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Rektör Prof. Dr. Yücel ACER’in Kongre Mesajı 

Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Konuklar, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş 
birliğiyle düzenlenen, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin açılış programında sizleri 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Eğitim; en genel tanımıyla, kişinin hayatı kavraması, toplumu ve kendisini üretken ve mutlu 
kılabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, olumlu tutum ve davranışları içinde barındıran 
hayat boyu devam eden bir süreçtir. Eğitimin “beşikten-mezara” devam eden yolculuğunda insana 
rehberlik etmesi, insanın değişen ihtiyaçları doğrultusunda gelişmesi, ona yeni ufuklar açması 
beklenir. Bu yönüyle, birçok bilim insanı dünyanın dört bir yanında “İnsanın Eğitimi” konusundaki 
çalışmalarına hiç durmadan devam etmektedir. 

Eğitime yapılan yatırım ülkenin nesnel ve bilimsel aydınlanmış geleceğine yapılan 
yatırımlardır. Ülkemizde, 1980’li yılların başından itibaren Eğitim Fakülteleri’nin kurulması ile eğitim 
alanındaki araştırmalar da hız kazandı. Üniversitelerde yapılan araştırmalara ek olarak, son yıllarda 
farklı kurum ve kuruluşlarca da eğitim alanında hem nicel hem nitel çalışmalar yapılmakta. 

Eğitim ile ilgili araştırmalar BM, AB, UNESCO, INASED, EERA, IAQI vb. uluslararası 
örgütler tarafından öncelikli olarak desteklenmekte ve 21. yüzyılda bölgesel ve küresel problemlerin 
çözümünde anahtar rolü üstlenmektedir. ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yüzyılda, eğitim araştırmaları 
üzerine kurulan denekleri gibi STK’lar, Türkiye'de yeni yeni kurulmaya başlanmıştır. Sınırlı kamu 
kaynaklarının kamusal ihtiyaçları karşılamakta zorlandığı günümüzde gönüllü kuruluşlar, büyük 
sorumluluklar üstlenmek durumunda. Bu anlamda EAB gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarını 
takdir ediyorum. 

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

Bu vesileyle kongrenin üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmesinde gerekli performansı 
sergileyen değerli meslektaşlarım; Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Yunus ERYAMAN, Kongre düzenleme eş başkanları Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ ve Yrd. Doç. Dr. 
Enver YOLCU’nun yanı sıra EAB Konsey Başkanlarına, Çalışma Guruplarına ve üyelerine de ayrıca 
teşekkür ediyor; kongrenin planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme 
kazandırması temennisiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

  

Prof. Dr. Yücel ACER 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektör 
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Congress Message of Rector Prof. Dr. Yücel ACER  

Dear Distinguished Guests and Participants of the conference,  

I am greatly honoured to welcome you all to the eighth International Congress of Educational 
Research organized in cooperation by Çanakkale Onsekiz Mart University and Educational Research 
Association.  

Education; from a broad perspective, is a lifelong process that includes  knowledge, skills, 
positive attitudes and behaviours that one needs to have in order to conceptualise life, and to make  
oneself and the society productive. Education is expected to open new horizons and guide people to 
progress in line with the changing needs from cradle to grave.  In this respect, many scientists around 
the world continuously work on "Education of Human being". 

Making investments in education means investing in the future of the country objectively and 
scientifically. In our country, research in the field of education has gained momentum since early 
nineteen eighties (1980s) with the establishment of education faculties. In addition to the research 
conducted at universities, both quantitative and qualitative studies are conducted in different 
institutions and organizations in the field of education in recent years. 

Research studies in the field of education are primarily supported by such international 
associations as UN, EU, UNESCO, INASED, EERA IAQI, and play key roles in solving local and 
global problems in the twenty first (21st) century. Educational associations that were established in the 
past century in the United States and Europe, NGOs, have been recently established in Turkey. Today, 
voluntary organizations should bear great responsibilities because it is difficult to meet public needs 
by only relying on public resources. In this sense, I appreciate the contributions of such 
nongovernmental organizations as ERA. 

Congresses and scientific events are of vital importance as they bring together scientists from 
different countries; provide an interactive environment for the exchange of scientific studies and offer 
opportunities to develop basis for future research studies. In this respect, as a member of Çanakkale 
Onsekiz Mart University family, we sincerely support scientific activities and we feel honoured to be a 
part of such events. 

I would like to take this occasion to thank my esteemed colleagues; Head of the Association of 
Educational Research Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN, co-presidents of the Congress 
Assoc. Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ and Assist. Prof. Dr. Enver YOLCU for their devoted performances 
to host this congress at our university, also I express my deeper thanks for the Presidents of the ERA 
Council, Organising Committee and Members. I offer my heartfelt wishes that this conference will 
serve its purpose to lend impetus to the relevant scientific studies.  

  
Prof. Dr. Yücel ACER 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

Rector 
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Sayın valim, sayın müsteşarım, sayın belediye başkanım, sayın rektörüm, sayın protokol 

üyeleri, değerli öğretim üyeleri, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler 

ve sevgili öğrenciler; 

Saygı ve hürmetlerimle sözlerime başlarken kongre açılışımıza katılarak bizleri 

onurlandırdığınız için Eğitim Araştırmaları Birliği adına sizlere şükranlarımızı sunmak istiyorum. 

Konuşmama içinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi, iletişim, inovasyon ve üniversite 

ilişkilerinin kompleks ve iç içe girmiş yapısını algılamamıza yardımcı olabileceğine inandığım bir 

örnek olay ile başlamak isterim.   

Google sürücüsüz araç projesi direktörü ve Stanford Üniversitesi “Yapay Zeka” çalışmaları 

yürütücüsü Prof. Dr. Sebastian Thrun 2012 yılında şöyle bir açıklaması oldu:  

“Bunu başardıktan sonra artık Stanford’ta derslere girmek benim için olanaksız. (Matrix 

filmine atıfta bulunarak) Mavi hapı alıp Stanford’ta 20 kişilik sınıflarda ders vermeye devam etmek 

yerine, kırmızı hapı aldım ve Harikalar Dünyası ile karşılaştım.”     

Peki profesör Thrun’u Stanford gibi dünyanın en iyi ilk 5 üniversitesi arasında gösterilen bir 

kurumdan ayırıp, kendi ifadesi ile “Harikalar Dünyası”na taşıyan gerekçe neydi?  

Olaylar Profesör Thrun’un  Stanford Üniversitesinde “Yapay Zekaya Giriş” adlı dersi online 

olarak sadece Stanford Üniversitesi öğrencilerine değil ilgi duyan herkese ücretsiz verme kararı ile 

başlıyor. Bu kararını belirten bir e-postayı sınıfındaki öğrencilerine göndermesi ve öğrencilerinin bu e-

postayı sosyal medya aracılığı ile paylaşması ile başlayan sürecin sonucunda toplam 160.000 öğrenci 

derse kaydoluyor. Prof. Thrun yaşamış olduğu şaşkınlığı şu cümlelerle ifade ediyor: “Dersimde yer 

alan Litvanyalı öğrencilerin sayısı Stanford’da kayıtlı öğrenci sayısı kadar vardı. Afganistan’dan zor 

koşullar altında dersi izleyip ödevleri tamamlamaya çalışan öğrencilerin olması beni memnun etti. Bu 

160.000 öğrenci içinden 248’i bütün soruları hatasız cevaplayarak dersi tam puanla tamamladılar. 

Ancak ilginç olan bu tam puan alan öğrencilerin hiçbirinin Stanford öğrencisi olmamasıydı.” 

Stanford Üniversitesinde yıllık 60.000 Dolar ödeyerek eğitim alan 20 kişilik bir sınıf yerine 

dünyanın her yerinden gelen yüzbinlerce öğrenciye ders verebilme imkanı ve fırsatı Prof. Thrun’u 

üniversitedeki görevini bırakıp “Udacity” isimli bir online üniversite kurmaya yöneltti. Prof. Thrun, bu 

sene yaklaşık olarak 500.000 öğrencinin derslerine kayıt yaptırmalarını beklediklerini belirtti. 

Tabiî ki bu örnek olayı anlatma amacım öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi üniversiteyi 

terk edip Prof. Thrun’un yolunu takip etmelerini sağlamak değildir. Buradaki asıl amacım küreselleşen 

bilgi toplumunda üniversitelerin karmaşık bilgi, iletişim, teknoloji ve inovasyon ilişkilerinde 

kendilerini nerede konumlandırmaları gerektiği konusunu tartışmaya açmaktır. 
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Dünyanın bir ucunda bulunan bir öğretim üyesi birkaç kişiden oluşan ekibi ile birlikte 500.000 

öğrenciyi derslerine kayıt ettirebilirken, ülkemizde öğrenci bulamamaktan ötürü fakültelerin 

kapatılıyor olması oldukça düşündürücüdür. “Yapay Zekaya Giriş” adlı tek bir dersi başarı ile 

tamamlayan öğrencilerin tamamına yakınına üst düzey iş tekliflerinde bulunulduğu göz önüne alınırsa, 

ülkemizde 4 senelik programları bitirip işsiz kalan yüzbinler varsa yükseköğretim sistemimizi ve 

eğitim politikalarımızı tekrar gözden geçirmek durumundayız. 

Ancak bu tekrar gözden geçirme sadece yükseköğretimle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda okul 

öncesi eğitiminden başlayan bir zihniyet değişimini içermelidir. Tabii ki zihniyet değişimi için gerekli 

en önemli 2 kavram “Süreklilik Duygusu” ve “Kurucu Felsefe”dir.  

Türk eğitim sisteminin en temel problemi kendisine dair bir süreklilik duygusu olmadığı için 

topluma yönelik bir süreklilik algısı oluşturamamasıdır. Başarılı eğitim politikalarının merkezinde 

süreklilik kavramı yatar. Sürekliliğe meydan okuyan her gelişme, her politik kopuş, eğitimde şiddetli 

ve doku bozucu sarsıntılar yaratır. Türk Eğitim Sistemi yıllarca bu tür sarsıntılara mahkum oldu, bu 

sancıyı hissetti. Bu sancı, kesişmelerine hemen hiçbir şekilde müsaade edilmeyen, biri batı merkezli 

diğeri yerli iki farklı medeniyet projesinin kavgasından kaynaklandı.   Son dönemde ortak milli bilince 

dair yaşanan kırılma ve çatışmalarda yeni bir kurucu paradigmanın ortaya çıkması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Ancak bu kurucu paradigmanın kendinden önceki paradigmaların ilkelerini var olan 

tarihsel ve maddi koşulları. göz önüne  alarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu kurucu 

paradigmanın yerli ve milli olmasının ve aynı zamanda küresel planda işlevsel bir rol üstlenebilmesi 

ancak kendinden önceki paradigmaların var olan sorunlarını çözümleyip toplumsal kırılmaları 

gidermesi ile mümkün olabilecektir. Dikkat edilmesi gereken temel husus bütün insanlığın sorunları 

ile hemhal olmayan ve bütün insanlık mirasını kucaklamayan bir eğitim felsefesi gerçek anlamda 

kurucu ve medeniyet inşa edici bir felsefe geleneği ve bunun sonucu olan bir eğitim politikası olarak 

ön plana çıkamaz. Aydınlanma ile beraber insanlık mirasının sürekliliğinde meydana gelen ayrışma ve 

kopuşun giderilmesi ve ortak bir insanlık mirasının inşa edilmesinin zamanı gelmiştir. Ve bu sürece, 

ülkemizde yeniden kurgulayacağımız bir eğitim felsefesi ve bu felsefenin ayakları üzerine inşa 

edeceğimiz bir eğitim politikası ile katkı ve önderlik sağlayabiliriz. Anadolu Toprakları Doğu ve Batı 

medeniyet ve paradigmalarının buluşma noktası olarak bunu gerçekleştirebilecek kültürel, sosyal, 

politik ve felsefi mirasa sahiptir. Bugüne kadar bu sürecin başarılı olamayışının sebebi, politika 

geliştirme süreçlerinde bütünü kaybedip parçalar üzerinden yol alınmaya çalışılmasıdır. Örneğin 

yapılandırmacı eğitim paradigması epistemolojik düzlemde ve teknik uygulamalar bağlamında eğitim 

politikamıza uygulanmaya çalışılmış, ancak ontolojik, tarihi ve kültürel bağlamlarla ilişkisini 

kurabilecek kurucu bir felsefe ile taçlandırılmadığı için beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştır. 

Kurucu eğitim felsefesinin en önemli ayağı DERİNLİK problemidir. Derinlik sorununu 

çözmenin ilk ayağı şeffaf ve hesap verebilir politikalar üretmekten geçer. Singapur ve Finlandiya 
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eğitim politikalarındaki temel başarıda “Intelligent Accountability” olarak adlandırılan Akıllı Öğretim 

Sistem tasarımları ve mühendisliği çalışmalarının öncelenmesi yatmaktadır. Artık konu ve alan 

merkezli eğitim anlayışından proje ve problem merkezli eğitim anlayışına geçmek zorundayız. Bu 

dönüşümü başaran ülkeler 21 yüzyıl küresel ekonomisinde öncül rol oynayacaklardır. Bunu başarmak 

içinde akıllı Öğretim Sistem tasarımları ve mühendisliği anabilim dallarını açmalı ve küresel dönüşüm 

sürecine liderlik edecek kurucu eğitim felsefemizi oluşturmalıyız. Almanya, ABD ve İngiltere bu 

dönüşümü gerçekleştirememenin sancısını yaşamaktadır. Derhal ve biran önce alan ve konu merkezli 

eğitim anlayışı ile Test merkezli değerlendirme süreçlerini terk etmeli, analiz, sentez, yorum ve 

eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerileri ön plana çıkaran stratejilerle sistem tasarım 

süreçlerini çeşitlendirmeliyiz ve böylelikle Yüksek düşünceyi, yüksek sanatı, Yüksek edebiyatı, 

derinlikli bilimsel algıyı ön plana çıkaracak kurucu eğitim felsefesini oluşturmalıyız. Bugüne kadar 

yatay ve dikey boyutlar açısından önemli oranda ilerleme sağlanmış olan Türk Eğitim Sisteminin, 

DERİNLİK merkezli ilerleme sağlaması yeni medeniyet inşa iddiasının olmazsa olmaz koşuludur. 

 Kurucu eğitim felsefesinin 2. ayağı DÜŞÜNCE BİRLİĞİ oluşturmaktır. Farklılıklarla yan 

yana yaşayabildiğimiz ve onları hazmedebildiğimiz ölçüde düşünce birliğini geliştirebiliriz. Ancak 

birlikte yaşama,  öyle lütuf diye verilen bir şey değildir: Uğruna emek harcamak ve çaba sarf etmek 

gerekir. Derinlikli düşünceyle, yüksek sanat ve edebiyatla, derinlikli siyaset ve eğitimle olur ancak 

birlikte yaşamak.  

Derinlikli düşünce için,  ruhumuzla bedenimizi, aklımızla gönlümüzü, geçmişle gelecegi, 

düşünceyle sanatı, bilgiyle gelenegi, ilimle irfanı birleştirmek gerekir.  

Farklılıkla bir araya gelmek cesaret ister. Alman Felsefeci Gadamer, birbirimizi anlamanın ön 

koşulunun öncelikle kendi doğru bildiklerimizin yanlış olabileceğini kabullenmekle, ve kendi 

gerçekliğimizi riske etmeyi göze almakla mümkün olabileceğini söylemiştir. Acaba aramızda kaçımız 

kendi gerçeklerimizi ve doğrularımızı riske etmeye hazırız! Peki ya okullarda aldığımız eğitim ne 

kadar bizlere ezberletilen gerçekleri riske atma fırsatı tanımaktadır? 

Kongremizin amacı bu sorunları masaya yatırıp çözüm önerileri üretmektir. 4 gün boyunca 16 

ülkeden 1100 akademisyenin sunacağı 600 bildiri, 4 çalıştay ve 2 özel oturum, 33 çalışma komisyonu 

önderliğinde geleceği inşa sürecine katkı sunmaya çalışacaktır. 

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

Saygılarımla, 

Doç .Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı  
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests; 
As the president of the Turkish Educational Research Association, I wish to extend a warm 

welcome to all congress participants. We are delighted and honored to host the Eight International 
Congress of Educational Research at Çanakkale Onsekiz Mart University. I would like to express my 
special thanks to Prof. Dr. Yücel Acer, the Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, for hosting 
the conference at his university; to Assoc. Prof. Dr. Yusuf Tekin, the Undersecretary of Ministry of 
National Education, for his valuable contribution to the congress. 
 

It is my great pleasure to inform you that more than 900 congress delegates from 16 countries 
will present 512 papers and 28 posters in four days. The congress will also host 4 workshops and 2 
special sessions. The theme of this year’s congress is "Quality Assurance in Higher Education and 
Accreditation of Faculties of Education."  
 

The congress is supported and sponsored by Turkish Ministry of National Education, 
International Association of Educators (INASED), World Education Research Association (WERA), 
European Educational Research Association (EERA), and International Association of Qualitative 
Inquiry (IAQI). I would like to express my special thanks to the chairs of the organization committee, 
Assist. Prof. Dr. Enver Yolcu, Assoc. Prof. Dr. Salih Zeki Genç and Assist. Prof. Dr. Martina Riedler, 
and to all members of the organization and review committees for their invaluable support and 
cooperation in organizing the congress in Çanakkale. I also would like to thank to the supporting 
organizations and sponsors. 
 

Today we have special guests as the keynote speakers of the congress: Prof. Dr. Lejf Moos, 
Prof. Dr. Walter Feinberg, Assoc. Prof. Dr. Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr.  Mustafa 
Safran, Prof. Dr. Ahmet Aypay ve Assoc. Prof. Dr. Bayram Çetin. I would like to express my gratitude 
to them for their valuable contribution to the congress.  
 

I am wishing the best to all congress participants in Çanakkale and hoping to meet you next 
year at the Ninth International Congress of Educational Research. 

 

Sincerely; 

 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 
President 

Turkish Educational Research Association 
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Değerli Akademisyenler/Katılımcılar, 

İlkini 2009 yılında, 700 civarında akademisyenin katılımıyla Çanakkale’de gerçekleştirdiğimiz Eğitim 
Araştırmaları Kongresi’nin sekizincisini yine Çanakkale’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlemiş olmanın heyecanını yaşıyoruz.  

Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler 
Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile düzenlediğimiz bu yılki kongremizin ana temasını 
"Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu" olarak belirledik.  

Bilindiği gibi Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanları’nın 1998 yılında Sorbonne 
Bildirgesi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı oluşturma görüşünü önermesiyle başlayan ve 1999 yılında 
da 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanlarının imza atarak başlattıkları Bologna Süreci’nin 
temel hedeflerinden ikisi, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” ile “Yükseköğretimde Akreditasyon”dur. 

Bologna Süreci’ni takip eden ve katkı sağlayan on paydaşın arasında öne çıkan dört organizasyondan 
biri olan Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Avrupa Birliği - European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA)’nin misyonu “Yüksek düzeyde Avrupa yüksek eğitim kalitesi bakım ve 
geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmak ve Avrupa Yükseköğretim Alanı boyunca kalite güvencesinin 
gelişmesi için önemli bir itici güç olarak hareket etmek” şeklinde tanımlanmıştır.  

Yükseköğretimde akreditasyon ise; bir yükseköğretim kurumunun ya da yükseköğretim kurumu 
tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal-uluslararası düzeyde belirli performans 
standartlarına sahip olma düzeyini ortaya koymayı amaçlayan bir sistemdir. Akreditasyon, hem yükseköğretim 
kurumunun kendi kendini dönemsel olarak değerlendirmesine hem de yükseköğretim kurumunun kurum dışı 
bağımsız akreditasyon ajansları tarafından değerlendirilmesine imkân veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir. 
Bir başka ifadeyle, yükseköğretimde akreditasyon, akademik kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğunun aracıdır. 

Tüm bu gerekçelerle, Bologna Süreci’nin de önemli ilkelerinden olan kalite güvencesi ve 
akreditasyonun kongremizin ana teması olması, yükseköğretimin kalitesinin artırılabilmesi ve güvence altına 
alınabilmesi ile bu bağlamda kalite güvencesinin göstergesi olan akreditasyonun kongremizde enine boyuma 
tartışılabilmesine bir fırsat yaratmış olmaktan gururluyuz.  

Kongremizin ev sahipliğini üstlenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bilim, kültür ve 
sanat alanlarında ülkemiz ve uluslarası düzeyde önemli katkı sunan bir üniversite olması yanında, kongre kültürü 
ve organizasyon başarıları ile de öne çıkan bir üniversite olarak 24. yılını geride bırakmaktadır. Bu vesileyle, 
EAB olarak düzenlediğimiz kongremize sağladığı maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen ÇOMÜ Rektörü 
sayın Prof. Dr. Yücel ACER’e şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.  

Ayrıca; kongremizin çağrılı konuşmacılarına; bildiri ya da posterleriyle Türkiye’den ve yurt dışından 
kongremize katılan değerli bilim insanlarına; kongremizin aksamadan gerçekleşebilmesi ve 
sonuçlandırılabilmesi yolunda değerli katkıları olan Kongre Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program 
Başkanlarına ve Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim 
üyelerine ve maddi destekleriyle işimizi kolaylaştıran tüm sponsorlarımıza Kongre Düzenleme Kurulu adına 
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Saygılarımızla 

 

Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Düzenleme Kurulu Eş Başkanı 
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Dear Academicians and Participants, 

We feel really excited to organize the Eighth International Congress of Educational Research, the first 
of which was in Çanakkale and was carried out with the participation of 700 academicians in 2009, once again in 
Çanakkale hosted by Çanakkale Onsekiz Mart University.     

We have decided the theme of this year’s Congress to be “Quality Assurance in Higher Education and 
Accreditation of Faculties of Education". The congress will be organized with the contributions of European 
Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of 
Educators and International Association of Qualitative Research. 

As known, Bologna process was started by the opinions of French, Italian, German and English 
Ministers of Education suggesting a shared higher education scope in 1998 with the Sorbonne Declaration. The 
two aims of the process, which was officially started in 1999 with the signatures of 29 Ministers of European 
countries in charge of higher education, are “Quality Assurance in Higher Education” and “Accreditation in 
Higher Education”.  

The mission of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), being 
one of the ten followers and contributes of the Bologna Process and  one of the four featured organizations, was 
defined as to drive the development of quality assurance by representing agencies internationally, supporting 
them nationally, and providing them with comprehensive services and networking opportunities and to work as a 
pioneer to develop the quality assurance in the scope of European Higher Education.  

And Accreditation in Higher Education is a system which aims to reveal whether a higher education 
institution or a program of higher education institution has certain performance standards at national and 
international level. Accreditation is a volunteer quality assurance system which not only enables the institution to 
assess its practices periodically, but also to be assessed by other independent accreditation agencies. In other 
words, Accreditation in Higher Education is a tool for the development of academic quality and for building 
responsibility for each participant’s own actions.  

As a result of these motives, we are proud to carry out the congress with the main theme of quality 
assurance and accreditation which are of the important principles of the Bologna Process. Also, we are proud to 
create an opportunity to discuss the issues such as developing the quality of higher education, enabling quality 
assurance in higher education, and achieving accreditation which is indicator of quality education in detail.  

Hosting the congress and providing great contributions to the fields of science, culture and art both at 
national and international levels, Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU), prominent for its congress 
culture and organizational successes, has been on duty for 24 years. Thus, we, as Educational Research 
Association, really appreciate the moral and material support of the Rector of ÇOMU, Prof. Dr. Yücel ACER for 
our congress.   

Additionally, we, as organization committee of the congress, are very thankful to the plenary speakers 
of the congress, to the scientist participating the congress with their posters and oral presentations from Turkey 
and abroad, to the members of the congress organization committee having great contributions to the congress, 
to the program chairs and the members of the congress, to the academicians in the referee board having great 
contributions in assessing the papers of the congress, and to all the sponsors of the congress for their material 
support which eases our job to a great extent.   

Best regards 

 
    Assist. Prof. Dr. Enver YOLCU    Assoc. Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Chair of the Organization Committee Chair of the Organization Committee 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öz anlayış puanlarının ve bağlanma stilleri alt 
boyutlarının (güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma)  çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, ebeveyn 
tutumu ve doğum sırası) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve öz-anlayış düzeyi ile bağlanma stilleri 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’ nin farklı birimlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler. 1-4. Sınıf arasındaki 
toplam 437 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Öz-Anlayış Ölçeği ve İlişkiler Ölçeği Anketi ile elde 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ilişkiler ölçeği alt boyutu olan korkulu bağlanma düzeyi açısından kız 
öğrencilerin; güvenli bağlanma düzeyi açısından ise erkek öğrencilerin ortalama puanlarının daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Sınıf düzeyleri bakımından ikinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre saplantılı 
bağlanma düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin Öz anlayış düzeyleri 
açısından ebeveynlerin tutumlarından demokratik ve ilgili tutum benimseyenlerin lehine manidar farklılıklar 
bulunmuştur. Ayrıca öz anlayış düzeyi ile ilişkiler ölçeği alt boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Öz Anlayış, Bağlanma Stilleri, İlişki ölçekleri Anketi, üniversite öğrencileri. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine whether self-compassion levels and sub-dimensions of the 
attachment styles of undergraduate students differentiate according to the various factors (gender, class, parental 
attitude, birth order). The scope of this study is comprised of 437 undergraduate students being selected from 
first to the fourth grades students of different units at COMÜ in 2015-2016 academic year. Study data has been 
obtained by being carried out self compassion scale and relationships scale questionnaire. According to the study 
results, it has been seen that while the mean point of girls is higher than boys' in terms of fearful attachment that 
is sub-dimension of relationship scale, with regards to secure attachment level boys' mean point is higher than 
girls'. In terms of class level, the preoccupied attachment level of second grade students is higher than fourth 
grade students. With regards to self compassion levels of students, meaningful differences have been found on 
behalf of the students adopting democratic and concerned attitudes among parental attitudes. Also, low-level 
meaningful relationships have been found between sub-dimension of self-compassion level and relationship 
scale.  

Key words: self- compassion, attachment styles, relationships scale questionnaire, university students. 
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GİRİŞ 

Yaşamın ilk yılları bireyin hayatının temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki yaşantılar, 

ebeveyn tutumları ve uyaranların; benliğin oluşması, çeşitli davranış kalıplarının geliştirilmesi, 

değerlerin oluşmasında etkili olduğu kabul edilmektedir. Bebeklik ve çocukluk döneminde temelleri 

atılan duygusal bağ ve yine aynı dönemlerde oluşan benlik algısının yansıması olarak kabul edilen öz 

anlayış kavramının bireyin tüm yaşamını etkilediği varsayılmaktadır. 

Bebeklik ve çocukluk yılları diğer dönemlere göre oldukça hızlı değişimlerin olduğu yıllardır. 

Davranış bilimlerine göre, bebeklik ve çocukluk döneminde belirginleşen kişilik, bireyin ileri 

yıllardaki davranış kalıplarını, değerlerini, kendini algılayışını, ilgilerini ve onu diğer insanlardan 

ayıran temel özellikleri temsil eder (Albayrak, 1997). 

Öz Anlayış  (Self- Compassion) 

Hayatın belli evrelerinde bireyler, başarısızlık, tükenmişlik duygusu, hüzün, kendini yargılama 

ve keder gibi negatif duygular yaşayabilmektedirler.  Kendine duygusal yönden zarar vermeden başa 

çıkabilmek ve yaşanılan olumsuz durumların hayata dair olduğunu, her insanın başına gelebileceği 

fikrini kavraması kişinin kendini haksız şekilde yargılamasını engelleyecek, hayatı keyifli ve 

yaşanılabilir kılacaktır. Bireylerin negatif duygularla başa çıkabilmesi için öz-anlayışlarını 

geliştirebilmeleri gereklidir (Sarıcaoğlu ve Arslan, 2013). Öz anlayış kavramının tanımı, anlayış 

kavramından veya anlayışlı olmanın tanımından çok da farklı değildir (Deniz, Arslan, Özyeşil, ve 

İzmirli, 2012). Çünkü anlayış kavramı, diğer bireylerin üzüntülerine karşı açık, hassas ve şefkatli 

olmayı, başkalarının acılarını sıkıntılarını hafifletme arzusunu ve hata yapan, başarısız olan kişilere 

karşı sabır, nezaket ve önyargılardan arınmış bir anlamayı içerir (Deniz, Kesici ve Sümer, 2008; Deniz 

ark., 2012). Öz Anlayış kavramı ise bireyin kendisine karşı anlayışlı olma durumudur. 

Öz anlayış kavramı uzak doğu felsefesinde yüzyıllardan beri yer almasına rağmen, batı 

psikolojisinde yeni bir kavram sayılabilir (Dilmaç, Deniz ve Deniz, 2009). Neff (2003)’in geliştirdiği, 

çıkış noktası Budist felsefeye dayanan öz anlayış kavramı bireyin acı, üzüntü, başarısızlık ve 

tükenmişlik duygularını hissettiğinde kendini yargılamadan, kendine karşı nazik ve özenli davranması, 

yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle kendini yaşamdan soyutlamak yerine bu durumu insan 

olmanın bir parçası olarak görmesi, negatif duygulara ve düşüncelere yoğunlaşmak yerine mantık 

çerçevesinde çözüm yolları araması olarak tanımlanmıştır (Özyeşil, 2011; Dilmaç ve ark., 2009; 

Tatlılıoğlu, 2010; Deniz ve ark., 2012). Öz anlayış bireyin iyi hissetmesini sağlayacak önleyici 

davranışların artırılmasını esas alır. Bireyin imkânı olduğunda acı verecek durumlardan kendini 

korumanın, duygularının bilincinde olmanın ve elem veren düşünce ve hisleri yok saymak yerine 

anlayışla karşılamanın gerekliliğini ifade eder (Tatlılıoğlu, 2010). Bireyin, üzgün ve zayıf hissettiği, 

hata yaptığı durumlarda öz anlayışın üç temel öğesi ortaya çıkar. 
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Kendine Şefkat (Self- Kindness)  

Bireyin kendine karşı yargılayıcı ve eleştirici olmak yerine daha anlayışlı olma eğilimidir. 

Kendine karşı müsamahalı olan bireyler, olumsuz durumlar yaşadığında kendilerini acımasızca 

eleştirmez ve yargılamazlar (Deniz ve ark., 2012; Sarıcaoğlu, 2011; Sümer, 2008). Öz anlayış bireyin 

başarısızlık durumunda yenilgi ve suçluluğa kapılmadan, kendini sert ve kırıcı bir şekilde 

eleştirmeden, kendine özgü ideal standartlar oluşturarak, sabır ve özenle doğru davranışlara kendini 

yönlendirebilme becerisidir(Neff, 2003). Başarısızlık durumunda, hatalara, olumsuzluğa yoğunlaşmak 

yerine “Acıdan kaçınarak kendi özgürlüğümüze, mutlu olmaya ve kendimizi iyi hissetmeye” 

odaklanmak gerekmektedir (Tatlılıoğlu, 2010; Sümer, 2008). 

Ortak Paydaşım (Common Humanity)  

Ortak paydaşımı benimseyen bireyler, acı veren bir durum yaşadıklarında ya da başarısız 

olduklarında kendilerini yalnız ve başkalarından farklı hissetmek yerine, pek çok insanında kendileri 

gibi hissettiğini, bu durumun tüm insanlığın yaşayabileceği bir durum olarak görür, sahip oldukları 

yaşamdan hoşnut olur ve yaşamlarından doyum sağlarlar (Neff, 2011; Deniz ve ark. 2012; Tatlılıoğlu, 

2010). Başarısızlıkla karşılaştıklarında, kendi kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktan, sert ve acımasız 

eleştirmekten ziyade, bu durumun insan olmanın bir parçası olduğu bilinciyle hareket ederler (Neff, 

2003; Tatlılıoğlu, 2010). Ortak paydaşım, kişinin olumsuz yaşantılarından, sıkıntı ve acı veren negatif 

duygularından kaçmak yerine, bu negatif yaşantıları, ne olduklarından fazla ne de az görerek olduğu 

gibi algılaması, olumlu yönde kendi faydasına düzenlemesidir (Deniz ve ark. 2012; Özyeşil, 2011). Bu 

düzenleme süreci ise merhamet, müsamaha ve insanı insan yapan ortak değerler çerçevesinde 

gerçekleşir.  

Ortak paydaşımın çıkış noktası evrensel değerlerdir. Ortak paydaşımı içselleştiren kişiler 

eşitlik, adalet, bağımsızlık, hoşgörü gibi kültürel değerlere sahip, farklı kültür ve yaşam tarzlarına da 

saygılıdırlar. Adalet özgürlük eşitlik gibi temel demokratik değerlere inanırlar, hayatlarını ve insan 

ilişkilerini bu değerler ışığında dizayn ederler. Hem kendilerine hem de çevresinde ki diğer bireylere 

nezaketli, hoşgörülü ve müsamahalı davranırlar (Tatlılıoğlu, 2010). Çünkü ortak paydaşım, tüm 

kültürlerin özünde ve evrensel değerlerin temelinde bulunmaktadır (Sümer, 2008).  

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)  

Bilinçli-farkındalık, yargılamanın süzgeci veya merceği olmadan, yaşanan durumun 

tamamıyla farkında olmaktır (Sümer, 2008). Birey yaşamı boyunca birçok acı verici duygularla 

karşılaşsa bile, onların etkisi altında kalmadan, önyargılarının farkına vararak bunları kabul etmesidir. 

Dolayısıyla bilinçli farkındalık, kişinin, negatif duyguları ortaya çıktığında bu hisleri olduğu gibi kabul 

ederek değiştirmeye ya da bastırmaya çalışmadan, kendini yargılamadan, olumsuz duygulara ilişkin 
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objektif bakabilmeyi tercih etmesidir (Tatlılıoğlu, 2010). Bilinçli farkındalık bize merhamet, sevgi ve 

affedicilik hislerini kazandırarak öz anlayışımızı geliştirir. İyilik halinin sağlanabilmesi ve 

çoğaltılabilmesi için bilinçli farkındalığın önemi pek çok felsefi, tinsel ve psikolojik akımlar 

tarafından da vurgulanmaktadır (Özyeşil, 2011). Bilinçli farkındalığı yüksek olan kişiler, kendilerine 

ızdırap veren, kötü hissetmelerine sebep olan durumlara maruz kaldıklarında, bu negatif duyguların 

esiri olmak ve bunları kişiselleştirerek aşırı anlamlar yüklemek yerine, durumun farkında olup, kendini 

acımasız bir şekilde yargılamaz, kendini anlamaya çalışarak, öz şefkatini artırır.  

Öz anlayışın üç temel öğesi de birbirinden farklı kavramlar olsa da, birbirleriyle ilişkili ve 

etkileşim halindedirler. Sonuç olarak, kişinin öz anlayış seviyesi yükseldikçe, kendine olan bakış açısı 

da olumlu yönde gelişir, negatif düşüncelerin ve duyguların etkisi azalır ve başına gelen istenmedik 

olaylardan hayat tecrübesi edinme yolunu seçer (Deniz, ve ark., 2008).   

Bağlanma 

Bağlanma, insanların kendileri için önemli gördükleri kişilere karşı geliştirdikleri güçlü 

duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowbly, 1973, 1982; Güngör, 2000). Çocuğun bağlılık 

gösterdiği kişiden ayrıldığında, onun huzursuzluk ve karşı koyma gibi tepkilerde bulunması da önemli 

bir bağlılık ölçütü olarak görülmektedir (Aydın, 2000). Bağlanma süreciyle ilgilenen birçok kuramcıya 

göre; anne ve çocuk arasındaki bağlanma stres veya korku yaratan durumlarda birbirine destek olma 

ve rahatlatma sürecini içermektedir (Tüzün ve Sayar, 2006). 

Bağlanma kuramına ilişkin birçok yaklaşım olmasına rağmen en fazla kabul gören yaklaşımlar 

J. Bowbly ve M. S. Ainsworth’ nin yaklaşımlarıdır. Bowlby’ in bağlanma kuramının temelinde üç 

temel fonksiyon yer alır. Bunlar annenin bebeğin dış dünyayı keşfi sırasında ihtiyaç duyduğunda 

güvenli üs olarak güvenebileceği bir ortam sunması, fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve hayata dair 

bir güvenlik duygusu geliştirebilmesidir. Bowlby, bu gereksinimler yeterli düzeyde karşılanmadığı 

takdirde, çocukta oluşan öz benlik algısı ile ilgili patolojik bir durumun gelişebileceğini öne 

sürmüştür. 

Mary Ainswoth, Bowlby’ in ortaya koyduğu kuramı deneysel olarak işlemiş ve kuramın 

gelişmesine katkı sağlamıştır. “Yabancı Durum”  adını verdiği deneylerde sekiz dakikalık periyodla 

annelerin odadan ayrılarak yabancılarla tek başlarına kalmaları sonucunda anneye verdikleri tepkileri 

incelemiştir. Anneyle ayrılma ve buluşma anlarına odaklanarak güvenli bağlanma, kaygılı/tutarsız ve 

kaçınan bağlanma olarak üç bağlanma stilini ortaya koymuştur. Güvensiz bağlanma; kaygılı/tutarsız 

ve kaçınan bağlanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Kaçınan tipte bağlanma geliştirmiş olan çocuklar 

annenin varlığında anneye karşı ilgi veya tepki vermeyen; adeta annelerini görmezden gelen 

çocuklardır. Annenin yokluğundan fazlaca etkilenmezler; tekrar bir araya geldiklerinde anneden uzak 

durma ve dikkatlerini oyuncaklara odaklamayı tercih ederler. Anneye sürekli yapışık olan, eteğinden 
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ayrılmak istemeyen, yabancı bireyin varlığını reddeden, etrafına ve oyuncaklarına çok az ilgi gösteren, 

anne odadan ayrıldığı zaman sürekli ağlama, kaygı ve gerilim gösteren çocuklar kaygılı, tutarsız 

bağlanma geliştirmişlerdir. (Aydın, 2005).   

Bağlanma stilleri ile ilgili olarak Bartholomew ve Horowitz (1991), çalışmaları sonucunda 

“Dörtlü Bağlanma Modeli” adını verdikleri bir model ortaya koymuşlardır. Bağlanma stillerini 

belirleyen ana temalar “Benlik” ve “Başkaları Modeli”dir. Benlik modelinin olumlu olması 

başkalarının onayına ihtiyaç duymaksızın özsaygının yüksek olması ve kendini sevebilmesi anlamına 

gelmektedir. Benlik modelinin olumsuz olması ise özsaygısının düşük olması ve davranışlarında 

başkalarının onayını almaya ihtiyaç duyması şeklinde yorumlanmaktadır. Dörtlü bağlanma modeli; 

güvenli bağlanma, korkulu bağlanma, saplantılı bağlanma ve kayıtsız bağlanma şeklinde dört temel 

başlıkla ele alınmaktadır. Güvenli bağlanma, kişinin hem benlik algısının ve hem de başkalarını 

algılamasının olumlu olması şeklinde tanımlanırken korkulu bağlanma, hem benlik algısının ve hem 

de başkalarını algılamasının olumsuz olması şeklinde açıklanmaktadır. Benlik algısı olumsuz, 

başkaları algısının olumlu olduğu bağlanma stili saplantılı bağlanmayı, olumlu benlik algısı, olumsuz 

başkaları algısı ise kayıtsız bağlanmayı açıklamaktadır. 

Alan yazın taramalarında bağlanma ve bağlanma stillerinin çeşitli yönlerden incelendiği 

görülmektedir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak kişiliğin ilk oluşumundan itibaren yaşam boyu 

ilişkilere yansımaları incelenmiştir. Ancak batı literatürüne yeni girmesinin de etkisiyle öz anlayış 

kavramı ile ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Oysa ki özellikle dörtlü bağlanma 

modeli göz önünde bulundurulduğunda kişinin kendini algılaması, anlayışlı ve şefkatli olması ile 

çevresindekileri algılaması, güvenmesi gibi olguların kişiliğin ilk dönemlerine kadar gidebilecek 

süreçler olduğunu ortaya koymaktadır. Bağlanma stilleri ve öz anlayış arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, bireylerin yaşamının ilk yıllarında olumlu bir kişilik geliştirmeye katkı sağlayabilmesi 

bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.   Dolayısıyla bağlanma ve öz anlayış arasındaki ilişkinin 

nasıl olduğu, hangi değişkenler arasında fark odluğunun belirlenmesi ile alan yazına getireceği 

katıkların önemli olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın problemini, üniversite 

öğrencilerinin öz-anlayışları ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkilerin araştırılması oluşturmaktadır.    

Araştırmanın Amacı 

Üniversite öğrencilerinin öz anlayış puanlarının ve bağlanma stilleri alt boyutlarının (güvenli, 

korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma)  çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, ebeveyn tutumu ve 

doğum sırası) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve öz-anlayış düzeyi ile bağlanma stilleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.  
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YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklı birimlerinde öğrenim görmekte olan 435 öğrenciden 

oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Çalışma Grubunda Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet   N      %    
Kadın  
Erkek 

 350  80.459    
 85  19.540 

 TOPLAM  435  100    
 

Veri Toplama Araçları 

Öz-Anlayış Ölçeği 

Öz-anlayış ölçeği, Neff (2003) tarafından geliştirilmiş, Deniz ve ark. (2008) tarafından Türkçe 

güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır. Türkçe’ ye uyarlanan Öz-Anlayış Ölçeğinde orijinalinden 

farklı olarak, ölçek tek boyutlu bir yapı göstermiştir. Madde toplam korelasyonunda .30’un altında 

kalan 2 tane madde de ölçekten çıkartılarak toplam 24 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Öz-anlayış 

ölçeğinin orijinali 6 alt boyutu içeren 26 maddeden oluşmaktadır. “Hemen hemen hiçbir zaman=1” ve 

“Hemen hemen her zaman=5”şeklinde 5’li likert tipi ölçekle, ölçeği dolduranlardan belirtilen durumla 

ilgili tutumlarını derecelendirmeleri istenmektedir.  Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 ve test-tekrar test 

korelasyonu .83 olarak hesaplanmıştır.  

