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Özet 
 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performansa dayalı 

durum belirleme kapsamında kullanılan performans görevlerine ilişkin tutumlarını 
etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. Araştırma, Ankara ili Çankaya 
ilçesindeki 6 resmi 4 özel ilköğretim okulunun 5. sınıfında okuyan öğrenciler 
üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilere yönelik, “Performans 
Görevlerine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Öğrenci Kişisel Bilgi Anketi” kullanılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin performans görevlerine ilişkin tutum 
puanlarını; öğrenim görülen okulda spor salonu olması, performans görevlerinin 
çoğu zaman öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte değerlendirilmesi, performans 
görevinin konusunun öğretmen tarafından belirlenmesi, akademik başarı, 
performans görevini yaparken çoğu zaman ders kitabı dışındaki farklı kaynak 
kitaplardan yararlanılması, performans görevini yaparken bilgisayardan 
yararlanılmaması, performans görevlerinin konusunun öğrenci tarafından 
belirlenmesi, öğrencinin babasının ilkokul mezunu olması, öğretmenin cinsiyeti ve 
öğrencinin evde 75-100 arası sayıda kitaba sahip olması değişkenleri 
yordamaktadır. 

 
Anahtar Sözcükler:  Performansa Dayalı Durum Belirleme, Performans 

Görevi ve Tutum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



THE FACTORS AFFECTING 5TH GRADE STUDENTS’ 
ATTITUDES TOWARDS PERFORMANCE TASKS 

 
Abstract 
 
The aim of this study  is to determine the factors affecting 5th grade 

students’ attitudes towards performance task. The research was done in frame of 
correlational research model and data was anlyzed by factor analysis, and stepwise 
multiple regression analysis. The sample of the research consists of 5th grade 
students from five state and four private schools stated in Çankaya county, Ankara. 
The data was collected by means of “The Atitude Scale Towards Performance 
Task” and “Questionnare of Students’ own Characteristics”. The results of the 
study showed that; availability of gymnasium in the schools, teachers' assessing 
performance tasks in collaboration with students, determination of the content of 
the performance tasks only by teachers, academic achievement of students, 
students’ taking advantage of different textbooks for doing performance tasks, 
students’ not taking advantage of computer for doing performance tasks, gender of 
student’s teachers, determination of the content of the performance tasks by 
students, education level of students’ farhers (students whose fathers graduated 
from primary school), students having total number of books around 75-100 are 
significant predictors of teachers attitudes towards performance tasks. 

 
Key Words: Performance Assessment, Performance Task and Attitude 



BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Birçok bilim alanında olduğu gibi, eğitim bilimlerinde de hızlı bir gelişme 

yaşanmaktadır. Bireylerin değişen dünyaya uyum sağlayabilmelerinde ve toplumsal 

hedefler doğrultusunda yetiştirilebilmelerinde eğitim kurumunun önemli rol 

oynadığı kabul edilmektedir. Eğitimin en önemli amacı, bireylerde davranış 

değişikliği meydana getirmektir (Ertürk, 1994). Bu nedenle bireylerin bu 

davranışları ne derece kazandıklarının bilinmesi önemli olmaktadır. Bu ise, 

okullarda ölçme ve değerlendirme çalışmalarını önemli kılmaktadır. 

Okullarda ölçme ve değerlendirme etkinlikleri sırasında öğretmenler, 

öğrencilerinin ne öğrendikleriyle ilgilenirler ve onların ders başarılarıyla ilgili 

gelişmelerini izlemek için uygun durum belirleme (assessment) yöntemlerini 

kullanırlar (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Stiggins (1994)’e göre durum 

belirleme, eğitimin iyileştirilmesini amaçlayan ve devamlılık gösteren bir işlemdir. 

Bu işlem, beklentileri daha açık ve belirgin bir biçimde ortaya koymakta, eğitim 

kalitesi için uygun ölçütler ve yüksek standartlar önermektedir. 

Kutlu (2004)’e göre ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin 

bilgilerini öğrendikleri biçimiyle belirlemekten çok, bu bilgileri yaşam 

durumlarında ne derece kullanıldığını gösteren kanıtları belirlemelidir. Bu nedenle 

okullarda, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ortaya koyacak durum 

belirleme yöntemlerinin kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Bu yöntemlerden biri 

performansa dayalı durum belirlemedir (performance based assessment). 

