmacılık temelli ilköğretim matematik dersi öğretim programı 

2013 ve 2018 yıllarında güncellenmiştir. Bu güncellemelerde, eğitim 

sisteminin 4+4+4 modeliyle yeniden yapılandırılmasının yanında, 

öğrencilerin 2005 yılında uygulamaya konulan öğretim programlarıyla 

ulusal ve uluslararası alanda beklenen başarıya ulaşamamış olmalarının 

neden olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda, akademik araştırmalar ve 

öğretmen görüşleri göz önüne alınarak oldukça yoğun olduğu belirlenen 

öğretim programından vazgeçilip, daha az ve öz bilgi sunan bir eğitim 

sisteminin oluşturulması bağlamında, öğretim programlarının içeriğinin 

sadeleştirilmesi yoluna gidilmiştir (Eğitim Bilişim Ağı [EBA], 2013). 

NCTM (2000), ilkokul ve ortaokuldaki aritmetik ve cebir öğretimindeki 

eksikliklerden dolayı cebirsel düşünmenin gelişimi için lise öğreniminin 

yetersiz kaldığını, her öğrencinin okulöncesinden itibaren lise öğreniminin 

sonuna kadar sınıf düzeyinin gerektirdiği ölçüde cebir öğrenmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, mevcut araştırmada 2009, 

2013 ve 2018 yıllarında yayınlanan matematik dersi öğretim programları 

cebir öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılarak incelenmiştir.  

Araştırmanın birinci alt problemine ait bulgulara göre, 2009, 2013 ve 

2018 yıllarında yayınlanan matematik dersi öğretim programlarının her 

birinde cebir öğrenme alanına 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde yer verildiği 

tespit edilmiştir. Cebir öğrenme alanına yönelik kazanım sayılarının 2009 

yılından 2018 yılına doğru azaldığı, ancak kazanım yüzdelerinin her üç 

yılda birbirine yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders sürelerinin 2009, 2013 ve 2018 

programlarında yüzde olarak yakın değerlerde oldukları saptanmıştır. Bu 

bulgulardan hareketle, programların cebir öğrenme alanında kazanım 

yoğunluğundan kurtarıldığı söylenebilir. Bu durumun, öğrencilerin 

cebirsel düşünmenin gelişimini sağlayacak bilgi ve becerileri anlamlı 

yapılandırmaya yol açacağı ifade edilebilir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi bağlamında, 2009, 2013 ve 2018 yılı 

matematik dersi öğretim programlarında sınıf seviyesine göre cebir 

öğrenme alanı kazanım sayıları ve ders süresi dağılımları incelenmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 6. sınıf seviyesinde cebir öğrenme 

alanı kazanım sayıları ve yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru 

azaldığı görülmüştür. 7. sınıf seviyesinde 2013 ve 2018 programlarındaki 

cebir öğrenme alanı kazanım sayıları aynı olmasına rağmen, kazanım 

sayıları yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru arttığı belirlenmiştir. 

8. sınıf seviyesinde cebir öğrenme alanı kazanım sayıları her üç yılda da 

aynıdır, ancak kazanım yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına doğru 
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arttığı saptanmıştır. Ders süresi bağlamında, 6. sınıf seviyesinde toplam 

ders süresine göre cebir öğrenme alanına ayrılan ders süresi yüzdelerinin 

2009 yılından 2018 yılına doğru azaldığı görülmektedir. 7. sınıf 

seviyesinde cebir öğrenme alanına en çok ders süresi 2009 programında, 

en az ders süresi ise 2013 yılında ayrılmıştır. 8. sınıf seviyesinde ise cebir 

öğrenme alanına ayrılan ders süresi yüzdelerinin 2009 yılından 2018 yılına 

doğru arttığı söylenebilir. Bu bulgudan hareketle, 8. sınıf seviyesinde hem 

kazanım yüzdesi hem de ders süresi bakımından 2009 yılından 2018 yılına 

doğru artış gerçekleştiği söylenebilir. Bu bulgu, 8. sınıf seviyesinde 

öğrencilerin artan bilgi birikimiyle birlikte daha uzun süreli cebir öğrenme 

durumlarında bulunabilecekleri şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmanın üçüncü alt problemine göre, 2009, 2013 ve 2018 yılı 

matematik dersi öğretim programlarında yıllara göre cebir öğrenme alanı 

kazanım sayıları ve ders süreleri dağılımları analiz edilmiştir. Bu 

bağlamda, 2009, 2013 ve 2018 yılında yayınlanan matematik dersi öğretim 

programlarında hem cebir öğrenme alanı kazanım sayılarının hem de ders 

sürelerinin 6. sınıftan 8. sınıfa doğru arttığı belirlenmiştir.  

Mevcut araştırmada, 2009, 2013 ve 2018 yılında yayınlanan matematik 

dersi öğretim programlarının kazanımları ve ders saatleri cebir öğrenme 

alanı bağlamında karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Yapılacak 

çalışmalarda, cebir öğrenme alanında yer alan kazanım ifadelerinin içerik 

açısından karşılaştırması ve değişikliklerin ne düzeyde olduğunun 

belirlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, TIMMS, PISA gibi sınavlarda 

başarılı olan ülkelerin müfredatlarında yer alan cebir kazanımlarıyla 

Türkiye’de uygulanan matematik dersi öğretim programında yer alan 

kazanımlar karşılaştırılabilir.   
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TÜRKİYE’DEKİ METAFOR ÇALIŞMALARINDAN BİR 

META-SENTEZ: MATEMATİK VE İLİŞKİLİ BAZI 

KAVRAMLAR ÖRNEĞİ 

 

Meral CANSIZ AKTAŞ†††† 

Müberra GÖK‡‡‡‡ & Zehra COŞKUN TÜRKOĞLU§§§§ 

Giriş 

Yunanca bir sözcük olan “Metafor”, karşıdan karşıya” anlamında 

kullanılan “meta” kelimesiyle “aktarmak” anlamında kullanılan “phor” 

sözcüğünün birleşmesinden meydana gelmektedir ve “transfer etmek” 

şeklinde ifade edilmektedir (Fenwick, 2000). Metaforun karşılığı olarak 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte mecaz kullanılmaktadır ve 

mecazın tanımı “bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka 

anlamlara gelecek biçimde kullanma” (http://www.tdk.gov.tr) şeklinde 

yapılmıştır. Lakoff ve Johnson’un tanımına göre ise metaforlar bir 

kavramı, bir ifadeyi, herkes tarafından bilinen ve daha kolay kavranan 

başka bir ifade ile anlamlaştırma ya da bir tecrübeyi daha çok bilinen bir 

tecrübeye göre adlandırmadır (Lakoff ve Johnson, 2005). Metaforlar 

özellikle zor kavram ve terimlerin öğrenilmesinde, soyut kavramların 

somutlaştırılması ve görselleştirmesi sürecinde son derece önemlidir. Bu 

bağlamda metaforlar yeni bir bilgi öğrenmeyi kolaylaştırmasının yanında, 

aynı zamanda bir düşünce ve görme biçimidir (Morgan, 1998).  Bireylerin 

soyut ve anlaşılması güç bir olguyu anlamada kullanabileceği güçlü bir 

zihinsel araç olan metaforlar bilinmeyen şeylerin öğrenilmesini, öğrenilen 

şeylerin akılda kalmasını ve gerektiğinde de hatırlanmasını sağlar (Afacan, 

2011). 

Herhangi bir şeyin metafor olarak kabul edilebilmesi için şu üç sorunun 

cevaplanması gerektiğini belirten Forceville (2002)’ e göre bu sorular; “1. 

Metaforun konusu nedir?”, “2. Metaforun kaynağı nedir?” ve “3. 

Metaforun kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikleri 

nelerdir?” Örneğin; “öğretmen bahçıvan gibidir” cümlesinde, metaforun 

konusu “öğretmen”, metaforun kaynağı “bahçıvan” ve metaforun 

kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikleri “bahçıvanın 

yetiştirdiği fidanlarla ayrı ayrı ilgilenmesi gibi öğretmeninde öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını dikkate alması” olarak açıklanmaktadır (Saban, 

2006). 

                                                           
††††Doç. Dr. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
‡‡‡‡ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 
§§§§ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 
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Son yıllarda farklı disiplinlerde metaforlar üzerine ya da metaforları 

kullanarak yapılan çalışmalar oldukça artmıştır. Metaforun bireylerin 

dünyalarını anlamlandırma ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir 

zihinsel haritalama ve modelleme aracı olmasının yapılan çalışmalardaki 

bu artışa etkisi büyüktür (Arslan ve Bayrakçı, 2006).  

Alanyazın incelendiğinde; bu araştırma kapsamına alınan çalışmalar da 

dahil olmak üzere metafor konusuyla ilgili çok sayıda araştırma yapıldığı 

görülmüştür. Bu araştırmada Türk araştırmacılar tarafından yapılmış olan 

matematik ve ilişkili bazı kavramlara yönelik çalışmalara odaklanılmıştır. 

Buna göre; matematik öğretmeni ile ilgili, ( Yalçın, 2012; Güner, 2013; 

Akkaya, 2017 ) matematik dersi ile ilgili, ( Toptaş, Gözel 2018; Şengül, 

Kaba, 2017; Şahinkaya, Yıldırım, 2016; Polat, 2010; Özdemir, Şeker 2017; 

Kılıç, Yelken 2013; Yıldız, 2016 ) matematik kavramı ile ilgili (Tarim, 

Özsezer, Cambazoğlu, 2017; Satmaz, 2015; Polat, 2010), matematik 

problemi (Uygun, Gökkurt, Usta, 2016; Türkkan, Uyar, 2016), matematik 

öğretimi (Keleş, Taş, Aslan, 2016; Demirkol, Ergin, 2017), matematiğin 

günlük yaşamla olan ilişkisi (Ersoy, Aydın 2017)  ile ilgili çalışmalara 

ulaşılmıştır.  

Matematik ve ilişkili kavramlara yüklenen anlamların metaforlar 

aracılığıyla ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi eğitim sisteminde 

oluşan matematik algısını belirlemede önemli veriler sunmaktadır. Bundan 

dolayı Türkiye’de matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan 

metafor çalışmalarının nasıl bir yönelim içerisinde olduğunu belirlemek 

önemli görülmektedir. 

Meta-sentez çalışmaları Çalık ve Sözbilir (2014) tarafından belli bir 

alanda yapılmış nitel araştırmaların yine nitel bir anlayışla ele alınıp, 

benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırmalı olarak ortaya konması şeklinde 

ifade edilmiştir. Daha geniş yorumlayıcı dönüşümleri yaratmak için önemli 

görülen meta-sentez çalışmaları alanyazında yapılan araştırmaları 

birleştirip yorumlamaya çalışmaktadır (Sandelowski ve Barroso, 2003). 

Bunun için çalışma kapsamında ele alınan ana temalar çerçevesinde 

incelenen çalışmaların nasıl bir yönelim içerisinde olduğunu belirlemek 

önemli görülmektedir. Matematiğe yönelik algıları ortaya çıkarmada 

metaforlara ne gibi anlamlar yüklenildiği, hangi amaçlara yönelik olarak 

hangi veri toplama araçlarıyla hangi örneklem üzerinde çalışmalar 

yapıldığı, matematiğe yönelik hangi metaforlara ulaşıldığı, bu sonuçların 

araştırmacılar tarafından nasıl değerlendirildiği ve ne gibi öneriler 

getirildiği önem kazanmaktadır. Yapılan bu araştırma matematiğe ilişkin 

metafor çalışmalarının değerlendirilerek, ulusal ve uluslar arası alanda 

yapılacak olan çalışmalara yol göstermesi açısından da önemli 

görülmektedir. Ayrıca alanyazında matematiğe yönelik metafor 

çalışmalarını sentezleyen içerik analizi türlerinden meta-sentez 
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araştırmasına rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın bu bağlamda ilk olması 

önemli görülmektedir. 

Bu araştırmada, Türkiye’de matematik ve ilişkili bazı kavramlara 

yönelik yapılan metafor çalışmalarının meta-sentez yöntemiyle analiz 

edilerek bu alandaki eğilimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan metafor çalışmalarının 

yıl, tür ve örneklem seçimi bakımından dağılımı nasıldır?   

2- Matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan metafor çalışmalarının 

konulara göre dağılımı nasıldır? 

3- Matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan metafor çalışmalarında 

hangi yöntemler kullanılmıştır? 

4- Matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan metafor çalışmalarının 

amaçlara göre dağılımı nasıldır? 

5- Matematik ve ilişkili kavramlara yönelik yapılan metafor 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada içerik analizi yöntemleri içerisinde yer alan meta-sentez 

kullanılmıştır. Meta-sentez, aynı konu alanında yapılan araştırmaların nitel 

bulgularının tema ya da şablonlar oluşturularak eleştirel bir bakış açısıyla 

sentezlenmesi ve yorumlanmasını, değerlendirilmesini ve bu 

araştırmaların ortak ve farklı yönlerinin belirlenerek yeni çıkarımlar 

yapılmasını içermektedir (Au, 2007; Çalık ve Sözbilir, 2014; Polat ve Ay, 

2016). Meta-sentezde amaç, araştırmaların bulgularını birleştirerek, 

karşılaştırarak ya da her ikisini yaparak ve araştırmalarda ortaya çıkan 

ürünlere sadık kalarak daha geniş yorumlayıcı dönüşümlere ulaşmaktır 

(Sandelowski ve Barroso, 2003). 

Verilerin Toplanması 

Meta-sentez araştırmasına dahil edilecek çalışmaları belirlemek 

amacıyla, Google Akademik, YÖK Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi, 

TÜBİTAK ULAKBİM, Dergipark ve EBSCOhost-ERIC, veri tabanlarına 

“matematik metafor”, “matematik zihinsel imge” anahtar kelimeleri 

yazılarak içerisinde anahtar kelimelerden en az birisi geçen, Türk yazarlar 
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tarafından yapılan, tam metinleri yayınlanmış makale, tez ve bildiriler 

taranmıştır.  

Matematik kavramına, matematik dersine, matematik öğretmenine, 

matematik öğretimine, matematik problemine, matematiğin günlük hayatla 

olan ilişkisine yönelik metaforik algılarlar ve metafor analizi çalışmasıyla 

sınırlı kalınmıştır. Bunun dışındaki çalışmalar araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Tarama sonucunda 32 makale, 4 yüksek lisans tezi, 1 doktora 

tezi ve 3 bildiriye ulaşılmıştır. Aynı isimle yayınlanan hem tez hem de 

makaleye ulaşılması durumunda makaleler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Posterler, makale ve tez özetleri ile diğer indekslerde taranan yayınlar 

araştırma kapsamına alınmamıştır. 

Veri Analizi 

Araştırmaya dahil edilecek çalışmalar araştırmacılar tarafından 

okunmuş ve gerekli notlar alınmıştır. Araştırma kapsamında incelenen her 

çalışmaya bir kod verilmiştir. Kodlama sürecinde Ç harfi kullanılmıştır 

(Ç1, Ç2, Ç3,…). Kodlama aşamasında oluşabilecek hatalardan kaçınmak 

amacıyla araştırmaya dahil edilen bütün çalışmalar yazarlar tarafından ayrı 

ayrı ele alınmış, kodlamalar yapılmıştır. Daha sonra çalışmalar bir araya 

getirilmiş ve kodlamaların birbirleriyle tutarlı olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların yıl, tür, örneklem, yayın türü, 

yöntem, amaç ve sonuçlarına göre benzerlik ve farklılıkları belirlenmiş ve 

frekans tabloları oluşturularak her bir tablonun altına genel bir açıklama 

yapılmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Çalışmalar tamamlandığı yıl dikkate alınarak analiz 

edildiğinde Tablo 1’e ulaşılmıştır. 

Tablo 1. İncelenen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR ÇALIŞMA KODU f 

2010 Ç13 1 

2011 Ç17, Ç26 2 

2012 Ç2, Ç24, Ç28, Ç31, Ç39 5 

2013 Ç10, Ç14, Ç20, Ç29, Ç30 5 

2014 Ç7, Ç15, Ç19, Ç27, Ç35 5 

2015 Ç11, Ç12, Ç18, Ç23 4 
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2016 Ç3, Ç4, Ç9, Ç21, Ç25, Ç38 6 

2017 Ç1, Ç6, Ç8, Ç16, Ç22, Ç34, Ç37, Ç40 8 

2018 Ç5, Ç32, Ç33, Ç36 4 

Matematik ve matematikle ilgili bazı kavramlara yönelik metaforların 

incelendiği meta-sentez çalışmamızda ulaşılan 40 adet çalışma 2010 ve 

2018 yılları arasında yayınlanmıştır. Tablodan en fazla sayıda çalışmanın 

2017 yılında, en az sayıda çalışmanın ise 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Çalışma sayılarında yıllara göre genel olarak bir artış 

görülmektedir. 2018 yılındaki düşüşün nedeninin henüz kısıtlaması 

kalkmamış çalışmalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 2. İncelenen Çalışmaların Türlere Göre Dağılımı 

YAYIN TÜRLERİ ÇALIŞMA KODLARI f 

Makale 

Ç1, Ç3, Ç4, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8, Ç9, Ç10, Ç11, Ç15, Ç16, 

Ç18, Ç20, Ç21, Ç22, Ç23, Ç25, Ç26, Ç27, Ç28, Ç29, 

Ç30, Ç31, Ç32, Ç33, Ç34, Ç35, Ç36, Ç37, Ç38, Ç39 

32 

Yüksek Lisans Tezi Ç2, Ç12, Ç13, Ç14 4 

Doktora Tezi Ç19 1 

Bildiri Ç17, Ç24, Ç40 3 

Ulaşılan 40 adet çalışmanın türleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Buna 

göre çalışmalardan 32’ si makale, 4’ ü yüksek lisans tezi, 1’ i doktora tezi 

ve 3’ ü bildiridir. Ulaşılan çalışmalar arasında bu alanda yapılan en fazla 

çalışmanın makale olması ve doktora tezinin sadece 1 tane olması dikkat 

çekmektedir. 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların yöntemlere göre sınıflandırılması 

Tablo 3’ te görülmektedir.  

Tablo 3. İncelenen Çalışmaların Yöntemlerine Göre Dağılımı 

YÖNTEM ÇALIŞMA KODLARI f 

NİTEL 

Durum Ç23 1 

Olgubilim 

 

Ç1, Ç3, Ç4, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8, Ç9, Ç11, Ç12, 

Ç14, Ç15,  Ç17, Ç18, Ç21, Ç24, Ç25, Ç26, 

Ç28, Ç32, Ç33, M35, Ç36, Ç37, Ç38 
25 

Belirtilmemiş Ç13, Ç29, Ç31, Ç34 4 

NİCEL Tarama Ç2, Ç40 2 
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Tablo 3’e göre 30 adet çalışmanın nitel yöntemlerle, 4 adet çalışmanın 

nicel yöntemlerle, 3 adet çalışmanın karma yöntemle yapıldığı ve 3 adet 

çalışmanın yönteminin açıkça belirtilmediği görülmektedir. Nitel 

yöntemle yapıldığı bilinen ama hangi nitel araştırma sınıfına dahil olduğu 

açıkça belirtilmeyen çalışmalar nitel alanın “belirtilmemiş” bölümünde, 

nicel yöntemle yapıldığı bilinen ancak hangi nicel araştırma sınıfına dahil 

olduğu açıkça belirtilmeyen çalışmalar nicel alanın “belirtilmemiş” 

bölümünde gösterilmiştir. Diğer taraftan Tablo 3’ten araştırma kapsamına 

dahil edilen çalışmalar içerisinde en fazla kullanılan yöntemin, nitel 

araştırma yöntemlerinden “olgubilim” olduğu görülmektedir. 

İncelenen çalışmaların konularına göre dağılımı Tablo 4’ te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. İncelenen Çalışmaların Konularına Göre Dağılımı 

KONU BAŞLIKLARI ÇALIŞMA KODLARI f 

Matematik kavramı 

Ç5, Ç6, Ç8, Ç9, Ç10, Ç11, Ç12, Ç13, 

Ç15, Ç16, Ç17, Ç20, Ç21, Ç23, Ç24, 

Ç25, Ç26, Ç27, Ç28, Ç29, Ç31, Ç32, 

Ç33, Ç35, Ç36, Ç37, Ç38, Ç39 

28 

Matematik dersi Ç1, Ç2, Ç10, Ç14, Ç30, Ç40 6 

Matematik öğretmeni Ç1, Ç7, Ç10, Ç14, Ç17 6 

Matematik problemi 
Ç3, Ç4, Ç18, Ç19 

 
4 

Matematik öğretimi Ç6, Ç9, Ç21, Ç37 4 

Matematiği öğrenme Ç9, Ç30 2 

Matematiği öğrenemeyen öğrenci Ç9 1 

Matematikte örneklere Ç22 1 

Matematiğin günlük yaşamla olan 

ilişkisi 
Ç34 1 

Tablo 4’e göre, 40 çalışma 7 genel başlık altında toplanmıştır. 

Araştırma kapsamında en fazla çalışmaya ulaşılan konunun “matematik 

Belirtilmemiş Ç20, Ç22 2 

KARMA Ç10, Ç16, Ç19 3 

BELİRTİLMEMİŞ Ç27, Ç30, Ç39 3 
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kavramına yönelik metaforik algılar”, en az çalışmaya ulaşılan konuların 

ise “matematiğin günlük yaşamla olan ilişkisine yönelik metaforik algılar”, 

“matematiği öğrenemeyen öğrenci” ve matematikte örneklere ilişkin 

metaforik algılar konularından olduğu görülmektedir. Araştırma 

kapsamındaki çalışma sayısı ile tablodaki toplam frekans sayısının farklı 

olma nedeni bazı çalışmaların birden fazla konu alanıyla ilişkili olmasıdır.  

İncelediğimiz 40 çalışmanın örneklem düzeylerine göre 

sınıflandırılması Tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5. İncelenen Çalışmaların Örnekleme Göre Dağılımı 

Bu çalışmalardan 1’inde okul öncesi öğrencileriyle, 2’sinde ilkokul 

öğrencileriyle, 14’ünde ortaokul öğrencileriyle, 4’ünde lise öğrencileriyle 

ve 18’inde öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Ç6 kodlu çalışmada ilkokul 

öğrenci velileriyle, Ç13 ise Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle çalışma 

yapılmıştır. Ç16 kodlu çalışmada ise ortaokul yaş seviyesindeki üstün 

zekalı öğrencilerle çalışılmıştır.  Örneklem düzeyi öğretmen adayı olan 

çalışmaların 6’tanesinde matematik öğretmen adayları ile 10’unda sınıf 

öğretmeni adayları ile çalışılmıştır. Bazı çalışmalar birden fazla örneklem 

üzerinde çalışmıştır. 

Ulaşılan 40 adet çalışmanın amaçların göre sınıflandırılması Tablo 6’ 

da görülmektedir. Amaçlar, alt başlıklarına ve örneklem düzeylerine göre 

sınıflandırılmıştır. Buna göre 27 çalışmada matematik kavramına yönelik 

metaforların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunlardan 14’ünün (Ç6, Ç8, 

Ç10, Ç11, Ç16, Ç21, Ç24, Ç26, Ç29, Ç31, Ç32, Ç33, Ç35, Ç37) öğretmen 

adayları, 6’sının (Ç13, Ç17, Ç27, Ç28, Ç38, Ç39) ortaokul öğrencileri, 

3’ünün (Ç12, Ç15, Ç23) üstün yetenekli öğrenciler ve 2’sinin (Ç25, Ç27) 

de lise öğrencileri ile yürütüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi 

öğrenciler (Ç36) ile veliler (Ç5) ile de birer çalışma yürütüldüğü 

anlaşılmıştır. Diğer taraftan matematik dersine ilişkin metaforların 

araştırıldığı 5 çalışmaya ulaşılmıştır.  Bunların 2’si (Ç1, Ç14) ortaokul 

ÖRNEKLEM 

DÜZEYİ 
ÇALIŞMA KODLARI f 

Okulöncesi Öğrencisi Ç36 1 

İlkokul Öğrencisi Ç23, Ç34 2 

Ortaokul Öğrencisi 
Ç1, Ç4, Ç7, Ç13, Ç14, Ç15, Ç17, Ç18, Ç19, Ç27, 

Ç28, Ç38, Ç39, Ç40 
14 

Lise Öğrencisi Ç2, Ç25, Ç27, Ç30 4 

Öğretmen Adayı 
Ç3, Ç6, Ç8, Ç9, Ç10, Ç11, Ç16, Ç20, Ç21, Ç22, 

Ç24, Ç26, Ç29, Ç31, Ç32, Ç33, Ç35, Ç37 
18 

Diğer Ç5, Ç12, Ç15 3 
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öğrencileri ile, birer tanesi lise öğrencileri (Ç12) ve öğretmen adayları 

(Ç12) ile yürütülmüştür.  Kalan diğer çalışmada (Ç40) ise matematik 

dersine ilişkin metaforlarının matematik dersine karşı tutumlarını yordama 

gücünü incelemek amaçlanmıştır. 

Tablo 6. İncelenen Çalışmaların Amaçlara Göre Dağılımı 

AMAÇLAR ALT BAŞLIKLAR ÇALIŞMA 

KODLARI 

f 

Matematik 
kavramına 

yönelik 

Matematik kavramına yönelik algıların 

metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

Ç5, Ç6, Ç8, Ç10, Ç12, 

Ç13, Ç17, Ç23, Ç26, 
Ç32, Ç33, Ç35, Ç36, 

Ç37 

14 

Matematikle ilgili düşünceleri metaforlar 

aracılığıyla belirlemek 

Ç21, Ç24, Ç25, Ç27, 

Ç28, Ç29, Ç31 

7 

Matematik kavramına ilişkin zihinsel imgeleri 

ortaya çıkarmak 

Ç15, Ç39 2 

Öğretmen adaylarının matematik korkularının 

belirlenmesi 

Ç11 1 

Öğretmen adaylarının matematik kaygılarını 

araştırmak 

Ç16 1 

Ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin 

inançlarını incelemek 

Ç38 1 

Matematik 

dersi 
kavramına 

yönelik 

Matematik dersi kavramına yönelik algıların 

metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

Ç1, Ç14 

 

2 

Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin 

mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

Ç2 1 

Matematik dersine ilişkin metaforlarının 

matematik dersine karşı tutumlarını yordama 
gücünü incelemek 

Ç40 1 

Matematik 

öğretmeni 

kavramına 
yönelik 

Matematik öğretmeni kavramına yönelik 

algıların metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

Ç1, Ç7,  Ç10, Ç14, 

Ç17 

5 

Matematik 
problemine 

yönelik 

Matematik problemine yönelik algıların 

metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

Ç3, Ç4, Ç18 

 

3 

Ortaokul öğrencilerinin matematik problemine 
ilişkin sahip oldukları metaforların sınıf 

düzeyine göre değişiminin incelenmesi 

Ç18 1 

Matematik 
öğretimine 

yönelik 

Öğretmen adaylarının matematik öğretimine 
yönelik algıların metaforlar aracılığıyla 

belirlenmesi 

Ç6, Ç9, Ç21, Ç37 4 

Matematik 

öğrenmeye 

yönelik 

Matematiği öğrenmeye yönelik algıların 

metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

Ç9, Ç30 2 

Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğrenemeyen öğrenci” 

kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi 
Ç9 

1 

Matematik öğretmen adaylarının farklı tür matematiksel örnekler 

ile öğretmen ve öğrenci tarafından verilen örnekleri nasıl 

algıladıklarını metafor analizi ile incelemek 

Ç22 

1 

4. Sınıf öğrencilerinin matematiği günlük hayata 
aktarabilmelerine ilişkin metaforik düşüncelerini ortaya 

çıkarmak 

Ç34 
1 
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Öte yandan matematik problemine yönelik algıların metaforlar 

aracılığıyla belirlenmesi amacıyla yürütülen 3 çalışmanın 2’si (Ç4, Ç18) 

ortaokul öğrencileri ile kalan diğeri ise üniversite öğrencileri (Ç3) ile 

yürütülmüştür. Matematiği öğrenmeye yönelik algıların metaforlar 

aracılığıyla belirlenmesi amacıyla yürütülen iki çalışmasan birinin lise 

öğrencileri ile (Ç30) diğerinin ise öğretmen adayları (Ç9) ile tamamlandığı 

anlaşılmıştır. 