İlişkiler Ölçeği Anketi 

İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA), Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilmiş bir 

ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Sümer ve Güngör (1994) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 

toplamda 30 maddeden oluşmuş ve dört bağlanma stili olan güvenli, saplantılı, korkulu ve kayıtsız 

bağlanmayı ölçmeyi amaçlamıştır. İlişki Ölçekleri Anketi, “Hazan ve Shaver’ın (1987) bağlanma 

ölçümündeki paragraflarından, Bartholomew ve Horowitz’in (1991) İlişki Anketi (İA) ve Collins ve 

Read’in (1990) Yetişkin Bağlanma Ölçeği’nde kullanılan maddelerden oluşturulmuştur. Katılımcılar, 

her bir maddenin kendilerini ve yakın ilişkilerdeki genel tutumlarını ne derece tanımladığını 7 

basamaklı bir ölçek üzerinde işaretlemişlerdir (1 = beni hiç tanımlamıyor; 7 = tamamıyla beni 

tanımlıyor). Güvenli ve kayıtsız bağlanma stilleri beşer maddeyle ölçülürken, saplantılı ve korkulu 

bağlanma stilleri dörder madde ile ölçülmektedir. Sümer ve Güngör (1999; Hamarta, 2004), yaptıkları 

geçerlik-güvenirlik çalışmasında İÖA’ nın güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı olmak üzere toplam 
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dört faktör yapısından oluştuğunu belirlemiştir. Ayrıca ölçeğin test tekrar test yöntemi ile tüm 

boyutlarda güvenirlik katsayılarını .49 ile .61 arasında bulmuştur.  

Verilerin Analizi 

Verileri SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin öz 

anlayışı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpım 

korelasyon kat sayısı tekniği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri, öz anlayışları 

ile cinsiyet değişkenleri arasındaki farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla da t testi, sınıf 

düzeyi, ebeveyn tutumları ve doğum sırası değişkenlerine göre bağlanma stilleri alt boyutlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla da tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. varyans 

analizinden önce gruplar arasında varyansların homojenliği test edilmiştir. Ayrıca hem bağlanma 

stilleri hem de öz anlayış ölçeği için çarpıklık değerleri incelenmiş ve -1 ile +1 arasında olduğu tespit 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre anlamlı 

fark olup olmadığına ilişkin t-testi tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Bağlanma Stilleri Puan Ortalamalarının Cinsiyetlerine Göre t-testi Sonuçları 
Alt boyutlar Cinsiyet  N  Ortalama  Ss  Sd t P 
Güvenli bağlanma Kadın  335 3.95 .92  413 -2.43 .02 

Erkek 80 4.23 .90  
Korkulu bağlanma Kadın  343 4.58 1.24  424 2.09 0.4 

Erkek 83 4.26 1.13  
Kayıtsız bağlanma Kadın  335 4.51 .89 98.325 1.10 .19 

Erkek 78 4.35 1.19  
Saplantılı bağlanma Kadın  337 3.88 1.15  416 -1.17 .24 

Erkek 81 4.05 1.25 
    p<0.05 
 

Öğrencilerin bağlanma stilleri puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları 

incelendiğinde güvenli bağlanma alt boyutunda erkekler lehine anlamlı fark bulunmuştur (t(413)=-2.43; 

p<.05). Bir başka ifadeyle, erkeklerin güvenli bağlanma ortalama puanları ( =4.23) kadınların güvenli 

bağlanma ortalama puanlarından ( =3.95) yüksektir ve korkulu bağlanma alt boyutunun kadın 

cinsiyeti lehine anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bağlanma stilleri puan 

ortalamalarının cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları incelendiğinde korkulu bağlanma alt boyutunda 

kadınlar lehine anlamlı fark bulunmuştur (t(424)=2.09; p<.05). Buna göre, kadınların korkulu bağlanma 

ortalama puanları ( =4.58) erkeklerin korkulu bağlanma ortalama puanlarından ( =4.26) yüksektir. 
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Öğrencilerin bağlanma stilleri puan ortalamalarının sınıf düzeyine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemeden önce varyansların homojenliği test edilmiştir. Buna göre bağlanma 

stillerinin alt boyutları olan güvenli, korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyleri, sınıf düzeylerine göre 

varyansları homojendir [F(3-412)=1.360; F(3-422)=.972; F(3-415)=1.096; p>.05]. Ancak bağlanma stilleri alt 

boyutlarından kayıtsız bağlanma sınıf düzeylerine göre varyansların homojenliği varsayımını 

sağlamamıştır [F(3-410)=3.454; p<.05]. Bu nedenle kayıtsız bağlanma alt boyutuna ilişkin olarak sınıf 

düzeylerinde farklılaşma Brown-Forsythe yöntemiyle incelenmiştir. 

Öğrencilerin bağlanma stilleri alt boyutları sınıf düzeylerine göre anlamlı fark olup olmadığını 

incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 3) 

Tablo 3. Öğrencilerin Bağlanma Stilleri Puan Ortalamalarının Sınıf Düzeylerine Göre Tek Yönlü 
Anova Sonuçlar 

Alt boyutlar Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı 
Fark 

Güvenli 
bağlanma 

Gruplararası 1.721 3 .574 .665 .574 
--- Gruplariçi 355.184 412 .862   

Toplam  356.905 415    

Korkulu 
bağlanma 

Gruplararası 11.505 3 3.835 2.551 .055 
--- Gruplariçi 635.930 423 1.503   

Toplam  647.435 426    

Saplantılı 
bağlanma 

Gruplararası 13.596 3 4.532 3.356 .019 
2-3 
2-4 

Gruplariçi 560.476 415 1.351   
Toplam  574.072 418    

 p<0.05 

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin güvenli bağlanma düzeyleri açısından sınıf 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [F(3-412)=0.665, p>.05]. Buna göre, farklı 

sınıf düzeylerindeki öğrenciler açısından güvenli bağlanma düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark göstermediği söylenebilir. Bağlanma stilleri alt boyutu olan korkulu bağlanma açısından analiz 

sonuçları incelendiğinde ise, üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir [F(3-423)=2.551, p>.05]. Buna göre, farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler 

açısından korkulu bağlanma düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği söylenebilir.  

Bağlanma stilleri alt boyutu olan saplantılı bağlanma açısından sonuçlar incelendiğinde ise, 

üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur [F(.3-415)= 

3.356, p<.05]. Bir başka ifadeyle, üniversite ikinci sınıf öğrencilerin saplantılı bağlanma düzeyleri (

=4.11), üçüncü sınıf ve ( =3.66) ve dördüncü sınıf ( =3.66) öğrencilerden daha yüksektir. Üniversite 

öğrencilerinin kayıtsız bağlanma düzeyleri açısından da sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı Brown-Forsythe ile incelenmiş ve istatistiksel bir farkın olmadığı bulunmuştur [F(.3-

341.141)=1.978, p>.05]. Buna göre, farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler açısından güvenli bağlanma 

düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği söylenebilir. 
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Öğrencilerin bağlanma stilleri puan ortalamalarının ebeveyn tutumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemeden önce varyansların homojenliği test edilmiştir. Buna göre bağlanma 

stillerinin alt boyutları olan güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma düzeyleri, ebeveyn 

tutumlarına göre varyansları homojendir [F(6-406)=.975, F(6-417)=1.513, F(6-405)=.835, F(6-410)=1.063; 

p>.05]. Öğrencilerin bağlanma stilleri alt boyutları ebeveyn tutumlarına göre anlamlı fark olup 

olmadığını incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 3).      

Tablo 4. Öğrencilerin Bağlanma Stilleri Puan Ortalamalarının Ebeveyn Tutumlarına Göre Tek Yönlü 
Anova  Sonuçları 

Alt 
boyutlar 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı Fark 

Güvenli 
bağlanma 

Gruplararası 1.87 2 .93 1.08 .33 
--- Gruplariçi 353.41 410 .86   

Toplam  355.28 412    

Korkulu 
bağlanma 

Gruplararası 3.29 2 1.64 1.07 .34 
--- Gruplariçi 641.84 421 1.52   

Toplam  645.13 423    

Kayıtsız 
bağlanma 

Gruplararası 1.46 2 .73 .78 .45 
--- Gruplariçi 380.31 409 .93   

Toplam  381.78 411    
Saplantılı 
bağlanma 

Gruplararası 10.58 2 5.29 3.90 .02 Demokratik ve 
ilgili- 
koruyucu ve 
kollayıcı 

Gruplariçi 560.87 414 1.35   
Toplam  571.45 416    

 p>0.05 

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin güvenli bağlanma düzeyleri açısından ebeveyn 

tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [F(2-410)=1.08, p>.05]. Buna göre, 

ebeveyn tutumlarının farklı olması güvenli bağlanma düzeyleri açısından anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Bağlanma stilleri alt boyutu olan korkulu bağlanma açısından analiz sonuçları 

öğrencilerin ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [F(2-421)=1.07, 

p>.05]. Buna göre, farklı ebeveyn tutumlarına sahip öğrenciler açısından korkulu bağlanma düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin kayıtsız 

bağlanma düzeyleri açısından da ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiş 

ve istatistiksel bir farkın olmadığı bulunmuştur [F(2-409)=0.78, p>.05]. Bağlanma stilleri alt 

boyutlarından olan saplantılı bağlanma açısından analiz sonuçları incelendiğinde ise, üniversite 

öğrencilerinin sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2-414)= 3.90, p<.05]. Buna göre, 

farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, 

koruyucu ve kollayıcı olanların saplantılı bağlanma düzeyi ( =4.01), demokratik ve ilgili olanlardan 

düzeyi ( =3.70)  daha yüksektir. 

Bağlanma stillerinin alt boyutları olan güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma 

düzeyleri, doğum sıralarına göre varyansları homojen olduğu tespit edilmiştir [F(3-406)=.89, F(3-416)=.76, 
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F(3-404)=.47, F(3-49)=.95; p>.05]. Öğrencilerin bağlanma stilleri alt boyutları doğum sıralarına göre 

anlamlı fark olup olmadığını incelemek amacıyla te yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo  5) 

Tablo 5. Öğrencilerin Bağlanma Stilleri Puan Ortalamalarının Doğum Sıralarına Göre Tek Yönlü 
Anova Sonuçları 

Alt boyutlar Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı 
Fark 

Güvenli 
bağlanma 

Gruplararası .97 3 .32 .37 .771 
--- Gruplariçi 352.34 406 .86   

Toplam  353.31 409    

Korkulu 
bağlanma 

Gruplararası 2.27 3 .75 .49 .685 
--- Gruplariçi 635.05 416 1.52   

Toplam  637.32 419    

Kayıtsız 
bağlanma 

Gruplararası 5.65 3 1.88 2.03 .108 
--- Gruplariçi 373.75 404 .92   

Toplam  379.40 407    
Saplantılı 
bağlanma 

Gruplararası 5.81 3 1.93 1.40 .241 
--- Gruplariçi 564.55 409 1.38   

Toplam  570.36 412    
 p>0.05 
 

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin güvenli bağlanma düzeyleri açısından doğum 

sıraları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [F(3-406)=0.37, p>.05]. Buna göre, doğum 

sırasının öğrenciler açısından güvenli bağlanma düzeylerinin anlamlı bir fark göstermediği 

söylenebilir. Korkulu bağlanma açısından analiz sonuçları incelendiğinde ise, öğrencilerin doğum 

sıraları arasında anlamlı bir fark olmadığını belirlenmiştir [F(3-416)=0.68, p>.05]. Buna göre, farklı 

doğum sıralarına sahip öğrenciler açısından korkulu bağlanma düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark göstermediği söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin kayıtsız bağlanma düzeyleri açısından da 

doğum sıraları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiş ve istatistiksel bir farkın olmadığı 

bulunmuştur [F(3-404)=2.03, p>.05]. Son olarak bağlanma stilleri alt boyutlarından olan saplantılı 

bağlanma açısından incelendiğinde ise, üniversite öğrencilerinin doğum sırası arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı bulunmuştur [F(3-409)= 1.40, p>.05].  

Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre anlamlı fark olup olmadığına 

ilişkin t-testi tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Öz Anlayış Puan Ortalamalarının Cinsiyetlerine Göre t-testi Sonuçları 

Cinsiyet  N  Ortalama  Ss  Sd t p 
Kadın  350 3.26 .57 433 -.55 .602 
Erkek 85 3.30 .62 

p>0.05 

Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları 

incelendiğinde anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıştır (t(433)=-0.55, p>.05). bir başka ifadeyle, 
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öğrencilerin cinsiyetlerine göre öz anlayış düzeyleri ortalama puanları istatistiksel olarak 

değişmektedir. 

Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemeden önce varyansların homojenliği test edilerek homojen olduğu belirlenmiştir [F(3-432)=.235;  

p>.05]. Öğrencilerin öz anlayış alt boyutları sınıf düzeylerine göre anlamlı fark olup olmadığını 

incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 7). 

Tablo 7. Öğrencilerin Öz Anlayış Puan Ortalamamalarının Sınıf Düzeyine Göre Tek Yönlü Anova  
Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 1.18 3 .39 1.14 .33 
--- Gruplariçi 149.46 432 .34   

Toplam  150.65 435    
 p>0.05 

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin öz anlayış düzeyleri açısından sınıf düzeyine göre 

arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [F(3-432)=1.14, p>.05]. Buna göre, öğrencilerin 

farklı sınıf düzeylerinde olmaları, öz anlayış düzeylerini değiştirmediği söylenebilir. 

Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının ebeveyn tutumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemeden önce varyansların homojenliği test edilmiştir [F(6-426)=1.68, p>.05]. 

Öğrencilerin öz anlayış düzeyleri ebeveyn tutumlarına göre anlamlı fark olup olmadığını incelemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 8). 

Tablo 8. Öğrencilerin Öz Anlayış Puan Ortalamamalarının Ebeveyn Tutumlarına Göre Tek Yönlü 
Anova Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 8.28 2 4.14 12.58 .00 1-2; 
1-3; 
2-3 

Gruplariçi 141.58 430 .32   
Toplam  149.86 432    

p>0.05    1=demokratik ve ilgili; 2= değişken ve tutarsız; 3= koruyucu ve kollayıcı 
 

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin öz anlayış düzeylerine göre, ebeveyn tutumları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F(2-430)=12.58, p<.05]. Bu bağlamda, ebeveyn 

tutumlarının farklı olması öğrencilerin öz anlayış düzeylerini anlamlı bir şekilde değiştirdiği 

söylenebilir. Tutumlar arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla Scheffe 

testinin sonuçlarına göre, değişken ve tutarsız tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarının öz anlayış 

düzeyi ( = 2.96), demokratik ve ilgili tutum gösteren ebeveynlerin çocuklarına göre ( = 3.41)) ve 

koruyucu ve kollayıcı olan ebeveynlere ( = 3.24), göre daha düşük düzeyde öz anlayışa sahip 
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oldukları söylenebilir. Buna göre, demokratik ve ilgili olan ebeveynlerin çocuklarına karşı öz anlayış 

düzeylerinin daha fazla olduğu da söylenebilir. 

Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının doğum sırasına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemeden önce varyansların homojenliği test edilerek homojen olduğu belirlenmiştir [F(3-425)=2.230, 

p>.05]. Öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının doğum sırasına sıralarına göre anlamlı fark olup 

olmadığını incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 9). 

Tablo 9. Öğrencilerin Öz Anlayış Puan Ortalamalarının Doğum Sıralarına Göre Tek Yönlü Anova  
Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı  

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması 

F oranı p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 1.117 3 .372 1.07 .36 
--- Gruplariçi 147.419 425 .347   

Toplam  148.535 428    
  p>0.05 

Anova sonuçları incelendiğinde doğum sırasının öğrenciler açısından öz anlayış düzeylerini 

istatistiksel olarak değiştirmediği söylenebilir. [F(.3-425)=1.07, p>.05]. 

Tablo 10. Üniversite Öğrencilerinin Öz Anlayış  Puan Ortalamaları İle Bağlanma Stilleri Alt Boyutları 
Korelasyon Sonuçları 

   Güvenli Korkulu  Kayıtsız  Saplantılı  Öz anlayış  
Güvenli  Pearson Kor. 1     

P      
N 416     

Korkulu  Pearson Kor -.263** 1    
P .000     
N 408 427    

Kayıtsız  Pearson Kor -.041 .250** 1   
P .411 .000    
N 396 407 414   

Saplantılı Pearson Kor -.003 .428** .000 1  
P .953 .000 .995   
N 402 411 404 419  

Öz anlayış Pearson Kor .161** -.185** .058 -.231** 1 
P .001 .000 .241 .000  
N 416 427 414 419 436 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan ortalamaları ile bağlanma stilleri alt boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelendiğinde kayıtsız ve korkulu bağlanma arasındaki ilişki 

.250 bulunurken saplantılı ve korkulu bağlanma korelasyonu .428 olarak bulunmuştur. Öz anlayış 

düzeyi ve güvenli bağlanma arasındaki ilişki .161 düzeyinde çıkmıştır. Korkulu ve güvenli bağlanma 

stillerinde  -.263,  öz anlayış düzeyi ve korkulu bağlanma arasındaki ilişki düzeyi -.185 bulunurken öz 

anlayış düzeyi ile saplantılı bağlanma arasında -.231 olarak ters yönlü bir ilişki bulunmuştur.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen öz anlayış düzeyleri ile bağlanma stillerinin 

bazı değişkenlere göre incelendiği bu araştırma ile ilgili alan alan yazın incelendiğinde gerek çalışma 

grubu gerekse ölçüm araçları bazında benzer araştırmalara rastlanmamıştır. Ancak alanda yapılan bazı 

çalışmalar; araştırmamızın tartışma kısmına katkı sağlamıştır. 

Araştırmanın bulgularından edilen sonuçlara göre, öz anlayış düzeyi ile ilişkiler ölçeği alt 

boyutları olan korkulu ve saplantılı bağlanma ile negatif yönlü bir ilişki bulunurken güvenli bağlanma 

ile pozitif yönlü ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Güvenli bağlanma; bireyin hem çevreye karşı hem de 

kendine karşı olumlu bakış açısını içerir. Öz anlayış düzeyi yüksek olan bireylerin kendine karşı 

olumlu tutum içinde olması araştırmamızda ortaya çıkan güvenli bağlanma ile öz anlayışın pozitif 

korelasyonunu açıkladığı düşünülebilir. Korkulu ve saplantılı bağlanma olumsuz “Ben” algısının 

varlığını ifade ederken, öz anlayış düzeyi ile negatif yönlü bir ilişkiye neden olabileceği şeklinde 

yorumlanabilir. Çelik (2004)’ in yaptığı çalışma yüksek benlik değerine sahip öğrencilerin güvenli 

bağlanma düzeyinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca ilişkiler ölçeği alt boyutlarından korkulu ve güvenli bağlanma arasında negatif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur. Dörtlü bağlanma modeli güvenli alt boyutunda olumlu benlik, olumlu başkaları 

söz konusuyken korkulu bağlanma alt boyutunda olumsuz benlik, olumsuz başkaları algısı mevcuttur. 

Çalışmada ortaya çıkan ilişki dörtlü bağlanma modelini desteklemektedir. Korkulu ile kayıtsız 

bağlanmada olduğu gibi saplantılı ile korkulu bağlanma arasında da olumlu yönde kolerasyon olduğu 

görülmüştür. Dörtlü bağlanma modelindeki korkulu ve kayıtsız bağlanma alt boyutunda olumsuz 

başkaları algısı, saplantılı ve korkulu alt boyutlarında olumsuz ben algısı hâkimdir. Araştırmamızda 

ortaya çıkan sonuçlar Bartholomew (1991)' in dörtlü bağlanma modeliyle uyumludur.    

İlişkiler ölçeği alt boyutlarından korkulu bağlanma düzeyi açısından çalışma grubundaki kız 

öğrencilerin; güvenli bağlanma düzeyi açısından ise erkek öğrencilerin ortalama puanlarının daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Bartholomew & Horowitz (1991); Blatt & Blass (1990); 

Çelik (2004); Erözkan (2004); Yılmaz (2007) araştırma bulguları bağlanma stilleri açısından 

cinsiyetler arasında bir farklılık olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu sonuçların araştırmanın 

bulgularıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Kültürel farklılıklar olmasına rağmen toplumların 

erkek cinsiyetine atfettikleri rollerden dolayı erkeklerin başkalarıyla ilişki kurmalarında kendine 

güvenme, karşıdakine güvenme, yalnız kalma kaygılarının çok fazla olamaması etkili olabilmektedir 

(Sümer, 2008). Kız çocuklarının ise bebeklik döneminden itibaren çevrenin olumsuz etkilerinden 

korunmaları, yakın ilişkiler konusunda korkutularak yetiştirilmeleri olumsuz ben algısı ile olumsuz 

başkaları algısını kazanmalarında etkili olabileceği düşünülebilir. Ayrıca toplumdaki erkeklerin kızlar 

tarafından güvenilmez algılanmaları başta romantik ilişkiler olmak üzere kızlardaki başkaları modelini 
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olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı kız çocukları kendilerini değersiz görmekte, 

başkalarını ise güvensiz algılamaktadır.  

Yarnell ve arkadaşlarının (2015) 71 makale ve 88 tez üzerinde yapmış oldukları meta analiz 

sonucunda cinsiyet değişkeni açısından çok düşük düzeyde erkekler lehine fark olduğu ortaya 

koymuştur. Ancak dikkate değer düzeyde bir bulgu olmadığı ve konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda 

cinsiyet değişkeni üzerinde durulması gerekmediği sonucuna varılmıştır. Yılmaz (2009)’da, üniversite 

öğrencilerinin cinsiyet değişkenleri ile öz anlayışları arasındaki fark anlamsız bulunmuştur. 

Yaptığımız çalışmadaki ortaya çıkan bulgularda da öz anlayış düzeyi ile cinsiyet arasında manidar bir 

ilişki bulunamamıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında cinsiyete dair bulgular alan yazındakitürdeki 

sonuçlar ile paralellik göstermektedir. 

Sınıf değişkenine göre ise saplantılı bağlanma düzeyi açısından ikinci sınıf öğrencilerin 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilere göre daha yüksek olduğu araştırmanın bir başka sonucudur.  

Erözkan (2004) çalışmasında bağlanma stilleri ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Araştırma bulgularında sınıf değişkeni ile öz anlayış düzeyi arasında anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. Sınıf değişkeni açısından Dilmaç ve arkadaşlarının (2009) ve Yılmaz (2009)’ın yaptıkları 

çalışmalarda üçüncü sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının birinci sınıf öğrencilerine kıyasla 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bizim araştırma sonucumuzda sınıf değişkeninin 

öz-anlayışla ilişkisi çıkmamış olsa da Neff, (2003)’e göre öz anlayış kavramındaki, yaş ve sınıf 

düzeyindeki farklılıklarla ilgili gelişimsel alan yazıntür oldukça net bir görüşe sahiptir, ergenlik 

dönemi hayatta öz anlayış oranının en düşük olduğu zamandır, ergenliğin başlarında düşük olan öz 

anlayış yaş ilerledikçe artmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte eğitim öğretim etkinliklerinin de 

öğrencilerin öz anlayış düzeylerinde gelişme sağladığı söylenebilir (Sümer, 2008; Dilmaç, ve ark.., 

2009).Araştırmaya katılan öğrencilerin öz anlayış düzeyleri, ebeveynlerin tutumları açısından 

değerlendirildiğinde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ebeveynleri demokratik ve ilgili tutum 

benimseyen öğrencilerin, Öz anlayış düzeyleri en yüksek, koruyucu ve kollayıcı tutum sergileyen 

ebeveynlerin daha düşük, değişken ve tutarsız tutuma maruz kalan öğrencilerin öz anlayış düzeylerinin 

ise en düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Neff ve McGehee (2010)’ nin ergen ve genç yetişkinlerin öz 

anlayış düzeyleri ile ilgili araştırmalarında; öz anlayış düzeyini etkileyen faktörlerden birisinin aile 

olduğu ortaya konmuştur. Yılmaz (2009), üniversite öğrencilerinin öz anlayışları ile demokratik anne 

baba tutumu arasında anlamlı bir ilişki bir ilişki bulmuş, demokratik anne baba tutumunun üniversite 

öğrencilerinin öz anlayış gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. Erken çocukluk 

döneminde ki yetiştirilme şekli, bireyin ilerleyen yıllarda hoşgörülü, kendine değer veren ve seven bir 

kişiliğe sahip olup olmayacağını belirler (Neff, 2011). Bireyin yakın çevresi ile olan ilişkileri onun 

dünyayı ve kendisini algılamasını biçimlendirir. Kendilik algısının yüksek olması, bireyin, kendine 
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özgü yetenek, özellik ve davranışları ile kendisini sevmesi, değer vermesi ve kabul etmesidir (Sezer, 

2010). Sezer (2010)’in yaptığı araştırma sonucunda da anne babasının yüksek düzeyde demokratik bir 

tutuma sahip olduğunu algılayan öğrencilerin kendilik algıları ile ilgili aldıkları puanların ortalaması, 

anne babasının tutumunu hem düşük hem de orta düzeyde demokratik olduğunu belirten öğrencilere 

göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Lise öğrencileri ile yapılan bir araştırmada ise, 

algılanan demokratik anne baba tutumu puanları arttıkça benlik saygılarının arttığı, algılanan koruyucu 

ve otoriter anne baba tutumu puanları arttıkça ise benlik saygılarının azaldığı görülmüştür (Aktaş, 

2011). Benlik saygısının kişinin kendini algılayışıyla ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

bireyin öz anlayışının ebeveyn tutumu ile şekillenebileceği düşünülebilir. 

Bağlanma stilleri alt boyutlarından olan saplantılı bağlanma ile algılanan ebeveyn tutumları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ebeveyninin tutumunu koruyucu ve kollayıcı algılayanların 

saplantılı bağlanma puan ortalaması, demokratik ve ilgili algılayanlardan daha yüksektir. 

Yapılan çalışmanın Çanakkale Örneğiyle sınırı olmasından dolayı daha farklı ve geniş çalışma 

gruplarıyla uygulanması sonuçların genellenebilir olması açısından önemlidir. Öz-anlayış düzeyinin 

yüksek olması, kişiyi mutlu ve başarılı kılacak bir özellik olduğundan ebeveynlerin çocuk yetişme 

şekli ve uygun bağlanma stili geliştirmesi amacıyla ebeveynlerin eğitimine önem vermek ve gerekli 

psikolojik desteğin sağlanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Kimine göre oyun, enerji fazlasını atmak; kimine göre, benzetmece içgüdüsünü doyurmak,  kimine göre 
ise çocuğun boşalma gereksinimini karşılamaktır.  Huizinga’ya göre bütün bu görüşlerde bir tek ortak nokta 
vardır: Oyunun, oyun olmayan bir amaca varmaya yaradığı varsayımından hareket edilmesi. Hollandalı tarihçi 
Johan Huizinga, “homo ludens” (oyuncu insan) isimli incelemesinde oyunun, kültürden önce var olduğunu 
kanıtlamıştır. Bu, oyunun öneminin vurgulanması açısından dikkate alınması gereken bir tespittir. Mevlana’nın 
"Oyun aslında akıldadır, ancak çocuk oyunla akıllanır" sözü de bu sonucu doğrular mahiyettedir. Öyle ki oyun, 
çocuk için gıdadır, ihtiyaçtır. Ancak bu gıdanın sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için bazı araçlara ihtiyaç vardır. 
Bu araçlardan en önemlisi de oyuncaktır.  

Bu çalışma ile çocuğun oyun, oyunun da oyuncak ihtiyacı üzerinde durulmuş, nitel araştırmalar ile 
somut bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Oyunun ve oyuncakların nitelikleri araştırılarak, bir şeyi oyuncak yapan 
özellikler çıkartılmaya çalışılmıştır. Oyuncaksız oyun ile oyuncaklı oyunun özellikleri üzerinde durularak, oyun 
ve oyuncağın çocuğun gelişimine etkileri araştırılmıştır.  

Huizinga; insanın olduğu yerde oyun da vardır diyerek, oyunların toplumsal hayatımızdaki tarihsel 
sürecine de dikkat çekmektedir. Oyunlar, toplumsal ilişkilerin bir aynası olmasının yanında, aynı zamanda 
kültürel paylaşımın mihenk taşıdır. Bu araştırma,  çocukların ve oyunlarının gündelik hayata, eğlence kültürüne, 
sosyalleşme yapılarına oyunların ve oyuncakların penceresinden bakmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacı 
çocuklardan hareketle, toplumlarda oyunların ve oyuncakların işlevini ve ne denli önemli bir yeri olduğunu 
gösterebilmektir.  İnsanlık tarihinin her evresinde, çok sayıda ve çeşitte oyun, oyuncak ve oyun aracı 
bulunmasının nedeni budur. Çünkü araştırmalar, oyunun çocuklukta başladığını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, oyun, oyuncak, oyuncaklı oyun. 
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GİRİŞ 

Oyun ve bazen de oyunda kullanılan ve oyunu tamamlayan oyuncaklar, çocuğun fiziksel 

becerilerini geliştirdiği gibi düşünme ve keşfetme aracılığı ile zihinsel gelişimine de katkıda bulunur 

(Başal, 2007, s. 245). Oyunun sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de önemli bir yaşam vitamini 

olduğu artık bilinen gerçektir. Tüm canlıların yaşam kültüründe oyun, temel öğrenme merkezidir. 

Sosyalleşme denilen uyumlu yaşam kültürü, çocuğun oynadığı oyun ve oyunun yarattığı kültürün 

aynasıdır. Hatta Huizinga’ya göre oyun, kültürden öncedir, çeşitli kültürlerden çıkma ya da bir 

rastlantı sonucu değil, tersine çeşitli kültürlerin doğuşunda başlıca etkendir (And, 2012, s. 27).  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde oyun için yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi 

vakit geçirmeye yarayan eğlence tanımı yapılmaktadır. Ancak oyun için söylenebilecekler bundan çok 

daha derin ve fazladır.  Türkçede oyun ve oynamak sözcüğünün dünya dillerine oranla pek çok anlama 

geldiği bilinmektedir. Bu durum Türkçe’nin yetersizliğinden değil, Türk kültüründeki oyun 

kavramının genişliğinden kaynaklanmaktadır.  Metin And,  dans, dramatik gösterim, kağıt, zar gibi 

baht oyunları, sporla ilgili eylemlerin, hep oyun sözcüğü ile anlatıldığını yazmaktadır. Kaldı ki oyun 

sözcüğü başka anlamlara da gelebilmektedir: “Oyun almak, birine oyun etmek, oyun havası, oyun 

kâğıdı, oyun vermek, oyuna çıkmak, oyuna gelmek” gibi (And, 2012, s. 36). Bu kavramları arttırmak 

elbette mümkündür. Özellikle de Farsça “bâz” eki ile yapılan oyunbaz sözcüğü, hem olumlu hem de 

olumsuz anlama gelebilmektedir. Türk kültürünün yüzyıllardır yaşıyor olmasının en büyük 

etmenlerinden biri şüphesiz çocuk oyunları ve onların zengin içeriğidir. Dünya tarihinde en çok acı 

çeken ve haksızlığa uğrayan bir millet olmasına karşın Türklerin hala mutlu yaşayabiliyor olmalarının 

altında  oyun kültürü yatmaktadır (Baykal, 1971, s. 140).  

Oyun, sadece çocuk için değil, toplumsal varlık, toplumsal süreklilik için de gerekli ve 

önemlidir. Oyun hem enerji fazlasını atmak, hem benzetmece içgüdüsünü doyurmak, hem de boşalma 

gereksinimini karşılamaya yarayan kültürel aktivitenin bir adım daha önündedir. Çocuğun bu 

aktiviteye ihtiyacı kaçınılmazdır. Oyun, çocuğun gerek zihinsel ve bedensel, gerekse duygusal 

gelişiminde aktif rol oynamaktadır.  

Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişkinin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. 

Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de ben merkezlidir. O kendisi için 

gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak 

başkalarının düşüncesiyle temasa geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar (Wikipedia, 2015). Çocuk, 

kendi dünyasının kurallarına göre davranmaktadır. Var olduğu kabul edilen oyun kuralları ise bu 

dünyada yeniden şekillenebilir, her an değişebilir veya olduğu gibi kalabilir. Aynı zamanda bu 

değişken zemin, çocuk oyunlarının sınıflandırılmasındaki çeşitlenmelerin nedeni olabilir. Ancak 
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Piaget’in sınıflaması, oyunun zihinsel gelişmedeki yerini en açık ortaya koyandır (Egemen, 2004, s. 

39).  

Oyunun çocuk yaşamındaki yeri göz önüne alındığında, onun aracı olan oyuncakların önemi 

daha da belirginleşir. Çünkü oyuncakların varoluş sebepleri çocukların onlarla oynamalarıdır 

(Isaacson, 2014, s. 268). Ancak her oyuncak, her oyunla oynanmamaktadır. Oyunun gelişimi, 

oyuncakların değişimiyle doğru orantılıdır. Hatta bir oyuncak üzerine kurulan spontane oyunlarda bile 

çocuğun, olmadık yerde oyuncağını birden değiştirdiği görülebilmektedir. O halde çocuğa hangi 

oyuncağı alacağını düşünmek yerine, çocuğun herhangi bir şeyi oyuncak olarak kullanmasını 

sağlayabilmek daha doğru olacaktır. Pahalı oyuncaklar birçok çocuk için sadece gösteriş materyalidir. 

Çocuklar, çoğu zaman bu pahalı oyuncağı koruma  endişesine yenik düşerek, oyun oynamaya bile 

kıyamayabilirler. Bu durum çocuğun oyuncak ihtiyacına göre seçim yapmaktansa, oyunun oyuncak 

ihtiyacına göre davranmayı gerektirebilir. Başka bir deyişle çoğu zaman oyunun oyuncak ihtiyacı 

yerine, çocuğun oyuncak ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu aşamada, pahalı ama işlevsiz 

oyuncaklar devreye girebilmektedir.  

Elkind’in tanımıyla çocuk, “doğanın bir armağanıdır; çocuk imgesi ise insanın yarattığı bir 

şeydir. Doğanın armağanı olmanın ötesinde olan çocuk imgesi, tarihin her çağında eğitim 

uygulamalarını belirlemiştir” (Elkind, 1999, s. 35). Dahası, insanın yaratmış olduğu çocuk imgesi, 

çocuğun oyun ve oyuncaklarını da belirlemektedir. Çocuğun hangi oyunu oynayacağı, hangi 

oyuncakları alacağı, ne zaman nerede kimle ve ya kimlerle oynaması gerektiği kararı çocuk adına 

alınması bu imgenin en belirgin göstergeleridir. Pahalı oyuncaklar, daha çok çalışan anne ve babalarca 

çıkış yolu olarak görülmektedir. Oysaki anne-babanın çocuğun oyun dünyasına girebilmesi, çoğu 

zaman oyuncaktan daha önemli olabilmektedir. Oynayan çocuk, kendi özgür dünyasında, istediği her 

şeyi oyuncak olarak kullanabilmenin mutluluğunu yaşayan çocuktur. Bu durum çocuğun fiziksel ve 

zihinsel gelişimini de doğrudan etkileyebilmekte, yaratıcığını geliştirebilmektedir. Bir yetişkin için 

sıradan görülen  bir poşet, kağıt, kaşık, giysi, karton kutular veya eskimiş eşyalar, çocuğun özgür 

dünyasının kahramanları olabilmektedir. Bu sıra dışı oyuncaklar, çocukların hayal güçlerini, düşünme 

yetilerini, karar verme ve uygulama yeteneklerini geliştirmede önemli bir adım olabilmektedir.  

Montessori, oyunun, hayal kurarak çocuğun kendisini ifade etmesi yerine sosyal uyum için 

kullanılması konusuna vurgu yapmaktadır. Hayali oyunlar veya masallar yerine, daha gerçekçi ve 

bilimsel verilerin kullanılması gerektiğini savunmaktadır.  Çocuğun hayal kurmaktan hoşlandığı 

konusunda hepimiz aynı fikirde olsak bile, niçin çocuklara bu yeteneklerini geliştirmeleri için sadece 

peri masalları anlatıyor ve oyuncaklar veriyoruz? sorusunu yönelterek şöyle devam etmektedir: “Eğer 

bir çocuk bir periyi veya peri ülkesini hayal edebiliyorsa, o çocuğun Amerika’yı hayal etmesi de güç 

olmaz. Amerika’yı konuşmalar arasında belli belirsiz duymak yerine, Amerika’nın bulunduğu küreye 

bakarak kendi fikirlerini netleştirebilir” (Montessori, 1967, s.177). Montessori, oyuncakların veya 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

58 

çocuğa anlatılan masalların yararlı olmadığı düşüncesindedir. Oysa çocuk psikolojisinde çocuğun 

hayal kurmasına her zaman çok önemli bir yer verilmiş, basit ve anlaşılır oyuncakların da çocukların 

hayal gücünü geliştirdiği konusunda yüzlerce bilimsel makale yazılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile tarama, görüşme, 

doküman inceleme modeli kullanılarak yerli, yabancı kaynak ve dokümanlardan veriler elde edilmiştir. 

Ulaşılan tüm veriler, yığma yöntemi ile bir araya getirilmiş, anlamsal bütünlük sağlayacak şekilde 

düzenlenmiş ve makalenin ana fikrini desteklemeyen bazı yerli ve yabancı kaynak verileri 

çıkartılmıştır. Kalan veriler ise konunun içeriğine göre düzenlenerek, fişleme yöntemiyle aralarında bir 

bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmiş, elde edilen veriler analiz edilerek raporlandırılmıştır. Bu 

araştırmada herhangi bir oyun tanıtımı yapılmadığı için, nitel yöntemin esaslarından olan yüz yüze 

görüşmeye gerek duyulmamıştır. 

Çocuk, Oyun, Oyuncak ve Özellikleri 

Çocuk ve Oyun  

Elkind, çocuk için doğanın armağanı tanımı yapmış ve yetişkinlerin ise çocuk imgesi 

yarattığını  belirterek sorunun kaynağını işaret etmiştir. Özellikle de Anadolu kültüründe çocuğun söz 

hakkının olmaması, onun isteklerinin  dikkate bile alınmıyor olması “çocuk imgesi” tespitini 

desteklemektedir. Yetişkinlerin, çocuğa birey gözüyle bakamıyor olmasının altında ise eğitimsizlik, 

bilinçsizlik, yoksulluk, işsizlik veya tam tersi durumla iş-güçten kaynaklanan zamansızlığın yattığı 

söylenebilir. Sebep ne olursa olsun sonuç, mutsuz, meraksız ve huysuz çocuk olgusudur. 

Kronikleşmek üzere olan bu hastalığın ilacı ise belirgin bir şekilde oyundur. Oyunun insanlık tarihiyle 

yaşıt olduğunu Huizinga, “homo Ludens” adlı incelemesinde ortaya koymuştur. Bu çok eski ilacın 

günümüzde hala etkin bir şekilde kullanılamıyor olması yeni bir çelişki yaratmaktadır.  

Oyun, çocuğun psiko-motor, sosyal ve duygusal gelişimini etkilediği kadar zihinsel gelişimini 

de etkilemektedir. Çünkü oyun çocuğun dünyayı keşfetmesine, gerekli bilgileri edinmesine, merak 

duygusunun tatmin edilmesine olanak sağlamaktadır. “Oyun yoluyla çocuk, mantık yürütmeyi, seçim 

yapmayı, sebep sonuç ilişkisi kurmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi 

öğrenmektedir” (Pehlivan, 2005 s.21). Çünkü oyun çocuğun gıdasıdır ve çocuk, yaşamı için gerekli 

olan birçok davranış, bilgi ve beceriyi oyun ortamında öğrenmektedir.  

Oyun kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları:  

• Oyun, çocuğun kendisini ifade etmesidir. 
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• Oyun, sonucu düşünülmeden yapılan hareketlerdir. 

• Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleri ile 

öğrenmesi yöntemidir.  

• Oyun çocuğun işidir.   

• Oyun hayal ile gerçek arasında bir köprüdür.  

• Oyun bir sosyal kuruluştur.  

• Oyun, çocuğun iç dünyasını yansıtan bir aynadır. 

• Oyun, çocuğun kişiliğinin gelişimini sağlayan  ideal bir ortamdır.  

• Oyun, çocuğu yetişkin yaşamına hazırlayan son derece önemli bir araçtır. 

• Oyun, çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri öğrendiği bir arenadır (Uluğ̆,     1997), 

(Koçyiğit, 2007, s. 326).    
Birbirlerinden çok farklı cümlelerle tanımlanmış olsa da oyunun temelinde çocuk vardır.  

Tanımı çok çeşitli olan çocuk oyunlarını sınıflandırmak oldukça güçtür. Ancak araştırmacılar, 

oyunun coğrafi özellikleri, oynanma şekli, cinsiyet ve yaşları, sosyo-ekonomik durumları, kültürel 

farklılıkları gibi birçok ayraçları kullanmışlardır. Tüm bu araştırmalar süzgeçten geçirildiğinde çocuk 

oyunları iki temel grupta toplanabilir: Oyuncaklı oyunlar, oyuncaksız oyunlar. 

Oyuncaklı Oyunlar 

Malzemesi ve türü ne olursa olsun oyuncak, çocuğun yaşamında önemli bir etmendir. Çünkü 

“çocuk oyun oynarken genellikle oyundaki rolüne uygun gerçek bir nesne ya da bu nesnenin yerini 

alabilecek bir eşyaya ihtiyaç duyar. Bunlara genel olarak oyuncak denir. Oyuncak, gelişim 

basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihinsel, bedensel ve psikososyal 

gelişimine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir” 

(Özdemir, 2012, s. 3). “Oyunun rahat bir alan içinde ve yeterli araçlarla oynanması çocuğun gelişimini 

olumlu yönde etkiler. Bu açıdan bakıldığında oyun kadar oyuncağın da okul öncesi dönemde yeri ve 

önemi büyüktür” (Oktay, 2002, akt. Özdemir).  