Hibbard (2000), performansa dayalı durum belirlemeyi, öğrencilere 

uğraştırıcı, anlamlı görevler verme, onların bu görevleri, çalışma alışkanlıklarından, 

bilgilerinden, becerilerinden yararlanarak ve uygulamaya ilişkin doğru stratejiler 

kullanarak ortaya konulması işi olarak tanımlamaktadırlar.  



Performansa dayalı durum belirleme öğrencilerin bir performans veya ürün 

ortaya koyarak bilgi ve becerilerini sergilemesine dayanan bir değerlendirme 

türüdür. Aynı zamanda çoktan seçmeli ve kısa yanıtlı maddeler kullanılarak 

oluşturulan testlere bir alternatif olarak öğrencilere gerçek durumlar karşısında özel 

bilgi ve becerilerini kullanmalarına olanak veren açıkça tanımlanmış görevler sunar 

(Airasian ve Russell, 2008). Performans görevleri, durum belirleme sürecinde, 

öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirilmesinde ve yeni durumlara 

sokularak gözlenmesinde kullanılır (Popham, 2005). 

Performans görevleri, öğrencilerin yeni bilgiler inşa etmelerini gerektirir. 

Öğrencilerin yapmaları istenen ödevlerden çoğunun önceden belirlenmiş bir “doğru 

yanıtı” vardır. Örneğin öğrencilerin verilenleri eşleştirmeleri, cümlelerdeki 

boşlukları tamamlamaları ya da verilenler arasından doğru yanıtı seçmelerini 

gerektiren ödevlerin tümünde, önceden belirlenmiş “tek doğru yanıt” vardır. Bu 

ödevlerde farklı yanıtlara yer yoktur. Belirli yanıtlar kesin doğrudur, diğerleri ise 

kesin yanlıştır. Hatta çoğu yazmayı gerektiren ödevlerde bile belirli yanıtlar vardır. 

Ancak etkili öğrenme için temel olan, bu bilgiyi yapılandırma yöntemidir; bu da 

öğrencilere performans görevleri vererek gerçekleştirilebilir (Marzano, Pickering ve 

McTighe, 1993). 

Performans görevleri, akademik ve sosyal alanlardaki beceriler kadar 

karmaşık bilişsel öğrenmelerle ilgili durumları ortaya koyma amacıyla da 

kullanılabilir. Öğretmenler öğrencilerin problem çözme, karar verme, çıkarımda 

bulunma, arkadaşlarıyla işbirliği içinde olma, sözlü sunum yapabilme gibi 

becerilerini gözlem yaparak ya da sayılarla ilişkilendirerek değerlendirebilecekleri 

durumları oluşturabilirler (Kubiszyn ve Borich, 2003).   

Performansa dayalı durum belirleme öğrencinin gerçekçi koşullarda, 

karmaşık görevleri yaparken öğrendiği temel bilgileri ne kadar iyi kullandığını 

ölçmeye çalışmaktadır. Yani, performansa dayalı durum belirleme yaklaşımı ile 

öğrencilerin gerçek durumlarda ne yapabilecekleri ortaya çıkartılmaya çalışılır. 



Performansa dayalı durum belirlemenin günümüzde bu kadar çok önem 

kazanmasının üç temel nedeni vardır (Mehrens, 1992). Bunlar; 

• Klasik ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında öğrencilerin sorunları 
çözebilme, sentez yapma, bağımsız düşünebilme gibi becerilerinin tam 
ölçülememesi, 

• Klasik ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında ürün üzerinde 
odaklanılması, 

• Klasik yöntemlerle yapılan ölçmelerde şans başarısına bağlı sonuçların, 
kullanılan ölçme araçlarının geçerliğini ve güvenirliğini olumsuz 
etkilemesidir. 

Oosterhof’a göre (2003), eğitim öğretim sürecinde performansa dayalı 

durum belirlemenin üç önemli yararı vardır. Bunlardan birincisi öğrencilerin yazılı 

testler dışında konuşma, yazma, yabancı dil öğrenme gibi kategoriler altında ele 

alınabilecek, motor becerilerini görme imkanı sağlamasıdır. İkincisi performansa 

dayalı durum belirleme yapılarak sürdürülen eğitimin, öğrenme ve öğretme 

açısından daha etkili olmasıdır. Diğer bir yararı ise ortaya çıkan ürün kadar bu 

ürünün oluşturulma sürecinin de değerlendirilmesidir.  

Öğrencilere verilen eğitimin etkili olabilmesini ve onlara kazandırılmak 

istenen hedeflere tam olarak ulaşılabilmesini etkileyen pek çok etken vardır. 