Araştırmalar ulaşılan sonuçlar açısından da incelenmiş, matematik 

kavramına yönelik olarak üretilen metaforlar Tablo 7 ve Tablo 8’de 

verilmiştir. 

Tablo 7.  Öğretmen adayları ile yürütülen çalışmalarda matematik 

kavramına ilişkin üretilen metaforlar 

ÇK İLK 3 TEMA METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

Ç6 

Süreç 
Merdiven, yapboz, 

bulmaca 

Ç8 

Olumlu  

Gereklik 
Hayat, yol, ıslak 

mendil 
Olumsuz  

Duygu 
Zekâ küpü, oyun, 

film 
Nötr  

Ç10 

 Zekâ, zevkli, gerekli 

Ç11 

Hayat 
Hayat, yaşam, 

ömür 

  Oyun 
Bulmaca, bilmece, 

oyun 

  Zorluk 
Karmaşa, labirent, 

kabus 

Ç16 

Muhakeme 
Hayat, çapraz 

bulmaca, su 

Ç21 

Hayat 

kaynağı, 
Hayat, ağaç, beyin 

Günlük 
yaşamla 

ilişkili 

Hayat, merdiven, 
kolay görünen zor 

olan 

Zihinsel 
süreçler 

kullanılan 

Yapboz, bilmece, 

aynı yöne giden yol 

Problem 
çözme 

Oyun, hayat, çapraz 
bulmaca 

  

Ç24 

Sonsuzluk Evren, hayat 

Ç26 

Renk 
Siyah, beyaz, 

kırmızı 

Olumlu-
olumsuz 

İnsan, karpuz, limon Besin Su, ekmek, nar 

Yarar Adalet, çikolata, ay Ulaşım aracı Tren, uçak, otobüs 

Ç29 

Zevkli bir 
uğraş 

Eğlenceli bulmaca, 

eğlenceli oyun, 
festival 

alanı/lunapark 

Ç31 

Hayatın 
kendisi 

Hayat, hayatın 
mantığı, dünya 

Hayatın 
kendisi 

Hayat, hayatın bir 
parçası, su 

Bakış açısı 
Bulmaca, zor bir 

ders, salgın hastalık 

Hayatı 

zorlaştıran 

Ulaşılmaz dağ 

zirvesi 

İşkence, çıkılmaz 
labirent 

Sonsuzluk  Deniz, okyanus, 

uzay 

Ç32 Hesaplama Bilgisayar, saat, 

hesap makinesi 

Ç33 Yaşamın 

temeli 

Hayat, hayatın 

şifresi, dünya 
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Birikerek 

çoğalan 

Bina, lego, bütünün 

parçaları 

Korku veren İşkence, kâbus, 

korku evi 

Zekâ ve emek 

gerektiren 

Kurmalı oyuncak, 

ceviz, mısır 
piramitleri 

Anlaşılması 

güç 

Keşfedilmemiş 

kıta/bilinmeyen 
gezegen, uzay,  

Ç35 Sınırsız Okyanus, deniz, 

uzay 

Ç37 Bağlamsal  Gökyüzü, güneş, 

uzay 

Birbirine bağlı Yapboz, ağaç, 
samanyolu 

Hayat Hayat 

Vazgeçilmez  Virüs, sarmaşık, 

hayat 

Sistematik Yapboz, 

bulmaca,oyun 

Tablo 8. Öğretmen adayı dışındaki gruplarla yürütülen 

çalışmalarda matematik kavramına ilişkin üretilen metaforlar 

 AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

O
R

T
A

O
K

U
L

 Ö
Ğ

R
E

N
C

İL
E

R
İ 

Ç13 

Zorlayıcılık Hayat-akıl, ölüm-
sıkıntı-korku ve 

canavar, acı biber 

Ç17 Matematiğin 
içeriği 

Labirent, ağaç, 
arkadaş,  

Çalıştırıcılık Sayı- işlemler, 
geometrik şekiller 

Olumlu 
yargılar 

Yaşam, güneş 

Eğlendiricilik Oyun-bilmece-

bulmaca,  karışık 

meyve suyuna 

Çalışmanın 

süreklilik 

gerektirmesi 

Ağaç 

Ç27 

Matematiğin 

gerekliliği 

Ekmek, su, 

otomobil, 

Ç28 Matematiğin 

evrenselliği 

Hayat, dünya, 

evren 

Zorluğu/ 
kolaylığı/ 

doğası 

Uçak, otomobil, 
jeep 

Matematiğin 
yığılmalı 

yapısı 

Bulmaca, su, sakız, 
uzay 

Öğrencinin 

ilgi / tutumu 

Uçak, muz, 

vapur/gemi 

karmaşıklığı/ 

zorluğu 

Labirent, bulmaca,  

Ç38 

Bilgi 

vericidir. 

Bilgisayar, kitap, 

dolap 

Ç39 Tatlı Dondurma, pasta, 

çikolata 

Matematik 

sayılar ve 
işlemlerdir. 

Hesap makinesi, 

saat, abaküs 

Korku öğesi Korku filmi, 

korkutucu 
bilgisayar oyunu,  

Matematik 

gereklidir. 

Ayakkabı, kalem, 

televizyon 

Hesap aracı Hesap makinesi, 

bilgisayar, bulmaca 

L
İS

E
 

Ç25 

Bakış açısı 
Zor bir konu, 
sıkıcı bir konu, 

hayat 

Ç27 Öğrencinin 
ilgi / tutumu 

Sebze, uçak, 
otomobil 

Hayatla ilgili 

Hayat, hayat 
tecrübesi, hayat 

sevincini 

kaybetmek 

Zorluğu/ 
kolaylığı/ 

doğası 

Uçak, otomobil, 
tren 

Korkunç 
Karanlık bir 

mezarlık, işkence 

Matematiğin 

kapsamı 

Tren, uçak/ 

helikopter, otobüs 

Ü
S

T
Ü

N
 Y

E
T

E
N

E
K

L
İ 

 

Ç12 

Yaşam için 

gerekli olan 
matematik 

Hayat, oksijen, su Ç15 - Kâinat, yeni 

doğmuş canlı, su 

Eğlenceli olan 

matematik 

Oyun, eğlence, 

güzel ders 

  

Geliştirici ve 
yol gösterici  

Işık   

Ç23 

Matematiğin 

işlevi 

Su, kan    

Matematiğin 
içeriği 

Ağaç, çiçek   
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Matematik 

tutumu 

Parlaklık, yapboz   

D
İĞ

E
R

 

Ç36 

Eğitimin bir 

parçası 

Ödev, çalışma, 

yazı 

Ç5 - Hayat, oyun, hava-

su 

Eğlenceli/ 
popüler /kolay 

matematik 

Bir oyun 
oynamak 

  

Hayatın aracı 
olarak 

matematik 

Kafa   

Matematik dersi kavramına yönelik olarak üretildiği belirlenen 

metaforlar Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9. Matematik dersi kavramına yönelik üretilen metaforlar 

ÇK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR ÇK İLK 3 TEMA METAFORLAR 

Ç1 

Eğlenceli 
bir ders  

Oyun, eğlence, parti  Ç15  Zor-sıkıcı bir 
ders  

Mayın tarlası, 
körebe  

Zor ve 

sıkıcı bir 
ders  

Hapishane, cehennem, 

işkence  

Zeka gerektiren 

bir ders  

Herhangi bir zeka 

oyunu, sudoku 

Hayatın 

parçası  

Hayat, hayatın parçası  Her şeyin içinde 

biraz bulunan  

Monopoly, borsa, 

basketbol  

Tablo 9’dan görüldüğü gibi matematik dersi kavramına yönelik olarak 

üretilen metaforları konu alan iki çalışmada da matematik dersini zor ve 

sıkıcı bir ders olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca matematik kavramına 

yönelik üretilen metafor çalışmalarında olduğu gibi matematik dersine 

yönelik olarak da hayat ilişkisi üzerinde durulduğu dikkat çekmektedir. 

Matematik öğretmeni kavramı ile ilgili üretildiği belirlenen metaforlar 

Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 120. Matematik öğretmeni kavramına yönelik üretilen 

metaforlar 

 ÇK İLK 3 

TEM

A 

METAFORLA

R 

AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLA

R 

ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLER
İ 

Ç1 

İyilik 

timsali 

Anne, melek, 

prenses 

Ç7 Eğlenceli Cem yılmaz, 

melek, komedi 

Bilgili 

birisi 

Harezmi, kitap, 

Biruni 

Bilgili Zeka küpü, 

bilgisayar, bilim 

adamı 

Negati

f birisi 

Azrail, bankacı, 

general 

Öğretici Çiçek, kitap, 

anne 

Ç1

4 

Zeki Zeki, deha, akıl Ç1

7 

Bilgi 

sağlayıcı 

Hesap mak, 

kitap, ağaç 

Kötü Sinirli, Azrail, 

acımasız 

Olumsuz Açmayan gül, 4 

işlem, giyinmek 

İyi Melek, sabırlı, 

can 

Yönlendiric

i 

Abi, arkadaş, 

hesap mak 
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ÖĞRETMEN 

ADAYI 

Ç1

0 

 Otoriter, sert, 

bilgili 

   

Tablo 10’dan matematik öğretmeni kavramı ile ilgili olarak farklı 

çalışmalarda matematik öğretmeninin bilgili (Ç1, Ç7, Ç11) ve iyi (Ç1, 

Ç14) şeklinde nitelendirildiği dikkat çekmektedir. Bununla birlikte 

matematik öğretmeninin bazı olumsuz özellikler (Ç1,Ç14, Ç17 

kullanılarak da nitelendirildiği dikkat çekmektedir. 

Matematik problemine yönelik olarak üretildiği belirlenen metaforlar 

Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11.Matematik problemine yönelik üretilen metaforlar 

 ÇK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

O
R

T
A

O
K

U
L

 

Ç4 

 

 

 

 

Bilişsel 

aktivite 

Oyun, uzay, ağaç Ç18 Zor Labirent, hayat, 

araç kullanma 

Zor- 

karmaşık 

Labirent, hayat, 

arapsaçı 

Emek 

isteyen 

Araba, bisiklet 

sürme, insan 

Geliştiren Oyun, arkadaş, su 

 

Zevkli Oyun, bilgisayar, 

lunapark 

Ü
N

İV
E

R
S

İT
E

 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İS
İ 

Ç3 

 

 

 

 

 

 

Yığılmalı Yapboz, 

kaplumbağa 

   

Zor Labirent, kadın, 

spagetti 

  

Emek 

isteyen 

Bukalemun, 

düğümlü ip 

  

Tablo 11’den matematik dersi kavramına yönelik olarak metaforların 

araştırıldığı üç çalışmada da (Ç3, Ç4, Ç18) matematik probleminin zor 

olduğunu işaret eden metaforların kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ayrıca 

matematik probleminin emek istediğini işaret eden iki çalışma (Ç3, Ç18) 

yürütüldüğü de görülmektedir. 

Matematik öğretimi yönelik üretildiği belirlenen metaforlar Tablo 

12’de gösterilmiştir. 

Tablo 113. Matematik öğretimine yönelik üretilen metaforlar 

AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

Ç6 

Süreç Merdiven, yapboz, 

bulmaca 

Ç9 Süreç Bina inşa etmek, 

ağaç yetiştirmek, 

balık tutmayı 

öğrenmek 

Gereklilik Hayat Zorluklarla 

uğraşmak 

İşkence 

Duygu Zeka küpü, oyun Hayata 

hazırlamak 

Adım attırmak, 

hayatı öğretmek,  
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Ç21 

Matematik 

hayatın 

kaynağıdır 

Hayat, ağaç, beyin Ç37 Bağlamsal Evren, dünya, 

gökyüzü 

Zihinsel 

becerileri 

kullanarak 

matematik 

Yapboz, bilmece, 

aynı hedefe giden 

yol 

Hayat Hayat 

  Sistematik Yapboz 

Tablo 12’de matematik öğretimine yönelik metaforların araştırıldığı 

çalışmaların ikisinde (Ç6, Ç9), matematik öğretimi bir süreç olarak 

nitelendirildiği görülmektedir. Ayrıca çalışmaların tümünde matematik 

öğretimi ile hayat ilişkisinin kurulduğu dikkat çekmektedir. 

Matematik öğrenmeye yönelik üretildiği belirlenen metaforlar Tablo 

13’te gösterilmiştir 

Tablo 13.Matematik öğrenmeye yönelik üretilen metaforlar 

ÇK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

Ç9 Beceri Araba sürmek, 

başarı 

Ç30 Bilmece/ 

bulmaca 

çözmek 

Bilmece çözmek, 

zeka oyunları 

oynamak, yapboz 

yapmak 

İhtiyaç Aşk Bir oyunun 

kurallarının 

öğrenilerek 

oynanması 

Bilgisayar oyunu 

oynamak, sayılarla 

oyun oynamak, 

oyun oynamak 

Çaresizlik Aşk acısı, hayal 

kurmak, 

uyuşturucu 

Bilinmeyeni 

keşfetmek 

Hayatı keşfetmek/ 

öğrenmek, 

yolculuğa çıkmak, 

dünyayı keşfetmek 

Tablo 13’ten matematik öğrenmeye yönelik metaforların araştırıldığı 

iki çalışmada farklı nitelendirmelerin yapılmış olduğu görülmektedir.  

Tablo 14’te matematiği öğrenemeyen öğrenci (Ç9), farklı tür 

matematiksel örnekler (Ç22) ve matematiği günlük hayat aktarabilmeye 

(Ç34) yönelik olarak yürütülmüş olan çalışmalarda ortaya çıkan yer 

almaktadır. 

Tablo 14. Diğer çalışmalarda ortaya çıkan metaforlar 

AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR AK İLK 3 

TEMA 

METAFORLAR 

Ç9 Eksik 

birey 

Yarım/eksik insan, 

anlamsız sözcük, 

kanatsız kuş 

Ç22 Konunu 

anlaşılmasını 

sağlar 

Güneş, ilaç, 

tercüman 

Tamamen 

pasif birey 

Kuru/verimsiz 

ağaç, bitki, boş 

beyin 

Yol gösterir Pusula, harita, 

rehber 
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Belirsizlik Anlamsızlık, kapalı 

kutu 

Konunu yapı 

taşıdır 

Fragman, binanın 

temeli, ana 

yemek 

Ç34 Nesne Kalem, kapı, saat, 

trafik lambaları 

   

Hayatın 

kendisi 

Ülke, karışım   

Ekonomi Alışveriş, 

hesaplamak, para 

  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Türkiye’ de matematik ve ilişkili bazı kavramlara yönelik 

yapılan metafor çalışmaları incelenerek tüm sonuçların meta-sentez 

yöntemiyle nitel olarak sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

incelenen 40 çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Buna göre;  

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların, metaforlar aracılığıyla 

matematik kavramına, matematik öğretmenine, matematik dersine, 

matematik problemine, matematik öğretimine, matematik öğrenmeye, 

matematik öğrenememeye, matematikte örneklere ve matematiğin günlük 

yaşamla olan ilişkisine yönelik algıları ortaya çıkarmaya odaklandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda en fazla çalışmanın matematik kavramına 

yönelik yapıldığı belirlenmiştir. Matematik kavramına yönelik algıların, 

yanlış öğrenmeleri ve matematikle ilgili önceki olumlu ya da olumsuz 

yaşantıları ortaya çıkarıp çözüm üretilmesine fırsat sağlayacağı 

düşünüldüğünden bu alanda yapılan çalışmaların önemli olduğu 

düşünülmektedir. Diğer taraftan matematik kavramı, matematik dersi ve 

matematik problemine yönelik metaforların araştırıldığı çalışmalarda ortak 

olarak zorluk algısını işaret eden metaforların ortaya çıktığı dikkat 

çekmektedir. Matematiğe ve ilişkili bu kavramlara karşı olumlu bir algı 

oluşturulması eğitimin her aşamasında önemli olduğundan çeşitli 

düzeylerde bununla ilgili çalışmalar planlanarak öğrencilerin zorluk algısı 

oluşturmaları önlenebilir.  

Matematik kavramı, matematik dersi ve matematik öğretimine yönelik 

metaforların araştırıldığı çalışmalarda ortak olarak hayat ilişkisine 

değinildiği belirlenmiştir. Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen 

bireylerin bilim ve teknoloji alanlarına büyük katkılar sağlayabileceği 

düşünüldüğünden bu konu üzerine daha fazla eğilerek öğrencilerin 

matematiği günlük yaşam ile iliklendirmelerine katkı sağlanabilir. .Diğer 

taraftan matematiğin günlük yaşamla olan ilişkisine yönelik algıları 

belirlemek için yapılan yalnız 1 çalışmaya ulaşılmıştır. Genelde soyut 

kavramları içeren bir ders olması nedeniyle matematik öğrencilerde kaygı 

oluşturabilecek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Matematiksel bilgiyi günlük 

yaşamıyla bütünleştirebilen bireylerin bilim ve teknoloji alanlarına büyük 
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katkılar sağlayabileceği düşünüldüğünde matematiğe karşı oluşabilecek 

olumsuz yargıların giderilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin matematiği 

günlük yaşamla ilişkilendirme biçimlerini ve matematiğe bakış açılarını 

metaforlar aracılığıyla belirlemek sorunun tespit edilmesi açısından önemli 

olduğu gibi aynı zamanda çözüm üretme ve yeni ilişkiler kurma konusunda 

da önemlidir (Ersoy, Aydın, 2017). Bu nedenle, bu konudaki eğilimleri 

metaforlar yardımıyla belirlemek amacıyla daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

olduğu söylenebilir.  

Araştırmaların çoğunluğunun ortaokul öğrencileri ve öğretmen adayları 

ile yapıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarıyla yapılan çalışma 

sayısının fazla olmasının kolay ulaşılabilir olmalarıyla ilişkili olduğu 

düşünülebilir. Öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmaların 6’ sında 

matematik öğretmeni adayları ile 10’unda sınıf öğretmeni adayları ile 

çalışıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin matematiğe yönelik kendi 

algılarının, öğrencinin matematiğe yönelik algılarını ve yönelimlerini 

olumlu ve olumsuz yönde doğrudan etkileyeceği söylenebilir. Bu nedenle 

öğretmen adaylarının matematiği nasıl gördüklerini, metaforlar 

aracılığıyla kendi eğitim yaşantılarında edindikleri tecrübeler ışığında 

açığa çıkarmak önemlidir (Güner, 2013). Bunun sonucunda elde edilen 

bulgulara göre öğretmen adaylarına yönelik çalışmalar yapılarak öğretmen 

adaylarının olumlu algılar geliştirmesine ve neticesinde öğrencilerin 

algılarının da olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunulabileceği 

söylenebilir. Matematiğe yönelik algıları belirlemede en az çalışmanın 

okul öncesi öğrencileriyle yapıldığı görülmektedir. Bunun nedeni olarak 

okul öncesi öğrencilerinin matematik ve ilişkili kavramlara yönelik diğer 

örneklem düzeylerine göre daha az sayıda ders yaşantısının olması 

düşünülebilir.  

Araştırma sonucunda ulaşılan çalışmaların 2010 ve 2018 yılları 

arasında yapıldığı görülmektedir. 2018 yılında yapılan çalışmaların 

tamamına henüz ulaşılamadığı düşünülebileceğinden yıllara göre genel 

olarak bir artış olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre; matematik ve ilişkili 

kavramlara yönelik algıları belirlemede metaforların kullanılmasının 

giderek önem kazandığı düşüncesine ulaşılabilir.  

Bu araştırmaya dahil edilen çalışmaların türleri makale, yüksek lisans 

tezi, doktora tezi ve bildiriler ile sınırlanmıştır. Bu doğrultuda ulaşılan 

çalışmaların büyük çoğunluğunun makale türünde olduğu ve bunun 

dışında 4 yüksek lisans tezi, 1 doktora tezi ve 3 bildiriye ulaşıldığı 

görülmektedir. Ulaşılan tez sayısının az olması ve çalışmaların yıllara göre 

dağılımı arasında ilişki kurduğumuzda giderek matematik ve ilişkili 

kavramlara yönelik metafor çalışmalarının önem kazandığı, yapılan 

çalışma sayısının arttığı ve bunun sonucunda önümüzdeki yıllarda bu 

alanda yazılacak tez sayısında da bir artış beklendiği düşünülebilir.  
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Meta-senteze dahil edilen araştırmalar yöntemlerine göre 

incelendiğinde; çalışmaların büyük bir kısmının nitel araştırma yöntemiyle 

yapıldığı görülmektedir. Araştırma kapsamında nitel yöntemler içerisinde 

en sık kullanılan yöntemin “olgubilim/ fenomenoloji” olduğu 

görülmektedir. Olgubilim yaşadığımız dünyada olay, deneyim, durum, 

yönelim gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkan, tamamen yabancı 

olmadığımız ancak detaylı olarak bilgimizin olmadığı olguları nitel olarak 

inceleyen bir araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu nedenle 

matematiğe ilişkin metaforlarla ilgili var olan zihinsel haritaları 

belirlemede olgubilim yönteminin kullanışlı bir yöntem olduğu 

düşünülebilir. Bunun dışında araştırma kapsamındaki çalışmalarda nitel 

yöntemin kullanıldığı 1 “durum çalışması” olduğu ve nitel olduğu bilinen 

ancak hangi alt türe ait olduğu belirtilmeyen 4 çalışmanın olduğu 

görülmektedir. Nicel başlık altında ise “tarama” yönteminin kullanıldığı 2 

çalışmaya ve nicel olduğu bilinen ancak hangi alt türe ait olduğu 

belirtilmeyen 2 çalışmaya ulaşıldığı görülmektedir. Ayrıca “karma 

yöntem” kullanılan 3 çalışmaya ve içerisinde herhangi bir yöntem 

belirtilmeyen 3 çalışmaya ulaşıldığı görülmektedir. Nitel araştırmalar 

sonucu elde edilen verilerin nicel verilerle desteklenmesinin ve birlikte 

yorumlanmasının matematiğe ve ilişkili kavramlara yönelik metaforik 

algıların belirlenmesinde etkili olduğu düşünüldüğünden karma yöntem 

kullanılan çalışmaların önemli olduğu sonucuna varılabilir. Bu doğrultuda 

karma yöntem uygulanan çalışma sayısının az olması dikkate alındığında 

araştırmacılara çalışmalarında “karma yöntem” kullanmaları önerilebilir. 

Araştırma kapsamındaki çalışmalar amaçlarına göre incelendiğinde; 9 

gruba ayrıldığı ve her bir grup kendi içerisinde tekrar gruplandığı 

görülmektedir. En fazla çalışmanın matematik kavramına yönelik olarak 

öğretmen adayları ile yapıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin 

matematik öğrenirken ilk başvuracakları kaynak olması sebebiyle ve 

öğretmenin matematiğe yönelik algıları, öğrencileri de yönlendireceği için 

öğretmen adayları ile matematik kavramına yönelik yapılan çalışmaların 

sayı olarak fazla olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen 

adaylarıyla matematik öğretimine yönelik yapılan çalışmaların da önemli 

olduğu düşünülmektedir. Matematik kavramına yönelik velilerle de bir 

çalışma yapıldığı görülmektedir. Velinin matematiği algılama biçimi, 

öğrenciye karşı bu konudaki davranış ve yönlendirme biçimi, öğrencilerin 

matematiğe karşı bakışını etkileyebileceğinden veli ile yapılan 

çalışmaların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaca dair en az çalışma 

yapılan alanların; matematiği öğrenemeyen öğrenci kavramına yönelik, 

farklı tür matematiksel örneklere yönelik ve matematiğin günlük hayatta 

kullanımına yönelik yapıldığı görülmektedir.  

Matematik öğrenmeye yönelik metaforik algıların belirlenmesi 

amacıyla öğretmen adayları ve lise öğrencileriyle yapılan birer çalışmaya 
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ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar içerisinde bu amaca yönelik daha erken 

dönemde bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Öğrencilerin matematik 

öğrenmeye yönelik algılarını erken dönemde belirlemek, ileride 

oluşabilecek kalıplaşmış yargıları önceden fark edebilmek ve oluşabilecek 

sorunları engellemek adına önemli olabilir. Bu nedenle araştırmacılara bu 

konuda çalışma yapılması önerilebilir.  

Alanyazın tarandığında Türkiye’de matematik ve ilişkili kavramlara 

yönelik metaforik algılar konusunda meta-sentez çalışmasına 

ulaşılamamıştır. Bu çalışma alanında ilk olması sebebiyle önemli 

görülmektedir. Meta-sentez yöntemi ile bu alandaki verilerin 

sentezlenmesi ve oluşan eğilimlerin belirlenmesinin bundan sonraki 

çalışmalar için araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir.  
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Öğretim süreci 21. Yüzyılın ihtiyaçları göz önüne alınarak 

oluşturulmalıdır. Öğretim hizmetinin kalitesini arttırıcı unsurlar, 

kazanımlara uygun yöntem, teknik ve stratejilerin kullanılması, etkili sınıf 

yönetimi, materyal kullanımı ve değerlendirme öğretim süreci içerisinde 

bulunmalıdır. Bloom (1996)’a göre öğretim sürecinin kalitesi öğretilecek 

konunun sunuşu ve kurgusu ile öğrenenlerin öğreniş biçimleri arasındaki 

uyumdur. 