Çocuğun oynamaktan mutlu olduğu her oyun, çocuk gelişiminde olumlu etki yaratır. Mutlu 

olduğu oyunda kullandığı her türlü materyal ise o oyunun oyuncağı konumundadır. Bu nedenle 

materyal, bir oyunda oyuncak iken, diğer oyunda anlamsız bir eşyaya dönüşebilir. Oyuncaklı oyun 

veya oyunun oyuncağı olarak tabir edilebilecek olan bu materyallerin değişken olması, zengin içeriğini 

de beraberinde getirmektedir. Bu nedenledir ki oyuncakların, çocuğun fiziksel ve zeka yapısına uygun 

olması yanında, oyuna uygun olması da önemlidir. Amaca uygun olan materyallerle geçirilen her 

mutlu zamana, “oyuncaklı oyun” denebilir. Yine de oyuncaklı oyunun, çocuk için yararlı olabilmesini 

bazı koşullara bağlamak mümkün olabilir: 
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1. Oyuncak, çocuk için sadece bir araçtır ve bu nedenle fiyatı veya teknolojisiyle 

değerlendirilmemelidir. 

2. Oyuncaklara, çocuğun öğretmeni gözüyle bakılmamalıdır. 

3. Oyuncağın, her zaman oyunu belirleyen veya yönlendiren bir özelliği olduğu 

düşünülmemeli veya böyle bir görev yüklenmemelidir. 

4. Bir oyuncağın her oyunun materyali olacağı düşünülmemeli ancak buradan da yeni 

oyuncakların satın alınabileceği fikri çıkartılmamalıdır. 

5. Bizler için değersiz, işlevsiz, atık veya artık herhangi bir materyalin, çocuk için 

bulunmaz bir oyuncak olabileceği unutulmamalıdır. 

6. Çocukların, oyuncak için oyun değil, oyun için oyuncak seçtikleri bilinmelidir.  

Oyunu oynayan çocuk olduğuna göre, oyunun materyallerini de çocuğun belirlemesi doğaldır. 

Ancak burada çocuğun her istediğini yapabileceği veya alabileceği duygusuna kapılmamalıdır. 

Çocuğun, herkesin uyması gereken kuralların varlığını hissetmesi veya yaşaması önemlidir.  

Zıt bir görüşle oyunların çocuğu kısıtlayabileceği, hayal gücünü sınırlı kullanmasına neden 

olabileceği de düşünülebilir. Çocuğun elindeki oyuncakların bir başkası tarafından tasarlanıp üretilmiş 

olması, çocuğa sadece oynamak kaldığı fikrini doğurabilir. Çoğu zaman oyun ve oyuncakların çocuğu 

mutlu ediyor olması yetişkinler için tatminkar sayılabilir. Bu sonuç oyuncakların tümü için 

varılabilecek bir sonuç değildir elbette ancak kar amaçlı üretilen  akıllı oyuncaklar bu fikri 

destekleyebilir. Her ne kadar çocuğun oyuncağını seçebilme özgürlüğü olsa da, bazen küçük ve 

yerinde müdahaleler gerekebilir. Oyuncaklarda bazı kriterlere dikkat edilmesi zorunlu olabilir. Hülya 

Pehlivan, Oyun ve Öğrenme adlı araştırmasında oyuncaklarda dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde 

maddelemiştir: 

1. Çocuğun yaşına uygun olmalı.   

2. Çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalı. 

3. Çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olmalı. 

4. Çocuğun farklı gelişim alanlarını geliştirmeye yönelik olmalı.  

5. Farklı türdeki oyunlarda farklı amaçlarla kullanılabilme özelliğine sahip olmalı. 

6. Yaratıcı faaliyetleri teşvik edici olmalı, hayal gücünü uyarabilmeli.  

7. Yetişkinin yaptığı işlerde çocuğun da beceri kazanmasına yardımcı olmalı.  

8. Çocuk tarafından güvenli şekilde kullanılabilecek türde olmalı. Boyası çıkan, sivri 

köşeli, kolay kırılabilen, dağılabilen, cam veya plastikten yapılmış, metal parçalar 

içeren oyuncaklar seçilmemeli.  
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9. Çocuklarda saldırganlık duygularını ortaya çıkarıcı türden -tabanca, tüfek, kılıç- 

olmamalı.  

10. Kil, su, kum, plasterin, ahşap gibi doğal malzemelerden yapılmış olmalıdır.  

 
Oyuncaksız Oyunlar 

Çocuğun oyun oynayabilmesi için ille de oyuncakların olması gerektiği düşünülmemelidir.  

Oyuncaksız oynanan oyunlardan da çocuk zevk alabilir, eğitici ve yaratıcı davranışlar sergileyebilir. 

Çünkü her çocuk, oynadığı oyunda hakim ve özgür olmak ister. Bu, çocuğun içinde var olan ve onu 

şaşırtıcı faaliyetlere iten bir güdüden kaynaklanır (Erdal, 2003, s. 37).  Oyuncaksız oyunların, 

oyuncaklılara oranla daha hareketli, enerji dolu ve hızlı karar verebilme yeteneklerini geliştirici olduğu 

söylenebilir. Çünkü bu oyunlarda çocuklar koşar, zıplar, oturur, kalkar, ya da hiç  kımıldamadan 

donup kalabilirler. Oyunun anlık ya da kendiliğinden gelişimi, çocuğun ani ve yerinde karar 

verebilmesini sağlayabilmektedir.  

Oyuncaksız oynanan oyunlar daha çok açık hava oyunlarıdır. Köy ve kırsal bölge çocuklarının 

bu bakımdan daha avantajlı olduğu söylenebilir. Oyunun açık ve temiz havada oynanması, çocuğun 

bol hareket etmesi, bağırması, heyecanlanması, korkması, sağlıklı yaşam için spor anlamına da 

gelebilmektedir. Aynı zamanda oyuncaksız oynanan oyunlarda çocuklar kaynaşabilir, sıcak ortamlar 

oluşturabilir ve sosyalleşmelerine zemin hazırlayabilirler. Her oyuncu çocuğun  kendinden sorumlu 

olması, kendini savunabilme, hakkını koruyabilme ve sorumluluk alabilme gibi yeteneklerini de 

geliştirmesini sağlayabilir. Tüm bunlara ek olarak oyuncaksız oyunların avantajlarını şu şekilde 

sıralamak  mümkün olabilir: 

1. Çocukların sağlıksız ve plastik oyuncaklardan uzak durmalarını sağlayabilir. 

2. Oyuncaksız oynanan her oyun, oyuncular tarafından belirlendiği için oyuncuların 

gelişim seviyelerine uygun olabileceği düşünülebilir. 

3. Her oyuncunun bağımsız olması, yaratıcılık ve hayal güçlerini kullanmalarını 

sağlayabilir. 

4. Oyun esnasında verilen kararlar, kendi kararları olduğu için çocuklar, kararlarının 

sonuçlarına katlanmaları gerektiğini öğrenebilirler. 

5. Oyunların genelde açık havada oynanıyor olması, olası kazalarda çocukların 

birbirlerine destek olmalarını ve yardım etmelerini sağlayabilir. 

6. Samimi ve yakın arkadaşlıkların kurulmasına vesile olabilir.  

7. Herhangi bir oyuncağın olmaması, birbirlerine özentiyi önleyebilir. 

8. Oyunun rahat bir alanda oynanıyor olması, çocuğun gelişimini olumlu 

etkileyebilir. 
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9. Oyuncaksız oynanan oyunların genelde kuşaktan kuşağa aktırılan oyunlar olması, 

kültürel mirasın yaşatılmasını sağlayabilir. 

Bu şekliyle oyuncaksız oynanan oyunların, oyuncaklı oyunlara göre  daha hareketli, daha 

özgür, daha yaratıcı ve daha sosyal unsurlara sahip olduğu söylenebilir. Bu tür oyunların çoğu için 

herhangi bir materyal gerekmediği için her an, her yerde rahatlıkla oynanabilir.  

Bir Şeyi Oyuncak Yapan Özellikler 

Bir şeyin işe yarayıp yaramadığını ne sıklıkla ona ihtiyaç duyduğumuzla ölçebiliriz. Eğer o 

şeye uzun bir süre hiç ihtiyaç duymuyorsak, bizim için o, çok da işe yaramıyordur. Peki ya çocuklar 

için aynı durum geçerli midir? 

Bilindiği gibi çocuklar kendilerine ait olan şeyleri atmayı sevmezler. İşlerine ne kadar yaradığı 

onları çok ilgilendirmez. O şeyin bir yerde duruyor olmasından rahatsızlık duymazlar. Bu nedenle 

onlar için çöp kavramı, kalemtıraşlarındaki kalem artıkları veya silgilerinin defterlerinde kalan 

kırıntılarından başka bir şey değildir. Ancak oyuncak kavramı için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. 

Çünkü çocuklar sevdikleri her şeyi oyuncak olarak kullanabilirler. Bu nedenledir ki bir şeyin oyuncak 

olması, onun işlevselliğinden ziyade çocuğun sevmesiyle orantılıdır. Bir nesneyi oyuncak yapan 

özelliklerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: 

1. Her şeyden önce sevimli olmaları gerekir. 

2. Renkleri çocuğun cinsiyetiyle uyumlu olmalıdır. 

3. Çocuk o şeyle eğlenceli zaman geçirebilmelidir. 

4. O nesne, ergonomik olmalı, çocuk tutmakta zorlanmamalıdır. 

5. Keskin ve kırılgan olmaması güvenirlik açısından önemlidir.  

6. Tek parça olmaması avantaj olabilir. 

7. Portatif olması, her an çocuğun ona duyacağı ihtiyacı karşılayabilir. 

8. Kokusuz, ele bulaşmayan, ağıza girecek kadar küçük olmayan ve renkli olması 

oyuncak olması yolunda avantaj sağlayabilir. 

9. Değişken yapılı, yeni ve farklı formlara dönüşmeye müsait olması ve kolay 

muhafaza edilebiliyor olması avantaj sağlayabilir. 
Bu maddelerin daha da arttırabiliyor olması, bir şeyin oyuncak olmasını sağlayacak ölçütlerin 

esnek olduğu anlamına da gelebilir. Bu nedenle çocuğun sağlığı açısından zararsız olan, oyununa yön 

verebilen veya oyununun bir parçası olabilen herhangi bir şey, herhangi bir zamanda oyuncak 

olabilmesi için yeterlidir. 
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SONUÇ 

Oyunun özellikle çocuklar için anlamının ne olduğu eskiden beri anlaşılmaya çalışılmış ve 

tartışma konusu olmuştur (Yeşilkaya, 2013). Birçok farklı tanımından hareketle oyunun, çocuğun 

içgüdüsel olarak yaşama tutunma çabalarından başka bir şey olmadığı söylenebilir. Oyun her canlı için 

eğlenceli olmasının yanında yaşam tecrübelerini geliştirmeye yarayan bir okuldur. Her türlü 

materyalin bu okulda kullanılabiliyor olması oyunu daha eğlenceli yapmasının yanında, çeşitlenmesini 

de sağlamaktadır. Araştırmacılar, “zekâyı, hayal gücünü, duyuları geliştiren, bedensel, ruhsal, dil ve 

sosyal gelişimi destekleyen bu materyallere” (MEGEP, 2008, s. 8) “oyuncak” adını vermektedirler.  

Oyun oynamak, belli kuralları olan, eğlence amaçlı bir aktivite olmanın ötesinde, çocuğa 

gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü̈ bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşır. 

Oyuncaklar da bu amaç doğrultusunda önemli rol üstlenmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada 

oyuncaklı veya oyuncaksız oyunların hangisinin  “daha yararlı” olduğu kıyaslaması yapılmamaktadır. 

Oyuncağın sadece bir araç olduğu ve bu araca özellikle de veliler tarafından farklı misyonların 

yüklenmemesi gerektiğinin önemi vurgulanmak istenmektedir. Çünkü yapılan tüm araştırmalar 

gösteriyor ki, çocuğun oyun oynaması, onun duygusal, bedensel, sosyal ve zihinsel gelişiminde çok 

önemlidir. Bu gelişimin sağlıklı tamamlanabilmesi için özellikle de “çocuk imgesi” engelinin aşılması 

önemlidir. 

“Oyuncaklar, oyun sürecinin başlaması ve/veya devam etmesi açısından önem taşıyan 

materyallerdir”. (Özdemir, 2012, s. 11). Çünkü çocuğun oyuncağa ihtiyaç duyması normaldir. Bu 

nedenle çocuğun herhangi bir zamanda herhangi şeyi oyuncak olarak değerlendirmesi de 

kaçınılmazdır. Ancak dört duvar arasına hapsolmuş çocukların oyunlarındaki oyuncaklar sınırlı ve 

yetişkinlerin onayladığı materyallerdir. Başka bir deyişle bu durumdaki çocukların, oyun ve oyuncak 

çerçeveleri dar ve kuralları fazladır.  

Oyun ve oyuncak yelpazesi sınırlı olan çocuklar genelde yalnızlığa mahkumdurlar. Bu 

çocukların, paylaşımcılık, sırasını bekleme, başkasına saygı, hatasını görebilme, ilişki kurabilme gibi 

sosyalleşme becerilerini kavramaları zorlaşabilir. Çocuğun oyuna ihtiyacı olduğu kadar, oyunun da 

oyuncağa ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Ancak oyuncakların oynanan oyuna uygun olması daha da 

önemlidir. Şayet oyuncak, oynanan oyuna hitap etmiyorsa, çocuk zaten oyuncaksız oyuna geçmiş 

olacaktır.  
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ENLARGED SUMMARY 

Game affects not only children’s psycho-motor, social and emotional development but their 

mental development as well. Because game facilities children to discover the World obtain the 

information needed satisfy the feeling curiosity. With the help of game, children learn to reason 

choose interfix between reason-result pay attention direct himself/herself to a target.(Pehlivan , 2005 

s.21).Because game is the nutrition of child and they learn a lot of behaviors information and skills at 

these game places. 

It is very difficult to classify the games since its definitions are also very hard. However 

researchers use the geographic features the ways its played genders and ages socio economic status 

cultural differences. Children games can be gathered in two groups after thinking of all these studies: 

games with toys and the ones with no toy 

Each game that makes children happy while playing creates positive effects on children 

development. Each material in which children use in happy-making game is a position of their toys. 

That is why while a material is counted as a toy in a game it cannot be a toy in another boring game. 
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These materials that is named as a game with toys or a toy of games are so changeable that it also 

brings variety contexts together. For this reason it is very important for toys both being suitable for 

children’s physical and intelligence and also the game itself. It can be said as game with toys to time 

that is done with suitable materials and makes children happy. 

It is natural that the one who play the game is a child it should be planned by them. But it 

should not be forgotten that children cannot do or take whatever they want. It is important that 

everybody has rules to be obeyed. 

In order to make children play games it should be thought that toys are indispensable. Children 

can enjoy and show educational and creative behaviors in the games with no toy. Because every child 

wants to be free and dominant at the game they play. This results from the motivation which is in their 

inside and pushes them into surprising actions (Erdal, 2003 s.37.).It can be said that games without 

toys are more effective than the ones without toys. Because in this game children jump run sit stand or 

stay still. Spontaneous development of game is for children to decide quickly in that moment and 

places. 

The games without toys are the ones which is played outdoors. The children who live in the 

village or rural area are more advantageous then the others left. Playing in a clear atmosphere also 

means their numerous movements screaming excitement fears in the sport area for their healthy lives. 

At the same moment children get on well with each other, create warm atmosphere and socialize at the 

games with no toys. It provides the children’s skills like to be responsible for themselves defense and 

protect their rights. 

Children’s whose games and toys fan are limited to be sentenced into the loneliness. It 

could be hard for them to wait their turns respect see their mistakes make a balance which are 

all about their social skills. Studies done and researchers sights are gathered in the idea that 

these kind of children are tend to be shy withdrawn and chose one of their toys as a friend. 

Children need game but the game also needs children as well. However it is more important 

that the game should be in accordance with the level of children. If the games do not appeal to 

the children it means that they enter into the game world without toys. 

At this study qualitative research was used. With this method screening consultation analyzing 

document are studied so that we can create local and foreign springs. All the data reached are gathered 

with the technique of piling and arranged in ways that show meaningful unity. At this study face to 

face which is a part of qualitative method need not have been used since no game is defined. 
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ÖZET 

Değerler, bireylerin davranışlarını dolaylı ya da dolaysız olarak etkileyen yaşam prensipleridir. 
Kültürler ya da nesiller farklılık gösterse de, toplumsal yaşamın yapı taşı olan değerler değişmez. Erken 
çocukluk dönemi, kişilik temellerinin oluştuğu, davranış edinimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği, bireyin çok 
yönlü geliştiği bir zaman dilimidir. Bu amaçla yapılan araştırmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan 
Değerler Eğitimi Programı’nın 54-66 aylık öğrencilerin değer düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma 
deneme modelinde olup, gerçek deney modellerinden öntest – sontest deney ve kontrol gruplu model 
kullanılmış, gruplara Okul Öncesi Değerler Ölçeği’nin öğrenci formu ve öğretmen formu uygulanmıştır. 
Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul-Küçükçekmece ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
bulunan resmi anaokullarında uygulanmıştır. Çalışmaya,  on iki deney, on iki kontrol grubunda olmak üzere 
yirmi dört öğrenci dahil edilmiştir. Deney grubuna, ön test sonrasında Değerler Eğitimi Programı uygulanırken, 
kontrol grubunda okul öncesi eğitim programı yürütülmüştür. Programda yer verilen değerler; sevgi, saygı, 
sorumluluk, dürüstlük, başarı, sabır, hoşgörü, adil olma, vatanseverlik, farklı kültürler, yardımlaşma, empati ve 
güvendir. Araştırmada kullanılan ölçeğin sonuçları, SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Yapılan 
analizlerde, Değerler Eğitimi Programı ile eğitim alan deney grubundaki öğrencilerin değer düzeylerinde anlamlı 
farklılık görülmüştür. Sonuç olarak, Değerler Eğitimi Programı’nın 54-66 aylık öğrencilerin değer düzeylerini 
olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, erken çocukluk eğitimi, değer düzeyi. 

ABSTRACT 

Values are life principles affecting the behavior of individuals directly or indirectly. Although 
differences in culture or generation, invariant values that are the building blocks of social life. Early childhood, 
which consists of basic personality, is a time period that individuals develop versatile and behavior acquisition is 
realized intensely. In the research for this purpose the impacts of Values Educatıon Program, which is generated 
by investigators,  on the value of  54-66 month old students  were examined. The study depends on the standard 
experimental design. The model of pretest - posttest control group based on real experiment models is used by 
applying the student and teacher form of Preschool Values Scale to these groups. The research has been 
implemented in official kindergartens, which is attached to the Ministry of Education, located in Istanbul and 
Küçükçekmece districts. Study involves twenty four students that including twelve experiment and twelve 
control group. After the pretest, Values Educatıon Program was applied to experiment group on the other hand 
pre-school education program was applied to control group. The values given in the program; sympathy, respect, 
responsibility, honesty, success, patience, tolerance, fairness, patriotism, different cultures, solidarity, empathy 
and trust. The results of the scale used in the study were analyzed by SPSS statistical program. According to the 
analysis, a significant difference were observed in values level of students who have taken Values Educatıon 
Program. As a result, it might be said that Values Educatıon Program have an positive affect on the value level 
of 54-66 monthly students. 

Keywords: Values Educatıon, early childhood education, value level.  
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GİRİŞ 

Değer, bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve 

sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen; onların ortak 

duygu, düşünce, amaç ve yararını yansıtan genelleştirilmiş temel ahlaki ilke ya da inançlara denir 

(Kızılçelik ve Erjem, 1994, s.99; Tarkoçin, Berktaş  ve Balat  2013, s.38). 

Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların 

belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Değerler insanların dünyaya bakış açılarını 

etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir. (Dilmaç ve Ulusoy, 2015) 

Eğitim belirlenen amaçlar doğrultusunda bireyi yetiştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu 

süreçte kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler, bireyin karakterini farklılaştırır. Karakteri gelişen, 

bilgi ve beceriler ile donatılan birey ise, toplumsal yapı üzerinde olumlu değişmeler meydana getirir 

(Akbaş, 2004:1-3; 500). 

John Locke’a göre eğitimin amacı, toplumun mutluluğunu ve refahını ileri götürecek insanlar 

yetiştirmektir. İyi karakter, erdemli eylem alışkanlıklarından ve iyi yetiştirmeden gelir (Çüçen, 2001;  

Dilmaç ve Ulusoy, 2015, s.2). 

Değerler eğitimi, bireyin yaşam içerisinde yer alan değerleri fark etmesine, yaşamını 

belirleyecek değerleri kazanmasına, yeni değerleri benimsemesine ve bütün bu edindiği değerleri 

kişiliğinin bir parçası haline getirerek davranışa dönüştürmesine yardım etmek amacıyla verilen 

eğitimdir (Yaman, 2012; Neslitürk, Özkal ve Dal, 2015, s.884). 

Erken çocukluk eğitiminin amaçlarından bazıları da çocuklara başkaları ile uyumlu çalışma, 

başkalarını sevme, duygularını uygun biçimde ifade edebilme, arkadaşlarına yakınlık gösterme, nazik 

olma vb. olumlu davranışları kazandırmaktır. Yaşam becerilerindeki eksiklik, çocukların birbirleriyle, 

akranları ve diğerleri ile olan etkileşimlerini, ilişkilerini etkileyebilmektedir (Priest, 2007; Ogelman ve 

Sarıkaya, 2015, s.83). 

Okul öncesi dönemde çocuklar özsaygı, özdenetim, sevgi, saygı, sorumluluk, işbirliği, 

yardımseverlik, barış, adaletli olma, olumlu düşünme, sabırlı olma gibi değerleri kazanabilir. (Dinç, 

2011; Tuğrul, 2013). Bu değerlerin erken yıllardan başlayarak verilmesi, değerlerine önem veren bir 

neslin yetiştirilmesi okul öncesi dönemin önemli ve temel kazanımları arasında yer alır (Tuğrul, 2013; 

Neslitürk, Özkal ve Dal, 2015, s.885). 

Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve 

deneyimler gibi bir çok faktöre göre bireysel açıdan farklılıklar gösterebilir (Uyanık Balat & Dağal, 

2006). Eğitim kurumları ise, çocuklara ve gençlere toplumda çoğunluk tarafından kabul edilen 
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değerleri, normları, tutumları planlı ve kontrollü bir biçimde kazandırdığı ve bunlara uygun hareket 

edilip edilmediğini izlediği için önemli bir toplumsal kontrol aracıdır (Erden, 1998; Ogelman ve 

Sarıkaya, 2015, s.83). 

Günümüzde istenmeyen davranış kalıplarının artmaya başlamasıyla öğrencilere değer 

kazandırma işinin rastlantıya bırakılmaması, okul programlarında planlı etkinliklerle yer alması 

gerektiği görüşü yaygın biçimde kabul görmektedir (Ediger, 1998;  Tarkoçin, Berktaş  ve Balat  2013, 

s.38). 

Temel değerlerin kazandırılması amacı; Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve ders 

programlarının amaçları incelendiğinde de açıkça görülür. Temel Kanunun başlangıcında millî 

eğitimin amaçları sayılırken ahlâkî, manevî değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlâk , ruh ve duygu 

bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip kişiler yetiştirmekten 

bahsedilmektedir (Ekşi, 2003: 80). 

Milli Eğitim Bakanlığı da 18. Eğitim Şurası’ndan sonra okul öncesi eğitim kurumlarına 

Değerler Eğitimi Uygulama Yönergesi göndermiştir. Bu yönergede, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamalarındaki görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Yönergede 

ayrıca yıllık çalışma planı, yıl sonu raporu da yer almaktadır (MEB, 2010). 19. Milli Eğitim 

Şurası’nda da okul öncesi eğitim programında değerler eğitimine yer verilmesi yine vurgulanmıştır 

(19. Milli Eğitim Şurası kararlarının tam metni, 2014; Ogelman ve Sarıkaya, 2015, s.84). 

Güncellenen yeni öğretim programlarından sonra derslerde değer öğretimi hususuna daha 

fazla yer verildiği görülmüştür (Can, 2008; Baş & Beyhan, 2012). Gerek okul öncesi, gerek ilköğretim 

programlarının içeriğinde değerler eğitimine yönelik ayrıca çalışmalar yapılmış, değerlere ve değer 

eğitimine ayrıcalık tanınmıştır (Tezgel, 2006; MEB, 2013; Gür, Koçak, Şirin, Şafak  ve Demircan, 

2015, s. 79). 

Lawton (1997) yaptığı çalışmada ankete katılan yetişkinlerin % 61’inin, öğrencilerin karşı 

karşıya kaldığı en önemli sorunun değerlerle ilgili olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Gathercoal ve Nimmo (2001) ise uyguladığı programda öğrencilerin saygılı davranma, kendilerine 

güvenme gibi sosyal gelişimlerinde önemli ilerlemeler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır  (Tarkoçin, 

Berktaş  ve Balat  2013, s.38). 

Tüm bu açılardan değerlendirildiğinde erken çocukluk döneminde çocukların dünya 

görüşlerinin oluşturulmalarında planlı bir eğitimin, aile-okul işbirliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

araştırma ile, hazırlanan Değerler Eğitimi Programı'nın 54-66 ay arasındaki çocukların değer düzeyleri 

üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada  nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Gerçek deney modellerinden ön 

test – son test deney ve kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bu model araştırmalarda; deney öncesi ve 

sonrası ölçmelerin yapıldığı yansız atama ile oluşturulmuş, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki 

grup bulunur (Gay, 1987; Aktaran: Kuzu, 2013, s.28). 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan resmi anaokullarında uygulanmıştır. Çalışmaya,  on iki deney, on 

iki kontrol grubunda olmak üzere yirmi dört öğrenci dahil edilmiştir. Deney ve kontrol grupları, 

Küçükçekmece ilçesinde görev yapan, ulaşılabilen ve gönüllü olan okul öncesi öğretmenlerinin, görev 

yaptığı sınıflardaki öğrenci velilerinden gerekli izinler alınarak oluşturulmuştur. Deney ve kontrol 

gruplarının oluşturulmasında yansızlık esas alınmıştır. Deney ve kontrol grubu, veli izni alınmış 

öğrenciler arasından kura yöntemi ile belirlenmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Deney ve kontrol gruplarına, çalışmaya başlamadan önce ve sonra öntest - sontest 

olarak,  Okul Öncesi Değerler Ölçeği’nin Öğrenci Formu ve Öğretmen Formu ile Demografik Bilgi 

Formu uygulanmıştır. Deney grubuna, öntest sonrasında Değerler Eğitimi Programı uygulanırken, 

kontrol grubunda çalışma süresince sadece MEB Okul Öncesi Eğitim Programı yürütülmüştür. 

Okul öncesi Değerler Ölçeği Öğretmen ve Öğrenci Formu: Neslitürk ve Çeliköz (2015) 

tarafından geliştirilen ölçek formları bağımsız kullanılabildiği gibi birlikte de kullanılabilmektedir. 

Ölçeğin çocuklar için hazırlanan formu 18 resimli karttan oluşmaktadır. Öğretmen formu ise 30 

maddeden oluşan likert tarzı ölçektir. Oluşturulan maddelerde davranışı gösterme sıklık oranlarına 

göre 3 (evet, bazen, hayır) seçenek bulunmaktadır. Ölçeğin tüm formları da saygı, sorumluluk, 

dürüstlük, işbirliği, paylaşım, dostluk/arkadaşlık değerlerini ölçebilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Öğretmen formunun Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.79 bulunmuştur. Öğretmen formunun Bartlett's 

Sphericity testi x2 değeri 1.587, p<0.001 olarak hesaplanmıştır. Testi yarılama yöntemine göre 

öğretmen formunun güvenirlik katsayısı .86; aile formunun .84’dür. Cronbach Alpha Güvenirlik 

katsayısı öğretmen formu için .91; olarak bulunmuştur. Öğrenci Formunun Testi yarılama yöntemine 

göre aracın güvenirlik katsayısı .85 olarak saptanmıştır. KR- 20 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .83 

olarak bulunmuştur (Neslitürk, Özkal ve Dal, 2015; s. 886). 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

71  

Veri Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeğin sonuçları, SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. 

Yapılan analizlerde, Değerler Eğitimi Programı ile eğitim alan deney grubundaki öğrencilerin değer 

düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak, Değerler Eğitimi Programı’nın 54-66 aylık 

öğrencilerin değer düzeylerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Değerler Eğitimi Programı 

Deney grubundaki öğrencilere, araştırmacılar tarafından geliştirilen Değerler Eğitimi Programı 

uygulanmıştır. Programda yer verilen değerler belirlenirken okul öncesi dönem çocuğunun gelişimsel 

özellikleri, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile evrensel ve kültürel olgular dikkate alınmıştır. 

Programda yer verilen değerler; sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, başarı, sabır, hoşgörü, adil olma, 

vatanseverlik, farklı kültürler, yardımlaşma, empati ve güvendir. Programda yer alan 

etkinlikler;  Türkçe (hikaye, şiir, tartışma, hikaye oluşturma-tamamlama v.b.), sanat, aile katılımları, 

drama, okuma yazmaya hazırlık, fen, matematik ve oyundur. Yine araştırmacılar tarafından, 

programda yer verilen etkinlikleri ve ele alınan her değeri destekler nitelikte, on altı hikaye yazılmış, 

yüz elli yedi etkinlik ve altmış sekiz çalışma sayfası geliştirilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve 
öğretmen formu ön test puanlarına ilişkin Bağımsız Gruplar T-testi Sonuçları 

Ölçekler Gruplar N X S .S . t sd P 

Öğrenci 
Deney 12 13,17 3,61 

,397 22 ,695 
Kontrol 12 12,58 3,58 

Öğretmen 
Deney 12 44,50 3,85 

1,974 22 ,061 
Kontrol 12 41,33 4,01 

*p<0.05 anlamlılık düzeyi için. 

 
Tablo 1’de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve 

öğretmen formu puanlarına ilişkin ön test sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu (t(22)= .397, p>.050) ve okul öncesi 

değerler ölçeği öğretmen formu (t(22)= 1,974, p>.050) ön test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur. Bu sonuç deneme öncesi her iki grubun da okul öncesi değerler yönünden 

eşit olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve 
öğretmen formu son test puanlarına ilişkin Bağımsız Gruplar T-testi Sonuçları 
 

Ölçekler Gruplar N X S .S . t sd P 

Öğrenci 
Deney 12 20,17 4,53 

3,240 22 ,004* 
Kontrol 12 15,00 3,16 

Öğretmen 
Deney 12 48,25 4,20 

2,480 22 ,021* 
Kontrol 12 43,75 4,67 

*p<0.05 anlamlılık düzeyi için. 

 
Tablo 2’de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve 

öğretmen formu puanlarına ilişkin son test sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu (t(22)= 3,24, p<.050) ve okul öncesi 

değerler ölçeği öğretmen formu (t(22)= .2,48, p<.050) son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre deney grubunda uygulanan değerler eğitimi 

programı, 54-66 aylık öğrencilerin değer düzeylerinin gelişiminde, kontrol grubunda kullanılan 

öğretim programına dayalı etkinliklere göre daha etkili olmuştur. 

Tablo 3. Deney grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen formu ön 
test ve son test puanlarına ilişkin Eşleştirilmiş Gruplar T-testi Sonuçları 

Ölçekler Gruplar N X S .S . t sd P 

Öğrenci 
Öntest 13,17 12 3,61 

-15,77 11 ,000* 
Sontest 20,17 12 4,53 

Öğretmen 
Öntest 44,50 12 3,85 

-3,492 11 ,005* 
Sontest 48,25 12 4,20 

*p<0.05 anlamlılık düzeyi için. 

 
Tablo 3’te deney grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen 

formu puanlarına ilişkin ön ve son test sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre deney grubu 

öğrencilerinin değer düzeylerinde öğrenciler açısından (t(11)=-15,77; p<.050) ve öğretmenler 

açısından (t(11)= -3.492 p<.050) ön ve son test puanları arasında, son testler lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre değerler eğitimi programı, deney grubu 

öğrencilerinin değer düzeylerinin gelişimine olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Tablo 4. Kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen formu 
ön test ve son test puanlarına ilişkin Eşleştirilmiş Gruplar T-testi Sonuçları 
 

Ölçekler Gruplar N X S .S . t sd P 

Öğrenci 
Öntest 12,58 12 3,58 

-5,352 11 ,000* 
Sontest 15,00 12 3,16 

Öğretmen 
Öntest 41,33 12 4,01 

-3,817 11 ,003* 
Sontest 43,75 12 4,67 

*p<0.05 anlamlılık düzeyi için. 
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Tablo 4’te kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen 

formu puanlarına ilişkin ön test ve son test sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre kontrol grubu 

öğrencilerinin değer düzeylerinde öğrenciler açısından (t(11)=-5,352; p<.050) ve öğretmenler 

açısından (t(11)= -3.817 p<.050) ön ve son test puanları arasında, son testler lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre öğretim programına dayalı etkinliklerde kontrol 

grubu öğrencilerinin değer düzeylerinin gelişimine olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya başlamadan önce deney ve kontrol grubundaki 54-66 aylık öğrencilerin değer 

düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmaya katılan öğretmenlerden, okul öncesi değerler ölçeği 

öğrenci formu ve öğretmen formunu doldurmaları istenmiştir. Her iki grubun da ölçek sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Bu analiz neticesinde deney grubundaki öğrenciler ile kontrol grubundaki 

öğrencilerin değer düzeylerinin birbirine yakın oldukları görülmüş; anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Deney grubu öğrencilerine Değerler Eğitimi Programı uygulanmadan önce her iki grubun da değer 

düzeylerinin eş değer olması, araştırma sonunda Değerler Eğitimi Programı'nın anlamlı bir farklılık 

ortaya koyduğuna dair veri sonuçlarını güçlendirmektedir. 

Araştırma süresince deney grubunda Değerler Eğitimi Programı, kontrol grubunda MEB okul 

öncesi eğitim programı uygulanmıştır. Veri sonuçları incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin 

de deney grubundaki öğrencilerin de değer düzeylerinde artış gözlenmiştir. Ancak her iki grubun da 

veri sonuçları karşılaştırıldığında, deney grubu öğrencilerinin değer düzeyleri ile kontrol grubu 

öğrencilerinin değer düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Şüphesiz MEB okul öncesi programı uygulamalarının, öğrencilerin değer düzeylerinin gelişiminde 

etkisi söz konusudur. Ancak detaylandırılmış ve programlanmış değerler eğitimi çalışmalarının, 

öğrencilerin değer düzeylerinin gelişiminde daha etkili olduğu bu araştırma sonuçları ile de ortaya 

çıkmaktadır. 

Deney grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen formu 

puanlarına ilişkin ön ve son test sonuçları karşılaştırıldığında, ön ve son test puanları arasında, son 

testler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu sonuç araştırmadan 

elde edilmesi beklenen önemli sonuçlardan biridir. Değerler Eğitimi Programı'nda yer alan 

çalışmaların deney grubundaki öğrencilerin değer düzeylerinin gelişiminde etken sahibi olduğu 

söylenebilir. 

Kontrol grubu öğrencilerinin okul öncesi değerler ölçeği öğrenci formu ve öğretmen formu 

puanlarına ilişkin ön ve son test sonuçları karşılaştırıldığında, ön ve son test puanları arasında, son 

testler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. MEB okul öncesi eğitim 

programı dahilindeki çalışmaların öğrencilerin değer düzeyleri olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
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Bu araştırmanın tüm sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 54-66 aylık öğrencilerin 

değer düzeylerinin gelişiminde müfredat gereği uygulanan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı 

etkinliklerine oranla Değerler Eğitimi Programı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaların daha 

anlamlı farklılık ortaya koyduğu görülmüştür. Değerler Eğitimi Programının 54-66 aylık öğrencilerin 

değer düzeylerinin gelişiminde daha etkili olduğu söylenebilir.  
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Ekler 

Değerler Eğitimi Programı Çerçeve Planı 

AY TEMA ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK ADI 

1-2. 
Hafta 

SEVGİ 

Türkçe(Hikaye) 
 

Sevgiyi Görmek  
Sağım Solum Sobe  
Sevgiyle Büyüyen Çiçekler  

Türkçe ( Hikaye Oluşturma) Benim Sevgi Kahramanlarım 

Türkçe (Tartışma) 
 
 

Hikayeyi Değerlendirme 
Neden Severiz  
Sevgi Çemberi 
Sevgi Paylaşım Günü 

Türkçe (Şiir) Kollarım Sevmek İçin 
Sevgi Çocukları 

Sanat 
 

Kalbim Sevdiklerimle Dolu  
Tın Tın Kaplumbağa 
Sevgi Kolyesi 
Sevgi Yaprakları  
Sevgi Taçları 
Sevgimi Uçuyorum 

Aile Katılımı 
Sevgi Çemberi 
Ne Sever Kartlarını Hazırlama 

Drama 
 

Sevgi Çiçeği 

Oyun 
Sevgiyle Sarmak 
Ne Sever 

3-4. 
Hafta 

SORUMLULUK 

Türkçe (Hikaye) 
Saklanın Mandarin Geliyor 
Uzaya Yolculuk 

Türkçe ( Hikaye Oluşturma) Sonra Ne Olmuş? 

Türkçe (Tartışma) 
Hikayeyi Değerlendirme 
Sorumluluk 
Sorumluluk Yelpazemi Tanıtıyorum 

Fen (Gözlem- Raporlama) Bitkimi Yetiştiriyorum 

3-4. 
Hafta 

SORUMLULUK 

Sanat 

Kural Şapkası 
Mutlu Dünya 
Geri Dönüşüm Kutuları 
Deniz Kirliliği 

Drama Rozetimi Takıyorum, Dramamı Yapıyorum 

Aile Katılımı 
 

Sorumluluk Yelpazesi 
Elektrik Polisi 

Oyun Tavuklardan Kim Sorumlu 

5-6. 
Hafta 

SAYGI 
Türkçe (Hikaye) 
 
 

Zıp Zıp Kurbağa 
Ben Biliyorum 
Lütfen Beni Dinleyin 
Arkadaşlık 
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Türkçe (Tartışma) 

Hikayeyi Değerlendirme 
Hepimiz Aynı Olsaydık 
Davranış Kartları 
Resmimi Anlatıyorum 
Nezaket Sözcükleri 

Türkçe (Şiir) Bay- Bayan Saygı 
Türkçe (Hikaye Oluşturma) Benim Hikaye Kitabım 

Aile Katılımı 
Aileme Mektup 
Saygı Panosu 

Sanat 
 

Zıp Zıp Kurbağa 
Kelebeğin Oluşumu 
Özgün Resim Çalışması 

Drama Saygı Panosu 

Oyun 

Saygı Küpü 
 Aynı Olsaydık 
Ne Söylemelisin 
Bay- Bayan Saygı 

 

AY TEMA ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK ADI 

7. Hafta DÜRÜSTLÜK 

Türkçe (Hikaye) Penguenlerin Oyunu 

Türkçe (Tartışma) Hikayeyi Değerlendirme 

Türkçe (Hikaye Oluşturma) Ne Yapmalı 

Sanat Penguenler 
Oyun 
 

Doğru Söyle Yolu Bul 
Kimin Elinde 

Okuma- Yazmaya Hazırlık Dürüstlük Ödülü 
Dürüstlük Pastası 

Aile Katılımı Buz Dağı 

8. Hafta BAŞARI 

Türkçe (Hikaye) 
 

Karıncanın Öğüdü 
Küçük Köpeğin Sevinci 

Türkçe (Tartışma) 
Hikayeyi Değerlendirme 
Başarı Kupası 

Aile Katılımı 
Başarı Öyküleri 
Başarı Kupasına Giden Yol 

Sanat 
Köpek Kulübesi 
Başarı Madalyası 

Oyun Sporcu Oyunu 

9. Hafta SABIR 

Türkçe (Hikaye) Bal Partisi 

Türkçe (Tartışma) 
Hikayeyi Değerlendirme 
Sabrın Sonu Hikayeleri 
Sabrettim Ödülü Hak Ettim 

Sanat Arılar Bal Kovanında 
Oyun Sabırla Bekliyorum 
Aile Katılımı Sabrın Sonu 

Matematik 
Sabırla Günleri Sayıyorum 
Oyun Yolu 

Drama Oluşum 
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AY TEMA ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK ADI 

10. Hafta HOŞGÖRÜ 

Türkçe (Hikaye) 
Yağız’ın Doğum Günü 
Kapıyı Kim Çalmış 

Türkçe (Tartışma) 
 

Hikayeyi Değerlendirme 
Hoşgörü Hikayelerinin Tartışılması 
Hoşgörü Bahçesi 

Sanat Hoşgörü Çiçekleri 

Aile Katılımı Hoşgörü Hikayeleri 
Okuma- Yazmaya Hazırlık İstemeden Oldu 

Drama Kapıyı Kim Çalmış Dramatizasyonu 

11. Hafta ADİL OLMA 

Türkçe (Hikaye) 
Kış Pastası 
Elma Ağacı 

Türkçe (Tartışma) Hikayeyi Değerlendirme 
Türkçe (Hikaye 
Oluşturma) 

Kralın Adaleti 

Oyun Pandalar Paylaşıyor 

Matematik 
Adil paylaşalım 
Herkese Kaç Tane? 