Yapılan araştırmalar öğrencilerin başarısına, sahip oldukları donanımlarının, derse 

ilişkin görüş ve tutumlarının etki ettiğini göstermektedir (Aksoy ve Link, 2000). 

Ayrıca öğrencilerin kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin ve 

tutumlarının da, öğrencilerin başarısıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Elly, 1992; 

Kim ve Hocevar, 1998). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin, performansa 

dayalı durum belirleme kapsamında kullanılan performans görevlerine ilişkin 

tutumlarının ne olduğunu ve bu tutumları etkileyen öğrenci özelliklerinin 

(faktörlerin) neler olduğunu belirlemektir. 



BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine 

ilişkin tutumları ile belirlenen öğrenci özellikleri arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

Bu özelliklerin öğrencilerin performans görevlerine yönelik tutum puanlarını ne 

derece yordadığı belirlenecektir. Bu nedenle araştırma yordayıcı korelasyonel 

araştırma modeli kullanılmıştır.  

Yordayıcı korelasyonel araştırmalarda bir değişkenin bilinen bir değerinden 

yola çıkarak diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılır. Bu 

değişkenlerden yordama işlemi yapılacak değeri bilinen değişkene yordayıcı 

değişken değeri belirlenecek değişkene ise ölçüt değişken denir. İki değişken 

arasındaki ilişki ne kadar yüksekse bu belirlemenin o kadar doğru 

yapılabileceğinden söz edilebilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2008). 

Çalışma Grubu 

Araştırma 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesindeki 

6 resmi, 4 özel ilköğretim okulunun 5. sınıfında okuyan 421 öğrenci üzerinde 

yürütülmüştür.  

Uygulama yapılacak okullar seçilirken Ankara ili Çankaya ilçesi resmi ve 

özel İlköğretim okullarının 2007 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sınavı (OKS)’nda aldıkları başarı puanları sıralaması dikkate 

alınmıştır.  

Okullar başarı sırasına göre üst, orta ve alt olmak üzere üç gruba ayrılmış ve 

yüksek puandan düşük puana doğru sıralanmıştır. Bu üç grup içinden uygulama ve 

ulaşım kolaylığı da göz önünde tutularak 10 okul seçilmiştir.  



Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmaya ilişkin veriler; öğrencilerin performans görevlerine ilişkin 

tutumlarını ortaya koyacak olan tutum ölçeği ve öğrenci özelliklerinin 

betimleneceği öğrenci anketi ile toplanmıştır. 

Öğrencilerin tutumlarını ortaya koymada kullanılan tutum ölçeği, iki alt 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin birinci boyuta ilişkin Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısı 0.95 ve ikinci boyuta ilişkin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.94’tür. 

Tüm ölçeğe ait Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise 0.96’dır.  

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını 

etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinde, aşamalı çoklu regresyon 

(Stepwise Multiple Regression) analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Aşamalı çoklu regresyon analizinde, öncelikle bağımlı değişken Y ile en 

yüksek korelasyonu veren bağımlı değişkenin varyansına en  büyük katkıyı verecek 

bağımsız değişkeni seçilmesiyle işleme başlanmaktadır ve regresyon istatistikleri 

hesaplanmaktadır (Köklü, 1993). 

Bağımlı değişkenin varyansına önemli bir katkı getirmeyen bağımsız 

değişkenler işleme alınmaz.  Bir değişkenin herhangi bir aşamada regresyon 

eşitliğine alınabilmesi için α=.05 düzeyi esas alınmıştır. Regresyon eşitliğine alınan 

bir değişkenin daha sonraki aşamalarda analiz dışı bırakılabilmesi için α=.10 düzeyi 

esas alınmıştır. 

Çalışmanın yordanan (bağımlı) değişkeni; “performans görevlerine yönelik 

tutumlar”dır. Tutumlar iki boyutta incelendiğinden çoklu regresyon analizi her iki 

boyuttan elde edilen puanlar için ayrı ayrı yapılmıştır.                                                                

Yordayıcı (bağımsız) değişkenler ise ağırlıklı olarak süreksiz 

değişkenlerden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan süreksiz değişkenler regresyon 

analizine “dummy değişken” olarak dahil edilirken, sürekli değişkenler ise 

orijinal değerleri ile  analize  alınmıştır. 