Öğretim süreci çeşitli unsurlar altında incelenebilir (Üstündağ, Ayvaz, 

Tuncel & Çobanoğlu, 2008). Bu unsurlardan ilki uygun yöntemin seçimi 

olarak ele alınabilir. Strateji, yöntem ve teknik öğreneni etkin hale 

getirerek istenilen kazanımlara ulaştıracak biçimde olmalıdır (Demirel, 

2005). Sınıf yönetimi de yine öğretim süreci arasında yerini alan bir diğer 

unsurdur (Başar, 2006). Öğretmenlerin sınıfta gösterdikleri davranışlar 

sınıf içi iklime yansıyarak öğrenci başarısına etkileyen bir unsur olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır (Gözütok, 2000). Ayrıca öğretimi 

destekleyen araç-gereç kullanımı da öğretim sürecini zenginleştiren bir 

diğer unsurdur (Yalın, 2004). Öğretim sürecinde önemli bir yere sahip olan 

değerlendirme; öğrenciyi tanıma, izleme ve düzey belirleme gibi amaçlarla 

yapılacağı gibi öğretim sürecinin değerlendirilmesi için de uygulanabilir 

bir unsurdur (Senemoğlu, 2004).    

Çalışma yukarıdaki bilgiler ışığında öğretim sürecinin sahip olduğu 

önem ve öğrenci başarısını etkileyen faktörler arasında yer almakta 

olduğundan dolayı büyük öneme sahiptir. Ayrıca ilgili literatür 

incelendiğinde; yüksek lisans yapan öğretmenlerle ilgili çalışma sayısının 

az, yüksek lisans yapan öğretmenlerin öğretim süreçleri ile ilgili çalışma 

sayısının daha da az olduğu görülecektir. Örneğin; sosyal bilgiler 

öğretmenliği alanın yüksek lisans yapan öğretmenlerin yaşadıkları 

zorlukların araştırıldığı çalışma (Katılmış, Çelik & Kop, 2013), literatüre 

katkı sağlamıştır. Fakat ilköğretim matematik öğretmenliği alanında 

benzer çalışmalara rastlanmaması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, Akkan, Akkan ve Güven (2017) 15 matematik öğretmeni ile 

yaptıkları çalışmada öğretmenlerin aritmetik ve cebir kavramları ile ilgili 

bilgilerini araştırmışlardır. Çalışmada öğretmenlerin aritmetik ve cebir 

kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ve farklılıkları ayırt 

edemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Fakat matematik eğitiminde yüksek 

lisans yapmış ve yapmakta olan öğretmenlerin bu kavramalarla ilgili 
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farkındalıklarının ve örneklendirmelerinin diğer matematik 

öğretmenlerine göre daha iyi durumda olduğu belirtilmiştir.   

Beşoluk ve Önder (2010) tarafından 528 Eğitim Fakültesi öğrencisi ile 

yapılan çalışmada öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme 

stilleri ve eleştirel düşünme eğilimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

yüksek lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve derin öğrenme 

yaklaşımlarının lisans öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Benzer bir sonuç Bilgin ve Crowe (2008) tarafından 

yapılan çalışmada da ortaya çıkmıştır. 

Ancak yüksek lisans mezunu olan öğretmenleri ve eğitim enstitüsü 

mezunu olan öğretmenlerinin değişim kültürünün başlaması ve 

uygulanmasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

fark yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin aleyhinedir. Bunun 

sebebinin yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin değişime daha 

bilimsel bir süreç olarak bakmalarının olabileceği ifade edilmiştir (Cenker 

& Macaroğlu Akgül, 2011).  

Bilindiği üzere yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki 

faklı türde olmaktadır. “Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki 

konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl 

kullanılacağını gösterir” (YÖK, 2016). Bunun yanında, “Tezli yüksek 

lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği 

kazanmasını sağlar” (YÖK, 2016). Bu çalışmada tezli yüksek lisans 

programında kayıtlı olan ilköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim 

süreçlerine dair inceleme yapılmıştır.   

Yöntem 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması örneğidir. 

Durum çalışması belirli bir vakıa ya da olgunun detaylı bir şekilde ne 

anlaşıldığının üzerine yapılan araştırmadır (Denzin & Lincoln, 2008). Bu 

çalışmada matematik eğitiminde yüksek lisans yapan iki ilköğretim 

matematik öğretmeninin öğretim süreçleri incelenmiştir. Çalışmada 

betimsel analiz yöntemi uygulanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Betimsel 

analiz yöntemi gereği çalışmadaki veriler daha önceden belirlenmiş olan 

temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).    

Katılımcılar  

Çalışmaya katılan matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapan iki 

ilköğretim matematik öğretmeni de Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev 

yapmaktadırlar. Katılımcı öğretmenler Ö1 ve Ö2 olarak kodlanmışlardır. 

Ö1 öğretmeni 23 yaşında bir kadındır. 2018 yılında öğretmenliğe başlamış 

olup mesleki tecrübesi yaklaşık üç aydır. Ö1 öğretmeninin haftalık 24 ders 

saati olup bu dersler ortaokul 5. sınıf düzeyindedir. Ö1 öğretmeninin 

bulunduğu okuldaki matematik zümresi, bu sınıfların matematik 
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derslerinin öğrenciler ortaokuldan mezun olana kadar bu öğretmen 

tarafından verilmesini kararlaştırmışlardır. Bunun yanında, Ö1 öğretmeni 

destekleme kurslarında 6 ve 8. sınıf düzeyinde matematik derslerini 

vermektedir.  

Ö2 öğretmeni 31 yaşında bir kadındır. 2010 yılında öğretmenliğe 

başlamış olup 8 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir. Bu öğretmen şuan 

bulunduğu okulda üç yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Bulunduğu okulda tek müdür yardımcı olduğu için idari işler, veli 

görüşmeleri ve okulla ilgili diğer işler olduğundan çoğu zaman dersten 

çağırıldığı için zorunlu olarak girmesi gereken altı ders saati için teknoloji 

tasarım dersine branşı teknoloji tasarımı olan bir öğretmen ile birlikte 

girmektedir. Ayrıca, Ö2 öğretmeni destekleme kurslarında haftalık 2 ders 

saati ortaokul 5. sınıf düzeyinde matematik anlatımı gerçekleştirmektedir.   

Veri Toplama Araçları 

Çalışmaya katılan öğretmenler, yüksek lisanslarına devam ederken 

öğretim süreçleri ile ilgili günlükler tutmuşlardır. Bu günlüklerde öğretim 

süreçleri hakkında bilgiler verilmesi istenmiş. Katılımcıların, günlükleri 

özellikle yüksek lisansta aldıkları derslerin öğretim süreçlerine etkileri ve 

ilişkileri ile ilgili yazmaları istenmiştir. Günlükler nitel eğitim araştırmaları 

için diğer yöntemlerle ulaşılması güç olan kişisel olaylarla alakalı görüşleri 

gün yüzüne çıkarmayı destelediğinden büyük bir öneme sahiptir (Engin, 

2011; Woll, 2013). 

Bunun yanında, katılımcılar kendileri ile ilgili bilgileri araştırmacıya 

yarı-yapılandırılmış görüşme öncesinde araştırmacı ile paylaşmışlardır. 

Yarı-yapılandırılmış görüşmeler katılımcıların ilgili konu ile ilgili 

algılarının kendi cümleleriyle aktarılması sağlar (Merriam, 2013). 

Katılımcıların öğretim süreçlerine yüksek lisans programının etkisini 

ortaya koymaya yönelik sorular açık uçlu ve esnek yapılarda 

hazırlanmıştır. Katılımcılar konu ile ilgili ilgi, deneyim, düşünce ve 

algılarını özgür bir ortamda detaylı bir şekilde ortaya çıkarmışlardır. 

Bulgular 

Yüksek lisans yapma amaçları 

Öğretmenlerin günlükleri ve yarı-yapılandırılmış görüşme neticesinde 

öğretim süreçlerine yüksek lisans programının etkileri betimlenmiştir. 

Çalışma sonuçlarının daha anlamlı olacağı düşünülerek yarı-

yapılandırılmış görüşmelerde öğretmenlere yüksek lisans yapma amaçları 

sorulmuştur. Ö1 öğretmeninin kendisini hem genel anlamda hem de 

matematik eğitimi alanında geliştirmek olduğunu dile getirmiştir. Ö2 

öğretmeni ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine boş vaktini daha iyi 

değerlendirmek amacıyla yüksek lisans yaptığını ifade etmiştir. 

Yüksek lisans yapmanın zorlukları 
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Ö1 öğretmeni bir ilçede görev yaparken farklı bir ilde yüksek lisans 

programı yapmaktadır. İlk günlüğünde Pazartesi günü olan 5. sınıf dersine 

çok fazla hazırlık yapamadan girdiğinden bahsetmiştir. Bunun sebebi 

olarak yüksek lisans derslerine gidip geldiği için hasıl olan yorgunluğunu 

ve yine yüksek lisans dersleri için istenilen bir makale üzerine çalışmasını 

göstermiştir.  

Yöntem, teknik, strateji ve sınıf yönetimi 

Dersin başında bir yüksek lisans hocasının tavsiyesi üzerine bazı 

öğrencilerin yerlerini değiştirmiştir. Bunu yapma amacı hafif başarısız 

öğrencisinin öğrenmesinden yanına oturttuğu sıra arkadaşını sorumlu 

tutması olarak belirtmiştir. Dolayısıyla hem işbirlikçi öğrenmeyi sınıfında 

uygulama fırsatını yakaladığını hem de sınıf içerisinde daha sakin bir 

ortam yakalayarak sınıf yönetimini daha etkili hale getirdiğini 

vurgulamıştır. Konu olarak iki işlem içeren parantezli ifadeleri işlemiştir. 

Öğrencilerin konuyu kolay buldukları için ilgili olduklarından 

bahsetmiştir. Ayrıca gürültünün kendisini çok fazla rahatsız etmediğini ve 

sınıfta daha yumuşak davrandığını ifade etmiştir. 

Ö1 öğretmeni ikinci günlüğü Çarşamba günü için oluşturmuştur. O 

günkü dersi başarı düzeyi daha düşük olan bir sınıfa olmasına rağmen 

okula daha enerjili bir şekilde gittiğini dile getirmiştir. Bu sınıftaki bir 

öğrencinin özel eğitime ihtiyaç duyan kaynaştırma öğrencisi olduğunu 

öğrendiğinde kendini suçlamıştır çünkü daha önceden bu öğrencinin 

çalışmadığından dolayı konularda geri olduğunu düşündüğünü ve 

öğrenciye kızdığını ifade etmiştir. Bu sınıfta konularda daha geride 

kaldığını ve onun için daha yorucu olduğunu belirtmiştir. Fakat belli başlı 

öğrenim eksikliklerini gidermeden daha ileriki konularda etkili öğrenmeyi 

gerçekleştiremeyeceğini ifade etmiştir. Aynı gün boş olan ders saatini bir 

yüksek lisans dersi için çalışma yaparak ve çay içerek geçirdiğini 

vurgulamıştır. Sonraki dersi başarı düzeyi daha yüksek ve konularda daha 

ileri olduğu bir sınıfa olduğundan bu sınıfta test çözülmüştür. Fakat 

öğrencilerin bireysel çalışma alışkanlıkları olmadığından fazla gürültü 

oluştuğunu dile getirmiştir. Eskiden bu duruma bağırarak ve hatta bazı 

öğrencilere şiddet uygulayarak karşılık verebileceğini fakat bir yüksek 

lisans hocasının şiddetin bağımlılık yapabileceği üzerine yorumu ile 

kendini sınırladığını açıklamıştır. Böylelikle hem kendisinin derse daha iyi 

adapte olduğunu hem de öğrencilerin rahatça sorular sorduklarını 

belirtmiştir. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak dersini bitirdiğini 

ifade etmiştir.  

Ö2 öğretmeni öğretmenliği severek yaptığı için rapor alan ya da derse 

gelemeyen bir öğretmen olduğunda boş derslere girdiğini ve seviyelerine 

uygun olacak şekilde, süreçte öğrenciyi merkeze alarak matematik dersini 

işlediğini ifade etmiştir. Çoğu zaman öğrencilerin dersin süresinin nasıl bu 
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kadar erken bittiğini söyleyip keşke daha uzun sürseydi diye geri 

dönütlerde bulunmasının kendisini mutlu ettiğini belirtmiştir. 

Öğretmenler uygun yöntem ve tekniklerin seçimi için hem lisans hem 

de yüksek lisans programında öğrendiklerini uygulayarak öğretim 

süreçlerini iyileştirme fırsatı yakalamaktadırlar. Buna karşın, 

önceliklerinin çoğu zaman MEB programında yer alan kazanımların 

edinilmesi olması ve ders saat sürelerinin de bu kazanımların edinilmesi 

için kısıtlı olması nedeniyle tam manasıyla istedikleri şekilde yöntem ve 

teknikleri kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında, 

öğretmenlerin çoğunlukla öğrencilerinin liselere giriş sınavındaki 

başarıları ile değerlendirilmelerinin de etkili yöntem ve teknik 

kullanımında olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ders içeriği 

Ö1 öğretmeninin bir sonraki dersi 5. sınıfların bir başka şubesine 

olduğundan ilk dersindeki tecrübesinin ona kısmen ön hazırlık olduğunu 

düşünmüştür. Bu dersinde Ö1 öğretmeni MEB kitabındaki doğal sayılarla 

ilgili problemler kısmını işlemiştir. Buradaki bazı soruların öğrencileri 

tarafından zor algılandığını ifade etmiştir. Hem öğrencilerin hem de 

kendisinin problem çözme aşamalarından problemi genelleme-yeni bir 

problem kurma olduğunu belirtmiştir. Dersin sonlarında öğrencilerin 

çözümü yapılmış olan problemin verilerini kullanarak yeni bir problem 

oluşturmaları istendiğinden yüksek oranda katılımın olduğu 

vurgulanmıştır. 

Ö2 öğretmenin ilk günlüğünde dersine gelemeyen bir Türkçe 

öğretmeninin yerine girdiği günündeki dersin nasıl geçtiğini anlatmıştır. 

Günlüğünde yüksek lisans program kapsamında aldığı matematiksel 

modelleme dersinde matematiği olabildiğince gerçek hayat 

problemlerinden yola çıkarak ders işlenmesinin önerildiğini açıklamıştır. 

Bundan dolayı 8. sınıf düzeyindeki bu dersinde gerçek hayat problem 

durumunu ve aşamalarını yüksek lisans dersi için hazırlamış olduğu plan 

çerçevesinde uygulamaya çalıştığını ifade etmiştir. Bu ders planında ele 

alınan problem, problemi anlama, sadeleştirme, matematikselleştirme, 

matematiksel olarak çalışma, yorumlama ve doğrulama aşamaları için 

detaylandırılmıştır. Ö2 öğretmeni öncelikle problemi tahtaya yazmış ve 

tüm öğrencilerimin okumasını sağlamıştır. Sonrasında problem hakkında 

öğrencilere hazırlamış olduğu plan çerçevesinde sorular sormuştur. 

Problem durumunda bulunulan ili ve en yakın ilçeyi örnek verdiğinden 

öğrencilerin hepsinin dikkatini çektiğini ifade etmiştir. Başarısı en düşük 

öğrencinin bile problemle ilgilendiği belirtmiştir. Herkes problem 

hakkında fikrini söylemek isteyince süreç oldukça uzamıştır (yaklaşık 30 

dk). Zil çalınca çocuklar dersin bu kadar çabuk geçmesine inanamamıştır. 

Ö2 öğretmeni bu derste tartışılan bir soru ile öğrencilerin hiç birinin 

sıkılmadığını ifade etmiştir. 
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Ö2 öğretmeni ikinci günlüğünde derse gelemeyen fen bilgisi 

öğretmeninin yerine girdiği dersi anlatmıştır. Geçen hafta öğrencilerin 

öğrendikleri üslü sayılarla işlemler konusunu tekrar edeceğini söylemiştir. 

Ö2 öğretmeni örneklere geçmeden önce öğrencilere konu ile ilgili neler 

öğrendiklerini sormuştur. Kendilerinin soru kurgulayarak sayılar üzerinde 

göstermelerini istemiş, öğrenciler tahtaya kalkıp göstermişlerdir. Üslü 

sayılarda dört işlemle ilgili de örnekler çözülmüştür. Genel olarak 

öğrencilerin konuyu kavradıklarını ve soru çözebildiklerini görünce 

yüksek lisans hocasının sorusunu sormaya karar vermiştir. Daha önce 

genelde sunuş yöntemiyle hazır bilgi olarak ya da kural olarak verdiği, 

nedenini açıklamadığı veya sorgulamadığı bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 

bire eşit olma durumunu ele almıştır. Yüksek lisans hocasının derste 

söylediği yöntemi bölmeden hareketle sebebini açıklamasından hareketle 

Ö2 de kendi dersinde bir sayının sıfırıncı kuvveti neden bire eşit oluyor 

diye sınıfa sorgulatmıştır. Soruyu tam olarak anlamayan öğrenciler için 20 

neden 1’e eşittir örneğini vermiştir. Bunun bir kural olduğunu söyleyen 

öğrencilere bu kuralın bir sebebinin olması gerektiğini söyleyerek onları 

düşünmeye sevk etmiştir. Söz hakkı verdiği öğrencilerden doğru açıklama 

gelmediğinden onları beyin fırtınası yapmaya teşvik etmiştir. Ö2 

açıklamayı kendisi yapmaya karar verdiğinde bir öğrencinin “Hocam 

sebebi bölme işlemi olabilir mi?” diye sorması üzerine tahtada 

açıklamasını istemiştir. Öğrenci, “ 
2

2
= 1 olduğunu biliyoruz hocam bölme 

işleminde tabanlar aynı olunca üsler çıkarıldığı için 
2

2
=

21

21 = 21−1 = 20 =

1 olur.” demiştir. Sınıftaki bütün öğrenciler ciddi bir merak içinde 

olduklarından açıklamayı dikkatle dinlemişlerdir. Ö2 bir açıklama 

yapmasına gerek kalmadığını ve bütün öğrencilerin alkışlamaya 

başladığını ifade etmiştir. Ö2 öğretmeni ayrıca bu açıklamayı yapan 

öğrencinin bir şey keşfetmiş olma mutluluğunun çok güzel olduğunu 

belirtmiştir. Sonraki derslerinde öğrencilere bir sayının sıfırıncı kuvvetini 

anlatırken sonucun neden bir olduğunu sormayı planladığını ifade etmiştir.  

Öğretmenler yarı-yapılandırılmış görüşmelerde de özellikle derslerinde 

uyguladıkları günlük hayat ve modelleme problemlerini uyguladıklarını 

vurgulamışlardır. Özellikle bu tür problemlerin detaylarında öğrencilerin 

ilgisini çekebilecek şekilde onların yaşam çevrelerinden örnekler ve 

uyarlamalar yaptıkları tespit edilmiştir.  

 

Teknoloji kullanımı 

Her iki öğretmen de yüksek lisans programında gördükleri teknoloji 

yazılımlarından oldukça memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Fakat yarı-

yapılandırılmış görüşmeler sonucunda, Ö1 ve Ö2 öğretmeninin teknoloji 

kullanımı üzerine bazı görüş ayrılıkları olmuştur. Ö2 öğretmeni gördükleri 

bu yazılımların uygulama noktasında çok da faydalı olmadığını, özellikle 
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bu yazılımlarla ilgili tecrübesinin yeterli olmadığını, ayrıca bu yazılımları 

ortaokul düzeyinde kullanabilmek için yeter ders saatlerinin olmadığını 

dile getirmiştir. Ö1 öğretmeni ise bu yazılımların hem öğretmenler hem de 

öğrenciler tarafından kullanımının zaman almasının olağan bir durum 

olduğunu daha önceki araştırma tecrübesine dayanarak ifade etmiştir. Ö2 

öğretmenin bu problemlere getirdiği bir öneri, seçmeli matematik 

derslerinde bu tür programların öğrencilere tanıtılarak uygulama 

yapılmasıdır.  

Ölçme ve değerlendirme 

Öğretmenlerin öğretim sürecinin değerlendirme unsuru ile ilgili 

görüşlerine bakıldığında; Ö1 öğretmeni öğrenci değerlendirmesi için 

çoktan seçmeli sorular kullandığını belirtmiştir. Çoktan seçmeli test 

kullanmasını tecrübe eksikliğine dayandırmıştır. Fakat bu tür 

değerlendirmenin öğrencinin öğrenmesini tam olarak ölçmediğini ve şans 

faktörünün değerlendirmeyi etkileyebileceğini görmüştür. Bundan dolayı 

sonraki değerlendirmeleri için daha farklı yöntemleri uygulayacağını ifade 

etmiştir. Genel olarak, öğretmenlerin bu unsur hakkında çok fazla yorum 

yapmadıkları belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak öğretmenlerin yüksek 

lisans programında henüz ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir ders 

almamaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmen profili 

Hem günlüklerden hem de yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde 

edilen bir diğer bulgu ise, öğretmenlerin yüksek lisans programı ile birlikte 

daha sabırlı bir öğretmen olduklarıdır. Buradan, yüksek lisansın öğretmen 

profiline de etkisi olduğu sonucuna ulaşılabilir.      

Tartışma ve Öneriler 

Çalışmaya katılan öğretmenler yüksek lisans programının oldukça 

vakitlerini aldığını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin bulundukları 

okullardaki görevleri de oldukça vakitlerini aldığından yüksek lisans 

programının bazen strese yol açtığından bahsetmişlerdir. Yüksek lisans 

programlarının ilk yarı-yılında özellikle çalışan kişiler için Zaman 

Yönetimi ve Organizasyon türünde derslerin bulunmasının ilgili 

problemlerin çözümü için faydalı olacağına inanılmaktadır.   

Çalışmada öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğini daha iyi yapmak için 

oldukça istekli olmalarına rağmen bazen okullarında yaşadıkları bazı 

sorunlar veya problemler karşısında etik olmayan durumlara yönlenmeleri 

söz konusu olabilmektedir. Bunun için yine yüksek lisans programlarında 

Meslek Etiği veya Eğitimde Ahlak ve Etik gibi derslerin sunulmasının 

oldukça önemli olduğuna inanılmaktadır.  

Yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, yüksek lisans 

programlarında öğretmenlerin kendi derslerinde uygulayabilecekleri 

örneklerin ve uygulamaların yer alması öğretmenler açısından faydalı 
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olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sebeple, yüksek lisans programlarında 

bu tür örnek ve uygulamalara yer verilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle 

öğretmenler yüksek lisans programı ile öğrendikleri uygulamaları 

matematik derslerinde kullanarak öğretim süreçlerini daha verimli hale 

getirebileceklerdir.   
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Giriş  

Günümüz işgücünün gerektirdiği beceriler belirgin bir şekilde 

değişmektedir. Bu bağlamda bireylerin yeni bilgilerle uğraşmaları, 

yapılandırılmamış sorunları çözmeleri ve güçlü kişilerarası becerilere 

sahip olmaları giderek artan bir şekilde istenmektedir (Organisation for 

Economic Co-operation and Development [OECD], 2017). İşbirlikli 

öğrenme bireylerin günümüz şartlarında istenen becerileri kazanmasında 

rol alır ve yapılandırmacı yaklaşımın önemli uygulamalarından biridir 

(Johnson, Johnson ve Smith, 2014; Slavin, 1995). İşbirlikli öğrenme, 

öğrencilerin derslik ortamında, küçük karma gruplarla, belirli bir amaç 

doğrultusunda çalıştıkları, birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, 

genelde grup başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği bir öğretim 

yöntemi olarak tanımlanabilir (Slavin, 1995). Bu yönteme artan ilginin 

nedeni öğrencilerin grup çalışmaları süresince, uygulanan stratejiler ve 

problem çözme yöntemleri ile birlikte kendilerinin ve diğer öğrencilerin 

bakış açıları arasındaki tanımlama, karar verme ve yardımlaşmalarıyla 

birbirlerinden değişik yollar ile birçok şey öğrenebildikleri gerçeğidir 

(Bearison, Mmagzomes ve Filardo, 1986). Johnson ve Johnson’a (1990) 

göre matematikte başarılı olmaları için öğrencilere matematiksel olarak 

iletişim kurabilecekleri, muhakeme yapabilecekleri ve problem çözme 

konusunda özgüvenlerini geliştirebilecekleri fırsatlar verilmelidir. Bunu 

yapabilecek bir yöntem olarak işbirlikli öğrenme yöntemi gösterilebilir. 

Alan yazın incelendiğinde işbirlikli öğrenme ve matematik eğitimi 

alanında birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalarda, 

işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin matematik başarısını artırmada 

geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Asha ve Al 

Hawi, 2016; Awofala, Fatade ve Ola-Oluwa, 2012; Cumhur ve Elmas-

Baydar, 2017).  

Matematik eğitimini etkileyen önemli duyuşsal faktörlerden biri 

tutumdur (McLeod, 1992). Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri 
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Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics) (2000), 

öğrencilerin bir derse yönelik tutumlarının, onların derse yaklaşımlarını, 

bilgi seviyelerini, derse ilgilerini, isteklerini ve performanslarını etkileyen 

bir öğe olduğunu belirtmektedir. Matematik tutumu, matematiğe yönelik 

pozitif veya negatif duygularıdır (McLeod, 1994). Öğrencilerin matematik 

tutumlarını etkileyen faktörler üç gruba ayrılabilir: Öğrenciyle ilgili 

faktörler, okul ve öğretmenle ilgili faktörler, çevre ve toplumla ilgili 

faktörler. Öğrenciyle ilgili faktörler, öğrencinin matematiksel bilgilerini, 

geçmiş deneyimlerini, dışsal motivasyonunu içerir  (Köğce, Yıldız, Aydın 

ve Altındağ, 2009; Maio, Maio ve Haddock, 2010; Tahar, Ismail, Zamani 

ve Adnan, 2010). Okul ve öğretmenle ilgili faktörler, öğretmenin 

pedagojik alan bilgisini, sınıfta kullandığı öğretim yöntemlerini ve 

materyalleri, öğretmenlerin matematik tutumlarını içerir (Ford, 1994; 

Yilmaz, Altun ve Olkun, 2010). Çevreyle ilgili faktörler ise, öğrencinin ev 

ortamı ve toplumdaki matematik imajıyla ilgilidir (Ernest, 2004; Köğce 

vd., 2009). Pozitif veya negatif tutum zaman içinde gelişebilir ve 

değişebilir (Rubinstein, 1986). Araştırmalar öğrencilerin okula başladıkları 

ilk yıllarda matematiğe yönelik pozitif tutumlara sahip olduklarını ancak 

bu pozitif tutumun zamanla azaldığını göstermektedir (Köğce vd., 2009; 

Ma ve Kishor, 1997; Nicolaidou ve Philippou, 2003). Bunun sebebi, 

matematiksel görevlerin gittikçe zorlaşması olarak görülebilir (Philippou 

ve Christou, 1998).  