Aile Katılımı Adalet Ağacı 
Drama Elma Ağacı Dramatizasyonu 

12. Hafta VATANSEVERLİK 

Türkçe (Hikaye) Dedemin Madalyası 

Türkçe (Tartışma) 
 
 

Hikayeyi Değerlendirme 
Ne Fark Var? 
Vatanımızı Seven İnsanlar 
Türkiye’m Panosu 
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AY TEMA ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK ADI 

12. Hafta VATANSEVERLİK 

Türkçe (Şiir) Güzel Yurdum 

Aile Katılımı 
İstiklal Madalyası Almış Kişiler 
Fotoğraflarla Memleketim 

Sanat 
 

Dünya Çocukları 
İstiklal Madalyası 
Atatürk: Çerçeve Çalışması 

Oyun Bayrak Taşıma 

13. Hafta FARKLI KÜLTÜRLER 

Türkçe (Hikaye) 
Hoş geldin Oya 
Afacan Gezgin 

Türkçe (Tartışma) 

Hikayeyi Değerlendirme 
Misafirperverlik 
Benim Eşyam 
Bu Giysi Kimin 

Sanat 
Kim Geldi? 
Afacan Gezgin ve Arabası 
Yöresel Giysiler 

Drama  Misafirlik Dramatizasyonu 

Aile Katılımı Kültür Köşesi 

14. Hafta YARDIMLAŞMA 

Türkçe (Hikaye) Annem için 

Türkçe (Tartışma) 
 

Hikayeyi Değerlendirme 
Yardımlaşma Tablosunu İnceliyoruz 

Sanat 
 

Maske Yapalım 
Doğamayan Güneşin Işıkları 
Seç Birini 
Halı Dokuma 

Oyun 
 

Barınak Yapıyoruz 
Kümeste Sansar 

Aile Katılımı Yardımlaşma Tablosu 

Okuma Yazmaya 
Hazırlık 

Yardım Edelim 
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AY TEMA ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK ADI 

15. Hafta EMPATİ 

Türkçe (Hikaye) Islak Pati 

Türkçe (Tartışma) Hikayeyi Değerlendirme 

Oyun 
Sence Ne Hissetti 
Duygularım 

Sanat Yağmurlu Bir Gün 

Okuma Yazmaya Hazırlık 
Nasıl Yardım Edelim 
Ben Olsaydım 

Aile Katılımı Empati Peteği 

Drama Empati Kuklaları 

16. Hafta GÜVEN 

Türkçe (Hikaye) 
Uçurtma Şenliği 
Takım Kaptanı 

Türkçe (Tartışma) 
Hikayeyi Değerlendirme 
..... Ne İşe Yarar? 

Sanat 
Şenlik Günü 
Minik Kuş Pırpır 
Elsiz Boyama 

Oyun Kime Güvendim 

Aile Katılımı Biz Birbirine Güvenen Mutlu Bir Aileyiz 

Drama Ellerimiz 

Okuma Yazmaya Hazırlık Güven Ver 
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BEHİÇ AK’IN BİNA VE TEK KİŞİLİK ŞEHİR ADLI OYUNLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

THE INVESTIGATION OF BEHİÇ AK’S PLAYS BINA AND TEK KİŞİLİK ŞEHİR IN THE 

CONTEXT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Fethi DEMİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, VAN 

mfethi_demir@yahoo.com 

 

ÖZET 

Türk tiyatro edebiyatının 1980 sonrası dönemdeki en önemli kalemlerinden biri de, hiç kuşkusuz, Behiç 
Ak’tır.  Mimarlık öğrenimi gören Behiç Ak, oldukça başarılı bir mimarlık kariyerine rağmen; yazarlığa ve 
çizerliğe yönelmiş, mimarlıktan çok, tiyatroları, karikatürleri, çocuk kitapları başta olmak üzere sanatın çeşitli 
alanlarında verdiği eserleriyle tanınmıştır. Behiç Ak’ın oyunlarının temelinde ise 1980 sonrası dönemin silik, 
sıradan, iletişimsiz, bireyci, bencil, tüketimi önceleyen insan tipolojisini başarılı bir biçimde yansıtması vardır. 
Oyun kişilerine isim vermeyen, absürt durumlardan hareket eden, mekânı içine aldığı oyun kişileriyle birlikte 
dönüştüren Ak, karikatüristliğinin de etkisiyle kişileri epeyce gülünçleştirir ve bu bağlamda teknolojinin, 
kentleşmenin, bireyselleşmenin yarattığı toplumsal komplikasyonlara gönderme yapar. Behiç Ak’ın altını ısrarla 
çizdiği sorunlardan biri de çevre kirliliği, çarpık kentleşme, küresel ısınma, doğal afetler gibi insan yaşamını 
küresel anlamda tehdit eden ekolojik konulardır.  Nitekim Ak’ın oyunlarında kentlerin çevreyi, insanı, iklimleri, 
doğayı dikkate almadan sadece kar elde etmek amacıyla imara açılmasının getirdiği felaketlerin hem insanı hem 
çevreyi hem de kente ait tüm değerleri çöküntüye uğratması işlenir. Bu bağlamda karikatürist olmasının da 
etkisiyle durumu çoğu zaman mizahlaştırarak sunan Behiç Ak, gerek çocukların gerekse yetişkinlerin çevre 
bilinci edinmesi konusunda epey bir gayret gösterir. Yazarın çoğu zaman abartılı bir biçimde komikleştirdiği, 
absürt bir boyuta taşıyarak duyarlılık oluşturmaya çalıştığı, çevre bilincini işleyen Bina ve Tek Kişilik  Şehir adlı 
oyunları ise bu bağlamda öne çıkan eserlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Değerler Eğitimi, Behiç Ak, Tek Kişilik  Şehir, Bina. 

ABSTRACT 

Undoubtedly one of the most significant authors of post 1980 Turk drama is also Behiç Ak. Behiç Ak, 
graduated from architecture, has been well known with his works in some fields of art like plays, caricatures, 
children’s books rather than architecture, despite the successful career in architecture, he tent to authorship and 
cartooning. The background of Behiç Ak’s plays victoriously present to human typology launching obscure, 
ordinary, individualistic, selfishness, consuming. Ak, not giving names to play characters, acting with absurd 
situations, converting places with involving characters, make characters quite humorous with the effect of being 
caricaturist, and in this context he refers to social complications created by technology, urbanization, 
individualization. Some of the problems Behiç Ak highlighted persistently are topics treating human lives such 
as pollution, non-planned urbanization, global warming and natural disasters. In fact those cities are built just in 
order to make profit regardless of considering human, climate, nature causes catastrophe such as destroying 
human, environment and city values is being studied in Ak’s plays. In this respect Behiç Ak who presents the 
subject by providing amusement with the influence of being a caricaturist struggle highly for both adults and 
children to have an environment conscious. Bina and Tek Kişilik  Şehir are two of his plays which studies 
environment conscious and writer makes it extremely absurd and also try to make a consciousness by moving it 
to an absurd dimension. 

Key words: Environmental Education, Values Education, Behiç Ak , Tek Kişilik  Şehir, Bina.  
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GİRİŞ 

Değer kavramı, genel anlamda kişiler arası etkileşimden, aileden, eğitim sürecinden ve diğer 

toplumsal etkilerden denenerek, gözlemlenerek öğrenilebilen kazanımları karşılamak için kullanılan 

ama esasında neyin iyi, neyin kötü olduğu konusundaki yargılardan oluşan bir kıymetler bütünüdür. 

Beğenilere göre tercih edilen şeyler olmaktan çok, bireyin çevresi ile etkileşimini sağlayan az çok 

kesin ve sistematik fikirlerdir. Etimolojik olarak Latincede, kıymetli olmak” veya  “güçlü olmak” 

anlamına gelen “valare” kökünden türetilen (Bilgin, 1995, s.6) “değer” kavramının geniş anlamda bir 

toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel kıymetlerini ve bilimsel kazanımlarını içine aldığını, 

maddi ve manevi unsurlarının tamamını kapsadığını söylemek yanlış olmaz. Değer eğitimi ise, 

eğitimin vazgeçilmez amaçlarından biridir ve insanı öne çıkararak, onun kimliğine yeni kazanımlar 

sunmayı amaçlar. 

Değer kavramının içerdiği anlam dikkate alındığında daha çok sosyolojik yönünün ağırlık 

kazandığı, önemini de yine bu alandan aldığı görülür. Temelde dinî ve ulusal kodları öne çıkaran bu 

kavram, insan yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir boyutunu oluşturur. (Dökmen, 2006, s.60) 

Yozlaşmaya ve yabancılaşmaya karşı gerekli, dolayısıyla değerli görülen kültürel mirasın 

sahiplenilmesini esas alır. Zira “değişen ve gelişen dünyada öz benliğini kaybetmeden değişime ve 

gelişmelere ayak uyduran bireyler yetiştirmenin zorlukları eğitimciler tarafından bilinmektedir. Eğitim 

süreçleri açısından bir yanda, dünyadaki yeni teknolojik buluşlar ve bu buluşların etkisiyle toplumsal 

yapıda meydana gelen sosyolojik ve kültürel değişiklikleri, diğer yanda ise gerekli olan yerel, ulusal 

ve kamusal paydaşlık duygusunu genç nesillere aşılama sorumluluğu bulunmaktadır. Elbette bu 

sorumluluk ancak değerlerin genç nesillere aktarılması ile yerine getirilebilir.” (Elbir ve Bağcı, 2013, 

s.1322) Değer kavramının bir diğer boyutu ise , “bir sosyal grubun kendi varlık, birlik ve devamını 

sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen 

ortak amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar bütünü olmasıdır.  Ki değerlerin, aynı zamanda,  o 

toplumu oluşturan her bir bireyin fikir, tutum ve davranışlarına rehberlik eden bir ilkeler bütünü 

olduğunu belirtmek gerekir. (Yaman, 2013, s.17) 

Bir taraftan toplumsal dokuyu bir arada tutan, öte taraftan bireylere rehberlik eden değerler, 

ancak belirli bir pedagojik program içerisinde öğretildiği zaman bir sistem oluştururlar ve hem 

bireysel hem de toplumsal misyonlarını daha etkili bir biçimde yerine getirebilirler. Bu bağlamda bir 

toplumun eğitim sistemi, o toplumun sahip olduğu değerleri yansıtan önemli bir araç olarak 

düzenlenmelidir. Çünkü eğitim aynı zamanda, değerlere ilişkin inançların ifade biçimidir ve temel 

işlevi, belirli değerleri kazandırmak suretiyle kişilerin davranışlarında kalıcı değişiklikler meydana 

getirmektir. Elbette toplumsal, kültürel, bilimsel, insani, ahlaki, çevresel, ulusal ve evrensel birtakım 

kazanımların edinilmesi, eğitim ve öğretim süreci içerisinde belirli değerlerin işlenmesiyle 

sağlanabilir. Bu nedenle toplumların ihtiyaçlarına, kültürel, sosyolojik ve demografik dokularına, 
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gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak bazı değerler öne çıkarılmakta bazıları ise daha tali planda 

kalmaktadır. Başka bir ifadeyle değerler öğretimi, döneme, koşulara, ihtiyaçlara göre farklılık 

gösterebilmektedir. 

Bu genel çerçeve içerisinde Türk Eğitim Sistemi’nde de değerler eğitiminde belirli alanlardaki 

değerlerin öne çıkarıldığı, bazı alanlardaki değerlerin ise tali planda kaldığı söylenebilir. Türk Eğitim 

Sistemi içerisinde genel olarak ulusal, ahlaki dini değerler öne çıkarılmış; demokrasi, kadın hakları, 

eleştirel düşünme, çevre bilinci, hayvan sevgisi, empati kültürü gibi değerler ise genellikle daha tali 

planda kalmıştır. Bu nedenle kendi değerler eğitimini daha çok ulusal, tarihi, dini ve ahlaki ilkeler 

üzerine kuran Türk Eğitim Sistemi’nin evrensel ölçekteki değerleri daha fazla işlemesi ve böylece 

modern ve gelişmiş eğitim sistemleriyle entegrasyonunu güçlendirmesi gerekir. Bu bağlamda üzerinde 

durulması gereken değerlerin başında çevre eğitimi gelmektedir. Çünkü küresel ısınma, iklim 

değişimleri, suların ve denizlerin kirlenmesi, doğadaki canlıların ve bitkilerin yaşam alanlarının 

gittikçe daralması gibi etmenler yeni yetişen kuşakların çevre konusunda duyarlı yetişmelerini elzem 

hale getirmektedir. 

Türkiye’de sanayileşmenin ve dolayısıyla kentleşmenin diğer Batı ülkelerine göre geç 

başlaması, nüfusun çoğunluğunun 1970’li yıllara kadar köylerde ve kırsal bölgelerde yaşaması 

çevrenin ve doğanın sanayileşmiş Batı ülkelerine göre daha temiz kalmasını sağlamıştır. Öte yandan 

doğayla iç içe, ona yabancılaşmadan yaşayan Türkiye halkının çevre kirliliği konusundaki bilinci de 

bu nedenle uzun süre gelişmemiştir. Öte yandan özellikle 1960’lı yıllardan sonra sanayileşmenin 

artması, köyden kente yoğunlaşan göçler, tarımdaki makineleşme, imara açılan tarım arazileri, orman 

yangınları, kimyasal atıklar, kanalizasyon, trafikteki taşıtların artması, hava kirliliği, kalitesiz yakıtlar 

vb. nedenler Türkiye’de de çevre kirliliğinin önce bir sorun haline gelmesine, son dönemde ise artık 

tehlikeli boyutlara varmasına neden olmuştur. Yine son dönemlerdeki doğal afetlerin özellikle 

kentlerde yarattığı tahribatlar; kentlerin imar durumunun, altyapısının, siluetlerinin, peyzajının ve 

mimarisinin aslında çok ciddi sıkıntılar taşıdığını gözler önüne sermiştir. Elbette küresel ölçekteki 

iklim değişikliklerinin ve çevre kirliliğinin de Türkiye’ye etkileri, çevre konusunda daha bilinçli ve 

duyarlı nesiller yetiştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle eğitim öğretim sürecinin ilk 

aşamasından başlayarak tüm bireylere hayatları boyunca çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırmak Türk 

Eğitim sisteminin öncelikleri arasına girmiştir. Bu doğrultuda müfredatlar yenilenmiş, hedefler ve 

kazanımlar belirlenmiş, etkinlikler, yarışmalar, uygulamalar, geziler düzenlenmiştir. 

Birçok değerin bireye kavratılmasında, bireylerin belirli değerleri içselleştirmelerinde ve 

davranış haline getirmesinde en etkili araçların başında edebi metinler gelmektedir. Bu durum, elbette 

çevre eğitimi konusunda da geçerlidir. Öğrencilerde çevre bilinci geliştirmek, onlara ağaç, doğa ve 

hayvan sevgisi vermek çoğu zaman bu konuları işleyen edebi eserlerden yararlanarak yapılır. Bu 

bağlamda Türk Edebiyatı’nda da çok yetkin örnekleri olmakla birlikte çevre eğitimini işleyen eserlerin 
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sayısı ve niteliği henüz beklenen düzeyde değildir. Kuşkusuz bunun sebebi yukarıda da belirtildiği gibi 

Türkiye’de çevre kirliliğinin toplumsal, sosyolojik, kültürel ve ekonomik sebeplerden dolayı özellikle 

modern Batı ülkelerine göre daha geç ortaya çıkan bir sorun olmasından kaynaklanır. Öte yandan 

yaklaşık iki asırlık modernleşme süreci boyunca edebiyatın gündemi de Doğu-Batı, gelenek-

modernlik, köylü-kentli, zengin-fakir, muhafazakâr-modern gibi daha yapısal ve sosyolojik sorunlara 

odaklandığı için tıpkı değerler eğitiminde olduğu gibi bazı konuların tali planda kalması kaçınılmaz 

olmuştur. Çünkü Türkiye’nin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yakın tarihi, toplumsal 

dönüşümlerin, kimlik krizlerinin, radikal reformların yoğunlaştığı ve yine buna koşut olarak gerek dış 

gerekse iç çatışmaların, muhalefet hareketlerin, darbelerin, sosyolojik ve ideolojik dönüşümlerin çok 

yoğun ve sert yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle edebiyatçılar da çoğu zaman bu ana sorunsala 

yönelmişlerdir. Bir bakıma Frederic Jemeson’ın “bütün üçüncü dünya edebiyatları ulusal alegorilere 

dayanır” sözünü doğrular biçimde eserler üretilmiştir. Elbette bu genel ve oryantalist bakış açısını 

kıran, çevre duyarlılığına sahip ekoeleştiri bağlamında eserler veren bazı edebiyatçılardan da 

bahsetmek gerekir. 

Türkiye’de ekoeleştiri bağlamında değerlendirilebilecek, çevreyle ve doğayla barışık, çevrenin 

ve doğanın korunması konusunda toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçlayan yazarların başında 

Yaşar Kemal gelir. Romanlarındaki eşsiz doğa betimlemeleri, insanla özdeşleşen ve adeta bir karakter 

gibi konumlandırılan Anadolu coğrafyası, yine toplumsal yapı gibi çok renkli, çokkimlikli ve 

çokkültürlü olarak kurulan doğa atmosferi, okurda doğaya karşı bir ilgi uyandırmayı amaçlar. Yine 

Cevat Şakir Kabaağaçlı da özellikle denizi canlı bir varlıkmış gibi işlemesi, “Mavi Yolculuk” fikrini 

ortaya atması, doğayı mitolojik ve tarihi boyutuyla kavramasıyla ekoeleştiri anlayışına bağlı romanlar 

ve öyküler yazar. Ekoeleştiri konusunda duyarlı, çevre kirliliğine dikkat çekerek bir çevre bilinci 

oluşturmaya çalışan bir diğer yazar ise Mustafa Kutlu’dur. Kutlu’nun öykülerinde ana bir izlek olarak 

kentlileşmeyle beraber ahlaki, insani ve dini değerlerin yozlaştırılmasına koşut olarak çevrenin ve 

doğanın da kirletilmesi konusu sürekli işlenir. İşte bu yazarlarla birlikte çevre kirliliği, doğanın 

tahribatı, küresel ısınma, kentlerin doğayı ve çevreyi gözetmek yerine ekonomik rant mantığıyla inşa 

edilmesi, betonlaşma, peyzaj ve estetik bir anlayıştan yoksunluk gibi konuları işleyen oyunlarıyla 

üzerinde durulması gereken edebiyatçılardan biri de çalışmamızın konusunu oluşturan oyunların 

yazarı Behiç Ak’tır. 

 Behiç Ak’ın Bina ve Tek Kişilik Şehir Adlı Oyunlarının Çevre Eğitimi Bağlamında 

İncelenmesi 

Türk tiyatro edebiyatının 1980 sonrası dönemdeki en önemli kalemlerinden biri de, hiç 

kuşkusuz, Behiç Ak’tır.  Mimarlık öğrenimi gören Behiç Ak, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 

tamamladığı lisans öğreniminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapmıştır. 

Oldukça başarılı bir mimarlık kariyerine rağmen; yazarlığa ve çizerliğe yönelmiş, mimarlıktan çok, 
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tiyatroları, karikatürleri, çocuk kitapları başta olmak üzere sanatın çeşitli alanlarında verdiği eserleriyle 

tanınmıştır. Aynı zamanda 1980 öncesi dönemden getirdiği muhalif tavrını, darbe sonrası dönemde de 

sürdüren Behiç Ak, gerek çeşitli sivil toplum örgütleri içerisindeki aktif görevleriyle gerekse edebiyat, 

tiyatro, karikatür ve sinema gibi alanlardaki üretimleriyle eleştirel bir bakış açısını sürekli korumuştur. 

Mimarlığın, çok iyi binalar yapmaktan öte, kamusal yanıyla ilgilenen Behiç Ak, aynı duruşunu 

sanatsal ve edebi faaliyetleri açısından da devam ettirmiştir. Örneğin onun ilk tanınan yönü olan 

karikatüristliği, aslında 12 Eylül sonrası bir şeyleri ifade etme ve bazı tepkiler ortaya koymanın bir 

aracı olarak gelişmiştir. (Özdemir, 06.10.2015) Nitekim Cumhuriyet gazetesinden halen çizmeye 

devam ettiği “Kim Kime Dum Duma” adlı bantta, bireyi temel alan, gündelik hayatı politikleştirerek 

ortaya çıkaran, kadın erkek ilişkilerinden, çocuk büyük ilişkilerine kadar geniş bir yaş, kültür, duygu 

ve düşünce aralığına hitap eden bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. 

Behiç Ak’ın oyun yazarlığı dışında önemli eserler kaleme aldığı alanlardan biri de çocuk 

edebiyatıdır. Yazarın çocuk edebiyatı sahasında ürettiği Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı, Gökdelene 

Giren Bulut, Büyükanne ve Miyop Ejderha, Uyurgezer Fil, Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstiyor, 

Alaaddin’in Geveze Su Boruları, Kedilerin Kaybolma Mevsimi, Vapurları Seven Çocuk ve Hava İle 

Kaplumbağa gibi birçok eseri farklı dillere çevrilmiştir. Ayrıca Behiç Ak’ın çocuk kitapları, ilk kez 

Japonya’da yayımlanmış, hatta ilkokullarda öğrencilere ödev olarak verilmiştir. (Canbay, 2011, s.15) 

Ak’ın çocuk kitapları, Japonya’dan sonra Türkiye’de de Yapı Kredi Yayınları, Günışığı Yayınları, 

Can Yayınları ve ODTÜ Yayınları tarafından basılmıştır. Yine aynı kitaplar, Almanya’da çift dilli 

olarak Almanca-Türkçe, Almanca-Rusça, Almanca-İngilizce olarak yayımlanmıştır. İnsan yaşamının 

en hassas dönemini oluşturan çocukluk yıllarını, edebi ve estetik bir üslupla yansıtan Behiç Ak’ın bu 

başarısının temelini de çocukluk döneminin evrensel bir tarafı olduğunu kavraması, tüm dünyada 

geçerliliği olan bir çocuk imgesi oluşturabilmesi ve yine dostluk, sevgi paylaşım gibi evrensel temaları 

başarılı bir biçimde işlemesi olarak gösterilebilir. 

Behiç Ak’ın oyun yazarlığı, 1980 sonrası dönemde belirgin bir farklılaşma yaşayan tiyatro 

edebiyatı içerisinde kendine özgü yere sahiptir. Nitekim 12 Eylül darbesinin yarattığı travmatik 

atmosferde, “toplumsal sorunlara ve özellikle politik içeriğe bağlı oyun yazımı yerini, Batı’da onlarca 

yıldır tiyatroyu etkisine alan modern sonrası eğilimlere bırakmıştır.” (Ergin, 2010, s.80) İşte böylesi 

biçimci ve postmodern eğilimlerin yaygınlaştığı bir atmosferde, içerik olarak toplumcu konuları 

eleştirel bir bakış açısıyla kotaran Behiç Ak, aynı zamanda biçimci ve postmodern teknikleri de 

sonuna kadar kullanır. Böylece 1970’lerdeki toplumcu sanat anlayışı ile darbe sonrasının modern ve 

sonrası eğilimleri arasında bir sentez kurduğu, toplumcu içeriği sanattaki ve edebiyattaki yeni 

teknikler bağlamında dile getirdiği söylenebilir. Yine oyunlarında genellikle kenti ve kentin 

oluşturduğu ilkeleri ele alan yazar, “gelişkin mekân duygusu, mizah anlayışı ve absürd durumlar 
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içinde yakaladığı oyun kişileri ile oyun yazarlığında kendine özgü bir üslup geliştirmeyi başarmıştır.” 

(Kaptan, 2006, s.54) 

Behiç Ak oyunlarındaki toplumsallık düşüncesinin temelinde ise 1980 sonrası dönemin silik, 

sıradan, iletişimsiz, bireyci, bencil, tüketimi önceleyen insan tipolojisini başarılı bir biçimde 

yansıtması vardır. Oyun kişilerine isim vermeyen, absürd durumlardan hareket eden, mekânı içine 

aldığı oyun kişileriyle birlikte dönüştüren Ak, karikatüristliğinin de etkisiyle kişileri epeyce 

gülünçleştirir ve bu bağlamda teknolojinin, kentleşmenin, bireyselleşmenin yarattığı toplumsal 

komplikasyonlara gönderme yapar. Nitekim onun oyunlarında tutarlı, anlamlı, inandırıcı ve bütünlüklü 

olmayan tipler karşımıza çıkar. Çoğu zaman belirli bir ismi olmayan Adam, Kadın, Garson, Mimar, 

Doktor gibi genel kategoriler bağlamında kotarılan oyun kişileri, biraz da gelenekli tiyatroda olduğu 

gibi izleyicinin/okurun dikkatini kendilerinden çok durumlara, olaylara çekmeye çalışır. 

Behiç Ak’ın oyunlarında, dönemin panoramasını yansıtması bakımından altı çizilmesi gereken 

izleklerden biri de bireylerin kimliksizleşmesidir. Aslında 1980 sonrası dönemin temel meselelerinden 

olan ahlaki yozlaşma, düşünsel sığlaşma, psikolojik paranoyaklaşma, kişilikte parçalanma durumu 

Behiç Ak’ın oyun kişilerinde rahatlıkla gözlemlenebilir. Nitekim Behiç Ak’ın oyunlarının çoğunda, 

oyun kişilerinin adı yoktur, iç dünyaları ise parçalı ve belirsiz, davranışları ise rastgeledir. (Kaptan, 

2006, s.84) Bu nedenle yine günübirlik yaşayan, herhangi bir konu üzerine derinleşemeyen sığ tipler 

olarak sürekli konudan konuya geçerler. Adeta beyin fırtınası şeklinde sürgit devam eden bu 

konuşmalar, bir noktadan sonra absürd bir hal aldığı gibi kimi zaman oyunsuluk kimi zaman 

eylemsizlik kimi zaman kişiliğin parçalanması biçiminde kendini gösterir. 

Behiç Ak’ın toplumsal eleştiri yaparken başvurduğu tekniklerden biri de ironidir. Esasında 

insanların eğlenmek için sık sık başvurdukları ve çoğunlukla da kastedilen tam tersini ima eden bir söz 

sanatı olan ironi (Emre, 2006, s.160); muhatabın savunduğu, inandığı ya da söylediği düşüncelerin 

yanlış olduğunu ama bu yanlışın direkt olarak söylenmediği, farklı anlam katmanları aracılığıyla 

söylendiği bir söz sanatıdır. Özünde eleştiri ve düzeltme yatmaktadır. Postmodern düşünce 

bağlamında ise ironi, postmodernizmin her şeye muhalif ruhunun temel aracıdır. Bu araç hayatın 

ciddiyetine, ciddiyetsiz bir bakış sergilemede sıkça kullanılır. Nitekim Behiç Ak’ın ironi anlayışı da 

postmodernizmin ironi sanatına yüklediği anlamla önemli oranda örtüşür. Çünkü Behiç Ak, hemen her 

oyununda ciddi, gerçek, rasyonel ve normal gibi algılanan durumlara karşı; ciddiyetsiz, gerçeküstü, 

irrasyonel ve anormal gibi nitelenebilecek bir perspektiften bakar ve toplumun kanıksadığı, normal 

olarak algıladığı pek çok kavramı, durumu ve ilişkiyi gülünçleştirir, sorunsallaştırır ve eleştirir. Hatta 

denilebilir ki Behiç Ak’ın oyunlarındaki toplumsal duruma ilişkin eleştirel ve sorgulayıcı tavrın ana 

damarını ironi oluşturur. Örneğin Ayrılık  oyununda bir yıl önce boşanmış olan Erkek ve Kadın, aslında 

mutsuz olmalarına, yalnızlaşmalarına ve evli oldukları dönemi içten içe arzulamalarına rağmen; 

ayrılmalarını her ikisi de hayatlarının en olumlu kararı olarak oyun boyunca yineler. Fakat bu 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

86 

yinelemeler ironik bir biçimde onları evlilik günlerindeki gibi davranmaya yaklaştırır. Nitekim oyun 

boyunca ayrılık kararlarının ne kadar doğru olduğunu birbirine anlatmaya çalışan çift, oyunun sonunda 

evli oldukları dönmedeki gibi beraber akşam yemeği yerler. Aslında Behiç Ak’ın hemen her oyununda 

rastlanan absürdün, irrasyonelin, alışılmadık olanın perspektifinden yaşamın sıradanlığı ve rutini 

içerisindeki durumlara dikkat çekmek başlı başına ironiyi üreten bir ana damar olarak belirir. Gerçek 

niyetlerin gizlendiği, imajın ve görüngünün gerçekliği örttüğü bu postmodern atmosferde, normal 

karşılanması gereken şeylerin anormalmiş gibi karşılanması, her türlü duygu ve düşünceye dair algının 

tersyüz edilmesi ortaya ironik durumlar çıkarır ki Behiç Ak’ın oyunlarındaki toplumsal göndermeler 

ve eleştiriler de hızını büyük ölçüde buradan alır. Örneğin Bina oyununda, spor kompleksi olarak inşa 

edilen yapı, yönetimin elinde kendi gerçekliğinden ve işlevinden kopmuş, her birimi rant üreten asıl 

işlevinin dışında pek çok farklı amaçla kullanılan ve aynı zamanda sürekli biçim değiştiren, genişleyen 

adeta metamorfoza uğrayan tuhaf bir yaratığa dönüşmüştür. Nitekim soyunma odaları konut olarak 

kiracılara, pinpon salonu veterinere kiralanmış, havuzun bir kısmı fastfood dükkanına ayrılmış, 

basketbol sahası ise açık kahve mekânı haline getirilmiştir. Elbette rant odaklı bir yaşam algısının 

alegorik biçimde kenti temsil eden binayı ne hale getirdiğinin, nasıl deforme ettiğinin ironik bir 

ifadesidir, tüm anlatılanlar. Yine Hastane oyununda güncel, sıradan gerçekliğin irrasyonelin, sıra 

dışının, absürtlüğün hatta distopyanın perspektifinden birbiriyle karşılaştırmalı olarak yansıtılması 

Türkiye’nin sağlık ve bilim alanlarında yaşadığı sorunların ironik bir üslupla sunumu olarak 

değerlendirilebilir. Fay Hattı’nda ise büyük bir felakete yol açan depremin nasıl bir pazar yarattığı, 

aile ve komşuluk ilişkilerinden medyaya kadar birçok alana ne gibi etkiler yaptığı karikatürleştirilerek 

anlatılır. Oyunun sonunda ise deprem, ironik bir biçimde bir felaket olmaktan çıkar ve toplumun tüm 

dertlerini çözecek bir zorunluluğa, beklenen bir kurtarıcıya hatta devrime dönüşür. Tezatlık üzerinden 

oluşturulan ironiyle toplumsal eleştiriler yapmak Newton Bilgisayar’dan Ne Anlar oyununda da 

kendini gösterir. Nitekim 1980 sonrasının ortalama insan tipini temsil eden Adam ve Kadın bir plajda 

sürekli bir şeyler yerler, dedikodu düzeyini aşmayan sığ bir sohbet yürütürler ve devinimsiz bir 

biçimde bir kere bile suya girmeden dururlar. Benim Küçük Küresel Köyüm’de ise ironi bu kez, farklı 

dönemler ve kültürler arasındaki karşılaştırmalar üzerinden gerçekleşir. Nitekim üç farklı ülkede 

doğup büyüyen ve birbirlerinden haberi olmayan üç kız kardeşin öyküsü 1970’lerdeki globalleşme ile 

2000’li yıllardaki globalleşme arasındaki farklılıklar bağlamında anlatılır. Benzer ironik durumlara 

Ak’ın diğer oyunlarında da rastlamak mümkündür. 

Behiç Ak’ın oyunlarında toplumsal eleştiri bağlamında etkili bir biçimde kullanılan 

unsurlardan biri de mekânlardır. Mimar olması nedeniyle mekânı oyunlarında anlam üreten bir yapı 

olarak ele alan (Kaptan, 2006, s.55) Behiç Ak, mekânlara yüklediği anlamlar üzerinden toplumsal, 

sosyal, kültürel ve ekonomik düzene ilişkin eleştirilerini sıralar. Nitekim oyunlarının çoğunu belirli 

mekânlara özdeşleştiren Ak, çoğu zaman kurgunun odağına da mekânları yerleştirir. Örneğin Bina’da, 

tüm anlatılanlar aslında spor kompleksi olarak inşa edilen bir binanın hikâyesidir. Yine Hastane’de de 
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bürokrasi, kapitalizm, ticarileşen sağlık sistemi eleştirisi yine birbirine karşıt biçimde tasarlanan iki 

farklı hastane ortamı üzerinden anlatılır. Newton Bilgisayardan Ne Anlar adlı oyunda ise çağımız 

insanının devinimsizliği, ataleti, tüketiciliği, sıradanlığı ve yüzeyselliği oyunun tek mekânı olan plaj 

atmosferi içerisinde verilir. Benzer bir biçimde bireyin kıstırılmışlığını, toplumdan izole halini, 

iletişimsizliğini Fay Hattı’nda, bir apartman dairesine sıkışıp kalan, ne dışarı çıkabilen ne de kendini 

içeride güvende hissedebilen insanların açmazlarını depremin yarattığı korku haliyle sunulur. Ayrılık 

oyununda da boşanan çiftin kurtuluş çaresi olarak tekrar bir arada yaşadıkları apartman dairesine 

sığınması ve kendilerini sadece bu dar mekânda huzurlu hissedebilmeleri günümüz insanının 

trajikomik durumunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Behiç Ak’ın mekânda derinleşmeyi ve 

böylece toplumsal anlamda bir eleştiri üretmeyi sağlayan minimalist mekân tercihleri, Tek Kişilik 

Şehir’de de kendini gösterir. Nitekim bu oyunda da tüm şehir, bireyin yalnızlığını imleyecek bir 

biçimde tasarlanmıştır ve oyunun ana mekânı olan gökdelen de bir intihar kulesi olarak çalışmaktadır. 

Kentlerin çevreyi, insanı, iklimleri, doğayı dikkate almadan sadece kar elde etmek amacıyla imara 

açılmasının getirdiği felaketler hem insanı hem çevreyi hem de kente ait tüm değerleri çöküntüye 

uğratmıştır. Öte yandan İmaj Katili oyununda postmodern bir anlatı atmosferi oluşturmayı yeğleyen 

Behiç Ak, dört ayrı mekânı bir araya getirerek olayların çoğul bir uzamda cereyan etmesini sağlar. 

Elbette bu çoğul uzam atmosferi, özellikle 1980 sonrası dönemde farklılaşan, bireyselleşen ve 

dolayısıyla çoğullaşan toplumsal yapıya uygundur. 

Behiç Ak, oyunlarında dönemin ruhunu yansıtırken mekânlara anlamlar yüklemenin yanı sıra 

yine mekânlar üzerinden gerçekle kurulan ilişkiyi de tersyüz eder. Yazar, zamanı ve uzamı 

belirsizleştirerek gerçekle olan ilişkiyi bozar. (Ergin, 2010, s.86) Böylece Jean Baudrillard’ın Live 

Theory’de altını çizdiği tüketim toplumlarında, görüntü ile gerçek arasındaki farkın ortadan kalktığı, 

gerçek izlenimini veren bir hipergerçekliğin hâkim olması durumuna benzer bir atmosfer oluşturur. 

Nitekim zamanın ruhunu yakalayan Behiç Ak,  reklamların, sanal ağların, internet ortamlarının ürettiği 

hipergerçeklik bombardımanı altında, gerçekten çok, onun görüngüsünü tüketerek yaşamaya alışan bir 

toplumun parodisini yapar.  Bu bağlamda hemen her oyununda mekânların yanı sıra zaman unsuru da 

belirleyici, dramatik aksiyona etki eden ya da gerçeklik duygusu yaratan bir anlam üretmez. (Ergin, 

2010, s.80) Aksine hem mekânlar hem de zaman sürekli gerçeklik duygusunu muğlaklaştırmaya ve 

nihayetinde oyun ortamını, imajın gerçekliğin yerini aldığı bir hipergerçeklik atmosferine 

dönüştürmeye yarar. 
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Bina 

Behiç Ak’ın ilk oyunu olan Bina • yazarın eleştirilerini yer yer karikatürleştirerek, mizah ve 

ironiden epey yararlanarak dile getirdiği, kimi noktalarda absürde varan durumları içermesiyle oldukça 

başarılı bir eserdir. Kültür Bakanlığı’nın 1993 yılındaki Oyun Yazma Yarışması’nda ödül kazanan 

eser, içerdiği zengin tematik birikim nedeniyle sosyolojik, kültürel, sanatsal, ekonomik vb. 

değerlendirmelere de elverişli bir yapıttır. Bir taraftan Behiç Ak’ın darbe sonrası dönemde ortaya 

çıkan ve liberal kapitalist ilişkiler etrafında şekillenen yeni toplumsal düzene ilişkin eleştirilerini dile 

getirme ihtiyacının ürünü olan Bina, büyük ölçüde Behiç Ak’ın mimarlık deneyimlerine, meslek 

örgütleri içerisinde çalışırken tanık olduğu, gözlemlediği bir takım gerçek olaylara dayanır. Nitekim 

Behiç Ak, oyunun ortaya çıkışı üzerine şunları söyler: 

“Aslında ‘Bina’ oyunu, benim ilk başlarda oyun olarak yazmayı düşünmediğim kişisel 

notlarımı bir gün toparlayıp bir metne dönüştürme isteğim sonucu ortaya çıktı. Bu süreç sandığımdan 

uzun sürdü ve üç yıla yayıldı. Baktım, aldığım bu notlar hakikaten çok kalıcı ve her dönemde geçerli 

olabilecek bir oyunun temasını oluşturabilir. Bunun üzerine bu notları bozmaya çalışarak, kendi 

yaşadığım pratiklerden yola çıkarak ve hatta deneyimlediğim bazı diyalogları koruyarak bir oyun 

metni yaratmaya çalıştım. Oyunda geçen bazı enstantanelerin ve bazı hikâyelerin çok birebir 

karşılıkları var. Bir aralar ben Spor Yazarları Derneği’ne gidiyordum. Oyunda bahsi geçen olay 

doğrudur: O dönemlerde Spor Yazarları Derneği sürekli kazılıyordu,  çünkü havuzun suyunu 

engelleyemiyorlardı. Dernek çok büyük bir binaydı ve onun bir bölümüne işçiler girmiş kocaman 

delikler açarak ilerliyorlardı. Sonra o açtıkları delikleri kapatıyor ve başka yerleri kazmaya 

başlıyorlardı.” (İnan, 06.10.2015) 

Behiç Ak’ın pek çok oyunu gibi mekân odaklı bir oyun olan ve dolayısıyla ekoeleştiri 

bağlamında göndermeler içeren Bina’da, oyuna adını veren spor kompleksinin kendi esas işlevinden 

çıkarak başka bir şeye dönüşmesi anlatılır. Kuşkusuz bu dönüşüm, bir nevi metamorfoza uğrayan 

kentler ve yapılar doğaya, çevreye, iklime uygun olmayan hatta onun evrensel yasalarını hiçe sayan bir 

anlayıştan kaynaklanmaktadır. Nitekim mekânları anlam üreten canlı organizmalar gibi 

konumlandıran Behiç Ak toplumsal, ekolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik eleştirilerini de büyük 

ölçüde mekânının dönüşüm süreci üzerinden dile getirir. Nitekim “memleketimizdeki düzenin 

bozukluğunun ister istemez” (s.43) yansıdığı bina, “insanlar gibi” (s.45) değişen, başkalaşan ve 

hâlihazırda “buluğ çağındaki bir gencin kararsızlığını” (s.46) yaşayan canlı bir varlık gibi betimlenir. 

Doğanın evrensel yasalarını, çevre bilincini ve iklimleri dikkate almadan üretilen ve 1980 sonrası 

toplumsal yapıda baş gösteren sıkıntıların hepsini bir hastalık gibi bünyesinde barındıran bina, yine 

tıpkı dönem insanı gibi bir kişilik ve kimlik krizinin içeresinde bocalamaktadır. Behiç Ak da oyundaki 
                                                                 
• Behiç Ak, Toplu Oyunları-3, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2013. (Çalışmamızda verilen sayfa numaraları 
eserin bu baskısına aittir.) 
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‘bina’nın bir metafora dönüştüğünü, bir kişilik haline geldiğini ve tamamlandıktan sonra mimarın 

kontrolünden çıktığını ve bir dizi farklı özellik kazandığının altını çizer. (Özdemir, 06.10.2015) Bu 

bağlamda Behiç Ak, mimar olması sebebiyle binaların bir taraftan ekoloji, klimatoloji, jeoloji ve 

mimari gibi fen bilimleriyle; diğer yandan ise sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi sosyal bilimlerle 

şekillenen bir kaderi olduğunu vurgular. Çünkü tüm bu bilimlerin ilkelerini daha fazla rant uğruna göz 

ardı eden insanoğlu, aslında farkında olmadan bu sistemler tarafından cezalandırılmakta ve ironik bir 

biçimde elde etmeye çalıştığı kazancın daha fazlasını doğal felaketlerle, çarpık kentleşmeyle 

kaybetmektedir. Öte yandan oyundaki bina metaforunun çok fazla absürd ya da sembolik anlamlar 

içermediğinin altının ısrarla çizilmesi (İnan, 06.10.2015) ve oyunun gerçek bir somut olaydan 

etkilenerek yazılmış olması aslında oyunun somut, gerçek ve doğrudan 12 Eylül sonrasındaki ekolojik, 

toplumsal, politik, kültürel yapının eleştirisine odaklandığını gösterir.  Trajikomik bir biçimde 

1990’lar Türkiye’sindeki mimari planlama, kentsel imar, peyzaj ve çevre düzenlenmesi ekonomik rant 

bağlamında ele alınıp o kadar çok deforme edilmiştir ki bu durumu bir tiyatro oyununda gören 

okur/izleyici durumun vahametinin bilincinde çok fazla olamadığı için anlatılanları absürd ya da 

sembolik göndermeler biçiminde değerlendirmektedir. Oysa aynı zamanda mimar olan oyun yazarı 

içinse bu durum dönemin Türkiye’sinde artık kanıksanmış bir realiteye dönüşmüştür. Bu nedenle 

oyunun odağında yer alan ‘bina’, aslında herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde dönemin 

gerçekliğine denk düşmektedir. 