BÖLÜM 3 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Çalışmanın yordanan değişkenleri, tutum ölçeğinin birinci ve ikinci 

boyutundan elde edilen tutum puanları, yordayıcı değişkenler ise öğrencilere 

uygulanan ankette yer alan süreksiz değişkenlerden oluşmaktadır.  Belirlenen 

süreksiz değişkenlere göre, ölçeğinin birinci boyutuna yönelik tutum puanlarının 

yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Ölçeğin İlk Boyutunun Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B R ∆R2 β β 2 t P İkili 
r 

Kısmi 
r 

(CONSTANT) 29,086     3,439 0,001   

OOSPORSAL 
X1

12,218 0,252 0,063 0,204 0,042 4,600 0,000 0,221 0,200 

KARNENOT 
X2

0,492 0,324 0,042 0,244 0,060 5,434 0,000 0,258 0,236 

DEGBİR4 
X3

17,849 0,367 0,030 0,348 0,121 6,407 0,000 0,301 0,278 

PKÖGR 
X4

16,297 0,433 0,052 0,292 0,085 5,560 0,000 0,264 0,242 

YKKİT4 
X5

16,389 0,447 0,013 0,106 0,011 2,403 0,017 0,117 0,104 

BABAEGT1 
X6

-7,877 0,460 0,011 -0,113 0,013 -2,561 0,011 -0,125 -0,111 

PKKEND 
X7

6,720 0,470 0,010 0,108 0,012 2,232 0,026 0,109 0,097 

R2= 0,221             F=16,75              sd= 7;413             p=0,000 

Regresyon analizi sonuçlarına göre tutum puanının yordanmasına ilişkin regresyon 

eşitliği aşağıdaki gibidir. 

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerin Performans Görevlerine Yönelik Tutum Ölçeğinin 

Birinci Boyutuna İlişkin Tutum Puanı = 29,086 + 12,218X1 +0,492X2 +17,849X3 + 

 16,297X4 +16,389X5 - 7,877X6 + 6,720X7 

Çizelge 1’e göre, yedi değişken, öğrencilerin tutum ölçeğinin başarıya 

yönelik katkı boyutuna ilişkin tutum puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

göstermektedir ve birlikte tutum puanındaki toplam varyansın yaklaşık %22’sini 

açıklamaktadır.  (R=0,470, R2=0,221 ve p<.01).  



Tutum puanlarına ilişkin varyansa katkıları bakımından yedi değişkenin 

önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının karelerindeki 

değişim (∆R2) dikkate alındığında, okulda spor salonu olması değişkeni varyansa 

%6 katkı sağlamaktadır. Bu değişkeni sırasıyla %5 ile performans görevlerinin 

konusunun öğretmen tarafından belirlenmesi, %4 ile karne notu, %3 ile performans 

görevlerinin çoğu zaman öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte değerlendirilmesi, 

değişkenleri izlemektedir. Son olarak performans görevi yaparken ders kitabı 

dışındaki farklı kaynak kitaplardan çoğu zaman yararlanılması, baba eğitiminin 

ilkokul düzeyinde olması ve performans görevinin konusunun öğrenci tarafından 

belirlenmesi değişkenleri açıklanan varyansa %1 katkı sağlamaktadır. 

Belirlenen süreksiz değişkenlere göre, ölçeğinin başarıya yönelik kaygı 

boyutuna yönelik tutum puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon analizi 

sonuçları ise Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Ölçeğin İkinci Boyutunun Yordanmasına İlişkin Aşamalı 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B R ∆R2 β β 2 t P İkili 
r 

Kısmi
r 

(CONSTANT) 32,776  4,237 0,000  

OOSPORSAL 
X1

12,376 0,279 0,078 2,423 0,228 5,108 0,000 0,244 0,222

DEGBİRLKTE4 
X2

13,237 0,328 0,030 2,332 0,284 5,677 0,000 0,270 0,247

PKÖGR 
X3

9,783 0,364 0,025 2,555 0,193 3,828 0,000 0,186 0,166

ÖGRCİNSYT 
X4

- 6,111 0,390 0,019 2,186 -0,123 -2,795 0,005 -0,137 -0,122

YKKİT4 
X5

19,111 0,411 0,017 6,248 0,137 3,059 0,002 0,149 0,133

KARNENOTU 
X6

0,227 0,428 0,014 0,083 0,124 2,740 0,006 0,134 0,119

YKBİL1 
X7

13,448 0,443 0,014 4,583 0,131 2,934 0,004 0,143 0,128

BABAEGTİM1 
X8

-8,096 0,459 0,013 2,808 -0,128 -2,884 0,004 -0,141 -0,125

KENDİKİTAP4 
X9

7,242 0,473 0,013 2,778 0,115 2,607 0,009 0,128 0,113

 
R2= 0,223             F=  13,130            sd= 9;411          p=0,000              



Regresyon analizi sonuçlarına göre başarıya yönelik kaygı boyutu tutum 

puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği aşağıdaki gibidir. 