Öğrencilerin matematiğe yönelik pozitif tutumları önemlidir, çünkü 

öğrencilerin matematik tutumları ve performansları birbirleriyle ilişkili 

kavramlardır (Marchis, 2013; Nicolaidou ve Philippou, 2003; Zsoldos-

Marchis, 2015). Matematik tutumları pozitif olan öğrenciler, problem 

çözme durumlarında daha başarılıdırlar ve problem çözme durumlarında 

daha çok çaba harcarlar (Marchis, 2013; Tapia ve Marsh, 2000). 

Matematik eğitiminde öğrencilerin problem çözme becerileri açısından 

yetkin bireyler olarak yetiştirilmeleri önemli görülmektedir. Matematiksel 

problem çözmeyi etkileyen faktörler arasında tutum da yer almaktadır 

(Foong, 2002). Bu bağlamda, matematik problemi çözme tutumu, 

öğrencinin bir matematik problemi ve onun çözüm süreci ile ilgili sahip 

olduğu pozitif ya da negatif eğilimdir (Çanakçı, 2008). Öğrencilerin 

tutumları matematik eğitiminde kavramsallaştırma ve matematiksel 

görevlerle uğraşma şekillerini etkiler. Bu nedenle, matematik problemi 

çözme ile ilgili tutum öğrencinin iyi bir problem çözücü olmasında etkilidir 

(Carlan, Rubin ve Morgan, 2004; Conlrey, 1984). 

Alan yazın incelendiğinde, matematik dersine ve problem çözmeye 

yönelik tutumu ele alan çeşitli araştırmalar yapıldığı görülmektedir. 

Çanakçı’nın (2008) araştırmasında ortaokul öğrencilerinin matematik 

problemi çözme tutumu ile sınıf düzeyi ve akademik başarı arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Özgen, Ay, Kılıç, Özsoy ve Alpay (2017) 
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araştırmalarında, ortaokul öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından 

öğrenme stillerini ve matematiksel problem çözmeye yönelik tutumlarını 

incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin matematik 

problemi çözmeye yönelik tutumları olumlu hale geldikçe bu derse ait 

akademik başarı notlarının da yükseldiği görülmüştür. Baş, Özturan-

Sağırlı ve Bekdemir (2016) ise ortaokul matematik öğretmen adayları ile 

yaptıkları araştırmalarında, öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıkları, 

matematiksel problem çözmeye yönelik inanç ve tutumlarının genel olarak 

yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuşlardır. Matematik eğitimi 

alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde, problem çözmeye yönelik 

tutumla ilgili yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.  

Matematik eğitimi bağlamında, araştırma bulgularına göre işbirlikli 

öğrenmenin matematik öğretiminde kullanılmasıyla öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum (Andersan, 2009; Martin, 2005; Zakaria, Chin 

ve Daud, 2010); motivasyon (Lin, Shao, Wong, Li ve Niramitranon, 2010) 

gibi duyuşsal özelliklerinin de pozitif yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

Ancak, Türkiye’de işbirlikli öğrenmenin matematik derslerinde 

kullanımının öğrenci tutumları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar 

sınırlı sayıdadır ( Dellalbaşı ve Soylu, 2012; Erdoğan, 2013; Gelici ve 

Bilgin, 2012; Tarım ve Akdeniz, 2008; Ural ve Argün, 2010). İşbirlikli 

öğrenmenin öğrencilerin matematik problemi çözme tutumları üzerindeki 

etkisini inceleyen bir araştırmaya ise rastlanamamıştır. Öğrenme 

ortamlarında öğrenci etkileşiminin olumlu tutum üzerindeki pozitif etkileri 

(Hodges ve Kim, 2013) göz önüne alındığında işbirlikli öğrenmenin 

öğrencilerin matematik problemi çözme tutumları üzerindeki etkisinin 

incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın, matematik eğitimi alan yazınına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, işbirlikli 

öğrenme tekniklerinden birleştirme tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin 

matematik problemi çözme tutumuna etkisini incelemektir.  

Yöntem  

Model  

Araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından ön test-son test kontrol 

gruplu yarı deneysel modele göre gerçekleştirilmiştir. Yarı deneysel 

model, değişkenlerin tamamının kontrol altına alınmasının mümkün 

olmadığı durumlarda en çok kullanılan deneysel desendir (Cohen, Manion 

ve Morrison, 2000). Yarı deneysel modelde, rastgele bir şekilde atanan 

gruplara ön testler uygulanır. Sadece deney grubunda deneysel etkinlikler 

gerçekleştirilir ve ardından son testler gruplara uygulanarak farklılıklar 

irdelenir (Creswell, 2013).  

Bu çalışmadaki bağımsız değişken işbirlikli öğrenme tekniklerinden 

birleştirme tekniği, bağımlı değişken ise öğrencilerin matematik problemi 

çözme tutumlarıdır. Araştırma sürecinde deney grubunda işbirlikli 
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öğrenme tekniklerinden birleştirme tekniği uygulanmıştır. Kontrol 

grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen matematik dersi 

öğretim programına dayalı olarak ülke genelinde eşgüdümlü olarak 

sürdürülen eğitim-öğretim gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında, Türkiye’de Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilde bulunan, bir devlet okulunda 

öğrenim görmekte olan 68 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. 

Çalışmanın gerçekleştirileceği sınıflar basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. Bu öğrencilerden 35’i deney, 33’ü ise kontrol grubunda yer 

almıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin 25’i kız (%71), 10’u erkek 

(%29); kontrol grubundaki öğrencilerin ise 22’si kız (%67), 11’ü erkektir 

(%33). Her iki gruptaki kız öğrenci sayıları erkek öğrencilere kıyasla daha 

fazladır. Ayrıca, iki çalışma grubunda bulunan öğrenci sayılarının birbirine 

yakın değerde olduğu ifade edilebilir. Deney ve kontrol gruplarındaki 

öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin benzer yapıda olması 

araştırmanın geçerliliği bakımından önemlidir (Creswell, 2013). Bu durum 

dikkate alınarak, çalışma grupları aynı devlet okulunda öğrenim gören 

öğrencilerden seçilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Matematik Problemi Çözme 

Tutum Ölçeği (MPÇTÖ)” kullanılmıştır. Bu test, Çanakçı (2008) 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 5’li seçeneklerden oluşan likert tipinde 

9’u olumlu ve 10’u olumsuz toplam 19 madde içermektedir. Maddelere ait 

seçenekler; “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, 

“katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” şeklindeki sıralamayla verilmiştir. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 95 ve en düşük puan 19 olmaktadır. 

Bu ölçekten alınabilecek yüksek puan, öğrencilerin matematik problemi 

çözmeye yönelik tutumlarının gelişmiş ve üst düzeyde olduğu şeklinde 

kabul edilmiştir. Çanakçı (2008) tarafından yapılan çalışmada, ölçeği 

oluşturan maddelerin toplam varyansın % 42.69’unu açıkladığı 

görülmüştür ve ölçeğin tümü için Cronbach-alfa güvenilirlik katsayısı .84 

olarak bulunmuştur. Bu çalışma ise Cronbach Alfa katsayısı .80 olarak 

hesaplanmıştır. 

Deneysel Süreç 

Araştırmanın deneysel aşaması 30 ders saatinde yürütülmüştür. Ancak, 

deney grubu öğrencilerine uygulanacak birleştirme tekniğiyle ilgili ön bilgi 

kazandırmak amacıyla yürütülen farkındalık programı ve ön test-son 

testleri uygulama süreleri de göz önüne alındığında, araştırma toplam 37 

ders saati sürmüştür. Deney ve kontrol gruplarındaki öğretim 

uygulamaları, aynı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Gruplarda 
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aynı problemlerle çalışılmış, çalışmaya paralel zamanlarda başlanmış ve 

bitirilmiştir.  

Deneysel süreçte ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yayınlanan Ortaokul Matematik dersi öğretim programı bağlamında 

çalışmanın gerçekleştirileceği öğrenme alanı, alt öğrenme alanı ve bunlara 

ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Bu doğrultuda, mevcut araştırma beşinci 

sınıf matematik dersi “Sayılar ve işlemler” öğrenme alanının “Doğal 

sayılarla işlemler” alt öğrenme alanında yer alan kazanımlar kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Kazanımlar çerçevesinde araştırmacı tarafından 

çalışma yaprakları hazırlanmıştır. Çalışma yapraklarında yer alan 

problemler ve etkinlikler oluşturulurken öğrenci ders kitaplarında yer alan 

sorulardan yararlanılmıştır. Ayrıca, bu sorulara ve kazanımlara uygun 

olarak araştırmacı tarafından ek sorular da oluşturulmuştur. 

Öğrenciler işbirlikli öğrenme çalışmalarına geçmeden önce birkaç hafta 

grup çalışmasına hazırlanmaya ihtiyaç duyabilirler (Williams, 2005). Bu 

bağlamda, uygulama başlamadan önce öğrencilere matematik derslerinde 

uygulanacak olan birleştirme tekniği açıklanmıştır. Grup çalışma sistemini 

açıklamak amacıyla grup rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde birleştirme 

tekniğinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler yer almaktadır. Grup 

rehberi öğrencilere dağıtılmış ve incelemeleri sağlanmıştır. Öğrencilere 

matematik derslerinde farklı etkinler yapacakları söylenmiş ve bu grup 

rehberinin yapacakları etkinliklerde yardımcı olduğu ifade edilmiştir. 

Araştırmacı tarafından grup çalışmasının her bir aşaması öğrencilere 

açıklanmıştır. Öğrencilerin soruları yanıtlanmıştır. Deneysel süreç 

boyunca öğretmen rehber yönlendirici rolünü üstlenmiştir. Bu bağlamda, 

öğretmen işbirlikli öğrenme gruplarında öğrenci çalışmalarını izlemiş, 

grup tartışmalarını organize etmiş, öğrenciler arası anlaşmazlıkları 

yönetmiş, süreç ilerlerken öğrencilerden gelen soruları yönlendirici bir 

şekilde cevaplamıştır. 

Farkındalık programının ardından, deney grubunda işbirlikli öğrenme 

tekniklerinden birleştirme tekniği uygulanmıştır. Birleştirme tekniği alan 

yazında (Aronson, 2002; Souvignier ve Kronenberger, 2007; Ün-Açıkgöz, 

2011) belirtilen aşamalar dikkate alınarak uygulanmıştır. Birleştirme 

tekniğinin uygulama aşamaları aşağıda açıklanmıştır. 

a) Asıl grupların oluşturulması: Birleştirme tekniğinde ilk aşamada 

öğrenciler cinsiyet ve önceki yıl matematik dersi ortalamaları dikkate 

alınarak heterojen gruplara ayrılmıştır. Her gruba bir harf atanmış (A, B, 

C, D, E), beşer öğrenciden oluşan yedi grup oluşturulmuştur. Grup 

kimliğini oluşturmak amacıyla grup isimlerinin belirlenmesi istenmiştir. 

Oluşturulan bu gruplar ana gruplardır. 

Doğal sayılarla işlemler alt öğrenme alanına yönelik kazanımlar, grup 

üye sayısına göre konu başlıklarına ayrılmıştır. Öğretmen, her bir gruptan 
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konu başlıklarını grup üyelerinin paylaşmasını istemiştir. Grup içindeki 

öğrenciler aldıkları konu başlıklarına göre kodlanmıştır (Örneğin; A 

grubundaki öğrenciler için A1, A2, A3, A4, A5, kodlu öğrenciler). 

Konular, grupların tamamında aynı kodlu öğrencilere aynı konu başlığı 

gelecek şekilde dağıtılmıştır (Örneğin; A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 kodlu 

öğrenciler aynı konuyu çalışmıştır). Öğretmen tarafından gruplardan konu 

dağılım çizelgeleri toplanmıştır. Bu çizelgelere göre, öğrencilere 

çalışacakları konuyla ilgili çalışma kağıdı verilerek konuya hazırlanmaları 

istenmiştir.  

b) Uzmanlık: Bu aşamada, öğrenciler ana gruplarından ayrılmış, aynı 

konudan sorumlu olan diğer öğrenci arkadaşlarıyla bir araya gelmişledir. 

Bu gruplara uzman gruplardır. Uzman gruplarında yer alan öğrencilerin 

kendi uzmanlık konularını arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları sağlanmıştır.  

c) Birleştirme: Uzman gruplarında konularına çalışan öğrenciler kendi 

ana gruplarına tekrar dönmüşlerdir. Öğrenciler uzman gruplarda 

çalıştıkları konularla ilgili bilgileri grup arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. 

Grup üyeleri her öğrencinin tüm konuları anlaması için birbirlerinin 

öğrenmelerine yardım etmişlerdir. 

d) Tamamlama ve Değerlendirme: Bu aşamada, öğrenmeleri 

bütünleştirmek amacıyla, uzman ve ana gruplardaki öğrenme süreci 

tamamlandıktan sonra, ana grupların her birine farklı bir alt konu sunumu 

yaptırılmıştır. Grup sunumlarının ardından, öğretmen tarafından konunun 

tamamı özetlenmiştir. Grup sunumlarında en başarılı seçilen ilk üç gruba 

başarı sertifikası verilmiştir. 

Kontrol grubunda ise; mevcut matematik dersi öğretim programı 

rehberliğinde matematik öğretimi yapılmıştır. Kontrol grubundaki 

öğrenciler, matematik dersi öğretim programı kapsamında beşinci sınıf 

doğal sayılarla işlemler alt öğrenme alanı kazanımları dikkate alınarak, 

deney grubuyla aynı problemleri çözmüşlerdir. Öğretmen, matematik dersi 

öğretim programı rehberliğinde konu sunumu yapmıştır. Ders sürecinde, 

deney grubunda kullanılan problemlerin aynısı öğretmen tarafından 

çözülmüştür veya öğretmen bu problemleri soru-cevap yöntemiyle 

öğrencilere yöneltmiştir. Konu sonlarında, konu özeti öğretmen tarafından 

veya öğrenciler tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla, kontrol grubunda 

deney grubundan farklı bir öğrenme ortamı olduğu söylenebilir. 

Veri Analizi 

Veri analizinde, öncelikle, parametrik testlerin gerektirdiği temel 

varsayımlar incelenmiştir. Bu doğrultuda, bağımlı değişkene ait her bir 

düzeyde, deney ve kontrol grubu için dağılımların normalliği analiz 

edilmiştir. Grup büyüklükleri 50’den küçük olduğu için normal dağılımla 

ilgili analiz yapmak amacıyla Shapiro-Wilks testi uygulanmıştır. Veriler 
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çözümlenirken, veri türüne bağlı olarak, grupların ön test puanlarının 

karşılaştırılmasında bağımsız grup t-testi ve aynı grup içindeki ön test-son 

test puanlarının karşılaştırılmasında bağımlı grup t-testi kullanılmıştır.  

Ön test-son test desenine sahip araştırmalarda, iki farklı müdahalenin 

etkilerini kıyaslamak amacıyla kovaryans analizi (ANCOVA) 

kullanılabilir. ANCOVA, varyans analizinin genişletilmiş bir şeklidir. 

ANCOVA ilave bir sürekli değişkeni istatistiksel olarak kontrol altında 

tutarken gruplar arasındaki farkların incelenmesine fırsat sunar (Pallant, 

2016). Bu bağlamda, grupların son test puanları arasındaki farkı incelemek 

amacıyla tek faktörlü ANCOVA uygulanmıştır. Düzeltilmiş puanlar 

arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla Bonferroni testi 

kullanılmıştır. ANCOVA öncesinde, normallik, bağımlı değişken ile 

kovaryet arasındaki doğrusal ilişki, regresyon eğimlerinin homojenliği, 

varyansın homojenliği varsayımları incelenmiştir. Araştırma sürecinde 

anlamlılık düzeyi p< .05 olarak alınmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde, deney ve kontrol grubunun MPÇTÖ ön ve son test 

puanlarının analizlerinden elde edilen bulgular verilmiştir. Testlerin 

analizlerinde öncelikle puanların normal dağılım durumları Shapiro-Wilks 

testiyle analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. MPÇTÖ’e İlişkin Shapiro-Wilks Normallik Sonuçları. 

 

Tablo 1’e bakıldığında, deney grubunun Shapiro-Wilk Testi normallik 

sonuçları, MPÇTÖ ön test puanları için (w= .96, p= .17> .05) ve MPÇTÖ 

son test puanları için (w= .96, p= .24> .05)’dir. Kontrol grubunun Shapiro-

Wilk Testi normallik sonuçları, MPÇTÖ ön test puanları için (w= .97, p= 

.57> .05) ve MPÇTÖ son test puanları için (w=  .96, p= .21>.05)’dir. Bu 

bulgular göz önüne alınarak, test puanlarının normal dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Deney grubunda uygulanan birleştirme tekniğinden önce, 

çalışma gruplarının MPÇTÖ ön test puanları bağımsız grup t-testi ile analiz 

edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Grup 
              Ön test               Son test 

Shapiro-Wilks p Shapiro-Wilks p 

Deney  .96 .17 .96 .24 

Kontrol  .97 .57 .96 .21 
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Tablo 2. MPÇTÖ Ön Test Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik 

Bağımsız Grup T-Testi Sonuçları  

Grup N  ss sd t p 

Deney grubu 35 69.51 13.38 
66 .20 .84 

Kontrol grubu 33 68.97 8.64 

 

Tablo 2 analiz edildiğinde, deney ve kontrol gruplarının MPÇTÖ ön 

test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür [t(66)= .20, p> .05]. Bu bulgu doğrultusunda, deneysel işlemler 

öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin matematik problemi 

çözme tutumlarının denk olduğu söylenebilir. Araştırmada, deney 

grubunda birleştirme tekniğinin uygulanması sonrasında, MPÇTÖ ön ve 

son test puanları bağımlı grup t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 

3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Deney Grubu MPÇTÖ Ön ve Son Test Puanlarına Yönelik 

Bağımlı Grup T-Testi Sonuçları 

Ölçüm N  ss sd t p 

Ön test 35 69.51 10.18 
34 -2.23 .03 

Son test 35 75.74 13.38 

 

Tablo 3’e göre, deney grubunun MPÇTÖ son test ortalamasının ön test 

ortalamasına göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney grubunun MPÇTÖ 

ön ve son test puanları için yapılan bağımlı grup t-testi analizi sonucunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [t(34)= -2.23, p< 

.05]. Ortaya çıkan anlamlı farklılık son test lehinedir. Kontrol grubunda 

gerçekleştirilen öğretim uygulamalarından sonra, MPÇTÖ ön ve son test 

puanları bağımlı grup t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Kontrol Grubu MPÇTÖ Ön Ve Son Test Puanlarına Yönelik 

Bağımlı Grup T-Testi Sonuçları 

Ölçüm N  ss sd    t p 

Ön test 33 68.97 8.64 
32 - .44 .66 

Son test 33 70.06 10.08 

 

X

X

X
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Tablo 4 incelendiğinde, kontrol grubunun MPÇTÖ ön test ve son test 

ortalamasının birbirine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. Kontrol 

grubunun MPÇTÖ ön ve son test puanlarına yönelik uygulanan bağımlı 

grup t-testi sonucuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır [t(32)= - .44, p> .05].  

Araştırmada, başlangıçtaki MPÇTÖ ön test puanları kontrol altında 

tutulduktan sonra deney ve kontrol grubu için MPÇTÖ son test ortalama 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla ANCOVA 

uygulanmıştır. ANCOVA’yı uygulamadan önce ANCOVA varsayımları 

incelenmiştir. İlk varsayım olan verilerin normal dağılımı, Shapiro-Wilks 

testiyle incelenmiş ve bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’ye göre 

MPÇTÖ ön test ve son test puanlarının normal dağılıma sahip olduğu 

görülmüştür. Doğrusallık yani bağımlı değişken (MPÇTÖ son test 

puanları) ile kovaryet (MPÇTÖ ön test puanları) arasındaki doğrusal ilişki 

varsayımını kontrol etmek amacıyla grupların her biri için puanların genel 

dağılımı saçılım grafiğiyle incelenmiş ve saçılım grafiği Şekil 1’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 1. MPÇTÖ Ön Test ve Son Test Değişkenleri İçin Saçılım Grafiği 

Şekil 1’e göre, her bir grup için bağımlı değişken ile kovaryet arasında 

doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Daha sonra, ANCOVA’nın temel 



[847] 
 

varsayımlarından biri olan regresyon eğimlerinin homojenliği varsayımı 

incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. MPÇTÖ’ye Yönelik Regresyon Eğimi 

Kaynak  
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Düzeltilmiş 

model 

638.23 3 212.74 2.04 .12 

Sabit  8642.92 1 8642.92 82.72 .00 

Grup  30.50 1 30.50 .29 .59 

Ön test 43.63 1 43.63 .42 .52 

Grup*Ön test 80.93 1 80.93 .78 .38 

Hata  6686.75 64 104.48   

Toplam  369551.00 68    

Düzeltilmiş 

toplam 

7324.99 67    

 

Tablo 5’e göre, kovaryet ile son test puanlarının istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkileşim göstermediği belirlenmiştir [F(1,64)= .78, p= .38> .05]. 

Bu bulguya dayanarak, regresyon eğimlerinin homojenliği varsayımının 

ihlal edilmediği söylenebilir. Ayrıca, varyansların homojenliği varsayımını 

incelemek amacıyla Levene’s Testi uygulanmıştır. Levene’s Testi 

sonuçlarına göre .05’ten daha yüksek bir anlamlılık değeri elde edilmiştir 

(F= .04, p= .84> .05). Bu değer varyansların eşit olduğunu göstermektedir. 

Elde edilen bulgulara göre, ANCOVA varsayımlarının sağlandığı 

görülmektedir. Buradan hareketle, grupların ön test puanları kontrol 

edilirken düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını belirlemek amacıyla ANCOVA uygulanmış ve sonuçlar Tablo 

6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Grupların Düzeltilmiş MPÇTÖ Son Test Puanlarına Yönelik 

ANCOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ön test (Reg.) 8.88 1 8.88 .09 .77 

Grup 551.50 1 551.50 5.30 .03 
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Hata  6767.69 65 104.12   

Toplam 369551.00 68    

 

Tablo 6’ya göre, deney ve kontrol gruplarının MPÇTÖ ön test puanları 

kontrol edilirken, düzeltilmiş MPÇTÖ son test ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [F(1,65)= 5.30, p< .05]. Bu farklılık 

deney grubu lehinedir. Grupların düzeltilmiş MPÇTÖ son test ortalama 

puanları için uygulanan Bonferroni testi sonuçları incelendiğinde, deney 

grubundaki öğrencilerin matematik problemi çözme tutumlarının 

(�̅�=75.75), kontrol grubundaki öğrencilerin matematik problemi çözme 

tutumlarından (�̅�=70.05) daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma bulgularına göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

MPÇTÖ ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. Bu bulgudan hareketle, deney grubunda 

gerçekleştirilen deneysel uygulamalardan önce, çalışma gruplarındaki 

öğrencilerin matematik problemi çözme tutumlarının denk olduğu 

söylenebilir.   

Araştırmada; bağımlı grup t-testi analizlerinden elde edilen bulgulara 

göre, deney grubunda birleştirme tekniğiyle gerçekleştirilen öğretim 

sonrasında, deney grubunun MPÇTÖ son test puan ortalamasının, ön test 

puan ortalamasına göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin matematik problemi 

çözme tutumlarının gelişmesinde birleştirme tekniğinin pozitif etkisi 

olduğu söylenebilir. Ancak, kontrol grubuna ait MPÇTÖ ön test ve son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu 

bulgudan hareketle, kontrol grubunda matematik dersi öğretim programı, 

öğretmen kılavuz kitabı ve ders kitabı göz önüne alınarak yürütülen 

matematik derslerinin öğrencilerin matematik problemi çözme 

tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmadığı söylenebilir. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre güncellenen matematik dersi öğretim 

programlarında öğrencilerin matematiği öğrenmede deneyimleriyle 

olumlu tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı 

[MEB], 2013; 2018).  Araştırma bulgusuna dayanarak, programlarda 

öğrencilerin matematik alanında olumlu tutum geliştirmelerini 

vurgulamanın tek başına yeterli olmadığı söylenebilir.  Bu konuda 

Applefield, Huber ve Moallem (2000) sosyal yapılandırmacı görüş 

bağlamında öğrencilerde istenen bilgi ve becerileri oluşturmanın 

öğrenciler arası etkileşimine dayandığını belirtmektedirler.  
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Araştırmada elde edilen diğer önemli bir bulgu olarak, deney ve kontrol 

gruplarının ön test puanları kontrol edilirken düzeltilmiş MPÇTÖ son test 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın 

deney grubu lehine olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya dayanarak, işbirlikli 

öğrenme tekniklerinden birleştirme tekniğinin öğrencilerin matematik 

problemi çözme tutumlarını olumlu yönde geliştirmede etkili olduğu 

söylenebilir. Araştırmanın ortaya koyduğu bu sonuç, daha önce yapılmış 

olan araştırmalarda ortaya çıkan işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin 

matematik tutumlarını geliştirmede etkili bir yöntem olduğu sonucuyla da 

tutarlıdır (Andersan, 2009; Carlan, Rubin ve Morgan, 2004; Dellalbaşı ve 

Soylu, 2012; Gelici ve Bilgin,  2012; Lin vd., 2010; Martin, 2005; Ural ve 

Argün,2010; Vaughan, 2002; Zakaria, Chin ve Daud, 2010). Carlan, Rubin 

ve Morgan (2004) işbirlikli öğrenme yöntemiyle çalışan öğrencilerin 

problem çözmede daha istekli olduklarını, yarışmak yerine işbirliği içinde 

çalışmaya başladıklarını, çalışmak istemeyen, görevlerini yapmayan 

öğrencilerin problem çözme sürecinde daha istekli olduklarını 

belirtmişlerdir. Lin vd. (2010) işbirliği içinde çalışan öğrencilerin 

birbirlerine yardım ettiğini, tartışarak birbirlerine geri dönüt verdiklerini 

belirtmişlerdir. İşbirlikli öğrenmeyle çalışan öğrencilerin problem 

çözmeye yönelik özgüvenleri güçlenmiş, daha iyi motive olmuşlar ve 

ilgileri artmıştır. Ancak, Tarım ve Akdeniz’in (2008) araştırma bulguları 

mevcut araştırmanın bulgularıyla farklılık göstermektedir. Tarım ve 

Akdeniz (2008) araştırmalarında, bireysel öğrenme stratejileriyle öğrenim 

gören ve işbirlikli öğrenme ortamındaki öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları arasında fark olmadığını ortaya koymuşlardır. Tarım ve 

Akdeniz’in (2008) araştırmalarında takım destekli bireyselleştirme ve 

öğrenci takımları başarı bölümleri teknikleri uygulanmıştır. Araştırma 

sonuçlarının farklı çıkmasında uygulanan tekniklerin farklı olması etkili 

olabilir. Ayrıca, Tarım ve Akdeniz (2008) tutumlardaki değişimlerin 

izlenebilmesi için deneysel sürecin daha uzun tutulacağı araştırmalar 

yapılmasını önermektedirler. 