Bina’da bir kişilik kazandırılan yapı, tam da 1980 sonrasının ruhuna uygun bir biçimde 

dönüşen, farklılaşan bir karakter taşır. Sürekli bir kâr nesnesi olarak düşünülen, ticari kaygılar 

doğrultusunda yeniden tasarlanan yapı; bir kültür, estetik ve bellek üreterek değil kar-zarar 

tablosundaki durumu ölçüsünde başkalaşıma uğrar. Çünkü “bazı binalar hamburgerci olmak için 

yaratılmıştır. Ama o aşamaya kolay varamazlar. Hamburgerci olabilmek için, önce gelinlikçi dükkânı 

olup iflas etmeleri, daha sonra da kırtasiyesi olup iflas etmeleri …” (s.48) gerekir. Görüldüğü gibi 

kapitalist liberal ilişkilerin yerleşmeye başladığı darbe sonrası dönemde binaların kimlik değiştirmeleri 

de ekonomik verimlilikleri üzerinden şekillenmektedir. Nitekim “başka birçok kurumun arsasında 

gözü olduğu için” (s.17) alelacele ucuz malzeme kullanılarak inşa edilen bina hemen kar üreten bir 

yapı olarak hizmete açılmıştır; fakat bu rant üretme süreci periyodik bir biçimde devam etmekte ve 

binanın “her iki ayda bir yönetim ofisini, dört santim genişletmesine” (s.11) koşut bir biçimde 

artmaktadır. Nitekim spor kompleksi olarak inşa edilen yapı, yönetimin elinde kendi gerçekliğinden ve 

işlevinden kopmuş, her birimi asıl işlevinin dışında pek çok farklı amaçla kullanılan ve aynı zamanda 

sürekli biçim değiştiren, genişleyen adeta metamorfoza uğrayan tuhaf bir yaratığa dönüşmüştür. 

Örneğin soyunma odaları konut olarak kiracılara, pinpon salonu veterinere kiralanmış, havuzun bir 

kısmı fastfood dükkanına ayrılmış, basketbol sahası ise açık kahve mekânı haline getirilmiştir. 
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Mimarinin, ekolojinin ve kamusal değerlerin aksine; fiziksel ve işlevsel anlamda sürekli biçim 

değiştiren bina, çoğu zaman Türkiye’nin genel panoramasını yansıtan, 1900’lardaki Türkiye 

gerçekliğini karşılayan bir imgeye dönüşür. Nitekim yöneticilerine göre bina tehdit altındadır ve 

binayı ele geçirmek, binanın zayıflamasından istifade etmek isteyen iç ve dış mihraklar yoğun bir çaba 

ve gayret içindedir. (s.18) Elbette bizzat yöneticiler tarafından üretilen tehditler karşısında binanın 

birliğini ve diriliğini koruyan yöneticilerin kanunların dışına çıkıp bu vazifelerinin karşılığı olarak 

ekonomik anlamda bazı ayrıcalıklar ve kazanımlar elde etmeleri anlayışla karşılanmalıdır. Çünkü 12 

Eylül’ün yarattığı baskı, tahakküm ve korku 1990’larla beraber büyüyen ekonomik rantlarla aşılmıştır. 

Bu nedenle artık, binanın yöneticileri “herhangi bir darbe esnasında, askerlerin bu koridordan geçerek 

bize ulaşmalarıyla, direkt olarak kapımızdan girmeleri arasındaki fark umurumuzda bile değildir” 

(s.23) diyebilecek kadar darbe korkusunu üzerlerinden atmış görünmektedirler. Öte yandan Behiç Ak, 

ironik bir biçimde aslında bina yöneticilerinin darbe karşısındaki bu umursamaz tavırları aracılığıyla 

Batı kapitalizmine eklemlenme, serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi gibi toplumsal yapıyı kökten 

sarsan gelişmelerle darbe arasındaki korelasyona da dikkat çekmiş olur. 

Oyunda ekoeleştiri bağlamında üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de binanın 

projesini çizen ve binayı inşa eden mimarın kendi eseri olan bu mekânın değişime uğraması, farklı 

işlevler edinmesi karşısında içinde düştüğü trajik durumdur. Nitekim binanın sürekli olarak fiziki ve 

işlevsel anlamda kimlik değiştirmesi üzerine ortaya çıkan absürd duruma şaşkınlık içerisinde itiraz 

ederken hep, binanın asıl işlevini hatırlatan “havuz yüzmek içindir, havuzda yüzülür, pinpon salonu ise 

pinpon oynamak içindir” (s.26) gibi sözleri tekrarlar. Bir bakıma sürecin dışına itilen mimarın içine 

düştüğü gülünç durum, yazara kuraldışından bakıp kuralı eleştirme olanağı sağlar. Bu bağlamda 

oyundaki mimar karakteri, hem olması gerekenden daha fazla çaresiz olduğu hem bir yandan kendi 

meslek ilkeleri konusundaki tutuculuğundan ödün vermediği ve hem de mevcut kurala güldürdüğü için 

mizahidir. (İnan, 06.10.2015) Öyle ki önce meslek etiğine bağlı kalıp “siz, bütün mimarlık teorilerini 

alt üst ettiniz… Sizin gibi insanlar yaşadığı için, bu memlekette mimarlık yapılamaz; değil mimarlık, 

ayakkabı tamirciliği, terzilik, elektrikçilik, kapıcılık, oyuncakçılık… hiçbir şey, hiçbir şey 

yapılamaz…” (s.37) diye çıkışan mimar, oyunun sonunda tüm ilkelerini bir kenara bırakır, binanın kâr 

odaklı döngüsüne o da kapılır ve nihayetinde binadaki diğer kişilerle birlikte köfte yapmaya başlar. 

(s.51) Neticede 1980 sonrasının egemen anlayışı; çevreye saygıyı, insan ve doğa odaklı yaşamı, 

herhangi bir ilke ya da tavır sahibi olmayı karikatürleştirmekte, ahlaki, insani ve mesleki değerlere 

bağlılığı, çağa ayak uyduramamak, dönemin ruhuna uygun hareket edememek ve geri kafalılık 

biçiminde değerlendirmektedir. 

Tek Kişilik Şehir 

Behiç Ak’ın ekoeleştiriyi odağına aldığı, kentli insanın bunalımını, yabancılaşmasını içine 

düştüğü sanal dünya içerisindeki açmazlarını, gerçeklikten kopmasını, kendisine ve çevresine 
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yabancılaşmasını, yaşamı, doğayı, kültürü kâr uğruna talan etmesini çarpıcı bir biçimde anlatan 

oyunlarından biri de Tek Kişilik Şehir’dir. • Oyunun geçtiği zaman dilimi birçok Behiç Ak oyununda 

olduğu gibi muğlak bırakılsa da 1990’lar hatta 2000’li yıllar Türkiye’sini çağrıştırır. Hatta karamsar 

bir gelecek düşüncesini barındıran oyunun, dis-ütopik bir boyutu olduğu da söylenebilir. Türkiye’de 

1980’lerden sonra başlayıp 1990’lı yıllarla birlikte hızlanan çarpık kentleşme, doğanın ve çevrenin 

rant uğruna tahrip edilmesi, insanın doğal yaşamdan koparılması, iklimlerde meydana gelen 

bozulmalar, küresel ısınma gibi ekolojik sorunlar ile modern kentli insanın yaşadığı yabancılaşma ve 

iletişimsizlik duygusunun sentezinden doğan Tek Kişilik Şehir, geleceğe dair karamsar bir projeksiyon 

yapar. Behiç Ak’ın güçlü bir biçimde kullandığı ironik üslubunun da etkisiyle oyunda; “böyle giderse 

tüm kentler, tüm büyük metropoller iletişimsizliğin, rantın, yapaylığın, bunalımın, yozlaşmanın kol 

gezdiği karanlık ve kâbus dolu mekânlara dönecektir” düşüncesi işlenir.  

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iletişimsizlik ve yapaylık üreten kent imgesine 

dikkat çeken Behiç Ak, oyunu yazarken Paris’e yaptığı bir seyahatteki gözlemlerinden etkilendiğini 

söyler. Paris’te nüfusun yarısından fazlasının yalnız yaşadığını ve şehrin gerek mimarisiyle gerek 

sosyal, kültürel ve ekonomik döngüsüyle yalnızlığı, tek kişilik bir yaşamı teşvik ettiğini dile getiren 

Behiç Ak, günümüzde çekirdek ailenin parçalandığını, yalnızlığın iletişim endüstrisinin önemli bir 

figürü haline geldiğini savunur. (Özdemir, 06.10.2015) Behiç Ak, Tek Kişilik Şehir adlı oyununu 

temelde bu bakış açısı üzerine kurarken; Türkiye’nin 1980 sonrası dönemde içine girdiği yeni 

toplumsal düzenin kentte yarattığı deformasyonun da bir eleştirisini yapar. Bu bağlamda Behiç Ak’ın 

eleştirileri küresel ölçekli olduğu kadar ulusal ve yerel göndermeler de içerir. Nitekim Behiç Ak, 

oyunun arka planında yer alan şehir imgesi üzerine şunları söyler: 

“Aslında şehir gerçekten anlamını kaybetti. Şehirler yaşayanlar için değil, şehri alıp satanlar 

için var. Şehrin kendisi bir meta haline dönüştü. Şehirde yaşayanlar da birer tüketim işçisine dönüştü. 

Tüketince kullanamıyorlar, şehri tüketmezlerse eğer orada olmaları için bir neden de kalmıyor. Şehrin 

aynı parçaları onarılıp-boyanıp sürekli size satılmaya çalışılıyor. Şehir endüstriyel bir nesne. Şehir 

çarşı oldu. UIA 2005’te de dendiği gibi. Şehirde daha çok dışarıdan gelenler için yatırım yapılıyor. 

Şehir koridarlaştırılıyor, bir eğlence tüneli haline getiriliyor. Neredeyse şehir Disneyland’a 

dönüştürülüyor.” (Özdemir, 06.10.2015) 

Tek Kişilik Şehir, “yalnızca kendi benine, kendi ihtiyaçlarına odaklanan insanların içinde 

yaşadıkları kentten, doğadan ve birbirlerinden nasıl uzaklaştıklarını mizahi bir dil kullanarak ortaya 

koyar.” (Solak, 2012, s.213) Oyunun kişileri Behiç Ak’ın çoğu oyununda olduğu gibi belirli bir ismi 

olmayan Adam, Garson ve Kadın olarak nitelenen üç kişiden oluşur. Yine mekânın öne çıkarıldığı bir 

oyun olarak dikkat çeken Tek Kişilik Şehir, minimalist bir yaklaşımla ele alınan belirli bir mekânda, 
                                                                 
• Behiç Ak, Tek Kişilik  Şehir, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2008. (Çalışmamızda verilen sayfa numaraları 
eserin bu baskısına aittir.) 
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kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde ve dar bir oyun kişisi etrafında cereyan eden olayları anlatır. 

Yalnızlaşan, toplumsal bağları ve aidiyetleri zayıflayan, sanal bir dünyanın içerisinde var olabilen bu 

yeni insan tipine uygun bir çevre ve atmosfer içerisindeki durumlar ve olaylar betimlenir. Nitekim 

oyunun mekânı, pencereden sadece bulutların ve gökdelenlerin göründüğü, bir gökdelenin en üst 

katındaki tek kişilik masalarla dolu bir lokantadır. (s.5) Oyunun adıyla da koşutluk gösteren bu durum 

oyunun asıl temasıdır. Çağımız insanını yalnızlığa iten, onu doğadan koparan ve giderek sadece ‘tek 

kişilik aileler için’ kullanışlı hale gelmeye başlayan metropol yaşamı, tüm bu keşmekeşlik içerisinde 

birey kavramı sorgulayan oyun, birçok kavram ve ilişkinin okur/izleyici tarafından yeniden 

düşünülmesi gerektiğinin altını çizer. Bir bakıma kişiyle mekânın özdeşleştiği, hatta çoğu zaman 

mekânların anlam üreten, değişen ve dönüşen özneler olarak nesneleşen bireyi gölgede bıraktığı bir 

illüzyon ortamında,  “oyunun kurmaca gerçekliği, bütünüyle tek kişilik yaşamlar üzerinden oluşan 

mekanlarda sürmektedir.” (Kaptan, 2006, s.95) Tek kişilik yaşamlara göre oluşmuş kentsel 

düzenlemede, mekânlar bireyi toplumdan izole ettiği gibi ona korunaklı bir çevre sunmakta, belirli bir 

imaj ve görüngü yaratarak hem bireysel hem toplumsal hem de varoluşsal bir tatmin yaşamasına 

imkân vermektedir. 

Tek Kişilik Şehir’deki oyun kişileri, sürekli işlev değiştiren ve sonunda bir intihar kulesine 

dönüşen gökdelenin son katındaki lokantada bir araya gelen Adam, Kadın ve lokantanın tek çalışanı 

olan Garson’dan oluşmaktadır. Eserin sonunda adlarının ötesinde kimlikleri, gerçek şahsiyetleri ortaya 

çıkar. Bir bakıma oyun, bu üç kişinin kendilerinin ve çevrelerinin kimliklerini, isimlerini ve 

geçmişlerini tekrardan keşfetmeleri olarak da okunabilir. (Solak, 2012, s.213) Çünkü özellikle Adam 

ve Kadın sürekli kendi bireysel dünyalarına gömüldükleri, evlerinden dışarıya adım atmadıkları, tüm 

işlerini bilgisayar başında oturarak geçirdikleri için hem kendi kimliklerine ve kişiliklerine hem de 

kente ve çevreye yabancılaşmışlardır. Bu yönüyle sanal pazar ekonomisinin etkilediği bireyin tipik bir 

örneği olan Adam ile Kadın’ın buluşmaya, yüz yüze gelmeye karar vermesi bir anlamda bu 

kısırdöngüyü kırma, bu fasit dairenin dışına çıkma girişimidir. Bir bakıma evin dışına adım atmaları, 

kente dâhil olmaları yitirilen kişiliğin ve kimliğin inşası için de iyi bir fırsattır. İki perdeden oluşan 

oyunun birinci perdesi sadece Garson ve Adam arasında geçerken ikinci perdede Kadın da sahneye 

girer ve böylece üç kişi arasında; tüketim kültüründen, ekosistemdeki tahribata, kentlerin rant ürete 

beton yığınlarına dönüşmesinden insanın sosyalleşme ihtiyacına kadar içinde yaşadığımız dönemin 

temel meselelerine değinilir. 

Tek Kişilik Şehir’de, ekoeleştiriyle ilişkilendirilebilecek temaların başında karanlık bir gelecek 

tahayyülü olan distopya imgesi gelmektedir. Behiç Ak, gerek Türkiye’nin gerekse küresel anlamda 

doğanın, çevrenin, küresel ısınmanın, çarpık kentleşmenin 2000’li yıllardaki genel panoramasından 

yola çıkarak ileriye dair bir projeksiyon yapar ve yakın gelecekte toplumları pek de iyi günlerin 

beklemediğini dile getirir. Nitekim gelecekten ziyade güncele ilişkin eleştiriler içeren distopyalar, 
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aslında önceleri umutlu bir yarın düşünü kitlelere taşımak isteyen ütopyaların modernizm sonrası 

yaşanan toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel krizler neticesinde tersyüz olmuş biçiminden başka 

bir şey değildir. Esasında içinde yaşanılan dünyadan niteliksel anlamda farklı bir düzlemi imleyen 

ütopya imgesi, mevcut sistemin aksayan yönlerini eleştirip ideal hayat tarzını anlatırken (Yumuşak 

Canbaz, 2012, s.48) varolanı inatla yadsıdığı gibi “başka bir dünyanın, hayatın ve ilişkilerin mümkün 

olduğu” fikrini sürekli canlı tutar ve genel anlamda toplumu bu ideale inandırmaya çalışır. (Booker, 

2002, s.36) Edebi anlamda ütopya ise “modernitenin ve insan aklına güvenin ürünü olan; seküler bir 

dünya görüşü üzerine bina edilen; ‘şimdi ve burada’dan farklı bir zamanda ve/veya yerde geçen; 

mevcut düzene açık ya da örtük eleştirel bir bakış içeren; ana teması bu düzene alternatif bir ideal 

toplumu zihinde canlandırmaya yetecek kadar ayrıntılandırılmış kurmaca anlatı” (Kılıç, 2004, s.73) 

olarak tanımlanabilir. 19. yüzyıla kadar aydınlanmanın, modernleşmenin, bilimsel ve teknolojik 

gelişimin yarattığı sinerji bağlamında varlığını sürdüren ütopya anlatıları, bu dönemden sonra Batı 

dünyasının içine girdiği modernleşme kriziyle birlikte karşıt bir hüviyet kazanır. (Booker, 2002, s.36) 

Bilimin katı kurallı bir öğreti haline dönüştürülmesi, teknolojik gelişmelerin insanları mutlu etmek 

yerine, yabancılaşmış, varoluşsal sıkıntılar çeken kalabalıklar oluşturması, distopya anlatılarının önünü 

açar. Yunanca “zor” anlamına gelen “dus” ile yer anlamına gelen “topos” sözcüklerinden türetilen 

distopya, terim olarak “olmayan yer”  kavramını karşılar. (Yumuşak Canbaz, 2012, s.48) Nitekim 

insanlığı bilimin ve aklın ışığıyla mutlu yarınlara götüreceğini iddia eden aydınlanma, modernleşme, 

teknolojik kalkınma projesine olan inancın sarsılması, savaşlar, ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar, 

otoriterleşen devlet yönetimleri, baskıcı yönetimlerin halk üzerinde kurduğu tahakküm, gün geçtikçe 

tükenen, kirlenen kaynaklar, toplumsal değerlerin süreç içerisinde yozlaşması gibi etkenler insanlığın 

geleceğinin de karanlık olduğu imajını besler. Bu atmosferden etkilenen edebiyatçılar; psikanaliz, 

nihilizm, görecelilik, Dadaizm, fütürizm ve postmodernizm gibi akımların da etkisiyle distopyalar 

kaleme alır. Özellikle 20. yüzyıl bir distopyalar dönemi olarak nitelenir.  Artık, söz konusu olan adil 

bir toplumu yani dünyevi bir cenneti hedefleyen ütopyaların yerini, adaletsiz bir toplumu ve geleceği 

konu edinen ve “dünyada vücut bulmuş cehennem diktatörlüğünü” (Gottlieb, 2012, s.25) anlatan 

distopyalar almıştır. Asıl hedefleri, toplumları gelecekte bekleyen tehlikelere, makineleşmeye, 

otoriterleşmeye, insani değerlerdeki yozlaşmaya, yabancılaşmaya, çevre kirliliğine, ekosistemdeki 

tahribata dikkat çekmek olan distopyalar, tıpkı ütopyalar gibi gelecekten çok içinde yazıldıkları 

döneme ilişkin eleştiriler içerir. 

Tek Kişilik Şehir de karanlık ve umutsuz bir gelecekten bahsetmekle birlikte güncel duruma 

ilişkin eleştiriler ve uyarılar içeren bir distopya olarak okunabilir. Nitekim herkesin yalnızlaştığı, 

toplumsal ilişkilerin sıfırlandığı, varoluşsal dertlerin sanal âlemde artık giderilemez olduğu, doğayı ve 

çevreyi tahrip ederek kurulan gökdelenlerin birer intihar kulesine dönüştüğü, toplumsal belleğin 

silindiği, yapaylığın ve sahteliğin kol gezdiği bir distopyadır, söz konusu olan. Öyle ki “çok gelişmiş, 

mükemmel bir yaratık olan insan, beden denilen kemik, et, kan ve idrardan olan bir kitleyi yanında 
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taşımak istemediği için” (s.11) çareyi intiharda bulmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun cinnet 

geçirdiği bu karanlık şehirde, intihar bir gelir kapısı haline gelmiştir. Yönetimler intiharı özendiren 

kampanyalar düzenlemekte, nüfus artış hızı hesaplanırken intiharlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Yine mekânların sürekli anlamlar değiştirdiği, her şeyin “sadece alınan ve satılan bir mal haline 

dönüştüğü” (s.17) bu atmosferde, insanlar da geçmişi ve geleceği olmayan, hafızasız, bencil, sıradan, 

mutsuz bir “kaybetmişler kulübü” (s.39) üyelerine dönüşmüştür. Benzer biçimde şehir de ortalama bir 

şehirde olması gereken özelliklerini yitirmiş, sakinlerinin çoğunun şehrin dışına taşınmasıyla başka bir 

kimlik kazanmıştır. Çünkü insanlarla birlikte fabrikalar, işyerleri, lokantalar, sinemalar, tiyatrolar, 

mezarlıklar, statlar da şehrin dışına taşınmıştır. 

Oyundaki distopya imgesini güçlendiren en önemli izlek ise ekosistemin bozulmasının yol 

açacağı felaketlerdir.  Ekolojik araştırmaların ön plana çıkardığı çevre ve onun bir parçası olan insan 

arasındaki ilişkilerin çevre-edebiyat bağlamında düşünülmesiyle ortaya atılan ekoeleştiri (çevreci 

eleştiri) (Solak, 2012, s.13) aslında distopya imgesiyle örtüşen bir karakter taşımaktadır. Çünkü 

karanlık ve umutsuz bir gelecek betimlemesinin en önemli unsurları arasında hiç kuşkusuz tahrip 

edilen doğa, kirletilen kaynaklar, nesli tükenen hayvanlar, küresel ısınma, iklimlerdeki değişimler gibi 

ekoeleştirinin ilgi alanına giren konular gelmektedir. Bu bağlamda “insanın fiziksel çevresiyle olan 

ilişkilerini tekrar gözden geçirme olanağı sağlayarak ekolojik bilinçlendirme oluşturmak ve bu yolla 

doğanın kötü muameleye maruz kalıp bilinçsizce yok edilmesini önleme” (Bulut, 2005, s.79-89) 

amacına dayanan ekoeleştiri, Behiç Ak’ın da oyununda yararlandığı bir yöntem olarak kabul edilebilir. 

Nitekim oyunun tek mekânı olan bir gökdelenin en üst katındaki tek kişilik masalarla dolu ve intihar 

edeceklerin son yemeklerini yedikleri lokanta; bu absürt özelliğinin yanı sıra ekosisteme meydan 

okuyan, doğa olaylarına karşıt yapaylık üreten bir yer olarak betimlenmiştir. Örneğin lokantada ileri 

teknolojiyle üretilmiş oldukça gelişkin bir klima sistemi bulunmaktadır. Klima dışarıdaki hava 

koşullarının tam tersini otomotik olarak lokantanın içinde aratmaktadır. Öyle ki “dışarıda yoğun kar 

yağışı varken içerisini aşırı sıcak, dışarısı kuru iken içerisini nemlendiren, dışarıda hava durgunlaşınca 

içerisini rüzgârlı hale getiren vb. şekillerde lokantanın içinde, dış ortamın tam tersi suni bir iklim 

yaratma özelliğine sahiptir.” (Solak, 2012, s.220) Elbette bu karşıtlık, kendine, topluma ve çevreye 

yabancılaşmış insanının aslında ne kadar yapay bir atmosferde yaşadığının, doğaya, çevreye, bitkilere, 

hayvanlara ve iklimlere ne kadar yabancılaştığının, sırf kendisini korumak amacıyla kurduğu yapay 

ortamların ve mekânların aslında kendi felaketine dönüştüğünün bir parodisidir. 

Ekosistemdeki tahribat neticesinde iklimler bozulmuş, mevsimler belirginliklerini kaybetmiş 

ve gün içerisinde birkaç mevsim görülmeye başlamıştır. İnsanlar klimayla üretilen yapay atmosfere o 

kadar alışmışlardır ki hangi mevsimde olduklarını, meyvelerin nasıl yetiştiğini, hayvanların ne zaman 

göç edeceğini bilemez duruma gelmişlerdir. Oyun kişileri nostaljik bir duygulanımla eski mevsimleri 

özlemektedir. Çünkü belirgin özelliklerini yitiren mevsimler, nesli tükenmekte olan canlılar gibi 
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korunma amaçlı olarak müzeye kaldırılmıştır. Nitekim ekosistemdeki tahribatın karikatürleştirerek 

anlatıldığı aşağıdaki sahne, oyunun belki de en eleştirel bölümüdür: 

“Kadın: Affedersiniz, mevsimlerden yazda mıyız?/Adam: Kış daha bitmedi. Ama yolda bir 

erik ağacı gördüm çiçek açmıştı./Garson: Ne yapıyorsunuz efendim? Kış daha başlamadı, 

sonbahardayız./Kadın: Demek erik ağaçta yetişiyor ha? Ben onu hep devedikeninin meyvesi 

zannederdim. (Köşedeki kadife çiçeklerini sever.) İlkbaharda olmalıyız. Filbahriler hep ilkbaharda 

açar./Garson: Bütün çiçekler artık her mevsimde açıyorlar efendim. Ama onlar sanırım karanfil 

efendim./Adam: Yapmayın! Kesinlikle menekşe bunlar!/Kadın: Bu ‘yazda mıyız?’ demek./Garson: 

Bence sonbahardan kışa giriyoruz./Kadın: Sonbahar bitmiş olamaz. Yolda bir leylek 

gördüm./Garson: Bazı leylekler dönüşlerini geciktirmeye başladılar efendim. Çünkü uçakla 

dönüyorlar./Kadın: Olsun tek bir leylek kalana kadar kış gelmiş sayılmaz./Garson: Korkarım bu sene 

kış geç gelecek. Afrika’ya tarifeli uçak seferleri kaldırıldı./Adam: Mevsim müzesi açıldı mı?” (s.57-

58) 

Ekolojik sistem içerisinde tuhaf davranışlar gösteren, belirginliklerini yitiren, iç içe geçen 

sadece mevsimler ya da hava olayları değildir. Aynı zamanda bitkiler ve hayvanlar da garip bir 

biçimde değişmiştir. Örneğin Kadın, “Her şey büyüyor. Salonumdaki bonsailer bile durmadan 

büyüyor. Salonum mavi çam ormanıyla kaplandı. İçeriye giremiyorum.” (s.60) der. Yine “sekizinci 

caddedeki yüz yirmi numaralı gökdeleni bir sarmaşık boğarak öldürmüş” (s.60), “dördüncü mahalle 

ise incir ağaçları tarafından kuşatılmıştır.” (s.61) Tavukların yarım olarak üretildiği, horozların 

sayısının arttığı ve vakitli vakitsiz öttükleri bu tek kişilik şehirde (s.77), “13. Caddede bir gökdelen ise 

üzerindeki karıncaların ağırlığına dayanamayarak çökmüştür.” (s.61) Elbette oyunun sonundaki 

felaketin ayak seslerini duyuran tüm bu fantastik gelişmeler, aslında başta insan olmak üzere tüm 

canlıların, kentlerin, doğanın, iklimlerin, kaynakların hızla kirlendiğini, bir tükenişe doğru 

sürüklendiğini imler. Nihayetinde oyun da ekosistemin tamamen çöktüğü bir final sahnesiyle biter. Bir 

kıyamet yaşanır, “Yaşam durduğu için otomotik klimalar lokanta içinde suni bir depremler, rüzgârlar, 

seller, yağmurlar vb. afetler yaratır.” (Solak, 2012, s.221) Oyunun kahramanları da çareyi bu kaotik 

ortamdan kaçmakta, ekosisteme karşı inşa edilen ve yapay önlemlerle doğanın gazabından korunacağı 

düşünülen “tek kişilik şehirden” uzaklaşmakta bulur. Özcesi Behiç Ak, “kendine ve benliğini 

çevreleyen her şeye yabancılaşan insan nesli; ben merkezli yaşam biçimlerini bırakıp ekolojik 

duyarlılığa ulaşmadığı sürece insan ilişkilerinin yitimine, yaşadıkları kentin yıkımına, hayvanların, 

bitkilerin ve iklimlerin yok olmasına sebep olacaktır” (Solak, 2012, s.222) ana fikrinin altını çizerek 

eserini tamamlar. 
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SONUÇ 

Sonuçta gerek Bina gerekse Tek Kişilik Şehir, Behiç Ak’ın toplumsal eleştirilerini belki de en 

yoğun biçimde dile getirdiği aynı zamanda ekoeleştiri bağlamında okunabilecek birer distopya örneği 

olan eserleridir. Kapitalizm, kentleşme, yabancılaşma, insani değerlerin yitimi, iletişimsizlik, gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin boyutları, internete bağlı sanal kültürün gerçekliğin yerini alması, 

ekosistemin çöküşü, küresel ısınma vb. birçok konuya değinen Behiç Ak, geleceğe dair bir uyarıda 

bulunduğu gibi güncel durumun da bir tespitini yapar. Bu bağlamda çarpık kentleşme, doğanın tahrip 

edilmesi, insanın çevreye yabancılaşması, iklimlerin değişmesi, doğal afetlerin yarattığı tahribatlar ve 

korkular gibi insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden durumlara dikkat çeken Ak’ın 

oyunları hem edebi hem de dramatik anlamda daha fazla göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü genç 

kuşaklarda çevre bilinci oluşturmanın yolu, bu konuda daha fazla edebi metin okumalarını ve tiyatro 

oyunu seyretmelerini sağlamakla gerçekleştirilebilir. Öte yandan karikatüristliğinden getirdiği mizahi 

bakış açısını koruyan Behiç Ak’ın, ironinin olanaklarından yararlanarak oyunlarına absürt ve fantastik 

boyutlar kazandırması da özellikle çocuklar ve gençler için ilgi oluşturur. Nihayetinde Türk Eğitim 

Sistemi’nin kendi değerler skalasını güncellemesi; evrensel, insani ve ekolojik değerlerin üzerine inşa 

edeceği bir ulusal eğitim projesi için Behiç Ak’ın oyunlarına müfredat programlarında daha fazla yer 

vermesi, başta Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olmak üzere tüm eğitimcilerin bu oyunları 

öğrencilerine daha fazla tanıtması gerekir. 
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EĞİTİM SİSTEMİNE UYARLANMASI: EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERLER 
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İNSAN’lığa yakışan bir dünya yaratmak dileğiyle… 

 

ÖZET 

Mevcut çalışma, küreselleşmenin kültüre etkisine ilişkin farklı bir tez tanımlamak ve bu örüntüde 
sürdürülebilir değerlerin neler olabileceğini ortaya koymak amacını taşımaktadır. Bu kapsamda araştırma ikincil 
veri kaynaklarına dayalı kuramsal bir çalışmadır. Araştırma sonucunda farklı bir düzlemi temel alan holistik 
toplum tanımlanmış ve bu toplumda sürdürülebilir değerler şu şekilde tespit edilmiştir: 1. Anlayış (sosyal adalet, 
barışçıl olma, erdemlilik, içsel huzur); 2. İşbirliği (doğayla bütünleşme, destekleyicilik, bütünsel başarı, 
paylaşma); 3. Saygı ve kabul (öz saygı, öz amaç, özgür olma, bağımsız olma, insana değer verme); 4. Keşif ( 
yaratıcı olma, meraklı olma, cesur olma, heyecanlı olma, değişkenliğe kabul); 5. Bilgelik ( kendiliğini bilmek, 
yetkinlik, kalbi zeka sahibi olma, bütünsel başarı); 6. Sorumluluk ( kendine ve yaşama karşı sorumluluk, 
diğerlerine hizmet etme sorumluluğu); 7. İfadeleme ( dürüstlük, tutarlılık, güvenilirlik); 8. Sevecenlik ( 
Bağışlayıcılık, evrensellik); 9. Bütünsellik ( destekleyicilik, kişisel bütünlük, sürekli büyüme); 9. Uyum ( uyum, 
denge, bütünlük). 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, değerler, sürdürülebilir değerler, holistik toplum 

ABSTRACT 

The present study aims to define a different thesis on the effect of globalization on culture and reveal 
what sustainable values would possibly be in this pattern. In this respect, the present study is a theoretical study 
based on secondary data resources.  As a result of the study, a holistic society premised on a different plane has 
been defined and sustainable values in this society have been identified as follows: 1. Perceptivity(social justice, 
loving peace, being virtuous, peace of mind);2. Cooperation (Eutierria/becoming one with nature, 
supportiveness, holistic success, sharing); 3. Respect and acceptance (self-esteem, self-purpose, being free, being 
independent, valuing people); 4. Discovery (being creative, being curious, being brave, being excited, accepting 
change). 5. Wisdom (Knowing one’s self, competency, having a heart and being intelligent, holistic success); 6. 
Responsibility (Responsibility to one’s self and life, responsibility of serving others); 7. Expression (Honesty, 
integrity, reliability); 8. Compassion (Forgiveness, universality); 9. Holism (Supportiveness, personal holism, 
continuous growth); 9. Harmony (harmony, balance, wholeness). 

KeyWords: Globalization, values, sustainablevalues, holisticsociety 
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GİRİŞ 

Yaşadığımız dönemin dominant gücü olan teknolojik gelişme ile beraber insanlar, sermaye, 

fikirler, teknoloji ve özellikle bilgi, sınır tanımadan hızlı bir şekilde dolaşır hale gelmiştir. Sayılan 

faktörlerin sınır ötesi hareketi yeni olmamakla beraber yapısı, içeriği, etkisi ve hızı oldukça değişmiş, 

önceleri çevresel koşullara bağlı olan bu hareket, günümüzde koşulların belirleyicisi konumuna 

gelmiştir. Günümüzde yaşanılan ve adına ‘küreselleşme’ denilen bu akımın çıkış noktasının 1913’teki 

küresel genişlemeye dayandığı,  o dönemdeki sınır ötesi hareketleri ve uluslararasılaşmayı da 

kapsayarak hızlanan, gelişen ve değişen mevcut yapıya büründüğü görüşü yaygın kabul haline 

gelmiştir ( Harvey, 1989; McNeill, 1986). 

Günümüzde küreselleşmenin son yapısı; yer kürenin çeşitli parçaları arasında karşılıklı-

bağımlılık ve bütünleşmenin yeni formları, zamansal ve mekânsal olarak yoğunlaşmış  ve bu yeni yapı 

‘zaman-mekan sıkışması’ olarak kavramlaştırılmıştır (Harvey, 1989). Giddens ( 1998:66)’a göre 

günümüzde küreselleşmenin ön koşulu; zamanın mekandan bağımsız kılınmasıdır. 

LİTERATÜR 

Küreselleşmenin Küresel Sonuçlarına İlişkin 3-Olası Tez 

Küreselleşmenin kültüre etkisine ilişkin literatürde üç tez öne sürülmüş ve adı geçen etki bu 

tezleri temel alarak diğer çalışmalarda kullanılagelmektedir. Bu tezler aşağıda özce açıklanmıştır. 

Homojenleşme Tezi 

Küreselleşme kavramıyla ilgili yaygın kabullerden bir tanesi; kültürel özellikler ile pratik 

uygulamaların birbirine yaklaşmasıdır. Bu görüş savunucularına göre; kültürün homojenleşmesi, 

Batılılaşma veya Amerikanlaşma anlamına gelmekte, küresel kültürün küresel ekonomiyi takip ettiği 

savunulmaktadır. Bu tezin savunucuları değişim mekanizmalarını piyasa ekonomileri ile çok uluslu 

küresel şirketlerin küresel stratejilerini dünya çapında yaygınlaştırmaları ile ilişkilendirmektedirler. Bu 

teze dünyanın CocaCola’laşması, McDonalds’laşması  örnek verilebilir 

Kutuplaşma Tezi 

Bu tezin savunucularına göre küreselleşme ulusalcılık, etnik temizlik ve nefrete dayalı politik 

kimlikler ile medeniyetler çatışması şeklinde karakterize edilmektedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler, 

bilginin küreselleşmesi yanı sıra etnik ulusalcılığın ve ırkçı nefretin yaygınlaşması için de 

kullanılabileceği kabulü mevcuttur. Bu tezin savunucularına göre; Batılı sömürgecilerin, 

akademisyenlerin, sanatçıların Orta Doğu İslam Dünyasını otoriter, statik, oryantalist ‘şark’ olarak, 

Batıyı ise hoşgörülü, akılcı, yenilikçi ve dinamik olarak tanımlamaktadırlar. Bu tezin temel dayanağı; 
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insanların tarih boyunca hep ‘zıtlıklar’ üzerinde düşünmeleri ve hareket etmeleridir. Kutuplaşma 

tezinin küresel kültürel kutuplarını McWorld ve cihat kavramları oluşturur. McWorldkubunda; hızlı 

yiyecek (McDonald’s), hızlı müzik (MTV), hızlı bilgisayar (Apple Mac) kombinasyonu mevcutken 

cihat kutbunda adalet temelli siyasal oluşum ile haksız kazançtan manevi kurtuluşa erme vaadini 

içermektedir ( Holton, 2013:68).  

Hibritleşme Tezi 

Hibritleşme tezi; kültürlerarası değişim  ve çeşitli kaynaklardan doğan kültürel faktörler 

arasındaki ‘ortaklığı’ merkeze almakta, sosyal hayattaki aktivitelerle bir çok kaynaktan gelen kültürel 

faktörleri birleştirmektedir. Bu tezin savunucularına göre günümüzde kültürler öyle birbirinin içine 

girmiş ve karışmıştır ki herhangi birinin saf, orijinal kültür olduğu kabul edilemez. Buna göre analitik 

bakışaçışı ile orijinal,kendi içsel özellikleri ile tanımlanan farklı kültürler fikrinin gerçekten uzak 

olduğu savunusu hakimdir.  

Bu farklı tezlere istinaden dünyanın tek bir mekan haline gelme süreci içinde kaçınılmaz 

olarak küresel bir kültürün oluşacağı söylenebilir. Ancak bu kültür ‘aynılaştıran’ değil, dünyaya ilişkin 

genel bir kültür olacak ki normatif bağlayıcılığı olamayan bu kültür, tarihten günümüze yaşanan kültür 

özelliklerinden farklılık arz edecektir. 

Değerler 

Değerler, bireyin davranışlarını düzenlemesinde ve benliğini değerlendirmesinde kullandığı 

değerlendirme standartları, davranışları güdüleyen itkiler olup, tutum ve davranışları yönlendiren yapı 

taşlarıdır ( Schwartz, 1996).Bu nedenle değerler toplumların insan ilişkileri, paylaşılan kültür, 

karşılaşılan çevresel değişime/değişime nasıl bir karşılık vereceği, nasıl bir tutum sergileyeceği, nasıl 

bir ‘hal’ ile yaklaşacağının temel belirleyicileri olma özelliği taşımaktadırlar.  

Değer kuramı çalışmalarında psikoloji alanında en yaygın kullanılan değer kuramı; 

Schwartz’ın (1996) değer kuramıdır. Schwartz  değerleri üç-evrensel ihtiyaçtan hareketle 

kavramlaştırmıştır. Bu üç evrensel ihtiyaç; biyolojik, sosyal ve toplumsal gereklilikleri yerine getirme 

ihtiyaçlarıdır. Schwartz bu ihtiyaçlara cevap değerler sistemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo: Schwartz’ın Değer Sistemi 

 

 
 

BULGULAR 

Küreselleşmenin kültüre olan etkisini konu alan araştırmalarda ortaya konan 3-olası tez, 

yaşanılan süreci aynı boyuttan ele alarak değerlenmiştir. Süreci bir başka boyuttan  ele alan olası bir 

başka alternatif; yaşanılan dönemlerin sentezlendiği bir toplumsal yapıyı öngören yaklaşımdır. Mevcut 
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çalışmada geçmiş ve mevcut sürecin üzerine çıkarak bir sentez olarak ‘Holistik Toplum’ alternatifi 

geliştirilmiştir. 

Holistik toplumun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

-İnsanların ‘benzerlikleri’ üzerinde düşünür, davranır ve planlama yapar. 

-Farklılıkları, insani zenginlikler olarak algılar ve hepsine eşit değer biçer. 

-Milli/(yerel-alt kültürü yaşatır, beraberinde dünya genelinde ‘dünya insanlık kültürü’nü 

oluşturur ve onun içinde yaşar. 

-Varoluştaki her olguya saygı duyar ve ‘bütüncül’ bir tutum geliştirir. 

-‘Biz’ bilinci yerleşmiş, kendinin ancak  diğerleri ile beraber olduğunda bir anlam 

yaşayacağını idrak ile karar verir. 

-Mutlu bir toplum halini sergiler. Zira gerçek mutluluğun, insanın ‘ben’ini aştığı noktada 

başladığını bilir. 

Farklılıkların değil  ‘benzerliklerin’ üzerinde durularak, kendinden farklı olanın kabul edilmesi 

ve ama daha çok benzerliklerin yaygınlaştırılmasını sağlayan holistik toplumda hayat bulacak 

değerler; temelini varoluşun dinamikleri ve doğal süreç uyumu aldığından sürdürülebilir özelliği taşır. 