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerin Performans Görevlerine Yönelik Tutum 

Ölçeğinin İkinci Boyutuna İlişkin Tutum Puanı = 32,776+12,376X1+13,237X2+ 

9,783X3-6,111X4+19,111X5+0,227X6+13,448X7-8,096X8+7,242X9 

Çizelge 2’ye göre, dokuz değişken öğrencilerin ölçeğin ikinci boyutuna 

yönelik tutum puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki göstermektedir ve 

birlikte tutum puanındaki toplam varyansın yaklaşık %22’sini açıklamaktadır  

(R=0,473, R2=0,223 ve p<.01). 

Tutum puanlarına ilişkin varyansa katkıları bakımından dokuz değişkenin 

önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir.  

Regresyon katsayılarının karelerindeki değişim (∆R2) dikkate alındığında, 

okulda spor salonu olması değişkeni varyansa %8 katkı sağlamaktadır. Bu 

değişkeni sırasıyla %3 ile performans görevlerinin çoğu zaman öğretmen ve 

öğrenci tarafından birlikte değerlendirilmesi ve performans görevlerinin konusunun 

öğretmen tarafından belirlenmesi, %2 ile öğretmenin cinsiyeti ve performans görevi 

yaparken ders kitabı dışındaki farklı kaynak kitaplardan çoğu zaman yararlanılması, 

%1 ile karne notu, performans görevini yaparken bilgisayardan hiç 

yararlanılmaması, baba eğitiminin ilkokul düzeyinde olması ve öğrencinin sahip 

olduğu kitap sayısının 75-100 arasında olması değişkeni varyansa katkı 

sağlamaktadır. 

Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde 

bütün değişkenlerin .05 düzeyinde anlamlı bir yordayıcı olduğu OOSPORSL, 

DEGBİR4 ve PKÖGR değişkenlerinin ise .01 düzeyinde anlamlı bir yordayıcı 

olduğu görülmektedir.  

 

 



BÖLÜM 4 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun, performans görevlerine 

ilişkin başarıya yönelik katkı alt boyutundaki tutum puanlarının en iyi yordayıcıları; 

• Öğrenim görülen okulda spor salonu olması, 

• Karne notu,  

• Performans görevlerinin çoğu zaman öğretmen ve öğrenci tarafından 
birlikte değerlendirilmesi,  

• Performans görevinin konusunun öğretmen tarafından belirlenmesi,  

• Performans görevini yaparken ders kitabı dışındaki farklı kaynak 
kitaplardan yararlanılması,  

• Baba eğitiminin ilkokul düzeyinde olması, 

• Performans görevlerinin konusunun öğrenci tarafından belirlenmesi 
değişkenleridir. 

Bu değişkenlerin yedisi birlikte öğrencilerin performans görevlerine ilişkin 

tutum puanlarının %22’sini açıklamaktadır. Performans görevlerine ilişkin başarıya 

yönelik kaygı alt boyutundaki tutum puanlarının en iyi yordayıcıları ise; 

• Öğrenim görülen okulda spor salonu olması  

• Performans görevlerinin çoğu zaman öğretmen ve öğrenci tarafından 
birlikte değerlendirilmesi,  

• Performans görevinin konusunun öğretmen tarafından belirlenmesi, 

• Öğretmenin cinsiyeti, 

• Performans görevini yaparken ders kitabı dışındaki farklı kaynak 
kitaplardan yararlanılması, 

• Karne notu,  

• Performans görevini yaparken bilgisayardan yararlanılmaması 

• Baba eğitiminin ilkokul düzeyinde olması, 

• Öğrencinin evde 75-100 arası sayıda kitaba sahip olması değişkenleridir. 

Bu değişkenlerin dokuzu birlikte öğrencilerin performans görevlerine ilişkin 

tutum puanlarının %22’sini açıklamaktadır.  



Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin performans görevini 

değerlendirirken öğrencilerini de bu sürece katmalarının gerekli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle öğretmenler, değerlendirme yaparken öğrenci ile işbirliği 

içerisinde olmalı ve bu süreçte öğretmen daima yönlendirici rol oynamalıdır. 

Ayrıca öğrencilere yetkililer ve öğretmenler tarafından okullarında bulunan 

olanakları nasıl ve ne amaçla kullanırlarsa daha doğru olacağı konusunda bilgi 

verilmelidir. 
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