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrencilerin tutumlarını 

geliştirmeye yönelik destekleyici sınıf atmosferinin oluşturulması 

önemlidir (Lebow, 1993). Dolayısıyla, matematik programı geliştirme 

sürecinde öğrencilerin problem çözme tutum ve becerilerini geliştirecek, 

yapılandırılmış işbirlikli öğrenme tekniklerinin ders içerikleriyle 

bütünleştirilerek sunulması önerilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin tutumları, 

öğretmen tutumlarından etkilenir (Marchis, 2011). Bu bağlamda, öğretmen 

adaylarının matematiğe ve matematik problemi çözmeye yönelik 

tutumlarının incelenerek, olası sorunlar için hizmet öncesinde önlemler 

alınması önerilmektedir.  

Birleştirme tekniğini uygulama sürecinde yaşanan grup içi öğrenci 

etkileşimlerinin (örneğin; ana ve uzman gruplardaki akran iletişimi, sözel 
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becerileri, yansıtıcı düşünme becerileri vb.) nitel yöntemlerle incelenip 

analiz edilmesinin alan yazına katkı getireceği düşünülmektedir. Özgen vd. 

(2017) araştırmalarında öğrencilerin matematik problemi çözmeye yönelik 

tutumlarının, öğrenme stillerine göre farklılaştığını ortaya koymuşlardır. 

Yapılacak araştırmalarda, öğrencilerin matematik problemi çözmeye 

yönelik tutumlarının üstbilişsel farkındalık, başarı, kaygı gibi 

değişkenlerle karşılıklı ilişkisi incelenebilir. Ayrıca, farklı işbirlikli 

öğrenme teknikleri ve birleştirme tekniğinin öğrencilerin matematik 

problemi çözme tutumu üzerindeki etkileri araştırılarak, kıyaslanabilir. Bu 

tür araştırmaların, işbirlikli öğrenmenin etkililiği konusundaki alan yazına 

katkı sağlayacağı söylenebilir.  
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LYS MATEMATİK SORULARININ VE 11-12. SINIF 

MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİL-İÇERİK AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

*Zeynep Konak  & **Necla Turanlı 

Öz 

Bu çalışmada 11 ve 12. sınıflarda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında okutulan ileri düzey 

matematik ders kitapları ile 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik soruları dil, 

biçimsel ve sözcük sıklığı açısından incelenmiştir. 11 ve 12. sınıf ileri düzey ders 

kitaplarında en sık kullanılan sözcükler, AntConc Programı ile elde edilmiştir. Her iki 

kitapta da ünitelerin temel kavramları, ünite bazında en sık kullanılan kelimeler olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bununla beraber ünitelerde yer alan günlük hayat kelimeleri de 

araştırılmıştır. Bu doğrultuda kitaplarda yer alan günlük hayat kelimeleri öğrencilerin 

ilgisini çekebilecek hikaye ve alıştırmalarda kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ders kitapları 

biçimsel ve içerik açısından incelendiğinde 11. sınıf ders kitabının oldukça iyi hazırlandığı 

gözlenirken, 12. sınıf ders kitabının bazı eksiklikleri olduğu gözlemlenmiştir.  2017 Lisans 

Yerleştirme Sınavı matematik soruları benzer şekilde dil, biçimsel ve sözcük sıklığı 

açısından incelenmiştir. Bu matematik ders kitaplarının ve 2017 LYS matematik sorularının 

incelenmesinden elde edilen en sık kullanılan sözcükler de karşılaştırılmıştır. Matematik 

ders kitaplarını ve LYS matematik sorularını dil, anlatım ve biçimsel açıdan incelemek için 

doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki metinler ve LYS sorularının 

özgünlükleri korunarak düz metin haline getirilmiş ve kelime işlemci programına 

aktarılarak sık kullanılan sözcükler belirlenmiştir. Buradan elde edilen sözcükler yüzde ve 

frekans dağılımına göre değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: 11-12. sınıf ders kitapları, LYS matematik, sözcük sıklığı, kitap 

inceleme 

1.Giriş 

Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için 

kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma olarak tanımlanır (TDK, 

2018). Bireyler duygu ve düşüncelerini aktarmak ve iletişim kurmak için 

dili kullanır. Dil, eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Türk Dil Kurumu (2018) matematiği; aritmetik, cebir, geometri gibi 

sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen 

bilimlerin ortak adı olarak tanımlar. Bu bilimin kendine özgü kavramları 

ve bu kavramları içeren bir dili vardır. Matematik, doğup büyüdüğümüz 

toplumda doğal yollarla öğrendiğimiz bir dil değil, kendisine ait 

terminolojiye sahip özel bir dildir. Matematik terminolojisi hem günlük 

hayatta kullanılan kelimelerden hem de matematiğe ait özel kelimelerden 

meydana gelmiştir. Bu dili günlük konuşmalardan öğrenmeye başlar okul 

yaşantımızda da öğrenmeye devam ederiz. Mühendislik, mimarlık, 

ekonomi, işletme gibi mesleklerin de temelinde matematik vardır. Bu 

meslekleri yapabilmek için iyi düzeyde matematik bilgisi gerekmektedir. 

Bununla beraber bilinçli tüketici olabilmemiz için matematiksel grafikleri 

okuyabilmemiz ve az da olsa matematik dilini bilmemiz gerekir.  Bunun 

dışında sözel matematik problemlerinde kullanılan dil, problemlerin doğru 
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anlaşılması için oldukça önemlidir. Bu problemlerle matematik ders 

kitaplarında sıkça karşılaşılır.  

Günümüzde uygulanan ulusal ve uluslararası matematik sınavlarının 

temelinde problemler yer almaktadır. Bu problemlerde öğrencilerden 

öncelikle problem durumunu anlamaları ardından probleme uygun 

modellemelerle çözüm yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda 

sözcüklerin öğrenciler tarafından ne şekilde anlaşıldığı da önemlidir. 

Öğretim etkinliklerinde bu tür problemlere ne derecede yer verildiği ve 

kavramlar üzerinde nasıl durulduğu da önem arz etmektedir. 

Matematik problemleri ile öğrenciler ilk olarak matematik ders 

kitaplarında karşılaşmaktadırlar. Ders kitapları, her sınıf düzeyine göre 

hazırlanan öğretim programlarının uygulamaya aktarılmasındaki en 

önemli basamaklardan biridir. Öğrencilerin, bir yol gösterici olmadan da 

ilgili ders kitaplarını kullanarak konu hakkında yeterli bilgiye sahip 

olabilmeleri beklenmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise ders 

kitaplarının öğrencilerin anlayabileceği, seviyelerine uygun bir dil ve 

içerikte hazırlanmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin dilini rahatça 

anladığı ders kitapları, öğrenmenin kolaylıkla gerçekleşmesine yardımcı 

olur. 

Araştırmanın Amacı  

Öğretim programına paralel olarak hazırlanan, konu anlatımı, örnek 

soru çözümü, alıştırmalar ve etkinlikler içeren ders kitapları eğitim ve 

öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır.  Ders kitapları öğretmenlere ders 

esnasında yapılabilecek etkinlikler için fikir verdiği gibi öğrenciler için de 

bir yol göstericidir. LYS hem öğrenciler hem de öğretmenler için oldukça 

önemli sınavlardır. Pek çok lisans bölümünün ön koşulu matematik 

sınavında başarılı olunmasına bağlıdır. ÖSYM’nin verilerine göre günden 

güne LYS matematik başarısı düşmektedir (ÖSYM, 2017). Akademik 

başarı oranlarının düşmesindeki nedenler bireysel, ailevi ve eğitim 

sisteminden kaynaklı olabilir. Eğitim sisteminden kaynaklı nedenler 

arasında ders kitapları en önemli faktörlerden biri olarak gösterilebilir. 

LYS soruları ders kazanımlarına göre oluşturulduğundan bu sınavlara 

hazırlanan adaylar için ders kitapları temel kaynaktır. Bu kitapların 

öğrenciler için hem içerik açısından, hem biçimsel açıdan hem de 

kullanılan dil açısından uygun düzeyde olması önemlidir. 

Literatür taraması yapıldığında güncel olarak yapılan matematik ders 

kitabı inceleme çalışması bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra ÖSYM’nin 

son yıllarda LYS sorularının bir kısmını yayınlaması da LYS sorularının 

incelenmesine olanak sağlamamıştır.   Matematik, uygulamalı bir ders 

olduğundan ve bu uygulamaların en başta her öğrencide bulunan ders 

kitaplarından yapıldığı göz önüne alındığında ders kitaplarının 

incelenmesinin de önemli olduğu düşünülmüştür. 
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Bu çalışmanın amacı matematik ders kitaplarının ve LYS matematik 

sorularının dil, anlatım, biçimsel, içerik ve sözcük sıklığı bakımından 

incelenmesidir. 

2.Yöntem 

Bu araştırmada nicel veriler, 11-12. sınıf matematik ders kitaplarının ve 

2017 LYS matematik sorularının metin haline getirilerek kelime işlemci 

programına aktarılmasıyla elde edilmiştir. Bu metinlerdeki kelimelerin 

sıklığına, kelime işlemci programı yardımıyla ayrı ayrı bakılmıştır. 

Buradan elde edilen veriler yüzde frekans kullanılarak yorumlanmıştır. 

Bu araştırmada nitel veriler ders kitaplarının LYS sorularının içerik 

açısından incelenmesiyle elde edilmiştir.  Elde edilen bu veriler betimsel 

analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni 11. ve 12. Sınıf matematik ders kitaplarıdır. MEB 

Devlet Kitaplarının 2016 yılında basılan Ortaöğretim İleri Düzey 11. Sınıf 

Matematik Kitabı ile özel bir yayınevinin 2016 yılında basılan Ortaöğretim 

İleri Düzey 12. Sınıf Matematik Kitabı araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Bu kitaplar 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

kullanılmak üzere belirlenen ders kitaplarıdır. 

Veri Toplama Süreci ve Araçları 

11. ve 12. sınıf matematik ders kitapları temin edilmiş ve bu kitapların 

pdf formatlarına MEB’in internet sayfasına Mayıs 2018 tarihinde 

ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın kapsamı dahilinde 2017 LYS matematik 

sınav sorularına da ÖSYM’nin internet sayfasından ulaşılmıştır.  

Ders kitapları ve 2017 LYS matematik sorularında kullanılan en sık 

sözcükleri tespit etmek için AntConc Programı kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda verileri analiz etmek için kullanılan yöntemlerden 

biri betimsel analizdir. Bu yöntem ayrıntılı analiz gerektirmeyen verilerin 

işlenmesinde kullanılmaktadır. Betimleme yapılırken tüm kişisel görüş ve 

yorumlar dışarıda bırakılarak, elde edilenler yorumsuz olarak okuyucuya 

sunulmalıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 11. ve 12. sınıf matematik ders 

kitapları nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz ile içerik açısından 

incelenmiştir.  

11. ve 12. sınıf matematik kitaplarında ve 2017 LYS matematik 

sorularında kullanılan kelimelerin sıklıkları AntConc Programı ile 

belirlenmiştir. Belirlenen bu kelimeler yüzde frekans kullanılarak analiz 

edilmiştir. 
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3.Bulgular 

3.1 Onbirinci Sınıf Matematik Ders Kitabının İçerik Açısından 

İncelenmesi 

11. sınıf düzeyindeki MEB kazanımları incelendiğinde kitap içerik 

bakımından uygun bulunmuştur ve tamamen kazanımlar doğrultusunda 

hazırlandığı gözlenmiştir. MEB tarafından belirlenen bu kazanımlara 

ayrılması gereken süre ile kitaptaki ünitelerin işlenişi arasında paralellik 

olduğu belirlenmiştir. 

Kitap içeriğinin niteliğine bakıldığında, öğrencilerin ilgilerini 

çekebilecek hikâyelerin ve düşündürücü soruların ardından konu 

anlatımları verilmiştir. Konu anlatımlarında matematiksel semboller, 

ifadeler ve kavramlar yerinde ve matematiksel dile uygun şekilde 

kullanılmıştır. Konulara giriş dikkat çekici bir hikaye ile yapılmıştır. Daha 

sonra ise “Bilgi Notu” kısmında konuya ait kelimelerin kökenine dair 

bilgiler verilirken, “Tarihten Notlar” kısmında da ünlü bilim insanları 

tanıtılmaktadır. Her yeni kazanım için uygun hikayelerle öğrencilerin 

dikkati tekrar çekilerek örnekle konuya geçiş yapılmıştır. Örneğin ardından 

da tanım verilerek örneklere devam edilmiş ve bunların çözümleri ayrıntılı 

bir şekilde anlatılmıştır. Gerekli görülen kısımlarda önceki kazanımlara ait 

hatırlatmalar “Hatırlayalım” kutucuğunda ayrıntılı şekilde verilmiştir. 

Gerekli kısımlarda “Uyarı” kutucuklarında konu ile ilgili uyarılar 

yapılmıştır. Örneklerin arasında bulunan “Sıra Sizde” kısmında sorular yer 

almaktadır ancak bu soruların cevapları cevap anahtarında mevcut değildir. 

Kitabın tamamında konularla ilgili tüm soru tiplerine yer verilmiştir. 

Kitabın değerlendirme kısımları incelendiğinde kitapta her yeni 

ünitenin başlangıcında “Bu Ünitede Neler Öğreneceğiz?” sayfası ile 

hedeflenen kazanımlar belirtilmiştir. Bunun hemen ardından öğrencilerin 

hazır bulunmuşluk durumlarını ölçmek için açık uçlu, çoktan seçmeli ve 

yorum soruları olmak üzere bir sayfalık “Ön Hazırlık” çalışması 

verilmiştir. Ancak bu soruların cevapları cevap anahtarında yer 

almamaktadır. Bölüm ve alt bölüm sıralaması dikkate alındığında ünitenin 

ilk bölümüne ait ilk alt bölüm bittiğinde “Bilgimizi Değerlendirelim” 

başlığı altında doğru-yanlış, çoktan seçmeli, açık uçlu gibi çeşitli soru 

kalıpları ile öğrencilerin kazanımları yoklanmaktadır. Tüm alt bölümler 

benzer şekilde yazıldıktan sonra ünitenin ilgili bölümüne dair “Bölüm 

Değerlendirme” kısmında çoğunlukla kısa cevaplı sorularla kazanımlar 

değerlendirilip ünitenin diğer bölümüne geçiş yapılmaktadır. Bu soruların 

cevapları kitabın arkasında verilmiştir. Diğer bölümler de benzer şekilde 

yazıldıktan sonra ise ünite sonu değerlendirmesi “Ünite Değerlendirme” 

başlığı altında çoktan seçmeli sorulardan oluşturulmuş testle 

yapılmaktadır. Değerlendirme bölümü bakımından kitap uygun 

bulunmuştur. 
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3.2 Onikinci Sınıf Matematik Ders Kitabının İçerik Açısından 

İncelenmesi 

12. sınıf düzeyindeki MEB kazanımları incelendiğinde kitap içerik 

bakımından uygun bulunmuştur ve tamamen kazanımlar doğrultusunda 

hazırlandığı gözlenmiştir. MEB tarafından belirlenen bu kazanımlara 

ayrılması gereken süre ile kitaptaki ünitelerin işlenişi arasında paralellik 

olduğu belirlenmiştir. 

Kitap içerik niteliği bakımından incelendiğinde konunun giriş kısmında 

ilk önce çıktılar verilmiştir. Bunun hemen ardından öğrencilerin dikkatini 

çekmek amacıyla kısa bir hikaye ya da günlük hayat örnekleri yer 

almaktadır. Bu hikayenin ya da örneğin ardından konu ile ilgili kavramın 

tanımı ve kuralları metin kutucuklarında verilerek çözümlü örneklerle 

tanım pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber öğrencilerin GeoGebra 

dinamik matematik yazılımını kullanabilecekleri örnekler bol miktarda 

verilmiştir. 

12. sınıf ileri düzey matematik ders kitabı mantıksal organizasyon 

bakımından incelendiğinde kitabın içindekiler kısmı ayrıntılı bir şekilde 

verilmiştir. Ana başlıklar numaralandırılırken alt başlıklar 

numaralandırılmamıştır. “Kitabımızı Tanıyalım” kısmında sayfada 

ünitenin adının konu başlığının nerede yazdığından,  kavram tanımının 

nasıl verildiğinden ve konu ile ilgili dikkat çekici hikayelerin olduğundan 

söz edilmektedir. Alt başlıkların numaralandırılmaması konu takibini 

zorlaştıracağından ve bazı bölümlerde öğrencilerin hatırlatmalara ihtiyaç 

duyabileceği göz önüne alındığında mantıksal organizasyon bakımından 

kitap eksik bulunmuştur.  

Kitabın değerlendirme kısımları incelendiğinde kitaptaki ünitelerin ilk 

bölümü bittiğinde “Alıştırmalar” kısmı açık uçlu sorulardan oluşacak 

şekilde hazırlanmıştır. Ancak bu bölümün cevap anahtarı yoktur. Benzer 

şekilde üniteye ait diğer bölümlerin bitişinde de açık uçlu sorulardan 

oluşan “Alıştırmalar” mevcuttur. Üniteye ait bölümlerin hepsi 

tamamlandığında ise “Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme Çalışmaları” 

başlığı altında ilgili üniteye dair kazanım sıralı çoktan seçmeli sorular yer 

almaktadır. Bu çalışmanın cevap anahtarı kitabın arkasında mevcuttur. 

Diğer ünitelerde de değerlendirme çalışmaları aynı şekilde yapılmıştır. 

3.3  LYS 2017  Matematik Sorularının İçerik Açısından 

İncelenmesi 

2017 LYS matematik soruları içerik uygunluğu ve içerik niteliği 

bakımından incelenmiştir. İçerik uygunluğu bakımından öğrencilerin sınav 

için sorumlu oldukları öğretim programı incelendiğinde kazanım dışı olan 

iki soru iptal edilmiştir. Bu iki soru dışında kazanım dışı olan soru 
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bulunmamaktadır. Bu soruların iptali sınav sonuçları açıklanmadan önce 

ilan edilmiştir. 

2017 LYS matematik sorularının içeriğinin niteliğine bakıldığında ise 

matematiksel sembol ve kavramlar matematiksel dile uygun olarak 

kullanılmıştır. Bununla beraber öğrencinin işlem basamaklarını kendisinin 

kurgulayacağı soru tiplerine de yer verildiği gözlemlenmiştir. 2017 LYS 

matematik sorularında birden çok kazanım içeren sorulara rastlanmamıştır. 

3.4 LİSE 11. ve 12. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında En Sık 

Kullanılan Sözcükler ile 2017 LYS Matematik Sorularında En Sık 

Kullanılan Sözcükler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar 

Aşağıdaki tabloda 11 ve 12. sınıf matematik ders kitaplarının ve LYS 

2017 matematik sorularının tamamında yer alan kelimelerin sıklıkları 

verilmiştir. 

Tablo  

Ders Kitaplarında ve 2017 LYS Matematik Sorularında En Sık 

Kullanılan Kelimeler 

11. sınıf 

D.Kitabı 

Frekans 12. sınıf 

D.Kitabı 

Frekans LYS 

matematik 

Frekans 

ve 2178 ve 884 kaç 65 

bir 1543 bir 514 göre 58 

cos 928 dx 495 buna 44 

bu 890 lim 440 bir 41 

göre 881 bulunur 381 ve 32 

sin 866 bu 380 gerçel 22 

için 841 olur 337   

 

Tablo’da görüldüğü üzere her iki matematik ders kitabında en sık 

kullanılan kelimeler “ve”  ve “bir” olmuştur. Bunun dışında 11. sınıf ders 

kitabında en sık kullanılan kelimeler arasında “cos” ve “sin” matematiksel 

kavramlarının yer aldığı görülmektedir. Bu durumun trigonometri 

konusunun kazanım sayısı ve kitapta yer aldığı sayfa sayısı itibari ile 

olduğu düşünülmektedir. 12. sınıf matematik ders kitabında ise en sık 

kullanılan kelimeler arasında “dx” ve “lim” matematiksel ifadelerinin yer 

aldığı görülmektedir. Benzer şekilde bu durumun limit ve türev 

konularının kazanım sayıları ve kitapta yer aldığı sayfa sayısı itibari ile 

olduğu düşünülmektedir. Her iki ders kitabında yer alan en sık kullanılan 
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sözcüklerin matematiksel kavramlar bakımından birbirinden farklılık 

göstermesi, bu sınıf düzeylerinin kazanımlarının farklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 2017 LYS matematik sorularında ise en 

sık kullanılan kelimenin “kaç”  olması soruların işlemsel kalıplardan 

oluştuğunu göstermektedir. 

4.Sonuç 

Bu çalışmada matematik ders kitapları ve LYS matematik soruları dil, 

içerik ve sözcük sıklığı bakımından incelenmiştir. 

11.  sınıf matematik ders kitabının içerik bakımından nasıl olduğu 

incelenmiştir. Kitabın içerik bakımından kazanımlara uygun hazırlandığı 

görülmüştür. Ayrıca bu kazanımlar için MEB’in öngördüğü ders saati ile 

kitapta konuların işlenişine ayrılacak süre paralellik göstermektedir. 

Kitapta, içerikler öğrencilerin ilgisini çekebilecek anlatımlarla verilirken 

matematiksel gösterimler ve semboller yerinde kullanılmıştır. Öğrencilerin 

daha önceki bilgilerine ihtiyaç duyabilecekleri noktalarda hatırlatmalar 

verilmiştir. Kitabın ölçme ve değerlendirme bölümlerinde ön bilgileri 

kontrol etmek amacıyla “ön hazırlık” çalışmaları, alt bölüm bitimlerinde 

“bilgimizi değerlendirelim” çalışmaları, bölüm bittiğinde “bölüm 

değerlendirme” çalışmaları ve ünite bittiğinde “ünite değerlendirme” 

çalışmaları ayrıntılı şekilde hazırlanmıştır. Ancak bu ölçme ve 

değerlendirme bölümleri yalnızca açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan 

oluşmaktadır. Bu durum Canibey’in (2013) ders kitaplarındaki ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinin yetersiz bulduğu sonucu ile paralellik 

göstermektedir.   

12. sınıf matematik ders kitabının içerik açısından nasıl olduğu 

incelenmiştir. Kitap içerik bakımından kazanımlara uygun hazırlanmıştır. 

Ayrıca bu kazanımlar için MEB’in öngördüğü ders saati ile kitaptan 

konuların işlenişine ayrılacak süre paralellik göstermektedir. Ünitelerin 

giriş kısmında önce kazanımlar verilmiş ardından öğrenilecek konu ile 

ilgili kısa hikayeler anlatılmıştır. Bununla beraber konuların kavratılması 

için dinamik matematik yazılımı olan GeoGebra’nın kullanılabileceği pek 

çok alıştırma verilmiştir. Ancak bu alıştırmaların tamamının ders esnasında 

yapılması zaman açısından mümkün olmadığı düşülmektedir. Bu durum 

Bakar, Keleş ve Koçakoğlu’nun (2008) ifade ettiği kitapların tamamen 

bitirilmesi için yeterli zamanın olmadığı sonucu ile paralellik 

göstermektedir. 12. sınıf matematik ders kitabının ölçme ve değerlendirme 

bölümlerinde konu bölümleri bittiğinde “alıştırmalar”, üniteler bittiğinde 

“ünite sonu ölçme değerlendirme çalışmaları” vardır. Ancak bu 

etkinliklerin bir kısmının cevaplarının kitapta olmadığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca kitaptaki konu başlıklarının numaralandırılmamış olması hem 

öğretmen için hem de öğrenci için kitabın takibini zorlaştırmaktadır.  
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11. sınıf matematik ders kitabının sözcük sıklığı bakımından nasıl 

olduğu incelenmiştir. Ünitelere ayrı ayrı bakıldığında, konulara ait temel 

kavramların çoğunlukla ünitede en sık kullanılan kelimeler arasında yer 

aldığı gözlemlenmiştir. Bu durum Çinar’ın (2015) çalışmasında ulaştığı 

ders kitaplarında yer alan sözcüklerin seviyesinin, sınıf seviyesi 

yükseldikçe düzenli bir şekilde arttığı sonucu ile paralellik göstermektedir.   

12. sınıf matematik ders kitabının sözcük sıklığı bakımından nasıl 

olduğu incelenmiştir. Ünitelere ayrı ayrı bakıldığında, konulara ait temel 

kavramların çoğunlukla ünitede en sık kullanılan kelimeler arasında yer 

aldığı gözlemlenmiştir.  

2017 LYS matematik sorularının sözcük sıklığı bakımından nasıl 

olduğu incelenmiştir. Burada matematik sorularının çoğunlukla “buna 

göre”, “çoğunlukla” ve “x kaçtır” gibi kalıplarla sorulduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durum Turanlı ve arkadaşlarının (2017) TEOG’daki 

soru kalıplarının da bu şekilde olduğu sonucu ile paralellik göstermiştir. 

Dolayısıyla LYS matematik sorularında verilen yönergeler ve bilgiler 

doğrultusunda cevapların bulunması istendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca sık 

kullanılan kelimelerden dikkat çeken matematiksel terim ise “gerçel” 

kelimesidir. 18 soruda 22 kez gerçel kelimesi kullanılmıştır. Bu durum 

yapılması istenen işlemlerin gerçel sayılar kümesine ait sayılarla yapılması 

gerektiğini göstermektedir.   

11 ve 12. sınıf matematik ders kitaplarında en sık kullanılan sözcükler 

ile 2017 LYS matematik sorularında en sık kullanılan sözcükler arasındaki 

benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu incelenmiştir. 11 ve 12. sınıf 

matematik ders kitabında en sık kullanılan kelimelerin “ve”  ile “bir” 

olduğu gözlenmiştir. 11. sınıf ders kitabında en sık kullanılan kelimeler 

arasında “cos” ve “sin” matematiksel kavramlarının yer aldığı 

görülmektedir. 12. sınıf matematik ders kitabında ise en sık kullanılan 

kelimeler arasında “dx” ve “lim” matematiksel ifadelerinin yer aldığı 

görülmektedir. Her iki ders kitabında yer alan en sık kullanılan sözcüklerin 

matematiksel kavramlar bakımından birbirinden farklılık göstermesi, bu 

sınıf düzeylerinin kazanımlarının farklı olduğundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 2017 LYS matematik sorularında ise en sık kullanılan 

kelimenin “kaç”  olması soruların işlemsel kalıplardan oluştuğunu 

göstermektedir. Yapılan bu çalışmada, kitaplarda günlük hayat ile ilgili 

kelimelerin oldukça az kullanıldığı görülmüştür. 