Sürdürülebilir değerler; tüm zaman ve mekanlarda ifade edilmesi murat edilen insan hasletleridir. Bu 

değerler aşağıda açıklanmıştır: 

Anlayış  

Kişiyi kendi ve diğerlerine yaklaştırma, ayrılık ve kutbiyet yerine birlik ve bütünsellik ile 

tutum sergileme anlayışıdır. Bu değer içinde yer alan  güdüsel alt yapı unsurları: 

- Sosyal adalet, -Barışçıl olma, -Erdemlilik, -Eşitlik, -İçsel huzur 

İşbirliği 

Sınırlılık ve sonluluk algısıyla yetersiz olan için yarışmak ve çatışmak yerine, sonsuz ve 

sınırsızlık algısıyla bireyin ve kurumların dayanışma, paylaşma ve işbirliğidir. Bu değer içinde yer 

alan güdüsel alt yapı unsurları: 

-Doğayla bütünleşme, -Destekleyicilik, -Bütünsel başarı  -Paylaşma 

Saygı ve Kabul 

Farkındalığın doğal olarak ortaya koyduğu içsel bir nitelik ve doğa olarak sevgi; her şeye, 

herkese ve yaşama karşı ilgi ve saygıyı doğurur. Saygı; olanı anlamak ve kabul etmektir ki bu 

eylemsizlik değil tepkisizlik içerir. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı unsurları: 
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-Öz saygı, -Öz amaç, -Özgürlük, -Bağımsızlık, -Saygılı Olma, -İnsana değer verme 

Keşif 

Evrensel düzene ve bütünlüğe bağlı olarak bireyin asli doğası olan ‘özgün’ ve ‘biricik’ olduğu 

hali  neşeyle keşfederek ifadelemesi. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı unsurları: 

-Yaratıcılık, -Meraklı olma, -Cesur olma, -Heyecan, -Değişkenliğe kabul 

Bilgelik 

Varlığın kendisini bilmesi ve kendisinin farkında olmasıdır. Bu değer içinde yer alan güdüsel 

alt yapı unsurları: 

-Kendiliğini bilmek, -Yetkin olma, -kalbi zeka sahibi olma 

Sorumluluk 

Varlığın kendisini bilmesi ile birlikte bunu bilmeye yani doğasına ve muradına uygunluk 

içinde yaşamasıdır. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı unsurları: 

-Kendine ve yaşama karşı sorumluluk, -Diğerlerine hizmet etme sorumluluğu 

İfadeleme  

Varlığın kendini bilme ve buna uygunluk içinde yaşama halini bir görev olarak idrak etmesi 

bunu yaşamının anlamı, amacı, nedeni ve kendisi olarak sergilemesidir. Bu değer içinde yer alan 

güdüsel alt yapı unsurları: 

-Dürüstlük, -Tutarlılık, -Güvenirlilik 

Sevecenlik 

Sevgi ile dolu olarak kalple yaşama, her şeye sevgiyle yönelme ve varoluşun tüm ifadelerine 

karşı sevecenlik. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı unsurları: 

-Bağışlayıcılık, -Yetkinlik, -Evrensellik 

Bütünsellik 

Her insanda saklı olan bütünün bilgeliği parçasını diğer insanlarla gönüllü, uyumlu, kardeş bir 

bütünlük oluşturacak olan bütünsellik. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı unsurları: 
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-Destekleyicilik, -Kişisel bütünlük, -Sürekli büyüme 

Uyum 

İnsanın kendi iç ve dış dünyasında denge kurması, yaptığı eylemlerde ne kendini ne de kendi 

dışındakileri bunalıma, kırgınlığa, bölünmeye yol açmaması. Bu değer içinde yer alan güdüsel alt yapı 

unsurları: 

-Uyum, -Denge, -Bütünlük 

Araştırma amacımız doğrultusunda tanımladığımız bu değerlerin eğitim sistemine nasıl 

uyarlanacağı, düşünülmesi gereken bir konudur. Zira insan ancak bulunduğu koşulsal düzlem, zaman-

mekan örüntüsünden hareket edebilir. Bu nedenle tanımlanan değerlerin evrensel ölçekte kabul edilip 

eğitim alanına yerleştirebilmesi gerekmektedir. Bu sorumluluk öncelikle ülkelerin milli eğitim 

bakanlıklarına düşmektedir. Ülke milli eğitim politikaları bu değerleri temel alarak tanımlanmaları, bu 

politikaları gerçek kılacak stratejik ve eylem planları oluşturulmalıdır. Değerler, bireylerin kişilik 

oluşumundaki temel dinamikler olduğundan, sadece okul, kitap ve öğretmen üçlemesi içerisinde değil, 

yaratılacak tüm olgularda en değerli taşı  işler gibi işlenmeli, toplumun yükselen değerleri içerisinde 

en üst sıraya konmalıdır. Unutulmaması gereken şudur ki  mevcut dönemde insanlığın hepsinden önce 

birincil sorunu; maddi hiçbir şey olmayıp, kendi muhteşemliği yeniden hatırlama sorunudur. Bu 

muhteşemliği ortaya çıkaran sürdürülebilir değerlerin ivedilikle olgunlaştırılması ve 

yaygınlaştırılması, kalplerde yaşatılan topluma götürecek ve o topluma hayat verecektir. 
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ÖZET 

Yaşantı sonucu kazanılan ve toplumun üzerinde hemfikir olduğu değerlerin gelecek kuşaklara 
aktarılması başlı başına bir eğitim sorunudur. Öğrencinin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler 
üretmesi için gerekli temel kazanımları elde etmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek olumlu yönde 
davranış değişikliği sergilemesi işlemlerinin bütünü değer eğitimi olarak kabul edilebilir.  Değer eğitiminin 
sağlıklı gerçekleşebilmesinin temel koşulu ise, öğrencinin kendini özgürce ifade edebildiği bir ortam sağlamak 
ve rahatlıkla görüşlerini ifade edebilmesine fırsat sunmaktır. Bunun tersi durumlarda, baskı, zorlama, hatta 
dayatmanın gerçekleştiği ortamlarda öğrenci kendini ifade edemeyerek, değerleri benimsemede zorlanmakta, 
değerleri içselleştirecek şekilde bir kalıcı davranış değişikliğini gerçekleştirememektedir. Bu durumun sonucu 
olarakta, eğitimde beklenen temel hedeflere ulaşmak imkansızlaşacaktır. Hemen hemen her toplumda genel 
değerler arasında yer alan düşünceli olmak, saygılı olmak, güvenilir olmak, adil olmak, sorumluluk sahibi olmak 
gibi niteliklere sahip olan ve toplumda iyi insan olarak tanımlanan bireylerin yaşamları boyunca daha başarılı 
olduğu, değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan bireylerin ise, yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal 
yaşamlarının iyi gitmediği çeşitli araştırmalarda ortaya koymuştur. Bu nedenle, değerler eğitimi, topluma sağlıklı 
bireylerin kazandırılması için, en az okullarda verilen matematik, Türkçe gibi temel bilimler eğitimi kadar 
önemli ve gerekli olup, yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir eğitimdir. Okulların bu durumda misyonu, bireyin 
hayatını boyunca geliştireceği temel değerlerin kazanılmasına katkı sağlamak şeklinde belirlenmeli, özellikle 
kişilik gelişimi açısından son derece önemli bir döneme karşılık gelen zorunlu eğitim basamağından başlayarak 
değer eğitimi konusunda gerekli çaba ve gelişim sağlanmalıdır. 

Buradan hareketle araştırmanın amacı toplumun geleceği olan çocukların yetiştirilmesinde önemli bir 
basamak olan ilkokullarda görev yapacak olan sınıf öğretmeni adaylarının değer eğitimi konusundaki görüşlerini 
belirleyebilmek olarak ifade edilmiştir. Bu temel amaç çerçevesinde sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenimlerini 
sürdüren öğretmen adaylarının veri toplama aracına verdikleri cevapların belirlenen cinsiyet, öğrenim görülen 
sınıf, genel not ortalaması, değerler eğitimi konusunda eğitim alma, değer eğitimi konusunda lisans derslerinde 
bilgilendirilme durumu, değer eğitiminin önemine inanma ve ilkokul programını değer eğitimi konusunda yeterli 
bulma durumu değişkenleri açısından farklılık oluşturma boyutları incelenmiştir. Betimsel nitelikte 
gerçekleştirilen bu araştırmada veriler, nicel analiz teknikleri ile incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda 
katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtlarda cinsiyet, programı yeterli bulma değişkenleri açısından 
farklılık bulunmazken, öğrenim görülen sınıf, değer eğitimi konusunda eğitim alma, değer eğitiminin 
gerekliliğine inanma ve genel not ortalaması değişkenleri açısından yalnızca faktör 1’de, lisans derslerinde değer 
eğitimi konusunda bilgilendirilme değişkeni açısından ise hem faktör 1 hem de faktör 2 de verdikleri yanıtlarda 
katılımcıların farklılaştıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Sınıf Öğretmeni Adayı 
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ABSTRACT 

Transferring the values gained through experience and agreed by the whole society to the next 
generations is an education problem by itself. Values education means that students become aware of some 
values, gain and internalize qualifications to produce new values and show positive behavioral change by 
attributing to their personalities. The main condition of a healthy values education is to provide an environment 
in which students can express themselves freely and to give them an opportunity to express their opinions easily. 
Otherwise, students cannot express themselves, have a hard time to adopt these values and cannot internalize this 
kind of behavioral change in environments where there is pressure, force and even insisting. As a result, it would 
be impossible to attain the goals of education. Being tactful, polite, trustworthy, just and responsible are some of 
the values widely accepted by almost every country and people who have these values and are described as good 
have been proven to be more successful in life. On the contrary, people who do not care about and live according 
to these values have problems in their family, work and social lives. For this reason, values education is as 
important and necessary as maths and Turkish classes taught in primary schools to raise healthy individuals and 
should continue throughout one’s life. The mission of schools should be to help students gain these values and 
qualifications, and provide the necessary effort and development. 

 The objective of this research is to find out the views of prospective form teachers regarding the values 
education in primary schools which are important steps in child rearing. In this context, the answers of 
prospective form teachers given to gender, GPA, having an education about values education, being informed 
about values education during Bachelor education, believing the importance of values education and finding the 
values education in primary schools sufficient were examined. In this descriptive research, the data were 
examined by qualitative analysis methods. According to the answers given to data collection tool, no difference 
was found regarding the gender and finding the programme sufficient. However, there were differences in 
having an education about values education, believing the importance of values education and GPA on only 
factor 1; while there were differences in being informed about values education during Bachelor education on 
both factor 1 and 2. 

Key Words: Value, Values Education, Prospective Form Teacher 

 

GİRİŞ 

Bir sosyal grup ya da toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve 

sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, 

amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar (Özgüven, 1999) şeklinde tanımlanan değer kavramı, bireylerin 

çevresindeki olayları, olguları belirleme ve kavramada kullandığı ana kriter ya da kriterler dizini 

olarakta ifade edilebilir. Değerleri oluşturan kriterleri üretme özelliği yalnızca insanda var olan bir 

nitelik olduğundan bu durumun sonucu olarak değer üretebilen tek varlık insan şeklinde bir sonuca 

ulaşılmaktadır. Bu bağlamda değer olarak ifade edilen yapıların temel özelliği, doğuştan değil 

sonradan deneyimleme sonucu ve öğrenilerek kazanılmış olmasıdır.  

Bir toplumun devamlılık ve bütünlüğünün sağlanmasında, ortak bir amaç çerçevesinde birlikte 

yaşayan bireylerin duygu ve düşüncelerinin şekillenmesini sağlayan itici bir güç olarakta işaret 

edilebilen değerlerin işlevleri ise; birey ya da topluma bakış açısı kazandırma, kendisini ve yaşadığı 

vatanını bilinçli bir şekilde tanımasını sağlama, yine sosyal dayanışma yoluyla toplumda uyulması 
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gereken ortak davranış biçimlerini belirlerme, (Yaman, Taflan ve Çolak, 2009) bireyin etkili iletişime 

geçmesini ve sosyal konumunun belirlemesi için uygun ortamın hazırlanmasını sağlama (Yazıcı, 

2006)  şeklinde sıralanabilir.  

Değerler bakımından gelişmeyen toplumlarda bireyler kendilerine ve çevresindeki diğer 

bireylere yönelik zarar verici eylemlerde bulunabildiğinden (Doğanay, 2006) değer eğitimine yer 

verilmesi fayda sağlayıcı olabilmektedir. Yine değer eğitimi hem ailelerin, hem toplumların hem de 

okulların başlıca amacı olan temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmede, milli kimliği 

oluşturmada ve korumada önemli role sahiptir (Tozlu ve Topsakal, 2007).  

Değerler eğitimini gerçekleştirmede eğitim programlarının yanısıra toplumun değer ve 

beklentilerini yansıtmakla birlikte yazılı olarak bulunmayan örtük programdan da destek 

alınabilmektedir. Değer eğitimi doğrudan değer öğretimi olarak sağlanmaya çalışıldığında eğitim ve 

öğretim programından destek alındığı anlaşılmalıdır. Doğrudan değer öğretimi ile, dersler yoluyla 

planlı olarak öğrencilere değer kazandırmak amaçlanırken, okul ya da sınıf  ortamındaki yazılı 

olmayan, kurum kültürü olarak gelişmiş kurallar, yönetimin ve öğretmenlerin tutum ve davranışları 

vb. durumlar ile öğrencilere değer edindirilmeye çalışılan uygulamalar ise örtük program kapsamında 

değerlendirilmektedir.  

Değer öğretimi sürecinde öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Öğretmen sadece dersin 

içeriğini aktaran bir belletici değil aynı zamanda öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönden 

gelişimini de etkileyen bir kişidir (Akbaş, 2009). Değer eğitiminde sorumluluk büyük ölçüde 

öğretmenin olduğu için öğrencilerine model olmaya özen göstermeli, değerlerin kazandırılmasında 

anlamlı ve kalıcı öğrenme için okul, sınıf ve aile ortamının olumlu bir yapıda bulunmalı, planlı 

faaliyetlerin yanı sıra gizil (örtük) program uygulamalarından yararlanılmalı ve özellikle değer 

öğretimi tek bir yaklaşımla değil hem dolaylı hem de doğrudan öğretim ve yaklaşımları (Deveci, 

2008) ile birlikte gerçekleştirilmelidir.   

Milli Eğitim Bakanlığı, 2005-2006 eğitim öğretim yılından başlayarak uygulama koyduğu 

yeni ilköğretim programında değer eğitimine dönük olarak başlıca (1) değer açıklamak, (2) ahlaki 

muhakeme, (3) değer analizi ve (4) gözlem yoluyla öğretim yaklaşımlarını önermektedir. Bunlardan 

“değer açıklamak”, bireylerin öncelikle sahip oldukları değerlerin yapı ve özelliklerinin farkında 

olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarını içermektedir. “Ahlaki muhakeme”, 

öğrencilere farklı ahlaki ikilemler sunularak onların bunlar arasında muhakemeler yapmalarına ve bu 

konulardaki problemlerine ve çıkmazlarına çözümler getirmelerine dönük çalışmalar yapmalarını 

gerektirmektedir. “Değer analizi” ile öğrencilere, değerlerin nedenleri ve nasılları gibi yönlerden 

düşünmeleri, akılcı yaklaşımlar sergileyerek çıkarımlarda bulunmaları amaçlanmaktadır. “Gözlem 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

109  

yoluyla değer öğretimi” yaklaşımında ise öğrencilere, doğal bir öğrenme yolu olan gözlemler 

yaptırarak değerleri ve yaşama yansımalarının kavratılması önerilmektedir (MEB, 2006).  

Değer eğitimine başlama zamanı ise uzmanlarca tartışılan bir konu olmakla birlikte, Schafer 

(1987) ilkokulun bu boyutta bir eğitim sunumu için uygun bir basamak olduğunu, diğer insanların 

haklarına saygıyı, sorumluluğu, işbirliğini, hoşgörüyü ve diğer demokratik değerleri çocuklara 

kazandırmada etkili bir kurum olarak zamansal uygunluğunu savunmaktadır.  

Demokratik değerlerle donanmış, geleceğe güvenle bakan, geçmişe ait birleştirici değerlerin 

farkında olan bireylerin yetişmesinde önemli rol oynayan ilkokullarda yakın zamanda görev yapacak 

olan sınıf öğretmeni adaylarının lisans eğitimi sürecinde bu konu programlara da yansımalıdır. Sınıf 

öğretmeni adaylarının lisans eğitimine başlama ve eğitim sürecinin sonunda ulaşacakları mezuniyet 

aşaması arasında sahip oldukları değer eğitimi algılarında, değer konusuna bakış açılarında, değerlere 

ilişkin önceden edinmiş oldukları özelliklerde gelişme sağlayacak bir eğitim sürecinden geçmeleri 

önemsenmeli ve bu konuda gerekli çaba sarfedilmelidir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının 

değer eğitimine bakışlarını ortaya koyacak, mevcut durumu betimleyecek araştırmalara gereksinim 

duyulduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Literatürde bu konuda yapılan tez çalışması ve araştırmaların 

sayıca azlığı da dikkat çekicidir. Yükseköğretim Kurumu tez veri merkezi değerler eğitimi konusunda 

yapılacak taramada bu durum görülecektir. Çalışmaların sayıca önemli bir bölümünün daha çok 

edebiyat alanında değerlere bakış şeklinde gerçekleştirilmiş olduğu, sınıf öğretmenleri ve sınıf 

öğretmeni adaylarının değerler eğitimi konusundaki durumlarını, görüşlerini belirlemeye dönük 

araştırma sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Erişilen araştırmalar arasında bu konuya ilişkin yalnızca 

Çetinbaş (2015) tarafından gerçekleştirilen “Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik 

yeterliliklerinin incelenmesi” başlıklı tez çalışması olduğu da yine inceleme sırasında görülmüştür. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında araştırmanın amacı aşağıda açıklanmıştır. 

Araştırmanın Amacı  

Toplumun geleceği olan çocukların yetiştirilmesinde önemli bir basamak olan ilkokullarda 

görev yapacak olan sınıf öğretmeni adaylarının değer eğitimi konusundaki görüşlerini belirleyebilmek 

araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiş, bu temel amaç çerçevesinde sınıf eğitimi anabilim 

dalında öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının veri toplama aracına verdikleri cevapların; 

belirlenen cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi, genel not ortalaması, değerler eğitimi konusunda 

eğitim alma, değer eğitimi konusunda lisans derslerinde bilgilendirilme durumu, değer eğitiminin 

önemine inanma ve ilkokul programını değer eğitimi konusunda yeterli bulma durumu değişkenleri 

açısından farklılık oluşturma boyutları incelenmiştir.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu 

Bu araştırma betimsel yöntemde tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. “Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır”. Genel tarama modelleri ise, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek 

ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2009). Araştırmanın çalışma 

evrenini, 2015-2016 akademik yılı güz yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 3. ve 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler 

örneklemi ise bu sınıflardan araştırmaya katılmaya gönüllü 89’u kız 30’u erkek toplam 119 sınıf 

öğretmeni adayı oluşturmuştur.  

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri Güven ve Aktepe tarafından geliştirilen (2015) “Sınıf Öğretmenlerinin 

Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşlerini Belirleme Ölçeği”nin uyarlanması ile 2015-2016 akademik 

yılı güz döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı kişisel bilgilerin belirlendiği yer aldığı birinci 

bölüm ile değer eğitimine ilişkin bilişsel ve duyuşsal niteliklere ilişkin yapılan faktör analizi 

sonrasında kalan 24 adet önerme ifadesinin bulunduğu ve likert tipi beşli dereceleme ölçeği kullanılan 

ikinci bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışması araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır. Bu bağlamda, ölçeğin hazırlanma sürecinde görünüş, kapsam ve yapı geçerliği sınamaları 

ve güvenirlik analizi gerçekleştirilmiş, yapı geçerliği belirlemek amacıyla uygulanan faktör analizi 

sonucu kalan 24 maddenin 3 faktörde toplandığı görülmüş ve maddelerin incelenmesi yoluyla 

faktörler adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenirlik değeri için cronbach alpha katsayısı 0,93 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oldukça iyi bir değer olarak ifade edilebilir. Yapılan analizlerde SPSS 17.0 

kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılacak istatistiksel teknikleri belirleyebilmek amacıyla katılımcıların veri 

toplama aracına verdiği cevapların homojenlik testi gerçekleştirilmiş sonuç tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1  Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Cevapların Normallik Sınama Sonuçları 

               f             Kurtosis            Skewness 
Ölçek Puanları            119 1.469 -1.150 
 

Skewness Kurtosis sınama sonucunda görüleceği üzere değerler -2 ve +2 aralığında yer 

almaktadır. George ve Mallery’e göre (2010), normalliği sağlayan değer aralıkları  (+2.0) – (-2.0) 

arasındadır. Bu çerçevede ölçekten elde edilen puanlar (+2.0) - (-2.0) aralığında bulunduğundan 
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ölçeğe verilen yanıtların normal dağılım gösterdiği ortaya çıkmaktadır.  Bu bağlamda parametrik 

istatistikler ile sınama gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi sonucu ulaşılan bulgular ve 

bulgulara ilişkin yorumlar sunulmaktadır. 

Katılımcıların Cinsiyet Değişkeni Açısından Dağılımı 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet değişkeni açısından dağılımı 

incelenmiş, inceleme sonucu ulaşılan bulgular Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2 Katılımcıların Cinsiyet Değişkeni Açısından Dağılımı 

                 Cinsiyet       f                     % 

 
Kız          89 74,8 

Erkek         30 25,2 
Toplam        119 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adayının yarısından fazlasını 

%74,8 ile kız cinsiyetindeki katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Geriye kalan %25,2’lik dilim ise 

erkek cinsiyetindeki katılımcılara aittir. Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu yükseköğretim 

atlası incelendiğinde katılımcıların öğrenim gördükleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf 

Eğitimi Ana Bilim Dalına yerleşme durumları cinsiyet değişkeni açısından kızlar için%77,4 erkekler 

için %22,6 olarak gerçekleştiği görülecektir (www.yokatlas.gov.tr). Bu bağlamda katılımcı grubun 

cinsiyet değişkeni açısından evrene uygun bir dağılım gösterdiği söylenebilir. 

Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıf Değişkeni Açısından Dağılımı 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf değişkeni açısından 

frekans ve yüzdeleri Tablo 3 ’de verilmiştir. 

Tablo 3 Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıf Değişkeni Açısından Dağılımı 

                   Sınıf  Düzeyi                              f                                                 % 

                          
3.Sınıf                                46                               38,7  
4.Sınıf                                73                                61,3  
Toplam                            119                                100,0  

 
Tablo 3’ incelendiğinde, araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının , %38,7’si 3.sınıfta  

%61,3’ ü ise 4. sınıfta öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılımda 4. Sınıf öğrencilerinin 

daha istekli olduğu yaklaşık 33 kişilik farktan anlaşılmaktadır. 
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Katılımcıların Genel Not Ortalaması Değişkeni Açısından Dağılımı 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının genel not ortalaması değişkeni açısından 

dağılımı Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Genel Not Ortalaması Değişkeni Açısından Dağılımı 

                             GNO                                                                           f                             % 

 

2.00-2.50                                                                      23                            19,3   
2.51-3.00                                                                      71                            59,7                     
3,01-3,50                                                                      23                            19,3   
3,51-4,00                                                                       2                               1,7   
Toplam                                                                        119                            100   

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun %59,7 ‘lik bir oranla 2,51-3.00 

genel not ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. 2.00 ve 2.50 ortalamaya sahip katılımcıların 

frekans ve yüzdelik değeri 3.01-3.50 ortalamaya sahip olan katılımcılarla eş olup %19’luk bir dilime 

karşılık gelmektedir. En düşük frekans ve yüzdelik değerin ise %1,7 ile genel not ortalaması 3.51-4.00 

arasında bulunan katılımcılara ait olduğu yine Tablo 4 de görülmektedir. 

Katılımcıların Değerler Eğitimi Konusunda Yayınları Takip Etme Durumu Açısından 

Dağılımı 

Öğretmenlerin değerler eğitimi konusundaki yayınları takip etme sıklıklarını gösteren tabloya 

aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 5 Katılımcıların Değerler Eğitimi Konusunda Ders Alma Durumları 

               Değerler Eğitimi Konusunda Ders Alma                       f                                           % 

 
Evet                                                        34        28,6 
Hayır           85        71,4 
Toplam          119        100 

 
Araştırmanın yapıldığı katılımcı grupta %71,4’lük büyük bir bölüm değerler eğitimi 

konusunda ders almadıklarını belirtirlerken, değerler eğitimi konusunda ders aldığını ifade edenlerin 

oranı %28,6 olarak belirlenmiştir. Lisans programı incelendiğinde zorunlu dersler içerisinde bu adla 

bir ders okutulmadığı görülmektedir. Ancak evet cevabını veren katılımcıların sosyal bilgiler öğretimi, 

hayat bilgisi öğretimi, seçmeli ders ya da topluma hizmet uygulamaları derslerindeki çalışmaları bu 

kapsamda değerlendirmiş olabilecekleri düşünülebilir.  

Katılımcıların Değerler Eğitiminin Önemine İnanma Durumu Açısından Dağılımı 
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Katılımcıların değerler eğitiminin önemine inanma durumlarına ilişkin bulgulara Tablo 6’da 

yer verilmiştir. 

Tablo 6 Katılımcıların Değerler Eğitiminin Önemine İnanma Durumu 

                Değerler Eğitiminin Önemine İnanma                          f                                          % 

 
Evet                                                       111        93,3 
Hayır              8          6,7 
Toplam          119         100 

    

Araştırmanın örneklem kümesini oluşturan öğretmenlerin %93,3’lük kesimi değerler 

eğitiminin önemine evet inanıyorum yanıtını verirken %6,7 lik düşük bir oranla değer eğitiminin 

önemine hayır inanmıyorum yanıtı vermiştir.  

Katılımcıların Yeni İlkokul Programını Değerler Eğitimi Konusunda Yeterli Bulma 

Durumu  

Katılımcıların yeni ilkokul programını yeterli bulma durumu açısından dağılımını gösteren 

tabloya aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 1 Katılımcıların Yeni İlkokul Programını Değerler Eğitimi Konusunda Yeterli Bulma Durumu 
                                         f             %  f % 

 

    Yeterli               52         43,7              

Yeterli Değil         67         56,3        
   Toplam            119         100           

  

 
Tablo 7’ye göre katılımcı öğretmen adaylarının % 43,7 si yeni ilkokul programını değerler 

eğitimi konusunda yeterli olduğu yönünde görü bildirirken %56,3’ ü yeni ilkokul programının değerler 

eğitimi konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Cinsiyet Değişkeni 

Açısından Analiz Sonuçları  

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip 

göstermediği t test ile sınanmış, sınama sonuçları Tablo 8’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 8 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Cinsiyet Değişkeni Açısından 
Sınama Sonuçları 
Faktör Cinsiyet N — 

X 
S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

Erkek 
Kız 
 
Erkek  
Kız  
 
Erkek 
Kız 

30 
89 
 
30 
89 
 
30 
89 

4,43 
4,61 
 
3,91 
4,16 
 
3,88 
4,08 

,49 
,60 
 
0,58 
0,64 
 
0,52 
0,63 

1,631 
 
 
1,813 
 
 
1,535 
 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,233 
 
 
,555 
 
 
,367 

p<0.05 
Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların cinsiyet 

değişkeni açısından faktörler bazında anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Erkek  ve Kız 

cinsiyetinde bulunan katılımcıların verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde birbirine oldukça yakın değerlerin analiz sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. 

 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Öğrenim Gördükleri Sınıf 

Değişkeni Açısından Analiz Sonuçları  

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların öğrenim görülen sınıf değişkeni 

açısından sınama sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Öğrenim Gördükleri Sınıf 
Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 
 
Faktör Sınıf N — 

X 
S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

3 
4 
 
3 
4 
 
3 
4 
 

46 
73 
 
46 
73 
 
46 
73 
 

4,36 
4.70 
 
3,81 
4,28 
 
3,90 
4,12 

0,66 
0,38 
 
0,63 
0,57 
 
0,64 
0,58 

    -3,631 
 
 
    -4,269 
 
 
    -1,984 
 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,000 
 
 
,473 
 
 
,482 

p<0.05 
 

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların öğrenim gördükleri sınıf değişkeni 

açısından sınaması t test ile gerçekleştirilmiş, sınama sonucunda katılımcılardan 4. Sınıfta öğrenim 

görenler Faktör 1 de yer alan maddelere verdikleri yanıtlarda 3. Sınıfta öğrenim gören katılımcılardan 

anlamlı derecede farklılık gösterirken 2. ve 3. faktörlere verilen yanıtlarda öğrenim görülen sınıf 

düzeyi değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmadığı Tablo 4’de görülmektedir. Faktör 1 de 

oluşan farklılaşmanın hangi maddelerde oluştuğu ayrıca incelenmiş, inceleme sonucunda duyuşsal 
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nitelik ifadelerinin bulunduğu maddelerde farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Bu durumun 4. Sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine dair uygulamalara daha fazla katılmaları ve 

mesleki rolü benimsemelerinin yanı sıra değerler eğitimine doğrudan ya da dolaylı katkı getiren  

dersleri almış ya da tamamlamak üzere olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Değer Eğitimi Konusunda 

Eğitim Alma Durumu Değişkeni Açısından Analiz Sonuçları  

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların değer eğitimi konusunda ders alma 

değişkeni açısından sınama sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Değer Eğitimi Konusunda Eğitim 
Alma Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Faktör Eğitim 
Alma 

N — 
X 

S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

Aldım 
Almadım 
 
Aldım 
Almadım 
 
Aldım 
Almadım 
 

34 
85 
 
34 
85 
 
34 
85 
 

4,68 
4.52 
 
4,29 
4,02 
 
4,19 
3,97 

0,24 
0,60 
 
0,49 
0,67 
 
0,44 
0,66 

     1,500 
 
 
     2,170 
 
 
     1,834 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,001 
 
 
,580 
 
 
,170 

p<0.05 

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların değer eğitimi konusunda eğitim alma 

değişkeni açısından sınaması t test ile gerçekleştirilmiş, sınama sonucunda katılımcılardan değer 

eğitimi konusunda ders aldığını beyan edenler Faktör 1 de yer alan maddelere verdikleri yanıtlarda 

değer eğitimi konusunda ders almadığını beyan eden katılımcılardan anlamlı derecede farklılık 

gösterirken 2. ve 3. faktörlere verilen yanıtlarda değer eğitimi konusunda ders alma değişkeni 

açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Faktör 1’ de belirlenen farklılaşmanın hangi maddelerde 

oluştuğu ayrıca incelenmiş, inceleme sonucunda duyuşsal özellik içeren ifadelerde farklılık bulunduğu 

saptanmıştır. Bu durumun değer eğitimi konusunda ders aldığını beyan eden katılımcıların değer 

eğitimi konusunda istekleri doğrultusunda eğitim alma tercihinin oluşturduğu hassasiyetten 

kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. 

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Lisans Eğitiminde Derslerde 

Değer Eğitimi Konusunda Bilgi Alma Durumu Değişkeni Açısından Analiz Sonuçları  

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların lisans eğitiminde derslerde değer 

eğitimi konusunda bilgi alma durumu değişkeni açısından sınama sonuçları Tablo 11’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 11 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Lisans Eğitiminde Derslerde 
Değer Eğitimi Konusunda Bilgi Alma Durumu Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Faktör Bilgi Alma N — 
X 

S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

Aldım 
Almadım 
 
Aldım 
Almadım 
 
Aldım 
Almadım 
 

54 
65 
 
54 
65 
 
54 
65 
 

4,77 
4.40 
 
4,29 
3,94 
 
4,15 
3,94 

0,21 
0,64 
 
0,50 
0,69 
 
0,56 
0,64 

     4,011 
 
 
     3,163 
 
 
     1,951 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,000 
 
 
,027 
 
 
,303 

p<0.05 

 
Tablo 11 incelendiğinde katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların lisans 

derslerinde değerler eğitimi konusunda bilgi aldığını beyan edenler açısından faktör 1 ve faktör 2 

boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Farklılaşmanın ilgili faktörlerde hangi 

maddelerde gerçekleştiği ayrıca incelenmiş ve katılımcıların yanıtlarının farklılık gösterdiği 

maddelerin faktör 1’ de sorumluluk, adalet, saygı gibi duyuşsal niteliklere ilişkin önermelerde 

oluştuğu görülmüştür. Faktör 2 için de benzer inceleme yapılmış farklılaşmanın değerler eğitimine 

yönelik uygulama önerileri içeren ifadelerin yer aldığı önermelerde olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Değer Eğitiminin 

Gerekliliğine İnanma Durumu Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların değer eğitiminin gerekliliğine inanma 

durumu değişkeni açısından sınama sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Değer Eğitiminin Gerekliliğine 
İnanma Durumu Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Faktör Gerekliliğe 
İnanma 

N — 
X 

S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

Evet 
Hayır 
 
Evet 
Hayır 
 
Evet 
Hayır 
 

111 
8 
 
111 
8 
 
111 
8 
 

4,59 
4.24 
 
4,10 
3,97 
 
4,04 
3,95 

0,50 
0,76 
 
0,63 
0,67 
 
0,61 
0,58 

     1,860 
 
 
     ,580 
 
 
     ,400 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,038 
 
 
,800 
 
 
,866 

p<0.05 

Tablo 12’de yer alan t testi sınama sonuçları incelendiğinde katılımcıların veri toplama aracına 

verdikleri yanıtların değer eğitiminin önemine inanma durumu değişkeni açısından faktör 1 dışında 
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farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Faktör 1’de farklılığın oluştuğu maddeleri belirlemek için ilgili 

faktörde yer alan maddeler tek tek incelenmiş inceleme sonucunda değer eğitiminin duyuşsal 

niteliklerine yönelik ifadelerde değer eğitiminin gerekliliğine inanan katılımcıların yanıtlarında 

farklılık oluştuğu belirlenmiştir. Değer eğitiminin önemine inanmıyorum beyanında bulunanlar ile 

değer eğitiminin önemine inandığını beyan edenler arasında diğer faktörler açısından fark 

oluşmamasının nedeni olarak faktör 2 ve faktör 3’de yer alan maddelerin değer eğitiminde kullanılan 

uygulama ve yöntemleri kapsayan ifadeler olmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim değer 

eğitiminde kullanılan uygulama ve yöntemler konusunda katılımcıların sınıf öğretmeni adayı olarak 

aldıkları eğitim onların benzer bilişsel özelliğe sahip olmalarına katkı sağlamış olabilir.   

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Yeni İlkokul Programını 

Yeterli Bulma Durumu Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların yeni ilkokul programını yeterli bulma 

durumu değişkeni açısından sınama sonuçları Tablo 13’de yer almaktadır. 

Tablo 13 Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Yeni İlkokul Programını Yeterli 
Bulma Durumu Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 
Faktör Yeterli 

Bulma 
N — 

X 
S t Sd P 

Faktör 1 
 
 
Faktör 2 
 
 
Faktör 3 

Evet 
Hayır 
 
Evet 
Hayır 
 
Evet 
Hayır 
 

52 
67 
 
52 
67 
 
52 
67 
 

4,58 
4.56 
 
4,22 
4,00 
 
4,20 
3,90 

0,57 
0,60 
 
0,60 
0,65 
 
0,59 
0,59 

       ,189 
 
 
      1,872 
 
 
     2,757 

117 
 
 
117 
 
 
117 

,379 
 
 
,355 
 
 
,797 

p<0.05 

Tablo 13 incelendiğinde katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtlar faktörler 

bazında yeni ilkokul programını yeterli bulma değişkeni açısından t testi ile sınanmış, sınama 

sonucunda katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların incelenen değişken açısından 

faktörler bazında farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Genel Başarı Ortalaması 

Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 

Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların genel not ortalaması değişkeni 

açısından sınama sonuçları Tablo 14’de yer almaktadır. 
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Tablo 14.Katılımcıların Veri Toplama Aracına Verdikleri Yanıtların Genel Başarı Ortalaması 
Değişkeni Açısından Sınama Sonuçları 
 
Faktörler 

 
N 

— 
X 

 
S 

 
Sd 

 
F 

 
p 

2.00-2.50 
  Fak1.  2.51-3.00 
3.01-3.50 
3.51-4.00 

23 
71 
23 
2 

4,26 
4,42 
4,54 
4,65 

,12 
,13 
,15 
,37 

 
3 
115 

 
3,278 

 
,024 
 

       
2.00-2.49 
  Fak2   2.50-2.99 
3.00-3.49 
3.50-4.00 

23 
71 
23 
2 

3,78 
4,13 
4,17 
4,56 

,15 
,18 
,46 
,61 

 
3 
115 

 
2,755 

 
,046 
 

       
           2.00-2.49 
  Fak3   2.50-2.99 
3.00-3.49 
3.50-4.00 

23 
71 
23 
2 

3,81 
4,06 
4,16 
4,20 

,15 
,18 
,45 
,44 

 
3 
115 

 
1,380 

 
,252 
 

p<0.05 
 

      

Tablo 14’de katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların genel not ortalamaları 

açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sınama 

sonuçları yer almaktadır. Sınama sonuçları incelendiğinde katılımcılar arasında, faktör 1 ve faktör 2 de 

farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Faktör 1 ve Faktör 2’ te farklılaşmanın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için Scheffe Test yapılmış, sınama sonucunda 2.00-2.49 not ortalamasına sahip 

katılımcılarla 3.50-4.00 not ortalamasına sahip katılımcılar arasında not ortalaması 3.50-4.00 olan 

katılımcılar lehine anlamlı fark oluştuğu görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumun sağlam temellere dayalı bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamada son derece önemli 

nitelikler olarak görülen değerlerin ediniminde ailenin yanı sıra okullar ve orada görev yapan 

öğretmenler son derece stratejik bir konumda görülmektedir. Toplumun geleceği olan çocukların 

ailesinden hemen sonra eğitim ve öğretim amaçlı karşılaştığı ilk formal yapı ise ilkokullardır. 

Çocukların gelişimsel özellikleri itibariyle kritik bir dönem olan ilkokul sürecinin kişilik gelişimi 

açısından da son derece önemli olduğu, Kohlberg, Ericson gibi birçok uzman tarafından ortaya 

konmuştur. Değerler de bu anlamda kişilik özelliklerine benzer şekilde duyuşsal nitelikleri bünyesinde 

barındırması sebebiyle bu dönemde daha etkili şekilde kazandırılabilmektedir. Yine bu dönem 

çocuklarının öğretmenlerini rol model olarak benimsemesi, gözlemlemesi ve taklit yoluyla 

öğretmenlerinin davranışlarını yinelemeleri bu basamakta görev yapan sınıf öğretmenlerinin iyi 

yetişmeleri, bu konuda yeterlik kazanmaları gerektiği hususunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda 

yakın gelecekte bu basamakta görev yapmaya başlayacak olan sınıf öğretmeni adaylarının değer 

eğitimi konusundaki görüşlerini belirleyebilmek amacıyla böyle bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada ulaşılan bulgular ve yorumlara bağlı olarak sonuçlar şöyle sıralanabilir; 
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1) Sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının veri toplama 

aracına verdikleri cevapların genel ortalaması incelendiğinde katılımcıların değerler eğitimine 

bakışlarının olumlu olduğu, 

2) Katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların cinsiyet değişkeni açısından 

farklılaşmadığı 

3) Öğrenim görülen sınıf, genel not ortalaması, değerler eğitimi konusunda eğitim alma, değer 

eğitimi konusunda lisans derslerinde bilgilendirilme durumu, değer eğitiminin önemine 

inanma ve ilkokul programını değer eğitimi konusunda yeterli bulma durumu değişkenleri 

açısından 1. ve 2. Faktörde katılımcıların veri toplama aracına verdikleri yanıtların farklılaştığı 

belirlenmiştir.  

Ulaşılan sonuçlara ilişkin getirilen öneriler ise; 

1) Değer eğitimi konusunda eğitim fakültelerinde teorik ve uygulama dengesinin kurulmuş 

olduğu başlı başına zorunlu bir ders konması,  

2) Değer eğitimi kullanılan yöntem ve uygulamalar konusunda sınıf öğretmeni adaylarına 

destekleyici eğitimler sunulması, 

3) Değer eğitimi konusunda ilkokul programlarının daha açıklayıcı ve örnekleyici şekilde 

düzenlenmesi, yerel, ulusal ve evrensel değer farkındalığının hissettirileceği uygulamalara yer 

verilmesi, 

4) Yapılacak yeni araştırmalarda yeni ilkokul programlarının değerlerin edindirilmesi ve 

değerlendirilmesindeki etkisinin belirlenmesi konusuna yer verilmesi şeklinde sıralanmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenmeyi düzenleme yeterliklerine göre öğretim elemanı 
davranışı değer algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada tarama yöntemine dayalı betimsel analiz 
kullanılmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinde, eğitim fakültesine devam eden farklı bölümlerdeki öğrenciler 
arasından gönüllülük esasına dayalı toplam 236 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada, araştırmacı 
tarafından geliştirilen Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği ve Tirri ve Husu (2007) tarafından geliştirilen Tomul 
(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Eğitici Davranışları Değer Ölçeğinin ile birlikte Kişisel Bilgi Formu,  
kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin, öğrenmeyi düzenleme düzeylerinin bölümlere göre 
farklılaştığı, öğretim elemanı davranışlarını değer algılarının yüksek olduğu; öğrenmeyi düzenleme alt boyut 
yeterlik puanları öğretim elemanı davranış değer algı puanları arasında orta düzeyde ilişki olduğu gözlenmiştir. 
Bölümlere göre öğrenmeyi düzenleme yeterliğinin farklılaştığı, öğrencilerin öğretim elemanı davranış değer algı 
düzeylerinin kız öğrencilerinin lehine farklılaştığı gözlenmiştir. Kız öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme 
yeterliklerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada öğrencilerin öğrenmeyi 
düzenleme yeterliklerini geliştirmelerine yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Değer algısı, öğrenme, sosyal ilişki, bilgiye ulaşma,  öğrenmeyi değerlendirme. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine education faculty students’ value perceptions on their 
instructors’ behaviors based on students’ proficiency in regulating learning. In the study, descriptive analysis that 
based on scanning method was used. A total of 236 students from different departments in an education faculty 
of a public university voluntarily participated in the study. A Regulation of Learning survey, which was designed 
by the author of this study, an Educational Behaviors Value survey, which was designed by Tirri and Husu 
(2007) and transcribed to Turkish by Tomul (2014), and a Personal Information form were provided to the 
students in order to collect data. In the data analysis, independent t test, variation analysis, and correlation 
analysis methods were used. The findings suggested that students’ proficiency in regulating learning differed 
based on their departments; students had high value perceptions on instructors’ behaviors; and there was a 
moderate relationship between students’ proficiency scores on subdimensions of regulating learning and their 
value perception scores on instructors’ behaviors. It was observed that proficiency in regulating learning differed 
based on departments and students’ value perceptions on instructors’ behaviors were differed in favor of female 
students. Moreover, female students’ proficiency in regulating learning was higher than male students’. Some 
suggestions about improving students’ proficiency in regulating learning were provided in the study.  

Key words: Value perception, learning, social relation, accessing learning, evaluation of learning 
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GİRİŞ 

Değerler, bireylerin iç dünyasında gerçekleşen ve dışarıya yansıdığı ölçüde fark edilen 

gerçekliklerdir. Allport’a (1961) göre değer, bireylerin tercih ettiği hareketlere ilişkin inançlarını 

kapsar. Bireyin davranışları kalıplaştığında tutum haline dönüşür. İnsan düşüncesinin doğal bir ürünü 

olan değer, bireyde deneyimsel bir süreç sonunda ortaya çıkar. Ortaya çıkan değerlerin aynı zamanda 

bireylerin düşüncelerine, davranışlarına, tutumlarına dayalı ölçütler olduğu söylenebilir.  