5.Öneriler 

Benzer bir çalışma orta öğretimin diğer kademelerinde (9 ve 10. sınıf) 

okutulan matematik ders kitapları ile yapılabilir. 
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Yazılacak ders kitaplarında hem öğrencilerin ilgisi çekebilmek hem de 

uluslararası sınavlarda öğrencilerimizin başarılarının artması için günlük 

hayat problemleri daha fazla yer alabilir.  

AntConc Programı yalnızca dilbilimciler tarafından değil, matematik ile 

ilgili çalışmalarda da kullanılabilir. 
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ÖĞRENCİLERİN LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ 

ÇÖZÜMLERİNİN KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL YAKLAŞIMLA 

İNCELENMESİ 

Conceptual and Procedural Investigations of  Solving Systems of Linear 

Equations by Students  

Özlem ESEN*, Vakıf CAFER**, Taner BÜYÜKKÖROĞLU***  

 

Giriş 

Lineer Cebir, üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik bölümleri için 

zorunlu derslerden biridir. Öğrenme sürecinde öğrenciler kavramsal ve 

işlemsel zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Zorlukları belirlemek nasıl 

aşılacağı konusunda atılabilecek ilk adım olduğundan Lineer Cebir 

dersinde karşılaşılan öğrenme zorlukları ve öğrenci hatalarını belirleme  

üzerine çalışmalara ilgi son yıllarda oldukça artmıştır. Üzerinde durulan 

konuların en başında da lineer denklem sistemlerinin çözümü yer 

almaktadır. Lineer denklem sisteminin çözümündeki yeterlilik ileride 

işlenecek pek çok konuda öğrenci başarısını etkilemektedir. Örneğin, 

matrislerin ayrışımlarının ifade edilmesi, matrislerin özvektörlerinin 

bulunması ve matrislerin köşegenleştirilmesi problemleri çözümünde 

öğrenci lineer denklem sistemi çözümü ile karşı karşıya gelmektedir. 

Öğrencinin denklem sistemi çözümünü kavrama seviyesi dersteki 

başarısını doğrudan etkileyen faktörlerdendir. Bu etki de konuya eğilimi 

önemli hale getirmektedir.  

Bizim amacımız da pek çok araştırmaya konu olan lineer denklem sistemi 

çözümünde öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin 

geliştirilebilmesine ve kaliteli öğretim materyali hazırlanmasına katkı 

sağlamaktır.  
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Lineer denklem sistemleri ile ilgili çalışmaları genel bir bakış açısıyla ele alırsak, Pauer 

(2013) sistemlerin çözümünü tamamen cebirsel ve hesaplamalı bir şekilde sunmuş, son 

bölümünde lineer denklem   sistemlerinin geometrik yorumuna yer vermiş ve geometrik 

yorumun basit olmadığını ancak oldukça çok ihtiyaç duyulduğunu, pek çok uygulamanın 

üçten fazla değişkenli lineer denklem sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. DeVries 
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ve Arnon (2004), öğrencilerin lineer denklem sistemi çözümlerini APOS araçları olan 

eylem, süreç, nesne şema ve genetik ayrıştırma kullanarak analiz etmiş, görüşmelerin 

sonucunda çözüm ile ilgili bazı yanlış anlaşılan kavramları ortaya koymuştur. İlgi çekici bir 

çalışma da Maharaj, A (2018) tarafından öğrencilerin lineer denklem sistemlerinin 

çözümlerini sadece matris metodları dahil edilerek yapılan çalışmadır.  

Biz bu çalışmada, öğrencilerin lineer denklem sistemi çözümünü bir ya da 

iki yöntem ile çözmek yerine pek çok yöntemle çözerek kavramsal ve 

işlemsel bilgi edinimini gözlemliyoruz, çalışmanın en ayırt edici özelliği 

çoklu problem çözümünü lineer denklem sistemlerine uygulaması ve 

analiz edilmesidir.    

Teorik Çerçeve 

Teorik çerçeve işlemsel ve kavramsal öğrenme çerçevesine ek olarak 

öğrencilerin düşünme modlarını elde etmeyi içermektedir. Üniversite 

öğrencilerinin lineer denklem sistemi çözümlerini hangi stratejileri 

kullanarak yaptıkları belirlenerek, düşünme modları elde eldilmeye 

çalışılmıştır. 

 Hiebert (1986) kitabında işlemsel ve kavramsal anlama terimlerini 

matematiksel bilgiyi düşünme ve analiz etme için kullanılan bir çerçeve 

olarak sunmuştur. Daha sonra Hiebert ve Lefevre’nin (1986) yaptığı 

çalışmada kavramsal anlamayı bağlantıları zengin olan bilgi (1986, p.3), 

işlemsel anlamayı ise matematiksel problemlerin çözümü için kurallar ve 

işlemler olarak tanımlamıştır (1986, p. 7). Hiebert & Lefevre (1986) 

işlemsel anlamadaki birincil ilişki işlemlerin adım adım sıra ile nasıl 

çözüleceğini belirleyen talimatlar olduğunu ifade etmiştir. Kavramsal ve 

işlemsel anlama ile yakından bağlantılı olan düşünme modları Lineer Cebir 

için iki farklı şekilde ele alınmıştır. Birincisi Hillel (2000) lineer cebirdeki 

kavramların tanımlanmasını geometrik, cebirsel ve soyut olarak 

sınıflandırmıştır. İkincisi Sierpinska (2000) ise sentetik-geometrik, 

analitik-aritmetik ve analitik-yapısal olarak üç modda ifade etmiştir. Bu 

çalışmada düşünme modlarını belirlemede en uygun yöntemlerden biri 

olduğunu düşündüğümüz çoklu problem çözümlerini (multiple solution 

task) kullanıyoruz. Çoklu problem çözümleri en basit şekilde ele alınan bir 

problemi farklı yöntemlerle çözme olarak tanımlanabilir. Bu konuda 

Leiken (2006), Leikin ve Levav (2007) çoklu problem çözümlerini 

geometri dersine uygulamışlardır.  

Lineer Denklem Sistemi Çözüm Yöntemleri 

Lineer denklem sistemi çözümleri lisans öğrencilerine farklı çözüm 

yollarıyla anlatılmaktadır. Konuya başlangıç geometrik olarak 

denklemlerin ve denklem sisteminin yorumlanması, sistemin çözümünün 
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geometrik olarak ifade edilmesidir. Sonraki aşamada denklem sisteminin 

Gauss-Jordan indirgeme süreci, ters matris yardımıyla, elementer 

matrislerle ve Cramer yöntemiyle çözümü ele alınmaktadır. Gauss-Jordan 

indirgeme süreci verilen sisteme ait genişletilmiş katsayılar matrisinin 

basit satır işlemleri ile indirgenmesini ve indirgenmiş matris ile çözüme 

ulaşılmasını ifade eder. Sisteme ait katsayılar matrisinin terisinin 

bulunması ve ardından denklem sistemi ile çarpılarak çözümün elde 

edilmesi bize ters matris yardımı ile çözümü vermektedir. Elementer 

matrisler ise birim matrise basit satır işlemleri uygulanarak elde edilen 

matrislerdir. Bu matrislerle katsayılar matrisinin uygun şekilde çarpılması 

ile sonuca ulaşılır. Son olarak matrislerin determinantı bilgisi kullanılarak 

Cramer yöntemi ile çözüm öğrencilere sunulur. Tüm bu yöntemler lineer 

denklem sistemi çözümlerinin çoklu problem çözümleri ile ele alınmasının 

uygun olduğunu gösterir. Bu yöntemlerle sorunun hangi yöntemle 

çözüleceğini anlatmanın yanında, verilen lineer denklem sistemi 

çözümünün var olup olmadığını belirleme konusu da kavramsal anlamayı 

olumlu etkileyecek bir faktördür. Aşağıda verilmiş olan sorular sınıf içi 

ortamda doğru ya da yanlış tartışma soruları olarak seçilmiştir.  

 Üç bilinmeyenli, dört denklemli bir lineer denklem sistemin 

çözümü daima tutarsızdır. 

 Bilinmeyen sayısından az denklem sayısı olan bir lineer denklem 

sistemi sonsuz sayıda çözüme sahip olmak zorundadır. 

 Ax=b sistemi tek çözüme sahipse A kare matris olmak zorundadır. 

 v1, v2,…,vn lineer bağımsız ise [v1, v2,…,vn]x=0 sisteminin tek 

çözümü vardır. 

Araştırma Sorusu ve Metodoloji 

Mühendislik fakültesi öğrencileri lisans Lineer Cebir derslerinde lineer 

denklem sistemi çözümünde ne tür anlama gösteriyorlar? Bu sorunun 

cevabını bulmaya odaklanan çalışma işlemsel ve kavramsal anlama ile 

ilgili olarak çoklu çözüm içeren problemler karşısında öğrencilerin 

kullandıkları stratejileri araştırıyor. Belirlenen stratejilere bağlı olarak 

öğrencinin kullandığı düşünme ve tanımlama modlarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 

Araştırma bir devlet üniversitesinde, mühendislik fakültesinde Lineer 

Cebir ve Sayısal Yöntemler dersinde yapılmıştır. Öğrenciler dersi 2018- 

2019 birinci döneminde almışlardır. Araştırmanın verileri öğrencilere 

uygulanan yazılı sınavlardan ve öğrenci görüşmelerinden oluşmaktadır. 

Araştırma verileri nitel araştırma tekniği ile analiz edilmiş (Glaser 1992).  
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Bulgular   

Öğrencilerin performansları yazılı sınav cevapları ve tartışma sorularına 

yanıtları olarak iki kısımda değerlendirilmiştir. Yazılı sınav uygulama 

kısmına 59 öğrenci katılmıştır. Yazılı sınav soruları tüm öğretim üyelerinin 

görüş birliği ile hazırlanmış ve eğitim bilimlerinde uzman kişilerin görüşü 

alınmıştır. Analiz edilen ilk soru tablo 1 de verilmiştir. Bu soruda verilen 

lineer denklem sisteminin çözümü tektir. Sonuca oldukça kolay bir şekilde 

ulaşılabilir, yanlış cevap veren üç öğrenci değerlendirme dışında 

bırakıldığında, öğrencilerin bu sorunun çözümünde yüzde 95 oranında 

Gauss-Jordan yöntemini kullanmış oldukları görülür. İkinci olarak 

kullanılan yöntem yüzde 59 ile Cramer yöntemidir. Ters matrisi bularak 

sonuca ulaşan öğrenci oranı ise yüzde 21 olarak kalmıştır. Geometrik 

yorumu sadece bir öğrencinin kullanması yanında elementer matrislerle 

çözümü de sadece iki öğrenci tercih etmiştir.  

Verileri kavramsal ve işlemsel anlama boyutunda değerlendirdiğimizde, 

öğrencilerin işlemsel anlaması kavramsal anlamalarının çok üzerindedir.  

Bu veriler, öğrencilerin analitik-aritmetik modda düşündüklerini sentetik-

geometrik ve aritmetik-yapısal modda düşünmediği sonucunu ortaya 

çıkarmıştır. Öğrenciler doğru sonuca ulaşmak için en güvenilir yol olarak 

Gauss-Jordon metodunu seçmişlerdir. Matrisin determinatını  

hesaplamayı, matrisin tersini bulmaya tercih etmişlerdir.  

 

Tablo1. 

 Lineer Cebir’de Çoklu Çözüm Problemi Örneği. 

1: Aşağıda verilen denklem 

sisteminin çözümünü bulunuz. 

Yapabileceğiniz kadar çok 

çözüm yöntemi kullanınız. 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 6
𝑥1 + 2𝑥2 + 2𝑥3 = 9
𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 = 10

 

Düşünme 

Modu 

Problem 

Çözümünde 

Kullanılan 

Yöntem 

Çözüm 1: 

(
1 1 1 6
1 2 2 9
1 2 3 10

) ~ (
1 0 0 3
0 1 0 2
0 0 1 1

) 

x=(3,2,1)T 

Cebirsel/ 

Analitik-

Aritmetik 

Gauss-

Jordan 

Çözüm 2: Cebirsel/ Katsayılar 

matrisinin 



[868] 
 

𝑥 = (
2 −1 0

−1 2 −1
0 −1 1

) . (
6
9

10
) = (

3
2
1

) 
Analitik-

Aritmetik 

tersini 

kullanma 

Çözüm 3: 

D=det(
1 1 1
1 2 2
1 2 3

) = 1,  

𝐷1 = det (
6 1 1
9 2 2

10 2 3
)=3,  

𝐷2 = det (
1 6 1
1 9 2
1 10 3

)=2, 

𝐷3 = det (
1 1 6
1 2 9
1 2 10

) = 1 

x=(
𝐷1

𝐷
,

𝐷2

𝐷
,

𝐷3

𝐷
)=(3,2,1)T 

Cebirsel/ 

Analitik-

Aritmetik 

Cramer 

kuralı 

Çözüm 4: Üç düzlem çözüm 

noktasında kesişir.  

 

Geometrik/ 

Sentetik 

Geometrik 

Geometri 

Çözüm 5: E1, E2, E3 matrisleriyle 

(
1 0 0
0 1 0
0 −1 1

), 

(
1 0 0
0 1 0

−1 0 1
) , (

1 0 0
−1 1 0
0 0 1

) 

Cebirsel/ 

Analitik-

Aritmetik 

Elementer 

matrisler  

 

Araştırmanın bu  kısımında sınıf içi tartışma sorularının incelenmesi, 

gözlemsel protokol ile yapılmıştır ve 43 öğrenci katılmıştır. Bu protokol 

dersten sorumlu olan ilk yazar tarafından yapılan gözlemleri ve toplantı 

notlarını içerir (Creswell 2013). Araştırmacının notları demografik 

bilgiler, açıklayıcı ve yansıtıcı notlardan oluşmaktadır. Gözlemsel protokol 

tarafından toplanan bilgiler ve tutulan notlar analiz edildikten sonra yazılı 

olarak toplanan verilerin sonuçlarını desteklediği belirlenmiştir.   

Tietze (1994) derste konuya özgü stratejileri tartışmanın, geometrik ve 

cebirsel fikirleri değiştirmenin ya da tersini yapmanın, problem çözme ve 

derinlemesine anlama için çok güçlü bir araç olduğunu ifade etmiştir. Biz 

de bu aracı sınıf içi tartışma kısmında kullanmayı uygun görüyoruz. 

Öğrencilere daha önce ifade edilmiş olan doğru ya da yanlış soruları 

yöneltilmiştir. Düşüncelerini ifade etmeden önce sorular üzerinde 

düşünebilmeleri için süre tanınmıştır. Öğrencilerin her biri kendi fikirlerini 
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ifade etmişlerdir. Birinci tartışma sorusuna öğrencilerin % 81’i doğru 

cevap vermiştir. İkinci tartışma sorusunu ise sadece % 30’u doğru 

yanıtlayabilmiştir. Bu sorunun üzerinde uzun süre tartışılmıştır. Yanlış 

cevap verenlerden söylediklerini destekleyecek örnek vermeleri 

istendiğinde, yanıt alınamamıştır. İfadeyi anlamakta zorluk çektiklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %30’u akademik, formal dilde lineer 

denklem sistemini eksik belirtilmiş olarak tanımlayabilmiş, çözümleri 

üzerine yorum yapabilmiştir. Üçüncü soruda ise öğrencilerin %12’si cevap 

vermekten kaçınmış, kararsız kalmışlardır. Doğru cevap veren öğrenci 

yüzdesi yine %30 olmuştur. Son tartışma sorusu lineer denklem sistemi 

çözümüne karşı daha kavramsal bir yaklaşım içermektedir. Lineer denklem 

sistemi çözümü ile lineer bağımsızlık konusunu birleştirmektedir. Bu 

soruya %37 doğru cevap, %42 yanlış cevap verilirken, %21 ise cevap 

vermemiştir. Bu soruyla öğrencilerin kavramsal anlamada işlemsel 

anlamaya oranla oldukça geride oldukları tekrar belgelenmiştir. Bilgileri 

birleştirme, bağlantı kurabilme yeteneklerinin düşük seviyede olması 

matematiksel yeteneklerini yani matematiksel problem çözme becerilerini 

kısıtlamaktadır. Bu da bizi öğrencilerin analitik-yapısal modda 

düşünmedikleri sonucuna ulaştırır. 

Tartışma ve Öneriler  

Bu araştırma ile elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, lineer denklem 

sistemi çözüm bilgisi ve yaratıcılığını değerlendirmek için çok çözümlü 

problemler kullanılabilir. Bulgular birer mühendis adayı olan lisans 

öğrencilerinin lineer denklem sistemi çözümü kavramını öğrenme 

aşamalarında belli bazı konularda zorlandıklarını göstermektedir. 

Öğrencilerin artık ve eksik belirtilmiş olan lineer denklem sistemi 

çözümünün var olup olmadığını belirleme konusunda eksikleri olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Kavramsal anlamaya kıyasla işlemsel anlamada daha 

iyi oldukları söylenebilir. Tanımlama ve düşünme modlarında ise daha çok 

analitik-aritmetik modu kullandıkları görülmüştür.  
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KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KURAMININ İNGİLİZCE 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIKLARINI 

GELİŞTİRMESİNE KATKISI 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Esin Kumlu & Doç. Dr. İrem Çomoğlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 

İngiliz Dili Eğitimi ABD. 

 

Giriş 

Son günlerin popüler kavramı haline gelen ‘mindfulness’ ya da bilinçli 

farkındalığı, bu kavramı tedavi ile ilişkili ortamda ilk geliştiren Jon Kabat-

Zin (2003, s.145) şöyle tanımlamaktadır: “Bilinçli farkındalık, içinde 

bulunulan ana maksatlı olarak ve yargılamadan dikkat yönelterek ortaya 

çıkan bir farkındalıktır. Bilinçli farkındalık, ilgilenilen şey her neyse 

dikkati ona yöneltmeyi, şimdi ve burada olma gerçekliğini, deneyimlere 

tepkisel olmadan karşılık vermeyi, deneyimleri yargılamadan algılamayı 

ve onlara nezaket, şefkat, sıcaklık ve samimiyet katmayı içerir (Alidina, 

2017).  

Tarihsel süreç içinde bilinçli farkındalığın temelleri 2500 yıl önceki 

Budist felsefeye dayanıyor olsa da, bugünkü haliyle hiçbir felsefi ya da dini 

akımla ilişkilendirilmemektedir. Jon Kabat-Zin’e (2003) göre, bilinçli 

farkındalık her insanda belirli oranlarda var olan bir kapasitedir; bir inanç, 

bir ideoloji ya da bir felsefe değildir. Batı kültürüne 1960 ve 1970li yıllarda 

girmeye başlayan kavram 1990’larda popüler kültürün bir parçası olmakla 

beraber bilimsel anlamda da önem kazanmıştır. Atalay (2018)’ın belirttiği 

gibi, Kabat-Zin’in tanımını da kapsayacak şekilde, bilinçli farkındalıkta üç 

adım vardır: Dikkat, niyet ve tutum. Bilinçli farkındalık öncelikle 

dikkatimizi odaklamayı gerektirir ancak dikkatimizi neye odaklayacağımız 

konusunda niyet çok önemlidir ve fark ettiklerimizi nasıl bir tutumla ele 

alacağımız farkındalığı en önemli belirleyicidir. Atalay (2018), bilinçli 

farkındalık tutumlarını şu şekilde sıralamaktadır: Anda kalabilme, 

yargılarımızı fark etmek, kabul, sabır, şefkat, akışına bırakmak ve 

başlangıç ruhu.  

Günümüz modern yaşamında insanın, yapılacak onlarca iş ve günlük 

karmaşa içinde, sakin ve odaklanabilen bir zihne ihtiyacı olduğu gerçeği 

açık ve nettir. Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen stres, geçmiş ve 

gelecek ile ilgili düşünce ve kaygılarımız, yaşadığımız sağlık sorunları, iş 

ve sosyal yaşamımız gibi sayısız birçok etmen, bizi anı yaşamaktan 

alıkoyuyor ve ‘otomatik pilotta’ yani yaptığımız şeyin farkında olmaksızın 
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yaşıyoruz. “Bir cıva damlası gibi akışkan ve kontrolsüz” insan zihni 

(Damcı, 2016), hep olmadığımız bir yer ve zamanda gezinerek anı 

kaçırıyor. Ama zihnin biraz yavaşlamaya ihtiyacı var ve işte bu noktada 

bilinçli farkındalık aslında hayatın ne kadar yalın ve keyifli olduğu 

gerçeğine işaret ediyor.  

Young (2016) bilinçli farkındalığın etkilerini beş ana kategoride ifade 

etmektedir. Ona göre bu beş kategori insanın iyi oluşunun beş temel 

boyutunu oluşturmaktadır. Young’a (2016, s. 30) göre bilinçli farkındalık 

şu beş amaca hizmet edebilir: fiziksel ya da duygusal acıyı azaltmak; 

fiziksel ya da duygusal memnuniyeti yükseltmek; kendini bilmeyi ve 

tanımayı sağlamak; davranışlarda olumlu değişiklik yaratmak; başkalarını 

sevme ve yardım etme tutumu geliştirmek.  

Sınıfta Bilinçli Farkındalık 

İnsanın sadece kendisini değil, çevresini de olumlu etkileyen bir süreç 

olan bilinçli farkındalık, duygusal stres yaşayan öğretmenlerin ve 

öğrencilerinin yaşamını kolaylaştıran bir süreçtir.  Son yıllarda, pek çok 

ülke öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim programlarında farklı bilinçli 

farkındalık programlarına yer vermeye başlamıştır. Bu konuda yapılan 

uluslararası çalışmalar bilinçli farkındalık temelli uygulamaların önemine 

ve olumlu sonuçlarına işaret etmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik 

Devletlerinde yapılan bir çalışmada (Flook et. al, 2013), sekiz haftalık 

Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma kursunun, sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük bir şehirdeki dört devlet okulunda çalışan 18 ilkokul 

öğretmeninin stres ve tükenmişlik düzeylerine etkisi araştırılmıştır. 

Çalışma bulguları, kurs sonunda öğretmenlerin psikolojik semptomları ve 

tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğunu ortaya koymuştur. 

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan West Chester 

Üniversitesinde yapılan yarı-deneysel bir araştırmada, deney grubundaki 

10 öğretmen adayı altı haftalık bilinçli farkındalık eğitimi programına 

katılmıştır. Çalışma sonucunda, uygulama grubundaki öğretmen 

adaylarının, kontrol grubundaki adaylara oranla, duygu düzenleme, 

duyguların farkında olma ve olumsuz duygularla baş etme alanlarında daha 

başarılı oldukları ortaya çıkmıştır (Kerr et.al, 2017). 

İngiltere’de bulunan New Economics Foundation’ın 9 Eylül 2014 

tarihli raporunda, ülke genelinde doktorlar ve öğretmenler için bilinçli 

farkındalık eğitimi verilmesi konusunda bir öneri yer almaktadır. Raporda 

zihinsel sağlık problemlerinin İngiltere ekonomisine vermiş olduğu maddi 

zarardan bahsedilmiş olup, doktor ve öğretmenlerin bu konuda 

eğitilmesinin sağlık ve eğitim alanlarına bir iyi oluş kültürü getireceği 

belirtilmiştir. İş hayatında bilinçli farkındalığı destekleyen araştırmaların 

bulguları, bu tür uygulamaların okullarda bulunan öğretmenler ve onların 

öğrencileri için de benzer faydalar sağladığını desteklemektedir. Bu 
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faydalardan bazıları: Mutluluk, zihin duruluğu ve psikolojik dayanıklılık; 

artan işbirliği; liderlik, karar verme, yaratıcılık ve yenilik alt boyutlarında 

performans artışı (Atalay, 2018).  

Shapiro, Rechtschaffen ve Sousa (2016)’ya göre aşırı stres ve 

tükenmişlik sonucu psikolojik ve fiziksel hastalıklara maruz kalan 

öğretmenlerin bilinçli farkındalık geliştirmeleri, öncelikle kendilerine daha 

fazla önem vermelerini sağlar. Kendine özen gösteren, kendi duygu, 

düşünce ve davranışlarını daha iyi anlayan ve kendi kişisel ihtiyaçlarını 

yerine getiren bir öğretmen, aynı özeni ve ilgiyi öğrencilerine de 

gösterecektir. Bunun yanı sıra, bilinçli farkındalık uygulamaları 

öğretmenlik mesleği için gerekli olan temel mesleki becerilerin, dikkat, 

duygudaşlık, duygu kontrolü vb., gelişimine katkı sağlar. Bilinçli 

farkındalık yolu ile bu becerilerini geliştiren öğretmen, zorlayıcı 

durumlarda bile duygularını kontrol ederek, olumlu bir öğretme-öğrenme 

ortamı yaratır. Tüm bu nedenlerden dolayı, bilinçli farkındalığı anlamak 

ve eğitim-öğretim ortamlarında uygulanmasını sağlamak, kendine ve 

başkalarına daha fazla saygı ve sevgi duyan bir nesil yetiştirmek için 

önemli anahtarlardan biridir.   

Bilinçli Farkındalık, Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramı ve Şiir 

İkinci Dünya Savaşı sarsıntılarını derinden yaşayan Batı dünyası, 

edebiyat aracılığı ile kültürlerarası analojik bir bağlantı kurmayı 

hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda karşılaştırmalı edebiyat biliminin 

temelleri atılmıştır. Özü itibari ile kültürlerarası etkileşimi merkeze alan 

karşılaştırmalı edebiyat, dokusunda toplum ve kültür kavramlarını 

barındıran bir disiplin halini almıştır. Walter Benjamin ve George Lukáks 

gibi Frankfurt ekolüne ait olan isimler edebiyat ve toplum arasındaki bağı 

vurgulamaları ile edebiyat çalışmaları açısından önemli bir çıkış noktası 

yaratmışlardır. Toplum, dolayısıyla bir toplumu toplum yapan değerlerin 

bir bütünü olan kültür, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları için önemli bir 

rol oynamaktadır. Bu noktadan incelendiğinde, karşılaştırmalı edebiyat 

kuramının zemin itibari ile sosyolojik ve psikolojik çalışmaları içeresinde 

barındırarak disiplinler arası bir misyon yüklendiğini ifade etmek 

mümkündür. “Karşılaştırmalı edebiyat; edebiyatı insan ruhunun hususi 

fonksiyonu olarak daha iyi anlayabilmek için tarih, eleştiri ve felsefe 

aracılığı ile yapılan analitik tasvir, yöntemsel ve ayrımsal bir karşılaştırma, 

dilbilimlerarası ve kültürlerarası edebi hadiselerin suni bir yorumudur” 

(Rousseau & Pichois,1994, s.184).  

Çeşitliliği, çok sesliliği, farklı bakış açılarını, ‘ötekini’ anlamayı özünde 

barındıran karşılaştırmalı edebiyat kuramı yalnızca edebiyat çalışmaları 

açısından değil, öğretmen yetiştirme alanında da adaylara bilinçli 

farkındalık kazandırma anlamında bir yol haritası olabilmektedir. İnsanı, 

insanın içinde yaşadığı kültürü, dolayısıyla psiko-sosyal aura içerisindeki 
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bireyin ne hissettiğini ve duygularını nasıl ifade ettiğini edebi açıdan 

inceleyen karşılaştırmalı edebiyat kuramı, duyguların tanınması, ifade 

edilmesi, düzenlenmesi ve sonuç olarak bilinçli farkındalık geliştirme 

konusunda katkı sağlayabilmektedir.  Bireyin ana odaklanmasını 

sağlamanın bir yolu olan edebiyat ve özellikle şiir, bilinçli farkındalığı 

destekleyen, bilinçli dikkat, farkındalık, içgörü ve şefkati besleyen bir 

etkinliktir (Walpert, 2017, s.29). Bu bilgiler ışığında tasarlanan bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 

İngilizce öğretmen adaylarının farklı şiirleri karşılaştırmalı edebiyat 

kuramı yoluyla inceleyerek bilinçli farkındalık geliştirmelerine yardımcı 

olmaktır. 

Yöntem 

Bu çalışmada, farklı şiirlerin karşılaştırmalı edebiyat kuramı yoluyla 

incelenmesinin, İngilizce öğretmen adaylarının bilinçli farkındalık haline 

etkisi nitel araştırma paradigması temel alınarak incelenmiştir. 

Araştırmaya, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı 4.sınıf “İngiliz 

Edebiyatından Seçmeler” dersini alan 16 (10 kız, 6 erkek) öğretmen adayı 

katılmıştır. Söz konusu ders kapsamında,  farklı kültürlere ait şiirlerin 

karşılaştırmalı olarak incelenmesini sağlayan ve öğrencilerin bilinçli 

farkındalığını geliştirmeye yönelik etkinlikler yedi hafta süre ile 

uygulanmıştır. Ders, yedi hafta boyunca Karşılaştırmalı Edebiyat 

konusunda uzman olan birinci yazar tarafından yürütülmüştür.  

Uygulama öncesinde öğretmen adaylarına, karşılaştırmalı edebiyat 

kuramı, bilinçli farkındalık ve eğitim alanındaki faydaları üzerine bir 

seminer verilmiştir. Uygulama süresince öğretmen adaylarından derste 

inceledikleri şiirleri bilinçli farkındalık açısından değerlendirmeleri ve bu 

konuda yansıtıcı günlükler tutmaları istenmiştir. İkinci haftadan itibaren, 

İkinci Dünya Savaşı sonrası entelektüellerin bir araya gelerek 

oluşturdukları, Amerikan kültüründe “Beat Jenerasyonu” olarak 

adlandırılan grup tarafından kaleme alınmış şiirler incelenmiştir. Bu eserler 

İngiliz edebiyatından farklı şiirler ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 

Şiirlerin karşılaştırmalı analizi öncesi, öğretmen adayları farklı kültürlere 

ait olan şiirlerin tarihsel, psikolojik, sosyolojik zeminini oluşturan öğeleri 

incelemişlerdir.  İki farklı toplumun savaş sonrası yaşadıklarını şiir yolu ile 

aktarmaları ile ortaya çıkan inceleme, eserlerdeki bireylerin anda 

kalabilme veya kalmayı başaramama konusunda kendilerini nasıl ortaya 

koydukları üzerine odaklanmıştır.  

Uygulama sonunda öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler ve günlüklerden elde edilen veriler, tematik analiz yoluyla iki 

yazar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir (Braun&Clarke, 2012). Temalarla 

ilgili ortaya çıkan görüş ayrılıkları tartışılmış ve uzlaşma sonucunda 
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bilinçli farkındalığın kişisel gelişime ve öğretmenlik becerilerine katkıları 

olmak başlıkları altında iki ana tema ortaya çıkmıştır.   

Gizlilik esasına dayanarak araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının gerçek isimleri kullanılmamış, bunun yerine katılımcılara 

kod isimler verilmiştir. Ortaya çıkan temalarla ilgili olarak katılımcı teyidi 

almak için katılımcılara eklemek veya çıkarmak istedikleri noktalar olup 

olmadığı sorulmuş, verilen cevaplar doğrultusunda gerekli değişiklikler 

yapılmıştır.  

Süreç  

Öğretmen adayları Amerikan Edebiyatı’ndan Allen Ginsberg’e ait  

“The Howl,” Gregory Corso’ya ait “Humanity” ve Lawrence Ferlinghetti 

tarafından kaleme alınan “The World is a Beautiful Place” adlı şiirleri, 

İngiliz Edebiyatı’ndan Ted Hughes ve Cecil Day Lewis’e ait olan “The 

Thought Fox” ve “A Hard Frost”  adlı şiirlerle karşılaştırmalı olarak 

incelemiştir. “The Howl”, savaş sonrası psikolojik olarak çöken bireylerin 

savaşın sarsıntılarını doğaya, müziğe ve yaratıcılığa dönerek nasıl 

atlatmaya çalıştığını anlatmaktadır. “Humanity”, doğaya dönmenin, içe 

dönme ve ruhsal dengeyi sağlama açısından önemli olduğunu vurgularken, 

günlük yaşamda küçük şeylerle mutlu olmanın anda kalabilmek ve mutlu 

olabilmek adına önemli olduğunu anlatmaktadır. “The World is a Beautiful 

Place”, duruma veya dünyadaki olumsuzluklara isyan etmek yerine, kabule 

geçerek anda kalabilmenin günlük yaşamda önemli olduğunu ve sevginin, 

doğanın sorunların üstesinden gelme konusunda katkı olabileceğini 

vurgulayan bir şiirdir. “The Thought Fox” ve “A Hard Frost” başlıklı şiirler 

ise İngiliz toplumunda; üretemeyen, yazamayan, karamsarlığa hapsolmuş, 

yaratıcılığına darbe vurulmuş, adeta yaşama sevinçleri dondurulmuş, ‘kar’ 

ve ‘don’ ile umutları kaplanmış olan bireylerin yaşama karşı olan çaresiz 

dolayısıyla negatif tutumlarını bilinçli farkındalığa sahip olamadıklarına 

bağlamaktadır. Dersler sırasında, Beat Jenerasyonunda bir araya gelerek 

yazan, doğaya dönen, üreten, sanattan beslenen şairlerin ve bireylerin anda 

kalabilmeyi başararak hayata tutunabildikleri;fakat Avrupa’daki bireylerin 

savaşı birebir yaşaması sebebi ile sarsıntıları atlatma konusunda çaresiz 

kaldığı ve anda kalamadığı vurgulanmış ve öğrencilerle tartışılmıştır.  

Bulgular 

Bilinçli farkındalık ve kişisel gelişim 

Öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve 

günlüklerinden elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular, katılımcıların hemen hepsinin karşılaştırmalı edebiyat kuramı 

yoluyla farklı kültürlere ait şiirleri inceledikleri bu derste farklı bilinçli 

farkındalık tutumları  (Atalay, 2018, s.19) geliştirdiklerini göstermektedir 

(Şekil 1).  
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Şekil 1. Öğretmen adaylarının geliştirdiklerini düşündükleri bilinçli 

farkındalık tutumları 

Kişisel gelişim ve bilinçli yaşam için zemin hazırlayan bilinçli 

farkındalık tutumlarından bazılarını kazandıklarını belirten öğretmen 

adaylarının bu konudaki görüşleri şu şekildedir: 

Okuduğumuz şiirleri incelerken, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü 

kurup, geçmişte fazla durmamak gerektiğini, anı yaşamamız gerektiğini ve 

geleceğe umutla bakmamız gerektiğini öğrendim (Erkan).   

Önceden geçmişte yaşadığım şeylerle ilgili sürekli bir şeyler 

kuruyordum. İncelediğimiz şiirlerde yaşananları gördükten sonra, artık 

geçmişi düşünmemeliyim dedim kendime. Yeni duygulara kendimi açtım. 

Geçmiş ile gelecek arasında bağlantıyı kurup, anda yaşamaya başladım  

(Aylin). 

Okuduğumuz şiirlerde İngiliz ve Amerikalıların aynı olaya farklı 

tepkiler verdiklerini görerek, farklı bakış açılarının farkına vardım. Bu 

farklı bakış açılarına saygı duymayı ve yargılamamayı öğrendim. 

İnsanların tepki ve davranışlarını daha fazla anlayışla karşılayabileceğimi 

fark ettim (Arzu). 

Okuduğumuz şiirlerden sonra, hayat bana ne verirse, iyi ya da kötü, 

bunu kabul etmeyi, sindirmeyi ve ondan ders çıkarmayı öğrendim 

(Zeynep). 

İngiliz ve Amerikan edebiyatından aynı döneme ait farklı şiirleri 

inceleyen,  aynı olaya gösterilen farklı tepkilere şahit olan ve bu 

toplumlardaki bireylerle duygudaşlık kurmayı başarabilen katılımcılar, 

anda kalabilme, geçmiş veya gelecek için endişe etmeden şimdiki zamanın 

Bilinçli 
Farkındalık 
Tutumları 

Anda 
kalabilme

Yargılamama 

Kabul 

Şefkat, 
Nezaket, 

Duygudaşlık, 
Sabır  Saygı 
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tadını çıkarabilme, başkalarını yargılamama ve hayatı olduğu şekliyle 

kabul etme gibi bilinçli tutumlar geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.  

Bilinçli farkındalık ve öğretmenlik becerileri 

Öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve 

günlüklerinden elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular, katılımcıların bilinçli farkındalığın belirli öğretmenlik 

becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu düşündüklerini 

göstermektedir. Örneğin, öğretmen adayı Suna, bilinçli farkındalık 

geliştirmenin kendisini öğretmen olarak bilinçli dikkat ve derse odaklanma 

açısından değiştireceğine inandığını ifade etmektedir: “Ders esnasında bir 

öğretmen olarak kendime yaklaşımım değişti. Yaşadıklarımı bir kenara 

bırakıp, o an öğrencilerimle ilgilenmem gerektiğini ve ders boyunca bunu 

sürdürmem gerektiğini anladım.” 

Öğretmen adayları ayrıca, bilinçli farkındalık aracılığıyla bir öğretmen 

olarak kendi duygu ve düşüncelerinin daha fazla farkına vardıklarını 

belirtmişlerdir. Örneğin, öğretmen adayı Buse bu farkındalığın önemini şu 

şekilde belirtmiştir: “Kendinin farkında olmak bir öğretmende olması 

gereken en temel özelliklerden biri. Kendinin farkında olmazsan, 

öğrencilerinin farkında olamazsın. Kendini bilmek, duygu ve tepkilerini 

anlamak çok önemli. Bu bir öğretmen olarak kilit noktamız”. Katılımcılara 

göre, bir öğretmen olarak ‘kendini bilmek’, öğrencilerin ne hissettiklerini 

anlamak için önemli bir önkoşuldur. Benzer şekilde öğretmen adayı Cihan 

bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Bu ders sayesinde kendi içime 

döndüm. Duygularımı daha çok araştırdım kendi içimde. Kendimi 

anladıkça, her insanın da çok farklı olduğunu gördüm. Artık bu farklılıklara 

karşı daha ılımlı yaklaşabilirim sınıf içerisinde”. Karşılaştırmalı edebiyat 

kuramı üzerinden analiz edilen eserlerde öğrenciler; coğrafi, sosyo-politik 

ve kültürel farklılıklar sebebi ile bireylerin ve toplumların benzer olaylara 

farklı tepkiler vermelerini, bir öğretmenin sınıfında bulunan farklı sosyo-

kültürel çevrelere ait öğrencilerin benzer durumlarda farklı tepkiler verme 

haline bağlamıştır. Kurulan bu bağlantı, öğretmen adayları için öğrenci 

tepkilerinin çeşitliliğini anlayabilme ve saygı duyabilme konusunda 

farkındalığa sahip olmanın önemini açığa çıkarmıştır. 

Bu farkındalık ve becerilere ek olarak, öğretmen adayları ayrıca bilinçli 

farkındalık aracılığıyla problem çözme becerilerinin de geliştiğini 

belirtmektedirler.  Örneğin, Suna: “Bilinçli farkındalığa sahip öğretmen 

başarılıdır. Ne yaşayacağını, nasıl davranacağını bilir ve ona göre çözüm 

üretebilir. O an ne yapması gerektiğini bilir ve anını kurtarır”. 

Katılımcılara göre, duygularının farkında olan ve duygularını 

düzenleyebilen bir öğretmen sınıfta gelişecek problemlere çözüm 

bulmakta daha başarılıdır.  
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Tartışma ve Sonuç  

Kabat-Zinn (aktaran Walpert, 2017)’e göre, günümüz toplumu dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan mustariptir ve bu durum gittikçe 

kötüye gitmektedir. İnternet, teknolojik yenilikler ve pek çok uyaran, 

zihnin ana odaklanmasını ve anda kalmasını engellemektedir. Bu 

çerçevede, söz konusu bu çalışma,  karşılaştırmalı edebiyat kuramı yoluyla 

farklı kültürlere ait şiirlerin incelenmesinin öğretmen adaylarının bilinçli 

farkındalıklarına etkilerini ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. 

Araştırma bulguları çalışmaya katılan öğretmen adaylarının kişisel ve 

mesleki yönden bu süreçten olumlu etkilendiğini göstermektedir.  

Çalışmaya katılan öğretmen adayları, uygulama süresince kişisel 

gelişimlerine katkı sağlayacak olan bazı bilinçli farkındalık tutumlarını 

geliştirdiklerine inandıklarını belirtmişlerdir. Bu tutumlar, anda kalabilme, 

yargılamama, kabul, şefkat, nezaket, duygudaşlık, sabır ve saygı olarak 

belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu bilinçli farkındalık tutumları, Atalay’ın 

‘Mindfulness, Şimdi ve Burada’ (2018, s.19) kitabında belirtmiş olduğu 

bilinçli farkındalık tutumlarıyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Bu bulgular ışığında, psikolojik iyi oluş açısından önemli katkı sağlayan 

bilinçli farkındalığın, karşılaştırmalı edebiyat yolu ile öğretmen adayları 

üzerinde olumlu açılımlar yaratabilme potansiyeline sahip olduğu 

söylenebilir. Bireyi; psikolojik, sosyolojik, tarihsel, kültürel benzerlikler 

ve farklıklar üzerinden inceleyen karşılaştırmalı edebiyat kuramı, eserler 

aracılığı ile okuyucu ile organik bir bağ kurarak karşıdaki kişinin 

duygularını ve davranış biçimlerini gözlemleme ve bu incelemeyi 

gerçekleştirirken kendi duygularını tanıma ve fark etme konusunda anlamlı 

bir katkı sağlamaktadır.  

Belirlenen bu bilinçli farkındalık tutumların geliştirilmesi, özellikle 

öğretmen adayları açısından son derece önemlidir. Kendi duygularının 

farkında olabilen ve karşısındakini anlayabilen bir öğretmen mesleki 

yaşamında duygudaşlık kurabilen, kontrolü sağlayabilen ve beklenmedik 

durumlarda öğrenme alanında her türlü sorun ile baş edebilen bir birey 

olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma bulguları, katılımcıların bilinçli 

farkındalığı geliştirmeye yönelik dersler sırasında öğrendiklerinin, 

öğretmenlik mesleki becerilerine dört temel şekilde katkı sağlayacağı 

görüşünde olduklarını göstermektedir. Bu beceriler şunlardır: derse 

odaklanma ve bilinçli dikkat; kendini bilme yani kendi duygu ve 

düşüncelerinin farkına varma; öğrencilerin duygu, ilgi ve ihtiyaçlarını 

anlama; duygu düzenleme ve problem çözme.  

Değişen dünya düzeni hiç şüphesiz öğretmenlik eğitimi alanında da 

yeniliklere kapı aralamıştır. Geçmiş zamanlara oranla, yaşam koşullarının 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan stres, depresyon, umutsuzluk hali ve 

yaşamdan tat almama gibi durumlar birçok öğretmenin yaşamının bir 
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parçası haline gelmiştir. Bu yüzdendir ki, alan bilgisi konusunda donanımlı 

bir öğretmen adayı yetiştirmek ne kadar önemliyse, psikolojik açıdan 

mesleğine hazır, duygularının, ne hissettiğinin dolayısıyla kendinin 

farkında olabilen ve sonuç olarak öğrencilerinin de farkında olabilecek bir 

öğretmen adayı yetiştirmek de o denli önemlidir. Bu bağlamda, adeta ayna 

görevi gören karşılaştırmalı edebiyat kuramı yoluyla incelenen eserler, 

kimi zaman öğretmen adayı için bir yansıma halini alırken kimi zaman da 

farklı perspektiflere ışık tutmaktadır. Edebiyat eserleri yoluyla kendi 

duygularının farkında olarak ana odaklanabilen ve anda kalmayı 

başarabilen bir öğretmen adayı, öğrenme/öğretme alanına da bu 

becerilerini aktarabilecektir. 
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GİRİŞ  

Teknoloji insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim 

öncesinde de hayatımızın birçok alanında önemli bir yer tutar. İçinde 

bulunduğumuz modern çağda öğrenci bilgisayar teknolojisi ile eğitim 

öncesinde de birebir etkileşim içerisindedir. Öğrencinin bu sayede problem 

çözme becerisi, bilgisayar kullanımı gibi konularda belli bir 

hazırbulunuşluk düzeyine gelmiş olup teknoloji kullanımında ivme 

kazanmaktadır. Bu ivme öğrenilmesi hedeflenen dilin teknolojinin de 

yardımıyla daha kısa sürede ve daha aktif bir şekilde öğrenilmesine 

yardımcı olmaktadır. Ö. Demirel bilgisayarın problem çözme becerisinin 

öğretimine yönelik özelliklerini açıklarken bazı temel unsurlara 

değinmiştir: 

- Öğrenci gerçek hayatta karşılaşabileceği problemler üzerine çalışır, 

- Problem ile ilgili bilgiye ulaşmak çabuk ve kolay olur, 

- Öğrencinin problem çözümünde hangi basamakta güçlük yaşadığı   

   tespit, edilir ve güçlüğün giderilmesi için öğrenci yönlendirilir, 

- Öğrenciye çok sayıda problem çözme olanağı tanındığı için öğrenci     

  deneyim kazanır [Demirel, Ö. , 2004:154]. 

Eğitim alanında teknoloji kavramı öğrenme sürecini geliştirmek için 

oluşturulan her türlü sistematik teknik ve yardımlar bütünüdür. Bu yapıda 

dört özellik önemlidir. 

- Öğrencinin ulaşması istenen hedeflerinin tanınması, 

- Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip,     

   öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması , 
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- Konunun aktarılması için uygun medyanın seçilip kullanılması, 

- Derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı       

  durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin      

kullanılması. 

               [Collier,1971:16]. 

Buradan da anlayacağımız gibi teknoloji hem öğrenilen hedef bilgiye 

dair problemi çözmede hem de bu problemin çözümü ile ilgili doğru 

bilgiye kısa sürede ulaşıp öğrencilere aktif olarak öğrenme olanağı 

sunmaktadır. Bilgisayar destekli öğretimde öğrenciler anlamadıkları ya da 

kaçırdıkları dersin tekrarını yapma olanağı bulabilir, araştırma, uygulama 

ve değerlendirme gibi çalışmalarını ders dışında da aktif olarak yürütebilir. 

Tüm bu süreç özellikle yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel öğelerle 

de desteklenerek daha kalıcı bir öğrenime imkan tanımaktadır. Dersler 

internet kaynakları kullanılarak ve slaytlarla da görsel açıdan 

zenginleştirilerek öğrencilere daha akılda kalıcı bir yöntemle 

sunulabilmektedir. Bu şekilde eğitim kalitesinin artırılmasının yanı sıra 

öğrencinin etkin olduğu bir öğretim tekniği de gelişir. Eğitim kalitesinin 

artırılması eğitimin içeriğine, sunum şekline, şeçilen yöntemlere ve 

eğitimci kadrosuna bağlı olduğu kadar seçilen materyallere ve bu 

materyallerin teknoloji ile doğru bir şekilde sentezlenmesine de 

bağlıdır.S.İ. Salonin’e göre eğitimin kalitesini artırmak ilgi duyulan her 

şeyin gerçekleştirilmesi ve en başta da belirli bir uzmanlık alanında 

üniversitede eğitim gören öğrencilerin talepleri doğrultusunda gelişen yeni 

metodların eğitim sürecinde kullanılmasıyla gerçekleşmektedir [Solonin, 

S.İ. 2010: 44]. Öğretim sürecine ne kadar çok duyu organı dahil edilirse 

öğretilen konu daha kalıcı olacaktır. D.F. Gözütok, Edgar Dale’nin soyut 

ve somut ortamları bir şekil ile ifade eden ‘Yaşantı Konisi’ ndeki gibi farklı 

duyu organlarıyla öğretilebilen bilgiler verilirken öğrencilerin 

hazırbulunuşluğunun ve sınıf düzeyinin de gözardı edilmemesi gerektiği 

görüşünü savunmuştur [Gözütok, 2006:303-304] 

Her öğretim tekniği her öğrenci için ‘ideal’ diyemeyiz. Öğrencilerin 

algılama hızı ve becerisi farklı olduğundan Edgar Dale’nin de belirttiği gibi 

her öğrenci farklı hazırbulunuşluğa sahiptir. Bir ortamda her duyu organı 

öğrenci üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Bir öğrencinin dikkatini görsel 

öğeler çekebilirken, başka bir öğrencinin motivasyonunu ortamdaki işitsel 

öğeler artırabilir. Bu durum göz önüne alınarak anlatılan konular sadece 

sözel öğeler kullanılarak anlatılan konulardan daha kalıcı bir öğrenim 
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sağlamaktadır. Bu sebeple öğretimde bilgisayar teknolojisinin etkisi çok 

büyüktür. Bilgisayar teknolojisinin eğitim alanında kullanılmasıyla görme 

ve duyma engelli öğrenciler için de yabancı dil öğrenmenin kapıları 

açılmıştır. Bu tür öğrenciler için öğretmenin tek başına ortama ek materyal 

katarak konuyu anlatması yeterli olmayacağından bilgisayar teknolojisi 

kullanılarak seçilen ek materyallerle öğretim desteklenmelidir. Görme 

engelli bir öğrenci yabancı dil öğreniminde sadece işitsel öğelerden 

yararlanırken, duyma engelli bir öğrenci dili öğrenirken sadece görsel 

öğelerden yararlanacaktır. Bu durumda sınıfta öğretmenin sözlü anlatım 

yöntemi etkili bir yöntem olmayacaktır. Bu durum göz önüne alınarak 

öğretmenin derslerin hazırlanmasında bilgisayar teknolojisinin de 

yardımıyla sadece işitsel öğeleri içeren materyallere değil, görsel öğelere 

de yer vermesi gerekmektedir.  

Solonin ve Gözütok’un da belirttiği gibi öğrencilerin yeni metodları 

kullanarak belli bir hazırbulunuşluk düzeyine getirilip sistemli bir şekilde 

hedeflenen zamanda soyut bilgileri teknolojinin de yardımıyla 

somutlaştırarak kalıcı öğretimi sağlayıp öğrenciye yabancı dil öğrenmenin 

zorluklarını en pratik yoluyla daha ilginç, etkin ve daha güncel bilgiler 

doğrultusunda verilmesi hedeflenmelidir.   

A.İşman’nın belirttiği gibi bilgisayarlar, klasik eğitim sisteminin 

yapısını değiştirerek eğitim sisteminde büyük bir devrim yapmışlardır 

[İşman, 2005: s.223]. Elbette bu durumun bazı sınırlılıkları da vardır. 

Bunların en başında da öğretmenlerin alışılagelen bazı geleneksel 

yöntemlerin yerine modern çağın getirdiği teknolojik yeniliklere yer 

vermede yeteri kadar pratik ve hızlı olamamalarıdır. Bu sorunu aşmada 

gelişmekte olan teknolojinin getirdiği farklı internet kaynaklarını, 

malzeme ve donanımları öğrencilere sürekli güncelleyerek verip öğrenme 

sürecinde hem belli bir hıza ulaşma hem de ilerleyen teknolojik 

gelişmelere paralel bir çizgide ilerleyebilme imkanı elde etmiş oluruz. 

Buna bağlı olarak da geleneksel yöntemlerin bu süreci yavaşlatmasının da 

önüne geçilmiş olur.  

Yabancı dil öğretiminde bilgisayar desteği okunuşları ile yazılışları 

arasında farklılıklar olan dillerin öğretiminde hem işitsel hem de görsel 

öğeleri içinde barındırması açısından büyük önem taşımaktadır. Rus 

dilinden örnek verecek olursak, her dilde olduğu gibi Rusçada da 

yazılışlarda ve okunuşlarda farklılıklar olması sebebiyle kelimelerin 

okunuşları görsel ve işitsel öğelerle desteklenerek anlatılmalı ve bu sayede 

öğrenci hem görselinden kelimenin anlamını kolaylıkla hatırlayacaktır 

hem de vurgudan kaynaklı farklı okunuşa sahip bir kelimeyi bilgisayar 
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yardımıyla görerek ve duyarak en kısa sürede en doğru şekilde telaffuz 

edip doğrusunu yazacaktır. Bu kelimeyi sırasıylahem cümle içinde 

görseliyle görüncehem de farklı duyu organlarını da kullanmaya imkan 

veren bilgisayar teknolojisi sayesinde pekiştirilmiş olacaktır. Öğrencinin 

öğrenme hızı arttıkça motivasyonu da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. 