Toplumda bireylerin deneyim kazanmalarının ve değerler oluşturmalarının belirleyicisi 

kültürdür. İnsanoğlunun toplu halde yaşamasının bir sonucu olarak ortak algılarının kesişim noktasını 

toplumsal değerler oluşturur.  Bu neden sosyal ve kültürel kurumlar (inançsal, ekonomik ve eğitimsel 

kurumlar gibi) değerlerin oluşumuna katkı getirdiği gibi, değerler de geçen uzun dönem içinde 

kurumların oluşumunu sağlar (Rokeach, 1975: s.117-118). Değerler, kültürün öğeleri üzerine kurulur 

ve bir tercihi vurgular. Değerler nesilden nesile aktarılarak yaşamda yerini alır. Yaşam içinde etkin bir 

şekilde bireysel ve sosyal hayatı düzenlemeye devam eder ya da zamanla kaybolur. Yaşam içinde 

kullanılarak bir sonraki nesle aktarılarak devam ettirilmesi, bireylerin onu içselleştirmelerine ve 

toplumda genel kabul görmesine yol açar. Değerler bize neyi yapmamız gerektiğini söylemezler 

ancak, yapılacak olan doğru şeyler için rehberlik ederler (Gudmunsdottir, 1991’den akt: Akbaba-

Altun, 2003). 

Toplumda genel kabul gören ve işleyen değerler, okul kültürünün ve öğretimin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Eğitim programlarında ve okulun kültürel yapısında değerler, öğretme-öğrenme sürecinin 

tüm boyutlarında örnek öğretmen davranışlarıyla nakış gibi işlenir. Her bireyin değerleri ne ölçüde 

benimsediği ve uygulamalarına nasıl yansıttığı, farklı eğitim felsefelerini, politik, dini, kültürel 

gelenekleri ve eğitsel ahlaki değerleri nasıl geliştirdiği eğitim yoluyla kazandırılır ve bilinçli hale 

getirilir. 

Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya 

belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki 

gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir (Akbaş, 2007).  

Eğitim programlarında duyuşsal karakterli hedefler ve uygulamalar, bireysel ve toplumsal 

değerleri bireylere kazandırmak için konmuştur. Bireyin ve toplumum ortak anlayışının bir ürünü olan 

okul (Dewey, 2008), değerleri oluşturmada destekleyici ve yardımcı bir rol üstlenir. Bunu yaparken 

öğrencilerde davranış ve tutum geliştirme sürecini onaylayarak, eleştirerek, rencide etmeden ona 

gerçeği algılama, sorgulama, yargılama ve tercih etme fırsatı sunar. Bu bağlamda eğitim fakültelerinde 

öğretim elemanları, söylemleri ve eylemleri ile kültürel değerlerin transfer edicisi ve model 

uygulamaların yansıtıcısı konumundadır. Sınıf içi etkileşimler, öğrenme sürecinde iyi davranışların 

desteklendiği, özelliklerin transfer edildiği, eğitsel değerlerin ortaya konduğu bir ortamın varlığıyla 
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doğrudan ilişkilidir. Özellikle eğitim fakültelerinde her öğretim elemanından eğitim sürecinde ve 

günlük yaşamının her kesitinde daha ahlaki ve insanı olan davranış örneklerini göstermesi beklenir. 

Çünkü değerler, geleneksel kültürün, iyi yaşam düşüncesini tanımlayan ve gösteren eğitsel 

uygulamaların bir parçasıdır.  

Çok kültürlülüğün arttığı ve toplumsal değişimin ivme kazandığı günümüzde eğitim, çok 

kültürlülük üzerine odaklanıp ve onu uyumlu hale getirmek yerine,  mevcut kültürel uygulamalara 

daha çok katılımı sağlamayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, dini bir dünya görüşü üzerine temellenen 

gelenekselliği yansıtan eğitim sisteminin kültürel genetiği ile doğrudan ilgilidir. Sistemin genel 

paradigmasına dayalı öğretmen yetiştirmede ise, daha güçlü sosyal değerlerin ve bireysel özelliklerin 

yaratılmasını önceleyen uygulamalar önem kazanmaktadır. Toplumsal yaşamın sürekliliği söz konusu 

olduğu için belirli ölçüde bilgi, beceri, farkındalık, anlayış, değerlere bağlılık ve davranış geliştirmenin 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. (Rekus; 1993: 27).  

Gücünü bireyin özgür iradesinden alan demokratik yaklaşımın benimsendiği sistemlerde ise 

eğitim ve öğretim uygulamalarında amaç; özgür düşünen, kişilik sahibi, öğrendikleri arasında neden-

sonuç ilişkisi kuran, bilgiyi etkin kullanabilen insanlar yetiştirmektir (Çelikel, 1999:17). Bu 

yaklaşımda öğretmen eğitimi, bireyin yaşantısına ve tercihlerine dayalı özgürce ifade edilebilen 

değerler üretmeyi hedefler. Yapılan uygulamalar da bu bağlamda şekillendirilmektedir. 

Uluslararası karakterlere sahip “Yaşayan Değerler Eğitimi” adı verilen bir eğitim projesinde 

demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil, 

‘etkinlik temelli’ yaklaşımın kullanılması amaçlanmıştır. “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi 

paylaşalım” sloganından yola çıkılarak;  eğitimde iş birliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, 

alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, gibi bir takım değerlere odaklanılmasının 

gereği vurgulanmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen adaylarının değer öğretiminde 

öğrencilere örnek (Fidan, 2009); öğrencinin karakter gelişiminde de rol-model(Çağatay,2009) olması 

gerektiği vurgulanmaktadır. 

Yükseköğretim düzeyinde öğrencilerde değerlerin büyük bir kısmı çevrede olup bitenleri 

gözleyerek gerçekleştiği dikkate alındığında(Turan ve Sayek, 2006), bireylerin öğrenme gereksinimi 

hissettikleri anda kendi öğrenmelerini gerçekleştirmek için öğrenmeyi düzenleme yeterliklerine bağlı 

olarak ortaya çıkarmaktadır (Üredi ve Üredi, 2005). Öğrenmeyi düzenleme becerisine sahip bireylerde 

üst biliş gelişmiş durumdadır ve daha etkindir. Bu nedenle birey öğrenme sürecinin her aşamasını 

planlayabilir, düzenleyebilir, yürütebilir, gözlemleyebilir ve değerlendirebilir. Aynı zamanda bu 

yetkinliğini devam ettirebilecek motivasyona da sahiptir. Bu nedenle kendilerini yeterli, görürler, 

uygun çevre yaratabilirler (Özmenteş, 2008), davranışsal seçiciliğe sahiptir. Öğrenmeyi düzenleme,  
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bireyin öğrenme gereksinimi hissettiği anda kendi öğrenmesini sağlama ve düzenleyebilme (Üredi ve 

Üredi, 2005) yeterliği olarak tanımlanabilir. 

Yükseköğretim düzeyinde her öğrenci yakın çevresindeki değerleri algılar yorumlar ve 

içselleştirir. Bu nedenle, öğretmen adayı kendisine sunulan değerleri öğrenme ve düzenleme 

gereksinimi duyduğunda onun içselleştirme yeterliğine sahiptir. Kendisinin etkileşim halinde olduğu 

eğitici davranışları algılama, değerlendirme ve ona değer yükleme noktasında farklılıklar göstereceği 

öngörülmektedir. Öz düzenleyici öğrenme yeterliği olan bir öğretmen adayının, öğrenme öğretme 

sürecinde gözlemlediği öğretim elemanı davranışlarını yorumlamaktadır. Yorumları kendisi yapmakta 

ve kendine özgü değerlendirmeler yapmaktadır. Gözlemlediği ve çıkarımda bulunduğu durum 

hakkında sorumluluk alma, duruma ilişkin düşüncelerini ifade etme ve gerektiğinde bu durumu 

savunabilecek bir yetkinliğe sahiptir. Bu yetkinliğini yerine getirirken hak ve sorumlulukları 

konusunda ben ve ötekini yüzleştirebilen bir duygudaşlık duygusu ile hareket etmeleri beklenir. 

Davranışların eğitsel değer algısına bu açıdan bakıldığında öğrenmeyi düzenleme yeterliği olan 

öğrencilerin, eğitici davranışlarının eğitsel değerini ortaya koymalarının oldukça önemli olduğu 

öngörülmektedir. Bu araştırmada problem cümlesi “Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterliğine 

göre, öğretim elemanı davranışlarının değerine ilişkin algılarında farklılaşma nedir şeklinde 

yapılandırılmış ve araştırma sürecinde elde edilen bulgular bu bağlamda sınanmıştır. Bu araştırmanın 

genel amacı,  öğrencilerin cinsiyetlerine, okudukları bölümlere göre öz-düzenleyici öğrenme 

yeterlikleri ile eğitici davranış değer algıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğrenmeyi-düzenleme 

yeterliklerine göre eğitici davranış değer algılarındaki farklılaşmayı incelemektir.  

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1-Öğrencilerin cinsiyetlerine göre, öğrenmeyi düzenleme yeterlikleri arasında anlamlı bir fark 

var mıdır?   

2-Öğrencilerin cinsiyetlerine göre, öğretim elemanı davranış değer algıları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

3-Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlikleri ile öğretim elemanı davranış değer algıları 

arasında ilişki var mıdır?   

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Eğitim 

Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği; ilköğretim Matematik 

Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalları ve Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan son 

sınıf öğrencileri arasından gönüllük esasına dayalı olarak seçilen 236 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen beşli likert tipi 40 maddeden oluşan “Öğrenmeyi 
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Düzenleme Yeterlik Ölçeği” ve beşli likert tipinde hazırlanmış 35 maddeden oluşan “ Öğretmen 

Davranışı Eğitici Değer Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adayı öğrencilerin öğrenmeyi-düzenleme 

yeterlikleri ile öğretim elemanı davranış değer algıları arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı 

sınanmıştır. 

Araştırma Gurubu 

Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 

farklı bölümlerinde öğrenim gören 236 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunun Bölümlere Göre Dağılımı 
Öğrencilerin;  N (236) % 
Cinsiyet   
Kadın 69  0.29 
Erkek 167  0.70 
Bölüm   
Sınıf öğret 27 0.11 

İlköğretim mat 45 0.19 

Sosyal Bil 35 0.14 

Türkçe 28 0.11 

Okulöncesi 29 0.12 

Fe bilgisi 48 0.20 

Bilgisayar tek 24 0.10 

 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerden bilgi toplamaya yönelik 6 bilgi sorusu yöneltilmiştir. Öğrenmeyi düzenleme 

yeterlikleri ile ilgili likert tipi 40 maddelik bir test uygulanmıştır”.  Ölçek 9 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Öğrencilere uygulanan diğer ölçek ise, Öğretmen Davranış Değer Ölçeğidir. Ölçeğin alt 

ölçekleri sosyal ilişkiler, bireysel ilişkiler ve ilişkisel ilişkiler olmak üzere üç alt ölçekten 

oluşmaktadır. Ölçekte sosyal ilişkilerle ilgili 10; bireysel ilişkilerle ilgi 18; ilişkisel ilişkilerle ilgili 7 

madde olmak üzere toplam 35 madde yer almaktadır. 

Araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, , Öğrenmeyi Düzenleme Yeterlikleri Ölçeği (ÖDÖ) 

ve Öğretmen Davranış Değer Ölçeği (ÖDDÖ) ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının 

psikometrik özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm ve başarı 

ortalamaları gibi özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. 
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Öğrenmeyi Düzenleme Yeterlik Ölçeği (ÖDYÖ): Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme 

yeterliklerinin belirlemek amacı ile Beydoğan ve Beydoğan (2015) tarafından geliştirilen ÖDYÖ 

kullanılmıştır. Beşli likert tipi olan ölçekte olumlu 40 madde bulunmaktadır. Ölçek, olumlu cümleler 

“kesinlikle katılırım” seçeneğinden “kesinlikle katılmam” seçeneğine doğru “5, 4, 3, 2, 1” şeklinde 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 40, en yüksek puan 200 olup,  120 puan ve 

üstü yüksek, altı düşük olarak değerlendirilmektedir. Öz-düzenleyici Öğrenmeyi Ölçeğinde 

Planlama.62, Motive olma.42, Strateji kullanma 48, Uygun Öğrenme Stratejisi seçme, Öğrenmeyi 

değerlendirme.68, Bilgi kaynaklarına ulaşma.63, Sosyal destek alma .65, Zayıf yönlerinin farkında 

olma .60; Öğrenme çevresini düzenleme.68 şeklinde sekiz boyuttan oluşmuştur.  Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı ölçeğin toplamı için.91  

Öğretmen Davranış Değer Ölçeği( ÖDDÖ) Tırri ve Husu (2006) tarafında geliştirilmiştir. 

Ölçek Tomul ve Çelik tarafından (2014) Türkçeye uyarlanmıştır. 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 

olumlu maddelerden oluşmuş olup, bireysel ilişkiler(18), sosyal ilişkiler(10) ve İlişkisel ilişikler(7) 

olmak üzere 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Tomul tarafından yapılan güvenirlik çalışmasında ölçeğin 

güvenirlik katsayısı bireysel ilişkiler(.86), sosyal ilişkiler(74) ve İlişkisel ilişikler(71) olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısın .95 bulunmuştur.(Tomul ve Çelik;2014). 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin istatistiksel çözümlemesinde SPSS 20.00 paket program kullanılmıştır 

Öğrencilerin kişisel özelliklerinin analizinde frekans ve yüzdelik kullanılmıştır. Değişkenlere göre 

farklılıklar, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi ile 

değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için Pearson Korelasyon 

Katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya katılan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğrenmeyi düzenleme 

yeterliklerine göre eğitici davranışı değer algı düzeylerinin belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına 

ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde aşağıda sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerinin 

öğrenmeyi düzenleme yeterlikleri ve öğretim elemanı davranış değer algılarına ilişkin puanların 

betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Betimsel İstatistikler 
Değişkenler N Minimum Maximum X SS 
Öz-düzenleyici öğrenme toplam 36 100,00 190,00 151,5297 15,16 

Planlama 36 4,00 20,00 15,924 3,193 
Strateji kullanma 36 5,00 20,00 11,665 2,679 
Motive olma 36 5,00 20,00 16,118 2,946 
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Uygun Öğrenme Stratejisi seçme 36 8,00 25,00 20,457 3,418 
Öğrenmeyi değerlendirme 36 10,0 25,00 20,114 2,325 
Bilgi kaynaklarına ulaşma 36 6,00 15,00 11,631 2,824 
Kararlılık sergileme 36 4,00 20,00 15,292 1,884 
Öğrenme çevresini düzenleme 36 7,00 15,00 12,487 2,992 
Zayıf yönlerinin farkında olma 36 5,00 20,00 10,645 2,375 
Eğitici davranış değer toplamı 36 76,0 170,0 145,22 15,3 
Bireysel ilişki 36 35,00 85,00 75,008 8,705 
Sosyal ilişki 36 22,00 50,00 41,271 5,069 
İlişkisel ilişki 36 16,00 35,00 28,949 3,300 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme puan ortalaması 

(151,5297±15,16) olumlu, eğitici davranış değer algı puanı (145,2288±15,37) yüksek düzeydedir. 

Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlikleri ve öğretim elemanı davranışı değer 

algıları arasındaki ilişki 

Öğrencilerin, ÖDÖYÖ ve ÖDDAÖ’den aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi incelemek üzere 

Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlikleriyle ve öğretim elemanı davranışı değer algıları 
arasındaki korelasyon değerleri 

  Değer top Sosyal ilişki Bireysel ilişki İlişkisel ilişki 

 N 236 236 236 236 

Planlama 
r ,033 ,042 -,007 ,286** 
r ,612 ,517 ,912 ,000 
N 236 236 236 236 

Bilgiyi düzenleme 
r ,759** ,787** ,543* ,115** 
P ,000 ,000 ,000 ,077 
N 236 236 236 236 

Strateji kullanma 
r ,118 ,103 ,127 ,517** 

p ,071 ,115 ,051 ,000 
N 236 236 236 236 

Öğrenmeyi öz-
değerlendirme 

r ,788** ,789** ,657* ,041** 
p ,000 ,000 ,000 ,527 
N 236 236 236 236 

Motive olma 
r ,152* ,083 ,216* ,418** 
p ,019 ,205 ,001 ,000 
N 236 236 236 236 

Öğrenme stratejisi seçme 
r ,168* ,175** ,190* ,608** 

p ,010 ,007 ,003 ,000 
N 235 235 235 235 

Sosyal destek alma 
r ,729** ,707** ,643* ,165** 
P ,000 ,000 ,000 ,077 
N 236 236 236 236 

Bilgiye ulaşma 
r ,070 ,049** ,069* 1 

p ,281 ,454 ,289 ,956 
N 236 236 236 236 

Kararlı olma r ,122* ,083 ,216 ,218 
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p ,018 ,200 ,51 ,058 
N 236 236 236 236 

 
Tablo 3, incelendiğinde öğrencilerin, öğrenmeyi-düzenleme alt ölçeklerinden bilgiyi 

düzenleme değer algı toplam puanı (r= .759; p<,01 sosyal değer puanı arasında (r= .787; p<,01); ); 

bireysel ilişki puanı arasında (r= .543; p<,01) anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Öğrenmeyi düzenlemenin öz değerlendirme alt ölçeği yeterlik algı puanı ile öğretim elemanı 

davranış değer toplam puanı arasında (r= .78; p<,01); öz değerlendirme alt ölçeği yeterlik algı puanı 

ile sosyal ilişki puanı arasında (r= .79; p<,01); öz değerlendirme alt ölçeği yeterlik algı puanı ile 

bireysel ilişki puanı arasında (r= .79; p<,01); anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Öğrenmeyi düzenlemenin alt ölçeği sosyal destek alma ile puanı ile eğitici davranış değer 

toplam puanı (r= .729; p<,01), sosyal destek alma ile puanı ile sosyal ilişki puanı arasında (r= .729; 

p<,01), sosyal destek alma ile puanı ile bireysel ilişki puanı arasında=( .643; p<,01) ve sosyal destek 

alma ile puanı ile ilişkisel ilişki puanı arasında(r= .165; p<,01), ilişki olduğu görülmektedir. 

Anabilim dallarına ve cinsiyete göre öğrencilerin öğrenmeyi-düzenleme yeterliğine göre 

eğitici davranış değer algısına ilişkin veriler  

Anabilim dallarına göre öğrencilerin öğrenmeyi-düzenleme ve öğretim elemanı davranış değer 

algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı, tek yönlü varyans analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme ve öğretim elemanı davranışını değer algısının cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için t-testi tekniğiyle analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin, ortalama, standart sapma ve test değerleri Tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

Cinsiyete göre 

Tablo 4.Tablo Cinsiyete göre öğrencilerin öğrenmeyi-düzenleme yeterliklerine ve öğretim elemanı 
davranış değer algı ölçeğine ilişkin ilişkin aritmetik ortalama, standart kayma ve t değerleri 
                  Öğrenmeyi düzenleme yeterliği Öğretim elemanı davranış değer algısı 
  N X S t f p N X SS t f p 
Cinsiyet Kadın 69 147,23 5,58 2,84 34 005 9 40,84 15,11 2,86 34 005 
 Erkek 167 153,30 4,66 67 67 147,04 

 
Tablo 4’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan öğrencilerin Öğrenmeyi düzenleme yeterliği 

puanlarının öğrencinin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız gruplar t testi sonucunda, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2,084; p<.005). Söz konusu 

farklılık erkek öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. Öğrencilerin, “Öğretim elemanı davranış değer 
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algısı” puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2,86; p<.005). 

Bu fark erkek öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. 

Tablo 5. Bölümler göre öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterliği ve eğitici davranış değer algısı 
puan ortalamalarına ilişkin istatistikler  
                              
                        İstatistik 

Öğrenmeyi-düzenleme yeterliği  Eğitici davranış değer algısı 
N X S Test değeri*p   X S Test değeri*p  

Bölüm Sınıf öğret 7 144,62 19,05 

F=-2,501 
p<,02* 

Sınıf öğret 144,11 17,32 

 
F=-, 675 
P<, 677 

 İlköğretim mat 5 149,84 17,20 İlköğretim mat 143,46 21,22 
 Sosyal il 5 153,48 12,62 Sosyal Bil 143,62 17,22 
 Türkçe 8 159,46 13,74 Türkçe 149,96 12,01 
 Okulöncesi 9 151,31 13,80 Okulöncesi 146,79 10,12 
 Fe bilgisi 8 151,06 11,25 Fe bilgisi 144,95 12,24 
 Bilgisayar tek 24 151,54 16,73 Bilgisayar tek 145,25 11,52 
* p<,01 

Tablo 5, incelendiğinde, öğrenmeyi düzenleme yeterlik puanlarının bölümlere göre 

farklılaştığı [F=2,501; p<,01] ve öğretim elemanı davranış değer algı puanlarının ise bölümlere göre 

farklılaşmadığı [F=675; p>,05] görülmektedir. Öğrenmeyi düzenleme puan ortalamalarının hangi 

gruplar arasında farklılaştığını bulmak amacıyla yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 

puan ortalamaları (159,46±13,74) ile sosyal bilgiler (153,48± 12,62) ve sınıf öğretmenliği 

(144,62±19,05) bölümlerinde okuyan öğrencilerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir(p<,02). 

Tablo 5'de erkek öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlik puanı ortalaması (153,30±14,66), 

kız öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlik puan ortalamasından (147,23±15,58) daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin 

öğrenmeyi-düzenleme yeterlik puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (t= 2,84; p<.005). 

Ayrıca erkek öğrencilerin öğretim elemanı davranış değer algısı puanı ortalaması (147,04±15,15), kız 

öğrencilerin öğretim elemanı davranış değer algı puanı ortalamasından (140,84±15,11) daha düşük 

olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin 

öğretim elemanı davranış değer algısı puanları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu saptanmıştır (t= -

2,86; p<.005) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğrenmeyi düzenleme yeterliği ile öğretim 

elemanı davranış değer algıları cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri bölümlere göre incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterliğinin ve öğretim elemanı 

davranış değer algı puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür.  
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Öğrenmeyi düzenleme yeterliğinin kız öğrencilerde, erkek öğrencilere göre daha düşük 

olduğu; öğrenmeyi düzenleme yeterlik toplam puanı ve öğretim elemanı davranış değer algı puanları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; öğrenmeyi düzenlemenin alt ölçekleri bilgiyi düzenleme, 

öz değerlendirme, öğrenme stratejisi seçme ve sosyal destek alma boyutları ile öğretim elemanı 

davranış değer algı alt ölçeklerinden sosyal ilişkiler, bireysel ilişkiler alt boyutları arasında yüksek ve 

pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterliklerinin 

istatiksel olarak cinsiyete göre farklılaştığı, erkek öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterliğinin 

bayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Cabı ve Gülbahar (2008)  

ve Haşlaman (2005) bulguları ile örtüşmektedir. Araştırmalarda aksi yönde bulgular da vardır. 

Schuitema ve diğ.(2012) ve Yüksel (2013) araştırmalarında bayanların erkeklerden daha yüksek 

öğrenmeyi düzenleme yeterliğine sahip olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Ancak kız öğrencilerin 

öğretim elemanı davranış değer algı puanları erkeklere göre daha yüksektir. Bu durum kız öğrencilerin 

erkeklere göre bireysel, sosyal ve ilişkisel ilişkiler sürecini daha başarılı yönettikleri söylenebilir. 

Araştırma bulgularına göre, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenmeyi düzenleme 

yeterliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Benzer bulgular, Gömleksiz ve Demiralp (2012) 

tarafından yapılan bir çalışmada öğretmen adaylarının öğrenmeyi-düzenleme becerilerinin yüksek 

olduğu yönünde bulgularla örtüşmektedir. Üniversitelerde pür alan eğitimi veren fakültelere göre 

eğitim fakültelerinde öğrencilerin, öğrenmeyi düzenleme süreci büyük ölçüde desteklenmektedir. 

Çünkü eğitim fakültelerinde öğretim elemanları öğrencilere içerik odaklı yaklaşmaktan çok 

öğrencilerdeki bireysel farklılıklara ve çeşitliliğe daha fazla değer yüklemektedir. Öğrenmeyi-

düzenleme yeterliğinin yüksek olması onların öğretim elemanı davranış değer algı puanlarını da 

yükseltmektedir. Araştırmadan elde edilen bu bulguları Shunk ve Ertmer (2005) seçim ve kontrolün 

olmadığı yerde öğrenmeyi düzenlemenin olamayacağını görüşü desteklemektedir.  

Öğrenmeyi düzenleme yeterlik puanı yüksek olan öğrencilerin öğretim elemanı davranış değer 

algı ölçeğinin sosyal ilişkiler, bireysel ilişkiler ve ilişkisel ilişkiler alt boyut puan ortalamaları arasında 

anlamlı farklılaşmalara yol açtığı gözlenmiştir. (Haşlaman ve Aşkar, 2007) tarafından programlama 

dersinde öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ile başarı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada 

öğrencilerin değer verme, dışsal hedefe yönelme, hedef belirleme, yineleme, öz yansıma, öz yeterlik 

algısı, çaba gösterme, başkalarıyla çalışma ve zaman yönetiminden oluşan öz-düzenleyici öğrenme 

stratejilerinin, başarının %71 ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca Ruban ve Reis,( 2006’dan akt: Turan 

ve Demirel (2010) öz-düzenleme becerisini geliştiren bireylerin akademik ve mesleki alanda başarılı 

olma olasılığının yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme yeterlikleri ile eğitici davranış değer 

algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olmasının; öğrencilerin öğrenmeyi düzenleme yeterlikleri 

arttıkça öğretim elemanı davranış değer algılarının da arttığı söylenebilir.   
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Öneriler 

Öğrenmeyi-düzenleme yeterliği yüksek olan öğrenciler, öğrenmelerini kendi algıları ve 

hedefleri üzerine kurarken, kedilerine göre önemli buldukları davranışlara daha fazla değer 

atfetmektedirler. Öğretim elemanı davranışlarına yüklenen değerin kaynağını ise neyi, nereden, 

kimden, nasıl ve ne düzeyde aldığı oluşturmaktadır. Öğrenmeyi-düzenleme yeterliğine sahip olan 

öğrenciler, öğrenme ortamlarında verilen bilgilerle sınırlı kalmayıp kendileri de konuyla ilgili birçok 

araştırma yapma gereksinimi duymaktadır. Okul ortamında öğrenci öğretici ilişkileri öğrenme temelli 

yaşantılara ve ilişkilere dayanmaktadır. Bu ortamın hareket noktasını bilişsel süreçler ve sosyal 

süreçler oluşturmaktadır. Öğrenci öğretim elemanı davranışlarına bu bağlamda değer yüklemektedir. 

Öğrenci öğretici ilişkilerini öncelikli olarak uyaranların zihinsel süreçlerde düzenlemesi şeklinde 

oluşturulmalıdır. Öğrenci bu manada uyaranları anlamasına yardım eden ilişkiler biçimine 

odaklanmalıdır. Bu nedenle öğrenciler öğrenmelerini düzenlemelerini kolaylaştıran ve yardım eden 

sosyal ve bireysel ilişkileri tercih etmektedir.  

Öğrenme süreci sonunda edinimleri hakkında karar verirken bir öğrendiklerini-

değerlendirmekte, bu süreci etkin kılan sosyal ve bireysel ilişkileri önemsenmelidir. Öğrenme-öğretme 

sürecinde bilişsel temelli sosyal ilişkiler öğrencinin sosyalleşmesine yönelik davranış kalıplarını 

öncelemesine yol açmaktadır. 

Bu veriler ışığında her öğrencinin öğrenmeyi düzenleme yeterliğine sahip olması için, ailelere, 

öğretmenlere ve yöneticilere sorumluluklar düşmektedir.  

Öğrenmeyi düzenleme yetkinliğine sahip öğrenciler öğrenmek ve kendilerini geliştirmek için 

sınıftadır. Öğretim elemanı tarafından sergilenen her davranış öğrenci tarafından 

değerlendirilmektedir. Öğretim elemanı öğrencilerinde iyi ve olumlu intiba bıkacak, değer olarak 

algılanacak yeterlikler bırakmak istiyorsa önce bilişsel yönden öğrenciyi tatmin edecek yeterliğe sahip 

olmanın yollarını aramak durumundadır. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihi ile başlayan insan hakları kavramı içinde çocuk ve çocuk hakları kavramı başlangıçta 
sınırlı yer bulmak ile birlikte zamanla adalet ve hak kavramlarındaki gelişmeler bu alanda da ilerlemelere neden 
olmuştur. Çocuk haklarının bir kavram olarak ortaya çıkması insan hakları örgütlerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve bilim insanlarının bu alanda daha fazla çalışmasının da önünü açmıştır. Çocuk hakları alanında 
farklı kaynaklardan yapılan çalışmalar, çocuklar ve onların haklarının toplumsal alanda farkındalığın artmasına 
da neden olmaktadır. Toplumsal farkındalığın artması ve çocuk haklarının doğru bir şekilde anlaşılması 
noktasında toplumun her kesiminden yapılan çalışmalar değerli olmakla birlikte üniversitelerin yaptığı 
çalışmaların özel bir önemi bulunmaktır. Akademik bakış açısı ile yapılacak çalışmaların, çocuk haklarının 
doğru bir biçimde algılanması ve toplumsal alanda tam anlamı ile karşılık bulmasına katkı verecektir. Çocuk 
hakları alanında yapılacak akademik çalışmaların bu önemi dikkate alınarak çalışmada Türkiye’de çocuk hakları 
alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaçla çalışmaya Türkiye’de bugüne kadar yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 
Merkezi veri tabanında kayıtlı 274.259 yüksek lisans, 71.523 doktora, 45.659 tıpta uzmanlık ve 1223 sanatta 
yeterlilik olmak üzere toplam 392.664 lisansüstü tez içerisinden anahtar kelimesi “çocuk hakları” olan tezler 
dahil edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda anahtar kelimesi çocuk hakları olan, farklı alanlarda yapılmış toplam 
55 lisansüstü tez olduğu tespit edilmiştir.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde çocuk haklarının anahtar kelime olarak kullanıldığı lisansüstü 
tezlerin % 85,54’ünün yüksek lisans tezi, % 12,74’ünün doktora tezi ve % 1,82’sinin ise tıpta uzmanlık çalışması 
olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu lisansüstü tezlerin % 69,16’sının 2010 yılı ve sonrasında, % 21,84’ünün 2005-
2009 yılları arasında yapıldığı dolayısıyla çalışmaların çok büyük bir kısmının son 10 yıla ait olduğu 
belirlenmiştir. Yapılmış lisansüstü tezlerin adli tıp, sağlık bilimleri, güvenlik bilimleri gibi farklı enstitüler 
bünyesinde de yapılmış olmasına rağmen çalışmaların büyük bir kısmının (% 72,8) sosyal bilimler enstitüsü 
bünyesinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışmaların başta eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalı, hukuk 
ile ilgili anabilim dalları ve ilköğretim, sınıf, okul öncesi öğretmenliği anabilim dalları olmak üzere farklı 
anabilim dalları kontrolünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların hangi türde yapıldığı 
incelendiğinde çalışmaların % 70,58’inin tanımlayıcı çalışma olduğu, ayrıca lisansüstü tezlerin % 60,06’sının 
mevzuat ve literatür tarama çalışması, konusu açısından ise % 69,16’sının çocuk hakları konusunda farkındalığı 
arttırmaya yönelik olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda çocuk haklarını konu edinen lisansüstü çalışmaların son derece sınırlı 
olduğu, yapılan çalışmaların büyük bir kısmının son 10 yıl içerisinde yapıldığı ve genelde mevzuat taraması ve 
doküman analizi şeklindeki çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında çocuk haklarının 
Türkiye genelinde daha iyi anlaşılması, uygulamada asgari standartların oluşturulması, toplumsal ve kamusal 
farkındalığın arttırılabilmesi için akademik alanda yapılan çalışmaların sayısının arttırılmasının yanında 
çeşitlendirilmesinin de yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, Lisansüstü, Tez  
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GİRİŞ 

Çocuk, gelişim süreci içerisinde olan insanın en özel ve en masum halidir. İlk insandan 

günümüze kadar olan süreçte bilim insanlarından siyasetçilere, din adamlarından eğitimcilere birçok 

farklı kesim çocuğu ve çocukluğu tanımlamaya çalışmıştır. Bu tanımlamalar yapılırken bazen çocuğun 

yaşına, bazen masumiyetine bazen de gelişim özelliklerine vurgu yapılmıştır. Ancak tarihin farklı 

dönemlerinde ve farklı toplum kesimlerinde çocuğa ilişkin birçok farklı algı ortaya çıkmıştır (Tan, 

1989). Antik dönemde çocuk kavramına yeterince ilgi gösterilmediği ve bebeklik ile yaşlılık arasında 

kalan hemen her çağı içeren bir kavram olarak kullanıldığı (Postman, 1995: 16; Akyüz, 2012: 19), orta 

çağda ise özellikle Avrupa’da çocuk kavramı ile ilgili bilinçten yoksun bir anlayış olduğu 

bildirilmektedir (Postman, 1995: 16-17; Giddens, 2000: 68-69; Sözer, 2003). Avrupa’da 16. yüzyıldan 

itibaren her alanda olduğu gibi çocuğa ilişkin bakış açısında da önemli değişimler yaşanmıştır (Taşkın, 

2006). Yakın tarihte dünya savaşlarının insanlığa ve çocuğa etkileri birçok ülkenin çocuklar 

konusunda daha hassas hareket etmesine yol açmıştır (Hamon, 2006: 53-54). Bu hassasiyet 20. 

yüzyılın “Çocuk Yüzyılı” olarak ortaya çıkmasına ve çocukla ilgili bakış açısının önemli bir değişim 

geçirmesini neden olmuştur (Gander ve Gardiner, 2010: 33).  

Çocukların da bir birey oldukları ve onlarında hakları olduğu ile ilgili anlayış ilk çağlardan 

başlayarak tartışma konusu olmuştur. Antik Yunan’da babanın çocuk üzerindeki mutlak bir hâkimiyeti 

olduğu, Germenlerde ise bu hakimiyetin çocuğun yaşamasına karar verebilmeye kadar ileri gittiği 

ifade edilmektedir (Anonim, 2010: 12-13; Reid, 2011: 3-5; Akyüz, 2012: 19; Kırımsoy ve ark., 2013: 

15). Orta çağ, Avrupa’da çocuk üzerinde kilise etkisinin arttığı bir dönem olurken (Anonim, 2010: 12-

13; Reid, 2011: 3-5; Akyüz, 2012: 19; Kırımsoy ve ark., 2013: 15), İngiltere’de Kraliçe Bess’i 

döneminde çocuklar açısından bazı olumlu gelişmelerin olduğu bildirilmektedir (Elkind, 1999: 8). 

İslamiyetten önceki Türk toplumlarında çocuklara özel bir anlam yüklenerek çocuksuz ailelerin 

toplumda dışlandığı, bunun yanında babanın çocuk üzerindeki sınırsız hakkı ile birlikte Dede Korkut 

hikayelerinde çocuk eğitimine özellikle vurgu yapıldığı ifade edilmektedir (Arı ve Karatepe, 2010 ve 

Aksoy, 2011). İslamiyet sonrasında Farabi, İbni Sina ve Gazali gibi önemli düşünürlerin çocuğu 

önemseyen ve eğitimlerini ciddiye alan bir anlayışta oldukları belirtilmektedir (Yavuzer, 2003: 17-20; 

Koçyiğit ve ark., 2007; Durakoğlu, 2014). Sanayi devrimi ile birlikte çocukların çocukluklarının 

elinden alındığı ifade edilirken (Spring, 2014: 58-59; Yapıcı ve Yapıcı, 2004). John Locke, Jean 

Jacques Rousseau, Pastollazi, Frobel, Vygotsky, Piaget gibi bilim insanlarının çalışmaları çocukluk 

anlayışını başka bir noktaya taşıyarak çocuk haklarının gelişmesine katkı vermiştir (Akbaş ve Atasü-

Topçuoğlu, 2009; Korkmaz, 2012: 19; Elkind, 1999: 8-9).   

Çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların ilk olarak İsviçre’de 1779 yılında bir emirname 

olarak başladığı, sonrasında Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Örgütü’nün kurulması, 1924 tarihinde 

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi’nin kabulü, 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
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1959 yılında Çocuk Hakları Bildirisi, 1979 yılının bütün dünyada Uluslararası Çocuk Yılı olarak ilanı 

ve 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesi ile önemli bir noktaya 

kavuşmuştur (Bağlı, 2002: 276-278; Topuzuğlu, 2004: 16-17; Atılgan ve Atılgan, 2009: 6-7; Akyüz, 

2012: 38; Gören, 2012; Kırımsoy ve ark., 2013: 20-21). 

Tarihsel süreç göstermiştir ki çocuk hakları alanında sağlanan ilerleme bilim insanlarının bu 

alandaki çabaları ile yakından ilişkilidir. Bilim insanlarının ve üniversitelerin her alanda olduğu gibi 

çocuk hakları alanında da yaptıkları çalışmalar bu konuda toplumsal bilincin oluşması kadar çocuk 

haklarının hukuki ve sosyal anlamda kalıcılığını pekiştirecektir. Bu nedenle çalışmada çocuk hakları 

alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmada nicel perspektif benimsenmiş ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın 

amacı doğrultusunda veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır 

(Karadağ, 2009). Çalışmaya bu güne kadar Türkiye’de yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal 

Tez Merkezi sisteminde kayıtlı tezler dahil edilmiştir. Bu kapsamda anahtar kelimesi çocuk hakları 

olan ve bu güne kadar Türkiye’deki üniversitelerde yapılmış özet ve tam metinlerine ulaşılan tüm 

lisansüstü tezler çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplama süreci araştırmacı tarafından 

yürütülmüş ve anahtar kelimesi çocuk hakları olan çalışmalar YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanından taranmıştır. Taramalar sonucunda elektronik ortama aktarılan ve analiz edilen çalışmaların 

sayısına ilişkin dağılımlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan lisansüstü çalışmalara ait dağılımlar 

Tez türü  F % 

Yüksek lisans  294.338 % 69,8 

Doktora  77.187 % 18 

Tıpta uzmanlık  48.895 % 11,7 

Diğer  2032 % 0,5 

TOPLAM  422.452 % 100 

* Bu veriler 1 Haziran 2016 tarihi esas alınarak elde edilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen veriler incelenmiş ve tablolar halinde aşağıdaki gibi sunulmuştur. 
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Tablo 2.2. Yapılan çalışmaların tez türü açısından dağılımı. 

Tez Türü  Sayı  % 

Yüksek Lisans  54   % 84,37 

Doktora  9  % 14,06  

Tıpta Uzmanlık  1  % 1,56  

TOPLAM  64  % 100  

 

Tablo 2.2 incelendiğinde anahtar kelimesi çocuk hakları olan toplam 64 çalışma olduğu, bu 

çalışmaların büyük çoğunluğunun (% 84,37) yüksek lisans, % 14,06’sının doktora, bir çalışmanın ise 

tıpta uzmanlık tezi olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2.3. Yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı 

Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta uzmanlık TOPLAM 

2010-2015  39 (%60,93) 6 (%9,37) 1 (%1,56) 46 (%71,87) 

2005-2009  11 (%17,18) 2 (%3,12) 0 13 (%20,31) 
2000-2004  3 (%4,68) 0 0 3 (%4,68) 

1999 ve öncesi  1 (%1,56) 1 (%1,56) 0 2 (%3,12) 

TOPLAM  54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 
 

Yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı Tablo 2.3’de incelendiğinde lisansüstü çalışmaların 

% 71,87’sinin son beş yıl içerisinde yapıldığı, 2005-2009 yılları arasında çalışmaların % 20,31’inin 

yapıldığı ve 2005 yılı öncesinde yapılan çalışmaların ise son derece sınırlı olup % 7,8 oranında olduğu 

tespit edilmiştir. Ulusal Tez Merkezi bünyesinde bulunan toplam 422.452 lisansüstü çalışma 

içerisinden anahtar kelimesi çocuk hakları olan yalnızca 64 çalışma bulunması önemli bir eksiklik 

olarak değerlendirilmiş ve bu çalışmaların da neredeyse tamamının son 10 yıl içerisinde yapılmış 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde çocuk hakları konusunun akademik 

alanda ele alınmasındaki artışın konunun ülke gündeminde son yıllarda yer bulması ile paralellik 

gösterdiği değerlendirilmektedir.  