Bilgisayarın aktif öğretim aracı olarak sınıflarda kullanılması öğretim 

sürecinde Rusça eğitim 

sitelerini(www.russnet.org/www.conradish.net/www.masterrussian.com/

www.learningrussian.com) ek materyal olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Bu eğitim siteleri Rus dilini sadece sınıf içinde değil sınıf dışında da etkin 

bir şekilde kullanmamıza olanak sağlarken ders sonrası bilgilerin tekrarı 

ve aktif tutulması açısından da ek kaynak olarak eğitim öğretim sürecinde 

yerini almaktadır. Rus dili öğretiminde bilgisayar teknolojisinin de ortama 

dahil edilmesi öğrencinin öğrenim sürecinde daha aktif olmasını sağlarken, 

sınıfta birbirleriyle iletişim kuran öğretmen ve öğrencilerin daha doğru 

dönüt vermesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Yabancı dil 

öğrenimindeki zorlukları en aza indirgemek ve Rus dilini daha zevkli ve 

anlaşılır bir şekilde öğretmek için hem bilgisayar teknolojisini hem de 

tepegöz, projeksiyon makinesi, slayt makinesi, tablolar ve şekillerden 

faydalanarak çok yönlü bir öğretim tekniği de öğretim sürecine dahil 

edilmelidir. Bu şekilde dersler hem daha verimli geçecektir hem de daha 

kaliteli bir öğretim hizmeti verilmiş olacaktır. Kullanılan ders kitapları 

görsel ve işitsel açıdan sınırlı öğelerden oluştuğu için zaman içerisinde 

kaynak açısından yetersiz  kalmaktadır. Bu durumda öğretmen  bilgisayar 

teknolojisinin yardımıyla kitapta eksik kalan bilgilere en güncel 

kaynaklardan ulaşabilmelidir. Yabancı dil kitaplarının içeriklerinin kısıtlı 

olması ve zaman içinde ilerleyen teknoloji çağının taleplerine cevap 

verememesi öğrencileri bilgisayar teknolojisine yöneltmiştir. Bunun 

sebeplerinden biri de öğrencininbilgisayar teknolojisiyle öğrenilmesi 

hedeflenen dil hakkında daha hızlı ve daha fazla bilgi alabiliyor olmasıdır. 

Yaşadığımız çağ bilgisayar teknolojisinin hem okullarda hem de 

üniversitelerde aktif olarak kullanıldığı bir dönemdir. Öğrenci istediği 

bilgiye istediği anda, istediği ölçüde ve hızda ulaşabileceği için öğrencinin 

öğretmenden beklentisi, içinde bulunulan koşullar çerçevesinde 

şekillenmektedir. Bu da öğrenci beklentisini ve buna bağlı olarak eğitim 

kalitesini artırmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve öğrencinin etkin 

olduğu bu modern çağda yabancı dil kitaplarının içeriklerinin 

kısıtlılığından kaynaklı bazı sınırlılıklar söz konusudur. Yabancı dil 

öğretimi ile ilgili kitaplar hem görsel ve işitsel öğelerin birarada olduğu 

hem de video  ve faydalı eğitim sitelerinin kaynak olarak gösterildiği bir 

bütün içerisinde elektronik ortamda verilmesi öğretilen hedef dilin çoklu 

http://www.russnet.org/
http://www.russnet.org/
http://www.masterrussian.com/
http://www.learningrussian.com/
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duyu organlarından da faydalanarak öğrencinin daha etkin olduğu ve dili 

bir bütünün içerisinde öğrenebileceği ortamlar yaratılmaktadır.  

İnsan iletişiminde sözcükler tek başına etkili bir iletişim aracı olarak 

görülemez. Albert Mehrabian’ın beden, ses ve sözcüklerin iletişimi ne 

kadar etkilediğini belirlemek için 1971 yılında yaptığı araştırna 

sonuçlarına göre bedenin %55, sesin %38, sözcüklerin %7 oranında etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır [Çakır, 2002:26]. 

 

Albert Mehrabian’ın araştırma sonucunda da belirtildiği gibi iletişimde 

beden dili sözcük ve ses tonunun önüne geçmiştir. Bu sonuçtan yola 

çıkarak yabancı dil öğretiminde öğrencinin öğrendiği dil ile igili görsel ya 

da işitsel ne kadar aktif öğe öğretim sürecine girerse öğrencinin o dili 

öğrenme becerisi de buna bağlı olarak gelişeecektir ve motivasyonu da 

artıracaktır. Ortama ses faktörünü de kattığımızda anlatımı daha da 

güçlendirmiş olacağımızdan akılda kalıcılık da artmış olacaktır. Bu şekilde 

özellikle de yabancı dil eğitimi alanında öğretmenin bilgisayar 

teknolojisini de kullanması öğrencinin daha çok dikkatini çekeceği için 

öğrenilen hedef dilin daha aktif ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesi 

sağlanacaktır. Bilgisayar teknolojisiöğrenciye çoklu öğrenme ortamı 

sağlar, bireysel öğrenim etkinliklerini destekler, öğrencinin dikkatini 

çeker, soyut kavramları somutlaştıtır, zamandan tasarruf sağlar ve çok kez 

kullanılabilir. Sınıf içinde öğrencileri gözlemleyerek edindiğimiz sonuca 

göre bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı derslerde öğrencilerin derse 

katılım oranının daha fazla olduğu ve buna bağlı olarak da başarı oranının 

yükseldiği görülmüştür.  
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AMAÇ 

Bilgisayar destekli eğitimde amaç öğrenciyi sürekli aktif tutup, onların 

daha aktif katılımını sağlamaktır. Bu sayede öğrenciden anında dönüt, 

düzeltme ve pekiştirme yapılabilmektedir. Derslerde öğretilen konuların 

bilgisayar destekli sunumu konuların daha kısa sürede ve sistematik olarak 

öğretilebilmesine de imkan vermektedir. Bilgisayar teknolojisi sayesinde 

birden fazla duyu organının (görsel, işitsel…) bir arada kullanılmasıyla 

birçok alanda olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de daha kalıcı ve etkin 

bir öğretim hedeflenmektedir. Bu şekilde verilen bir eğitimde o dili 

öğrenmedeki başarı oranlarında da belirgin bir artış olduğu bilgisayar 

teknolojisini aktif olarak kullandığımız Rusça ‘Yazma’, ‘Dinleme’, ve 

‘Okuma’ derslerimizde gözlemlenmektedir. Derslerimizde ne kadar çok 

duyu organımızı öğrenme sürecine dahil edersek öğrenmedeki hız ve 

kalıcılık da o kadar artmaktadır.   

YÖNTEM 

Bu çalışmada gözlem yönteminden faydalanılmıştır. Rusçayı öğrenme 

sürecinde öğrencilerin gözlemlenerek klasik öğrenme tekniği ile teknoloji 

arasındaki öğrenme hızı, kavrama yetisi ve işlenen konunun öğrencinin 

aklında kalması incelenmiştir. 

BULGULAR 

Öğrenciler Yabancı dilöğrenirken teknoloji unsurları ne kadar 

kullanılırsa öğrencilerin dikkatlerinin de o kadar arttığı, aktif katılım 

sağladıkları, daha kalıcı bir şekilde öğrendikleri ve verilen proje ödevlerini 

yaparken daha çok araştırma yöntemlerine başvurdukları gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Yabancı dili öğretecek öğretmenin donanımlı olması eğitim alanında 

büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar teknolojisi öğrencisinin daha etkili 

ve kalıcı öğrenmesini sağlarken, soyut kavramları da somutlaştırarak 

öğrenilen hedef dilin kalıcı olmasını sağlar. Öğretimde çağımız öğrencileri 

için klasik yöntemler ya da teknolojinin içinde bulunmadığı yöntemler 

öğrenci motivasyonunu düşürmekte, dikkat dağınıklığına ve buna bağlı 

olarak öğrenme hızının yavaşlamasına sebep olmaktadır. Öğrenciler sınıf 

içinde aktif olabileceği gibi sınıf dışında da sıkılmadan internetteki bazı 

eğitim sitelerinden faydalanabilecek ve araştırma yaptığı konular hakkında 

çok fazla seçenek bulabilecek. Teknolojiyi kullanırken duyu organımızı ne 

kadar çok dahil edersek öğrenme hızını da o kadar artırmış oluruz.   
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The change in both production and information technologies has caused 

a serious impact on all aspects of life and structures. This rapid change has 

affected all the institutions as well as the educational institutions. The 

speed of learning, self-regulation and critical thinking skills, having a high 

level of technological knowledge and gaining the ability to use that 

knowledge in vital conditions are of great importance in the education of 

individuals who will form the future labor force (Demartini & Benussi, 

2017). That is why the roles of the educational instutitions have changed 

and new teaching and learning techniques have been formed by the help of 

the technological tools. 

In the 21st century, individuals have been required to have computer 

literacy skills. However, the term computer literacy which has been used 

for many years to express the competency of inclination to the computers 

and information technologies has began to be used in a more 

comprehensive way recently due to the development in information and 

communication technologies (Oliver & Towers, 2000). The new term 

called ICT literacy (Information and Communications Technologies) has 

derived from the development of increasing use of networks and other 

communication devices. Access to information in digital societies created 

by the widespread use of technology and mass media (Puncreobutr, 2016) 

is possible in all circumstances independent of time and space. 

The target learners of today's education systems are the individuals born 

in technology, so this group is called 21st century learning partners. In 

order to structure the educational systems, defining the skills of today’s 

learners is a must. That is why three main categories have been defined by 

the Partnership For 21st Century Learning Association (P21) (2018). 

Media literacy skills means 21st century students’ use of media and the 

communication tool such as video, podcasts, web pages, Web 2.0 tools 

effectively in their learning process. Information and communication 

technology literacy skills includes the integration of the digital tools in 

learning in an efficient way. Career and life skills are defined as the 

competiences to be ready for the professional life by acquiring such skills 

as flexibility, social and intercultural interaction, initiative and self-

referral, productivity and accountability, leadership and responsibility, 

being able to access and analyze information, curiosity and imagination 

(Trilling & Fadel, 2009). These competencies are all required for the 21st 

century global citizens in order to lead a satisactory life. That is why 
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academic achievement alone may not be sufficient to provide skills such 

as creative thinking, producing original projects, having leadership 

characteristics, building effective social relationships and working in 

collaboration. Thus, in the 21st century, schools have a more significiant 

mission as institutions that can educate students as individuals who can 

keep up with development and help them realize their internal creativity 

(Kaufman, 2013). 

According to the understanding of Education 4.0, it has been a necessity 

to provide a technology-supported education to the digital natives 

(Greenhow, 2011) and to create a learning system that will enable them to 

participate actively in the learning process and develop their creativity. As 

the environments and tools change, individuals are now mixing the real life 

with the digital one in different learning enironments. Integrating Web 2. 

Tools in the educational systems may stimulate the motivation and 

encourage learning as well. Besides, making use of various Web 2. 

applications provide effective individualized learning environments and 

rich visuals which help students focus on the course better, enhance 

motivation, accsess information in an easy and a fast way. The students 

also learn how to use the time effectively, share information, work in teams 

and get pleasure from the learning process. So as Pedró (2006) states the 

new millennium learners born in technology and grown up in the 

technology culture (Prensky, 2001), need these tools in their learning 

process. Besides, digital natives interact mostly with their friends, family 

and then with their teachers and mentors (Palfrey & Gasser, 2008). That is 

why it is essential to manage teacher-learner interaction in order to provide 

effective learning environment for the 21st century learners. 

To create a rich learning environment for these digital natives, teachers 

can make use of virtual games in their courses since these kind of games 

are effective motivators and enhance learning. Besides, when played with 

a partner or a group, it can be both more enjoyable and help the individuls 

act together, solve the problems and make decisions by the help of their 

partners. As Arnold (2017) suggests, if a text is surrounded by game aids, 

the student outcomes can improve more than the game alone. Yet, it should 

be kept in mind that not all the digital games are helpful. Thus, in order to 

maximize learning outcomes, games should be based on a meaningful 

context by means of which the learners can associate the learning 

environment with what must be learnt (Eck, 2006). When the games are 

aligned with the curriculum or the content, they can promote learning 

process better as they will both stimulate the cognitive skills and the 

physical skills (Eck, 2006). Designing a Web 2. application or a digital 

game can be a burden for most of the teachers as they may not have the 

required skills or time. Besides, it is really difficult to associate the 

prerequisite information with the game directly. Thus, most of the teachers 
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prefer to apply readymade games. However, the content can not be closely 

associated with what is aimed. To ge rid of these kind of risks, Web 2. 

applications have been designed in such a way that teachers can create their 

own content and questions.  

Action Bound based on a classic game “Orienteering” was designed 

with the same purpose to promote learning, to exercise with a group, to 

discover and get pleasure together with the group members. Orienteering 

is an "outdoor" and a navigation sport generally performed in the woods or 

an unknown area with the help of maps and compasses. The main aim is to 

complete the pre-placed checkpoints by the help of detailed maps. The 

most important feature of the sport is that it is based on the physical and 

mental skill of the individuals (Durmaz, 2017). Orienteering which can be 

played both individually and as a team is based on strength, endurance, 

running ability, mental agility, a direction finding capabilities (Çoban., 

Özcan., & Tutarer, 2014). Orienteering based on Web 2 application Action 

Bound was designed as an interactive smartphone hunt which combines the 

adventure of a treasure hunt with technology. During the hunt, participants 

form informative bound and collect data (Kasperen, 2018). The teachers 

can form their questions according to the content they choose and create a 

digital timeline of events and the places via “GPS function, quiz questions, 

missions, images, maps, tournaments, QR codes and other different game 

elements” (Segers, 2015). After the right answers, the students get a new 

mission such as either finding a hidden code or completing a new task. If 

the students can not give the correct answers, they can not manage the next 

task and questions, which gives them the chance to learn the correct 

answer. Via Action Bound scavenger hunt, learning becomes fun and it 

gives the students opportunity to work together which encourages the 

students to gain a new vision (Curdy, 2016). 

In a globalizing world, besides critical thinking, creativity, innovation, 

problem solving, communication, cooperation skills, knowledge of foreign 

languages has become undeniably important in accessing information. 

English is the most widely adopted language by all countries. Therefore, 

in order to educate individuals who can use language effectively, radical 

changes have been made in foreign language teaching methods in recent 

years (Özkan, Karataş & Gülşen, 2016). Creative learning experiences 

rather than teaching structural rules have gained importance. According to 

Vygostky (1978), the skills required for language development include 

problem-solving skills, internalizing the language, and communication. 

Therefore, the activities to be realized in order to achieve effective 

language acquisition should also increase the interaction between 

individuals. Activities in the teaching dimension should be planned in such 

a way that problems based on real life should exist and develop 

independent thinking, problem solving and collaboration skills in the 
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future (McCarthy, 2010). Today’s learners prefer active and digital 

learning materials rather than traditional exercises, testbooks, quizzes and 

the other evaluation materials. As interaction is vital in language 

acquisition, Web 2.0 tools may encourage students to communicate with 

each other in a more effective way rather than the traditional methods (İnce 

& Akdemir, 2013). Therefore, only by realising the learners’ needs and 

learning styles, can effective language learning be achieved. In this sense, 

being aware of the ideas and the metaphors that the students use about the 

learning environment give clues for the teachers to design effective 

courses. 

In order to be able to express himself better, human beings try to 

establish a relationship between their lives and other beings living in the 

nature (Abrams, 1999). Metaphors are one of the ways of self-expression 

and relationship. While Aristotle (2008) describes metaphors as giving a 

word a different meaning other than its own special meaning, Lakoff and 

Johnson (2005) suggest that a metaphor is “A form of human 

understanding, thought material and not just a word of expression, but also 

a figure of thought”. Metaphors are defined as using different language 

forms for effective communication. Since, this language forms help 

signifying abstract forms in more concrete way through a reference which 

provides a better understanding about the changes happening around us 

(Lakoff & Johnson 1980). Thus, a metaophor is a kind of tool which helps 

us “see something in terms of something else” (Burke, 1945, p. 503). In 

other words, metaphors are just different implications of generally less 

concrete items which make it possible to make comparisons and to gain 

different viewpoint (Wagenheim, Clark ve Crispo, 2009). That is why, â 

metaphor becomes a tool to help flexible and productive learning (Egan, 

2010). So, the metaphors used in educational environments to express 

concepts can be made use of as a significant device in detecting perceptions 

and attitudes of the students (Aydın & Pehlivan, 2010). 

Metaphors have long been considered as communication devices and 

studied on in this respect. However, as (Ortony, 1975) suggests they are of 

significant educational value. Metaphors are penetrated from “daily 

discourse to every literary work, which underly our linguistic practices”. 

(Lakoff, 1980, p. 1) So, through these linguistic expressions it is possible 

to gain perspective about teachers, materials used, the learning 

environment and the language skills as well. Since, when using metaphors, 

individuals reflect their cultural bakground by stating their perception 

about the the external world as different cultural experiences provide 

different viewpoints (Su, 2008). As is seen, metaphors play crucial role to 

have insight about students’ perceptions during the learning process. Thus, 

to be able to create a student-centered learning environment, it is essential 

for teachers to be aware of the metaphors and the meaning underlying 
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them. As Shulman (1999) states, to make the learning more effective, it is 

important take the learners’ perception seriously since they are the 

implications related to the learning process rather than being just 

descriptions. 

There have been studies (Grasha, 1996; Lattin, Kerssen-Griep, & 

Thede, 2002) conducted on metaphors to elicit students’ reflections and 

capture nuances about learning process and teaching styles which help 

teachers structure their future implications related with learning. In this 

sense, this study aims to find out the students’ perceptions about 

vocabulary learning through a Web 2. Tool, Action Bound which was 

thought to be an enjoyable way of vocabulary recall and team-work. Via 

the metaphors the students used, the following research questions are 

formulated for the purpose of investigation: 

1. How do you define Action Bound? Why? 

2- What were the difficulties you experienced while playing Action 

Bound? 

3. What feelings did you experience during Action Bound? 

4. Did Action Bound contribute to recall the English words studied in 

the course? To what extent did it contribute? 

5. In what other courses,  can the Action Bound game be performed? 

Can you explain by giving an example? 

METHOD  

Design 

This study is designed as a case study which is one of the qualitative 

research approaches. The purpose of the case study is to reveal the results 

of a particular situation in a detailed way (Creswell, 2007). A group or 

environment can serve as an example for situations to be worked on. In this 

study, students' opinions were taken on the basis of the classroom 

environment where Action Bound was applied in a different course.  

Study Group  

The study group of the research consisted of 36 grade 10 students 

attending at an Anatolian high school in a province located in the Western 

Black Sea region of Turkey in the 2017-2018 academic year. The study 

group was determined by criterion sampling method of purposive sampling 

methods. In this context, students' experience of Action Bound was 

determined as the main criterion. 
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Data Collection Tool 

In the case study; interview, archive records, participant observation, 

non-participant observation, observation and document review are used as 

the data collection methods (Yin, 2003). In this study, a questionnaire form 

consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. After 

expert opinions were obtained,  the questionnaire form was formed. 

Data Analysis 

The data of the research was analyzed through content analysis method. 

Content analysis is a scientific approach that facilitates the examination of 

verbal, written and other materials in an objective and systematic way 

(Tavşancıl & Arslan, 2001). In the analysis of the data, the answers and the 

comments of the students were coded using the content analysis technique. 

During content analysis process; coding of data, creating themes, editing 

codes and themes, identifying and interpreting the findings stages were 

followed (Corbin ve Strauss, 2007). The data gathered from the students’ 

answers were coded into comprehensive categories in which the similar 

structures were aggregated. Based on these clustered constructions, the 

dimensions of the metophoric descriptions were formed. In order to 

discover all the dimensions, coding process was applied in a repetitive way. 

After reading the students’ answers given to the questions, the 

reasearcher and three experts in the field, characterised the metaphors and 

developed categories according to the relation between the metaphors. 

Next, all the categories developed independently by the experts were 

compared and the ones which share similarity were chosen to generate the 

categories. 

Findings 

The findings of the research are presented respective of the questions 

of the research.   

1.Metaphors and comments related to the first research problem 

determined as “How do you define Action Bound? Why?” as follows: 

Table 1. Representative Metaphors of the study question “How do you 

define Action Bound?” 

Metaphor  f 

Survivor 12 

Competition 8 

Action 5 

Treasure hunting 3 
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Living in a jungle 1 

Movie 1 

Reality 1 

Invention 1 

Discovery 1 

Dancing in the mystery  1 

Being in a jet 1 

Being lost 1 

Total 36 

 

According to the results, the most preferred metaphor used to describe 

Action Bound was survivor (f=12). The other metaphors stated by the 

students were; competition (f=8), action (f=5), treasure hunting (f=3), 

living in a jungle (f=1), movie (f=1), reality (f=1), invention (f=1), 

discovery (f=1) , dancing in the mystery (f=1), being in a jet (f=1), being 

lost (f=1). 

2. Metaphors and comments related to the second research 

problem determined as “What were the difficulties you experienced 

while playing Action Bound?” 

Table 2. Representative Metaphors of the study question “What were the 

difficulties you experienced while playing Action Bound?” 

Metaphor  f 

Difficulty in finding the target 18 

Not knowing the answer 17 

Not being fast enough 10 

Wi-fi problems 3 

Being crowded in the groups  3 

Total 51 

 

According to the findings, the students had difficulty in finding the 

target (f=18). The other problems listed by the students were; not knowing 

the answer (f=17), not being fast enough (f=10), Wi-fi problems (f=3),  

being crowded in the groups (f=3).  
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3. Metaphors and comments related to the third research problem 

stated as “What feelings did you experience during Action Bound?” 

Table 3. Representative Metaphors of the study question “What feelings 

did you experience during Action Bound?” 

Metaphor  f 

Ambition 20 

Happiness 17 

Excitement 16 

Enthusiasm 14 

Anxiety 13 

Determination 12 

Competition 12 

Stress 10 

Collobaration 9 

Total 123 

 

According to the findings, the feelings that the students exprienced 

during the Action Bound process were as follows; ambition (f=20), 

happiness (f=17), excitement (f=16), enthusiasm (f=14), anxiety (f=13), 

determination (f=12), competition (f=12),  stress (f=10), collobaration 

(f=9). 

4. Metaphors and comments related to the fourth research problem 

stated as “Did Action Bound contribute to recall the English words 

studied in the course? To what extent did it contribute?” 

Table 4. Representative Metaphors of the study question “Did Action 

Bound contribute to recall the English words studied in the course? 

Metaphor  f 

Totally contributed 14 

Contributed 10 

Partly contributed 5 

Neutral 4 

No contribution  3 
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Total 36 

 

     According to the findings related with the contribution of Action Bound 

to recall the English vocabulary studied in the course, the mostly stated 

metaphor was totally contributed (f=14), and then the other suggested 

metaphors were as follows; contributed (f=10), partly contributed (f=5), 

neutral (f=4), no contribution (f=3). 

5. Metaphors and comments related to the fifth research problem 

determined as “In what other courses, can the Action Bound game be 

performed? Can you explain by giving an example?” 

Table 5. Representative Metaphors of the study question “In what other 

courses,  can the Action bound game be performed?” 

Metaphor  f 

Language courses 15 

Geography 12 

History 11 

Literature 10 

Physics 1 

Biology 1 

Chemistry 1 

Total 51 

 

According to the most stated metaphors, Action Bound can be 

conducted in language courses (f=15), geography (f=12), history (f=11), 

literature (f=10). Physics (f=1), biology (f=1), chemistry (f=1) are the less 

specified courses. So, it can be said that Action Bound can be applicable in 

nearly every course but it is more practical with verbal courses as solving 

a problem or recalling a formula can make the game more challenging for 

the students as they will need more time to solve the problems while 

finding the hidden codes. 

Conclusions and Recommendations 

This study proposed that students have different metaphors for “Action 

Bound” and its influence on practising the prerequisite English vocabulary. 

The purpose of this study was to gain a better understanding of how 
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students characterise their learning experiences about acquiring English 

vocabulary through a Web 2 tool, Action Bound.  

In order to be able to guide learning processes effectively, it is essential 

for a teacher to get acquainted with the learner and plan teaching and 

learning process in accordance with his / her needs (Melvin, 2011). As, 

defining the characteristics of the target group plays a crucial role when 

planning the teaching process (Callison and Lamb, 2004). That is why 

different answers and metaphors given by the learners related with the 

learning process and learning environment is really valuable for the 

educators to structure their teaching styles and materials. Besides, the 

suggested metaphors generally reflect the feelings of the students better 

than the real meanings of the words as they may help reveal the educational 

background and the caharacteristics of the students.  

After analysing the students’ metaphors about the effect of the game 

based on Action Bound Web 2. application on teaching English 

vocabulary, it was found that integrating digital games into learning 

process maximize motivation and enhance learning. Firstly, the students 

define Action Bound as “survivor, competition, action, trasure hunting, 

living in ajungle, movie, reality, invention, discovery, dancing in the 

mystery, being in jet, being lost”.  All these metaphors indicate that for the 

learners, the game is a kind of action and mystery which promotes their 

motivation during the course. 

According to the second finding, the biggest problem that the learners 

faced was finding the target or the pre-placed QR codes. When they had 

difficulty in answering the problem, they couldn’t go ahead and tried to 

find a solution. As this is a team game, there could be problems between 

the team members about finding the correct answer and the group could 

fall behind the other groups which can create annoyance or irritation. That 

is why they have to make the best decision and learn to act as a team.  

When considering the third finding of the study, it can be said that 

“ambition, happiness, excitement, enthusiasm, anxiety, determination, 

competition and stress” are most stated metaphors. In other words, while 

getting pleasure from the game, the learners experienced negative feelings 

as well. However, the students’ comments as “Even if we lost the game 

and sometimes felt stressful during the game, I enjoyed the game so 

much.”, “Finding the QR codes were challenging for us but this was among  

the most enjoyable game I’ve ever played.” show that inspite of the 

negative feelings stated, the students found the game enjoyable. 

According to the forth finding, the learners think that they practiced the 

target vocabulary previosly studied in the course in an enjoyable and 

challenging way. They suggested that Action Bound totally contributed 

(f=14) and contributed (f=10) to their vocabulary learning. One student 
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stated that “When I saw the image of the vocabulary, I can easily remember 

the meaning.” The others indicated that “It was very satisfying to be able 

to answer most of the vocabulary since I could evaluate myself.” , “When 

I heard the song I love most, I could answer its name faster than the other 

groups.”, “Trying to guess the words in the context was a little bit 

challenging but we managed.” 

The students answers for the last research question shows that if well 

structured, Action Bound can be applied in every course; however, it is 

easier to conduct the application on verbal courses such as foreign 

languages, geography, history and literature. It can be said that the 

educators can integrate the game with evey discipline easily via well-

structured qustions.   

In conclusion, the metaphors stated by the students support the idea that 

games play a significant role in acquiring and practising the English 

vocabulary. Besides, individuals can explore themselves and the world 

around them via these kind of interactive games. In addition to evaluating 

their academic knowledge, Action Bound can help the students focus on 

the subject, make fast and accurate decisions, act as a group, and most 

importantly, experience pleasure. Thus, it is suggested that by enriching 

the content of the application, all the educators from different disciplines 

can make use of Action Bound at different levels. 
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