Tablo 2.4. Yapılan çalışmaların enstitülere göre dağılımı 

Enstitü adı Yüksek Lisans Doktora Tıpta uzmanlık TOPLAM 

Sağlık bilimleri  2 (%3,12) 0 1 (%1,56) 3 (%4,68) 
Sosyal bilimler  36 (%56,25) 6 (%9,37) 0 42 (%65,63) 
Eğitim bilimleri  11 (%17,18) 3 (%4,68) 0 14 (%21,87) 
Fen bilimleri  1 (%1,56) 0 0 1 (%1,56) 
Adli tıp  3 (%4,68) 0 0 3 (%4,68) 
Güvenlik bilimleri  1 (%1,56) 0 0 1 (%1,56) 
Toplam 54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 
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Yapılan çalışmaların enstitülere göre dağılımı incelendiğinde çocuk hakları alanında yapılan 

çalışmaların genelde sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde gerçekleştirildiği (% 65,63), çalışmaların % 

21,87’sinin eğitim bilimleri enstitüsü bünyesinde gerçekleştirildiği, geriye kalan sınırlı sayıdaki 

çalışmanın ise farklı enstitüler bünyesinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 

incelediğinde çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında, bir 

kısmının eğitim alanında az bir kısmının ise sağlık, fen, adli tıp ve güvenlik bilimleri gibi farklı 

alanlarda yapıldığı görülmektedir. Ancak çocuk hakları konusu bir alana sıkıştırılamayacak kadar 

önemli ve hassas bir konudur. Çocuk hakları konusu hukuk, tıp, eğitim, psikoloji, sosyoloji gibi farklı 

alanlarda çalışan birçok kurum ve kuruluşu ortak çalışmaya zorlayan bir durum olarak ele alınmaktadır 

(Lynch, 1999;  Taner ve Gökler, 2005) 

Tablo 2.5. Yapılan çalışmaların anabilim dallarına göre dağılımı 

Anabilim dalı Yüksek Lisans Doktora Tıpta 
uzmanlık 

TOPLAM 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi  6 (%9,37) 1 (%1,56) 0 7 (%10,94) 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 (%6,25) 0 0 4 (%6,25) 

Hukuk ile ilgili anabilim dalları 14 (%21,88) 0 0 14 (%21,88) 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  5 (%7,81) 1 (%1,56) 0 6 (%9,28) 

Sınıf-okulöncesi öğretmenliği 4 (%6,25) 1 (%1,56) 0 5 (%7,81) 

Uluslar arası ilişkiler  3 (%4,69) 0 0 3 (%4,69) 

Sosyal hizmetler  3 (%4,69) 4 (%6,25) 0 7 (%10,94) 

Radyo Tv-Genel gazetecilik  2 (%3,12) 0 0 2 (%3,12) 

İlköğretim  4 (%6,25) 0 0 4 (%6,25) 

Diğer  9 (%14,06) 2 (%3,12) 1 (%1,56) 12 (%18,75) 

Toplam  54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 

 

Yapılan lisansüstü çalışmaların anabilim dallarına göre dağılımları incelendiğinde en fazla 

çalışmanın % 21,88 ile hukuk ile ilgili anabilim dallarında yapıldığı, çalışmaların % 10,94’ünün eğitim 

yönetimi ve denetimi anabilim dalında, % 10,94’ünün sosyal hizmet anabilim dalında, % 9,28’inin 

sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında yapıldığı, bunların dışında çocuk gelişimi ve eğitimi, 

sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, uluslararası ilişkiler gibi farklı anabilim dalları 

bünyesinde çalışmaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışmaların yapıldığı anabilim dalları 

incelendiğinde hukuk ile ilgili anabilim dallarında yoğunlaşma olduğu görülmüş ve bu durum 

çalışmalarda genel olarak literatür taramalarının fazla olduğunu gösteren Tablo 6,7 ve 8’deki verilerle 

de uyumlu olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 2.6. Yapılan çalışmaların yöntemine ilişkin dağılımlar 

Çalışma türü Yüksek lisans Doktora  Tıpta Uzmanlık TOPLAM 

Tarama 28 (%43,75) 3 (%4,68) 0 31 (%48,44) 
Tanımlayıcı  24 (%37,5) 4 (%6,25) 1 (%1,56) 29 (%45,31) 
Deneysel/model 
geliştirme 

2 (%3,12) 2 (%3,12) 0 4 (%6,25) 

Toplam  54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 

 

Çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların yöntemleri incelendiğinde lisansüstü tezlerin % 

48,44’ünün tarama,  % 45,31’inin tanımlayıcı ve % 6,25’inin ise deneysel/model geliştirme çalışması 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda ağırlıklı olarak tarama ve tanımlayıcı çalışmalara yoğunlaşılmış 

olması çocuk hakları konusunun yeni ele alınan bir konu olmasının yanında bu tarz çalışmaların zorluk 

derecesinin daha az olması ile de ilişkilendirilmiştir.  

Tablo 2.7. Yapılan çalışmalarda çalışma grubuna ilişkin dağılımlar 

Çalışılan grup/materyal Yüksek lisans Doktora  Tıpta uzmanlık TOPLAM 

Öğretmenler  5 (%7,81) 0 0 5 (%7,81) 

Öğrenciler  11 (%17,19) 1 (%1,56) 0 12 (%18,75) 

Sokakta yaşayan/çalışan 
çocuklar  

2 (%3,12) 0 0 2 (%3,12) 

Ebeveynler  4 (%6,25) 2 (%3,12) 0 6 (%9,37) 

Mevzuat/literatür  18 (%28,13) 2 (%3,12) 0 20 (%31,25) 

Doküman/materyal analizi  13 (%20,31) 2 (%3,12) 0 15 (%23,44) 

Çocukla çalışan meslek 
elemanları  

1 (%1,56) 2 (%3,12) 1 (%1,56) 4 (%6,25) 

Toplam  54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 
 

Araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezlerde çalışılan grup ya da materyaller incelendiğinde 

çalışmaların % 31,25’inde mevzuat/literatür üzerinde çalışıldığı, % 23,44’ünde doküman/materyal 

analizi yapıldığı, % 18,75’inde öğrenciler ile çalışıldığı bunların dışında öğretmenlerin, ebeveynlerin, 

meslek elemanlarının da çalışılan gruplar arasında yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmaların son derece sınırlı olduğu, bunun yanında 

yapılan çalışmaların genelde literatür ve mevzuat üzerine odaklandığı görülmüş ve bu durum önemli 

bir sınırlılık olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 2.8. Yapılan çalışmaların konusuna ilişkin dağılımlar 

Çalışma Konusu Yüksek lisans Doktora  Tıpta uzmanlık TOPLAM 

Literatür tarama  28 (%43,75) 0  0  28 (%43,75) 

Çocuk haklarına ilişkin 
farkındalık ve tutum  

11 (%17,19) 6 (%7,28) 1 (%1,82) 18 (%28,13) 

Suça sürüklenen çocuklar  4 (%6,25) 0 0 4 (%6,25) 

Çocuk hukuku  9 (%14,06) 0 0 9 (%14,06) 
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Sanal ortam ve medyada çocuk 
hakları  

1 (%1,56) 1 (%1,56) 0 2 (%3,12) 

Deneysel çalışmalar  1 (%1,56) 2 (%3,12) 0 3 (%4,68) 

Toplam  54 (84,37) 9 (%14,06) 1 (%1,56) 64 (%100) 

 

Yapılan çalışmaların % 43,75’inde çocuk hakları ile ilgili literatürün tarandığı, % 28,13’ünde 

çocuk haklarına ilişkin tutum ve farkındalık konusunun ele alındığı, % 14,06’sında çocuk hukukunun 

araştırıldığı, % 6,25’inde suça sürüklenen çocuklar ile çalışıldığı belirlenmiştir. Lisansüstü tezlerin 

genelde literatür tarama ve mevzuat konularına odaklanması bir sınırlılık olarak değerlendirilirken % 

30’a yakın bir oranda farkındalık ve tutum çalışmalarının bulunması çocuk hakları konusunda 

toplumsal duyarlılığın artması adına olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk hakları konusu her geçen gün önemi daha fazla artan ve toplumsal alanda gündeme 

gelen bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Her alanda olduğu gibi çocuk hakları alanında da akademik 

anlamda yapılacak çalışmalar önemli olduğu kadar bu konuda belirleyici ve yönlendirici bir niteliğe de 

sahiptir. Ancak elde edilen sonuçlar incelendiğinde çocuk haklarını konu edinen lisansüstü 

çalışmaların son derece sınırlı olduğu, yapılan çalışmaların büyük bir kısmının son 10 yıl içerisinde 

yapıldığı, genelde mevzuat taraması ve doküman analizi şeklindeki çalışmalar olduğu belirlenmiştir.  

Bu sonuçlar dikkate alındığında çocuk haklarının ülke genelinde daha iyi anlaşılması, 

uygulamada asgari standartların oluşturulması, toplumsal ve kamusal farkındalığın arttırılabilmesi için 

akademik alanda yapılan çalışmaların sayısının arttırılması önemlidir. Bunun yanında çalışmaların 

çeşitlendirilmesi, çalışma gruplarının ve yöntemlerinin farklılaştırılmasının yanında farklı disiplinlerle 

işbirliği içerisinde yürütülmesinin de yararlı olacağı düşünülmektedir. Özellikle çocukların doğrudan 

yer aldığı, kendi düşüncelerini ifade ettikleri çalışmaların çocuk hakları konusundaki kamusal ve 

toplumsal farkındalığa daha fazla katkı sağlayacağı da değerlendirilmektedir.  
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 

UYGULAMALARINDAKİ YETERLİKLERİ 

 

Muzaffer ÜZÜMCÜ 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

 

ÖZET 

Bu bildiride Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarındaki 
yeterlilikleri değerlendirilecektir. Bu amaçla Rize İli Merkez Mahallelerinde kaynaştırma eğitimi veren Din 
Kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüşülmüştür. Öğretmenlere kaynaştırma uygulamalarına yönelik 
eğitim alma durumları ve aldıkları eğitimin kaynaştırma uygulamalarındaki katkısına dair sorular sorulmuştur. 
Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğu, kaynaştırma uygulamalarına yönelik herhangi bir eğitim 
almamıştır. Bu öğretmenler, özel gereksinimi olan öğrenciye nasıl yaklaşacağını ve nasıl eğitim vereceğini 
bilememe, buna bağlı olarak öğrenciye yeterince faydalı olamama gibi çeşitli zorluklar yaşadıklarını ifade 
etmektedir.  Eğitim alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise, aldıkları eğitimin kaynaştırma uygulamalarında 
katkısı olduğunu ifade etmektedir. Araştırma bulgularından hareketle öğretmenlerin çoğunluğunun kaynaştırma 
uygulamaları konusunda eğitim almadıkları, dolayısıyla kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları söylenebilir. 

Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflarda derse giren öğretmenlerin kaynaştırma eğitime ilişkin bir 
takım donanımlara sahip olmaları gerekmektedir. Ancak İlahiyat Lisans Eğitim Programları incelendiğinde 
kaynaştırma eğitimine yönelik herhangi bir dersin olmadığı görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi eksiklikleri, hizmet içi eğitim kursları ve seminerler 
aracılığıyla giderilmeye çalışılsa da bu yeterli olmamaktadır. Bu yüzden İlahiyat Lisans Eğitim programlarına 
"özel eğitim" veya "kaynaştırma eğitimi" dersi eklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Nitel Araştırma, Din Kültürü ve 
Ahlak bilgisi Öğretmeni 
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GİRİŞ 

Günümüz eğitim anlayışı ayrıştırmadan değil bütünleştirmeden yanadır. Özel gereksinimi olan 

bireylere ayrı okullarda veya sınıflarda eğitim vermek değil; mümkünse normal gelişim gösteren 

akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim vermek tercih edilmektedir. Bununla birlikte kaynaştırma eğitimi 

uygulamaları özel bilgi ve donanım isteyen bir alandır. Bu uygulamalar konusunda eğitim almamış bir 

öğretmen, diğer alanlarda ne kadar başarılı olursa olsun kaynaştırma uygulamalarında çeşitli zorluklar 

yaşayabilecektir. Şüphesiz öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarındaki yeterlik durumları, bu 

konudaki eğitim durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple DKAB öğretmenlerinin kaynaştırma 

uygulamalarındaki yeterlik durumlarını tespit için öncelikle öğretmenlere bu konuda eğitim alıp 

almadıkları sorulmuş, ardından öğretmenlerin görüşlerinden hareketle yeterlik durumları 

değerlendirilmiştir. 

Araştırma grubumuzdaki öğretmenlere kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitim alıp 

almama durumları, kaynaştırmaya yönelik eğitim alındıysa faydalı olup olmadığı, alınmadıysa 

eksikliğinin hissedilip hissedilmediği konularında sorular yöneltilmiştir. Çalışma grubumuzdaki 26 

öğretmenden 11’i kaynaştırma uygulamalarına ilişkin eğitim (hizmetiçi eğitim, seminer vb.) aldığını, 

15’i ise bu konuda herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir. Kaynaştırmaya yönelik eğitim alan 11 

öğretmenden 9’u aldıkları eğitimi faydalı bulurken 2’si faydalı olmadığını belirtmektedir. Kaynaştırma 

uygulamaları konusunda eğitim almayan 15 öğretmenden 12’si bu konuda eğitim almamanın çeşitli 

zorluklara neden olduğunu düşünürken 3’ü bu durumun herhangi bir zorluğa neden olduğuna dair 

görüş belirtmemektedir. 

Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin eğitim alma durumuyla ilgili bulgular iki başlık altında 
toplanmaktadır: 

1. Kaynaştırma Uygulamalarıyla İlgili Eğitim Alan Öğretmenler (11) 

2. Kaynaştırma Uygulamalarıyla İlgili Eğitim Almayan Öğretmenler (15 ) 

Kaynaştırma Uygulamalarıyla İlgili Eğitim Alanlar 

Bu başlık altında kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim alan öğretmenlerin aldıkları 

eğitimin türü ve bu eğitimin kaynaştırma uygulamalarında kendilerine katkı sağlayıp sağlamadığıyla 

ilgili bulgular irdelenecektir. Çalışma grubundaki 11 öğretmen (Elif, Eylül, Ahmet, Enes, Fatma, 

Yavuz, Zafer, Meryem, Furkan, Asya, Musa) kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim aldıklarını 

söylemektedir. Bu öğretmenlerden dokuzu aldıkları eğitimin faydalı olduğunu ve kaynaştırma 

uygulamalarında katkı sağladığını, ikisi ise (Asya ve Musa) katkısı ve faydası olmadığını ifade 

etmektedir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

145  

Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili eğitim alan öğretmenlerin görüşleri iki alt başlıkta 
irdelenecektir: 

1.1.Alınan Eğitimin Katkısı Olduğunu Düşünen Öğretmenler (9) 

1.2.Alınan Eğitimin Katkısı Olmadığını Düşünen Öğretmenler (2) 

 
ALINAN EĞİTİMİN KATKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNEN ÖĞRETMENLER 

Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili eğitim alan öğretmenleri, katkısı olduğunu düşünenler ve 

kısmen katkısı olduğunu düşünenler olarak iki grupta incelemek mümkündür. Öğretmenlerden altısı 

katkısı olduğunu düşünürken üçü (Zafer, Meryem, Furkan) kısmen katkısı olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenliğinin üç ya da dördüncü yılında özel eğitim uygulamalarıyla ilgili bir seminere 

gittiğini belirten Elif öğretmen, bu seminer sayesinde yanlışlarını fark edebildiğini ve kafasındaki 

soruların cevabını alabildiğini söylemektedir. Elif öğretmen bu konudaki düşüncelerini şöyle 

aktarmaktadır: “O seminere kadar hani böyle siz ya internetten bak ıyorsunuz ya da sınıfınızda, 

girdiğiniz sınıfta bir tane öğrenci varsa ona göre bir şeyler yapıyorsunuz ama o seminerde daha 

detaylı oluyor. Gelen öğretmene ya da görevliye kafanızdaki soruları birebir soruyorsunuz, 

yanlışlarınızı fark edebiliyorsunuz ya da onun söylediği yönlendirmeyle daha çok yönlendiriyorsunuz. 

Yüzde yüz katkısı var.” 

Eylül öğretmen lisans eğitimi esnasında kaynaştırma eğitimine yönelik bir ders almadığını 

ancak öğretmen olduktan sonra özel eğitimle ilgili bir seminer aldığını belirtmektedir. Eylül öğretmen 

aldıkları seminerin özel din eğitimine yönelik bir içeriğinin olmadığını da eklemektedir. “Bize verilen 

eğitim din dersi için özel eğitim değildi, genel manada özel eğitim semineriydi. Yani ben onların 

güçlük düzeylerini görmüş oldum. Dışarıdan baktığımda ne yaptıklarını çok anlayamadığım bir şeydi, 

anlamış oldum. Yani kaç seansta neyi öğretiyorlar, en ufak bir hareket mesela bunu anlamış oldum. 

Din dersi babında çok fazla bir şey söyleyemem.” 

Ahmet öğretmen, öğretmenliğe ilk başladığı dönemde kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bir 

seminer aldığını ve bu eğitimin kaynaştırma uygulamalarında katkı sağladığını aktarmaktadır. Ahmet 

öğretmen bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: “Yani farkına varmıyorsun sen, sıradan 

olarak gözüküyor (özel gereksinimli öğrencinin sıradan olarak gözükebildiğini ifade ediyor) veya yok 

sayıyorsun, bazen normal diğerleri gibi algılıyorsun, tabii ki onun eksiklikleri oluyor. Biraz daha ilgi 

gösterdiğin zaman ona yönelik çalışmalar yapmak durumunda kalıyorsun. Ee bir örnek verecek 

olursam mesela ödev veriyorsun diğerlerine, Kerim mesela sekizinci sınıfta, diğerlerine ödev verirsin 

ama eğer ona yazdırmazsan veya anlatmazsan el işaretleriyle, o ödev yapmadan geliyor karşına, 

hiçbir şekilde anlamıyor. Veya ders anlatıyorsun görsel bir şey olmazsa sadece sözle hitabında hiçbir 

şey anlamıyor. (Özel eğitimle ilgili seminerin) mutlaka katkısı oluyor yani.” Ahmet öğretmen katıldığı 
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özel eğitim seminerinin, özel gereksinimli öğrencilerini tanımak ve onların eğitiminde kullanılabilecek 

metotları öğrenmek için faydalı olduğuna işaret etmektedir. 

Enes öğretmene kaynaştırmaya ilişkin eğitim alıp almadığını sorduğumuzda, özel eğitime 

ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili bir seminer aldığını belirtmiştir. Enes öğretmen, katılmış olduğu 

seminer sayesinde özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminin çok ciddi bir iş olduğunu anladığını şu 

cümlelerle ifade etmektedir: “Hayatın içinde oradaki rakamlar çok dikkatimi çekti. Yani yüksek bir 

rakam, söylenen rakamlar. Orana vurduğun zaman belki de herkesin yakın bir akrabasından böyle bir 

eğitime muhtaç bir kişinin olabileceği o güne kadar dikkatini çekmiyor ama düşündüğün zaman 

oradaki rakamları duyduğun zaman bu eğitimin aslında çok ciddi bir eğitim olduğu ve gerçekten de 

ihtiyaç olduğunu öğrenmiş oluyorsun… Bu tür faaliyetler bence öğretmenlere daha fazla verilmesi 

lazım... Öğretmenlerin bu konudaki eğitimi bence yetersiz yani, yani ben özel isteğimle o eğitime 

katıldım ama mecburiyetin olması lazım.” Enes öğretmenin açıklamalarından, özel eğitim ve 

kaynaştırma uygulamalarına yönelik seminerlerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşündüğü 

anlaşılmaktadır. 

Fatma öğretmen ise kaynaştırma ve özel eğitimle ilgili bir haftalık seminer aldığını ve bu 

seminerin daha çok özel eğitim sınıflarını ve ileri derecede yetersizliği olan bireyleri tanımaya yönelik 

olduğunu ifade etmektedir. Aldığı bu seminerin, özel gereksinimi olan bireylere yönelik bakışını 

etkilediğini ve kaynaştırma uygulamalarında kendisine katkı sağladığını da eklemektedir. 

Yavuz öğretmen kaynaştırma uygulamaları konusunda yıllar önce bir eğitim aldığını, bu çeşit 

eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanması gerektiğini belirtmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin 

farklı alanlarda ciddi başarılar gösterebileceğini bu kısa eğitim esnasında fark ettiğini söyleyen Yavuz 

öğretmen almış olduğu eğitimle ilgili tecrübelerini şöyle dile getirmektedir: “Evet bir eğitim aldık ama 

üzerinden yıllarca bir zaman geçmiş, devamı gelmedi. Orada daha çok o çocukların psikolojisinden, 

işaret dilinden anlamak ve yahut da bizim akademik olarak görmediğimiz başarısının, farklı bir yönde 

ortaya çıkabileceği (gerçeğini öğrendik). Orada hiç unutmadığım bir video kesitinde son derece 

dışlanmış ve kimseyle iletişime geçmeyen bir öğrencinin, helikopterden görmüş olduğu bir şehrin 

resmini böyle kroki şeklinde, böyle sanki fotoğrafı çekilmiş şekilde başarılı bir şekilde yansıttığını 

görmüştük. Yani farklı bir yön mutlaka öne çıkıyor ama okullarda tabi her zaman not ile 

değerlendirme esas olunca o noktada çok fazla kendisini ifade edemiyor.” 

Zafer, Meryem ve Furkan öğretmenler kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili aldıkları eğitimin 

kaynaştırma uygulamalarına katkısı olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığını ifade etmektedir. 

Zafer öğretmen kaynaştırmaya ilişkin hizmet içi eğitim kapsamında seminer aldığını ve kendi ilgisi 

doğrultusunda internetten kaynaştırma uygulamaları ve özellikle BEP konusunda bilgisini arttırdığını 

ifade etmektedir. Almış olduğu seminerin katkısıyla ilgili olarak öğretmenimiz şu ifadeleri 
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kullanmaktadır: Yani o aldığım eğitimle daha çok işin teknik boyutunu biraz göz (atma), anlama 

şansım oldu. Onun haricinde o fiiliyattaki problemleri çözecek bir katkı yok yani. O seminerler tahmin 

edebileceğin gibi olayın hani derler ya doktrini ortaya koyuyor. İyi de araziye indin ne yapacaksın, 

orayla ilgili şey yok.” Zafer öğretmen konuşmasının devamında “fiiliyattaki durumları gözlemleyip de 

ona göre tedbir alan bir mantık” geliştirmek gerektiğine dikkat çekerek kaynaştırma uygulamalarına 

yönelik seminerlerin teoriden ziyade uygulamaya yönelik olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Meryem öğretmen ise özel eğitim semineri aldığını ancak almış olduğu seminerde daha çok ileri 

derecede zihinsel engelli çocuklara yönelik eğitim verildiğini ifade etmektedir. Kendisini kaynaştırma 

uygulamalarında bu seminerin faydasını görüp görmediği sorulduğunda “biraz” faydası olduğunu 

belirtmektedir. 

Son olarak Furkan öğretmen kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bir haftalık seminere 

katıldığını, bu seminerin faydalı olmakla beraber yeterli olmadığını belirtmektedir. Furkan öğretmen 

bu seminerin kaynaştırma uygulamalarındaki katkısını şöyle dile getirmektedir: “Şimdi şu var ee 

sadece bu işin mesleki eğitim ee veya da seminer düzeyinde bunu almak çok yeterli değil… Ancak şu 

var tabi faydası yok mudur, vardır nasıl yaklaşılacağı ile alakalı. Ancak bunun süreç haline 

getirilmesi lazım.” 

Yukarıdaki öğretmenlerin ifadelerinden, kaynaştırma uygulamalarına yönelik sadece özel 

eğitim seminerleri aldıkları ve bu seminerler sayesinde özel gereksinimli öğrencileri daha yakından 

tanıyabildikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu seminerler daha çok genel eğitime yönelik olup, özel 

gereksinimli öğrencilere din eğitimi verilirken öğretmenlerin hangi özel yöntemleri takip edeceklerine 

dair bilgileri içermemektedir. Bu durum önemli bir eksiklik olarak görülebilir.  

 ALINAN EĞİTİMİN KATKISI OLMADIĞINI DÜŞÜNEN ÖĞRETMENLER 

Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili eğitim aldığını belirten öğretmenlerden Asya ve Musa 

öğretmen, bu eğitimin kendilerine pek katkısı olmadığını dile getirmektedirler.  

Asya öğretmen, öğretmenliğinin ilk yıllarında bir haftalık özel eğitim seminerine katıldığını 

ancak bir takım kişisel sebeplerden dolayı yeterince istifade edemediğini ifade etmektedir. Asya 

öğretmen, almış olduğu seminerin kaynaştırma uygulamalarına katkısı konusundaki düşüncelerini 

şöyle dile getirmektedir: “Ya çok böyle bir katkısı olduğunu düşünmüyorum yani. Ya da olayın o 

zamanlar farkında değildik. Şimdi yıllar geçtikçe tecrübe kazandık da mı anlıyorum, bilmiyorum. Hani 

o mesleğin ilk yılındaydı ya, hemen atandım kadrolu olarak, bahar döneminde Van’a gittim. Seminer 

için ee yani çok bir şey elde ettiğimi düşünmüyorum açıkçası yani. Ama şu an olsa herhalde daha 

farklı bakarım yani.” Asya öğretmenin henüz kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim konusunda 

alacağı eğitimin kendisine ne gibi faydalar sağlayacağının farkında olmaması sebebiyle katılmış 

olduğu seminere yeterince ilgi göstermediği anlaşılmaktadır. Musa öğretmen ise kaynaştırma 
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uygulamaları konusunda hizmet içi eğitim aldığını ancak genelde bu tür eğitimlerin, göstermelik 

yapıldığı için, pek faydalı olmadığını belirtmektedir.  

Kaynaştırmaya ilişkin eğitim alma durumlarını sorduğumuzda, seminer aldıklarını belirten 

öğretmenlerin hepsinin, özel eğitimle ilgili seminerlere katıldıkları tespit edilmiştir. Bu seminerlerde 

onlara daha çok, özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimi olan bireylere yönelik eğitim 

verilmektedir. Ancak bu seminerler sayesinde öğretmenler, özel gereksinimli öğrencileri daha 

yakından tanıma fırsatı bulmakta ve kaynaştırmaya ilişkin sorularını yöneltebilecekleri uzmanlarla 

beraber olma şansı yakalamaktadırlar. Bu bağlamda, öğretmenlerin bu seminerlerin kaynaştırma 

açısından faydalı olduğunu belirtmeleri yerindedir. 

Görüşme yapılan öğretmenlerden kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim alanların çoğu 

(9 öğretmen) aldıkları eğitimin öğretim faaliyetlerinde katkısı olduğunu düşünmektedir. Kaynaştırma 

uygulamaları konusunda aldığı semineri faydalı bulmayan iki öğretmenden biri de meslek hayatının 

başında aldığı için yeterince istifade edemediğini, ancak aynı eğitimi tekrar aldığında istifade 

edebileceğine vurgulamaktadır. Gök’ün (2013, s. 89) araştırmasında da ders, seminer ya da hizmetiçi 

eğitim alan öğretmenler aldıkları eğitimin sınıf yönetimi becerilerine katkı sağladığını 

vurgulamışlardır. Gök’ün araştırmasındaki bazı öğretmenler ise uzman olmayan kişiler tarafından 

eğitim verildiği için aldıkları eğitimin kaynaştırma uygulamalarında bir katkısının olmadığını ve 

kendilerinin deneme-yanılma yoluyla kaynaştırma eğitiminde tecrübe kazandıklarını belirtirmişlerdir. 

Ayrıca Dolapçı’nın (2013, s. 87) araştırmasında kaynaştırma eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının 

kaynaştırma dersi almayan öğretmen adaylarına göre yeterliklerinin daha yüksek çıkması, 

öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitim faaliyetlerine katılmasının faydalı olacağına 

işaret etmektedir. 

Çalışma grubundaki öğretmenlerin dokuz tanesinin DKAB veya İDKAB bölümü mezunu 

olması ve özel eğitim dersi almasına rağmen, kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitim alıp 

almadıkları sorulduğunda özel eğitimle ilgili aldıkları semineri zikredip lisans eğitimi süresince 

aldıkları özel eğitim dersini zikretmemeleri dikkat çekmektedir. Bu bulgudan hareketle lisans eğitimi 

esnasında alınan özel eğitim dersinin verimliliğinin sorgulanması ve bu dersin amacına uygun bir 

şekilde işlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerektiği söylenebilir. 

KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARIYLA İLGİLİ EĞİTİM ALMAYANLAR 

Çalışma grubumuzdaki öğretmenlerden 15’i (Zehra, Mehmet, Serra, Yeliz, Derya, Azra, 

Osman, Reyhan, Ayşe, Halime, Canan, Zeynep, Adem, Semra, Eymen) kaynaştırma uygulamaları 

konusunda herhangi bir eğitim almadığını ifade etmektedir.  
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Nitekim sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili 

çalışmasında Bilen (2007, s. 70), çalışma grubundaki öğretmenlerinin çoğunun kaynaştırma eğitimine 

ilişkin herhangi bir eğitim almadıklarını belirtilmektedir. Cankaya’nın (2010, s. 75) araştırmasında ise 

sınıf öğretmenlerinin yarısı özel eğitim ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili herhangi bir eğitim 

almadıklarını ifade etmektedir. Batu’nun (1998, s. 90) çalışmasında da lisede görev yapan 

öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları konusunda bilgi yetersizliği olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmalardan hareketle sadece DKAB öğretmenleri değil, sınıf öğretmenleri ve diğer branş 

öğretmenlerinin de kaynaştırma uygulamaları konusunda yeterli eğitimi almadıkları söylenebilir. 

Çalışma grubumuzdaki kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almayan öğretmenlerden 

sadece üç tanesi kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bir eğitime ihtiyaç duymadığını belirtmekte, 

diğerleri bu konuda eğitim almamanın çeşitli zorluklara neden olduğunu düşünmektedir. 

Kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almayan öğretmenler iki alt başlıkta 

toplanmaktadır: 

2.1. Eğitim Almamanın Kaynaştırma Uygulamalarında Zorluğa Neden Olduğunu Düşünen 

Öğretmenler (12) 

2.2. Eğitim Almamanın Kaynaştırma Uygulamalarında Zorluğa Neden Olmadığını Düşünen 

Öğretmenler (3) 

EĞİTİM ALMAMANIN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ZORLUĞA NEDEN 

OLDUĞUNU DÜŞÜNEN ÖĞRETMENLER 

Eymen, Adem ve Semra öğretmen dışındaki on iki öğretmen kaynaştırma uygulamalarında 

yaşadıkları bir takım sıkıntıların, bu konuda eğitim almamış olmaktan kaynaklandığını düşünmektedir. 

Zehra öğretmen kaynaştırma uygulamaları konusunda ne üniversitede herhangi bir ders ne de 

seminer türü bir eğitim aldığını ifade etmektedir. Bu yüzden özel gereksinimli öğrencisinin 

özelliklerini bilmediğini, günlük ve yıllık plan hazırlarken zorlandığını aktaran Zehra öğretmen 

düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: “Yani açıkçası resmi prosedürleri çok iyi bilmiyorum. Yani 

özel gereksinimi olan öğrencinin ne düzeyde yıllık planı olsun, bireysel eğitim düzeyini ne şekilde 

uygulayacağımızı, günlük planın ne şekilde yapılacağını tam olarak anlamıyorum. O yüzden eksikler 

yaşamaktayım. Hani internet üzerinden edindiğim dokümanlarla bunu gidermeye çalışıyorum, bu 

ihtiyacı gidermeye çalışıyorum. Diğer türlü hakikaten sorun teşkil etmekte.” 

Mehmet öğretmen kaynaştırma eğitimi konusunda eğitim almadığını, bu yüzden özel 

gereksinimli öğrencilere hangi metotları kullanarak yaklaşılabileceği konusunda sıkıntı yaşayabildiğini 

ifade etmektedir: “Ee ki bizde bu bireyselleştirilmiş kaynaştırma eğitimi konusunda özel olarak bir 
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eğitim almış değiliz. O da ayrı bir sıkıntı şimdi. Biz o konuda özel bir eğitim alsak hangi metodu 

uygulayabileceğimizi sağlıklı bir şekilde bilimsel verilere göre yapabilsek belki bunun sonucunda 

başarılı olacak. Şimdi tamamen bir okula gidiyoruz okula gittiğimiz zaman bize bir sınıf veriyorlar. 

Sınıflarda özel gereksinimi olan öğrencileri var. Eğitim planını kendimiz hazırlıyoruz ve bu plan 

çerçevesinde uygulama yapıyorsun.” 

Serra öğretmen kaynaştırma uygulamaları konusunda herhangi bir eğitim almadığını, bu 

yüzden özel gereksinimli öğrencilerin özelliklerini bilmediğini, internetten de faydalanarak kendi 

çabalarıyla bu uygulamaların üstesinden gelmeye çalıştığını aktarmaktadır. Serra öğretmen görüşlerini 

açıklamaya şöyle devam etmektedir: “El yordamıyla yapıyoruz her şeyi. Yani plan yapmamız isteniyor 

mesela, deniliyor ki işte hani siz kendinize göre bir plan yapın ama bu kendinize göre ile olacak bir iş 

olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü ben o çocuğumun zekâsına neyin hitap edeceğini veya onun neyi 

ne kadar anlayabileceğini bilmeden el yordamıyla bir şey yapıyorum. Genellikle internetten hazır 

planlar indiriliyor. Çoğunlukla da onlara uyulmuyor, sıkıntılı bir durum yani.”  

Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili eğitim almadığını belirten Yeliz öğretmen, bu durumdan 

kaynaklanan endişelerini şu cümlelerle özetlemektedir: “Ee nasıl davranacağımızı (bilemiyoruz), 

hangi seviyedeki öğrenciye nasıl bir eğitim vereceğimiz, öğretim vereceğimiz endişelendiriyor bizi.” 

Derya öğretmen kaynaştırma uygulamaları konusunda bir eğitim almadığını, kendi çabalarıyla 

bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştığını aktarmaktadır. Derya öğretmenin 

ifadelerinden, kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almanın, özel gereksinimli öğrencilerle ilk 

kez karşılaşıldığında nasıl bir yöntem takip edileceği konusunda fayda sağladığı anlaşılmaktadır. 

Derya öğretmen düşüncelerini şöyle belirtmektedir: “Ben sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire 

olarak, daha doğrusu ondan sonra ilahiyatı kazandım.  Üç yıl hemşirelik yaptım. Bu süre zarfında hem 

okudum hem hemşirelik yaptım. Sonra kurumlar arası atamam yapıldı benim. Öncesinde hiçbir şekilde 

bir staj dönemim de olmadı... Karşımda hiçbir öğrenciyi görmeden Van Merkez, Van Merkez ama 

kenar mahalle okulda sekizinci sınıfların öğretmeni olarak buldum kendimi ve onların içerisinde özel 

gereksinimi olan öğrenci vardı… Hiçbir eğitim almadım kaynaştıramaya dair zaten bir eğitim 

almadım, yaşayarak öğrendim. Sınıfta böyle bir durumda tabi hedef kitleniz o çocuk olmuyor. Onu 

sadece gözlemledim ben hani kendi tecrübelerime bakarak verdiği tepki ya da vermedikleri, vermediği 

tepkiler arada sınıfa yönelttiğim soruların seviyesini azaltarak dahası çocuğa soru yönelterek 

seviyesini ben kestirmeye çalıştım.” 

Zehra, Mehmet, Serra, Yeliz ve Derya öğretmenler, öğretim sürecinde yaşadıkları sıkıntıların 

çoğunun kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almamalarından kaynaklandığını 

düşünmektedirler. 
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Azra öğretmene kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim alıp almadığını sorduğumuzda, 

“yok hiçbir eğitim almadık” şeklinde cevap vermiştir. Kaynaştırma uygulamaları konusunda 

öğretmenlere eğitim verilmesi gerektiğini aktaran Azra öğretmen, okul idaresinin okula yeni gelen 

öğretmenlere özel gereksinimli öğrencileriyle ilgili bilgi vermesinin de önemine değinerek 

düşüncelerini şöyle dile getirmektedir: “Benim eşim asker o yüzden biz sürekli oradan oraya 

gidiyoruz. Yani okul idaresinin en başında, yani hiç değilse okula yeni gelen öğretmene bu konularda 

baştan bilgi vermesi (lazım). Ben tesadüfen zaman içinde öğrendim. Mesela ben başta o çocuğun 

kaynaştırma olduğunu bilmediğim için onları normal bir şekilde sınav yaparken ya da işte ders 

anlatırken sonra zaman içerisinde öğrendim… Yani bu konuda ne sınıf öğretmeni ne okul idaresi 

tarafından herhangi bir bilgi olmamıştı. Yani yeterli bilgi mutlaka verilmeli. Bir de kaynaştırma sınıfı 

olan öğretmenler için hani belli saatlik bir eğitim şart yani. Çünkü o çok tamamen farklı bir şey. Yani 

liseye görev yaparken ortaokula gelince bile bütün öğretmenliğinizi baştan yenilemeniz gerekiyor ki 

kaynaştırma apayrı bir şey yani.” 

Kaynaştırma konusunda bir eğitim almadığını belirten Osman öğretmen, bu yüzden özel 

gereksinimli öğrenciyi tanımalarının zaman aldığını ifade etmektedir. “Tabi ilk başta çocuğu, hatta 

bilgimiz yoksa o sınıfta bir özel gereksinimi olan öğrencinin olduğundan, çocuğu tanımamız, işte niye 

böyle (diye), sorgulamamız biraz zaman alıyor. Öğrendikten sonra tabi çocuk üzerinde her ders farklı 

yaklaşımlarla… İşte diyelim ki Kur’an-ı Kerim dersinde teker teker, bireysel, çocukla özel 

ilgilendiğimiz için artı olarak dönüt alıyoruz. Ha bilmediğimiz zaman, tabi bu bize bir iki hafta zaman 

kaybettiriyor.” Azra ve Osman öğretmen özel gereksinimli öğrencileri tanımakta sıkıntı çektiklerini, 

bu konuda gerekli bilgilerin kendilerine verilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Reyhan öğretmen lisans eğitimi sırasında özel eğitim adı altında bir ders aldığını, ancak 

kaynaştırmaya yönelik bir eğitimi olmadığını belirtmektedir. Reyhan öğretmen bu durumun olumsuz 

sonuçlarını şöyle ifade etmektedir: “Öğrencileri yeteri kadar tanıyamamamıza sebep oluyor, ya da 

öğrencilere nasıl davranmamız konusunda da yetersiz kalmamıza sebep olabiliyor.” 

Ayşe öğretmen kaynaştırma konusunda bir eğitim almadığını, sadece okulun rehber 

öğretmeniyle ara sıra görüştüğünü ifade etmektedir. Ayşe öğretmene kaynaştırma uygulamaları 

konusunda eğitim almamasından kaynaklanan herhangi bir zorluk yaşayıp yaşamadığını 

sorduğumuzda ise şöyle cevap vermektedir: “Hım ne yapacağımızı bilemiyoruz, o yüzden yardım 

almaya çalışıyoruz. Hani yıllardır da eski okulumdan (beri) yıllardır neredeyse beş-altı seneden beri 

bu öğrencilerle şey yaptım (öğretim yaptım), sürekli daha bilgili bir insandan yardım almaya 

çalışıyorum, ne yapacağımızı bilemediğim için. Daha deneyimlilerden, mümkünse rehberlik 

öğretmenlerinden, ne yapabiliriz diye onlardan yardım almaya çalışıyoruz.”  
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Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bir eğitim almadığını ifade eden Halime öğretmen de, bu 

durumun özel gereksinimli öğrencilere nasıl yaklaşacakları konusunda sıkıntı yaşamalarına neden 

olduğunu şu cümlelerle ifade etmektedir: “Hani öğrencimize, dediğim gibi az önce, biraz uzak 

durmamızı gerektiriyor. (Kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almamış olmak, özel 

gereksinimi olan öğrencilere uzak durmamıza neden oluyor.) Ee ne şekil davranış gerçekleştireceğini 

henüz bilmiyoruz. Ee bunun eğitimini alsak herhalde ona daha yakından temas kurup daha iyi 

ilgilenebileceğimizi ümit ediyorum, kesinlikle bir eğitim gerekiyor bence.” 

Canan öğretmen de kaynaştırma uygulamaları konusunda herhangi bir eğitim almadığını, bu 

yüzden özel gereksinimli öğrencilere nasıl yaklaşacağını bilemediğini şöyle aktarmaktadır: “Onlara 

nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum, ihtiyaçlarını tam olarak bilemiyorum, kendimi çaresiz hissediyorum. 

Sadece insani duygularla yaklaşıyorum onlara, öğretmen olarak değil, bir şey öğretmek amacıyla 

değil; duygusal olarak yaklaşıyorum.” 

Reyhan, Ayşe, Halime ve Canan öğretmenlerin benzer sıkıntılar yaşadıkları ve özel 

gereksinimli öğrencilere nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda eğitime ihtiyaç duydukları 

görülmektedir. 

Son olarak Zeynep öğretmen kaynaştırma uygulamalarına yönelik bir eğitim almadığını, kendi 

çabalarıyla özel gereksinimli öğrencilerine faydalı olmaya çalıştığını, ancak bu faaliyetlerinin çok 

verimli geçmediğini aktarmaktadır. “Yani işte ben kendimce bir şeyler yapıyorum.  Yüzde elli faydalı 

olacaksam yüzde on faydalı oluyorum o çocuğa. Hani o dönem biraz boş geçmiş oluyor kendi dersim 

adına.” Zeynep öğretmenin ifadelerinden kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim alındığı 

takdirde kaynaştırma uygulamalarının başarısının birkaç kat arttırılabileceğini düşündüğü 

anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada birçok öğretmenin kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim aldıkları 

zaman özel gereksinimli öğrencilerle daha iyi ilgilenebileceklerini düşündükleri görülmüştür. Aynı 

şekilde Gök’ün (2013, s. 89) araştırmasına katılan öğretmenler de kaynaştırma uygulamalarına yönelik 

eğitim almaları durumunda sınıf yönetimi becerilerinin daha iyi olacağını düşünmektedir. 

EĞİTİM ALMAMANIN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ZORLUĞA NEDEN 

OLMADIĞINI DÜŞÜNEN ÖĞRETMENLER 

Adem öğretmen kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili özel bir eğitim almadığını, özel 

gereksinimli öğrencilerinin öncelikle zeka gruplarını tespit etmeye çalıştığını ve almış olduğu pedagoji 

eğitimi sayesinde öğrencilerin seviyelerine göre nasıl davranması gerektiğini az çok bildiğini 

belirtmektedir. Adem öğretmen farklı zeka gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıfta eğitim almasının 

neden olduğu zorluklara da şöyle işaret etmektedir: “Ee bu noktada yani şimdi bu özel gereksinimi 
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olan öğrencinin tabi ki yaş grubunu seviye grubunu veya zeka grubunu önce tespit etmek gerekiyor. 

Zekâsını tespit ettiğin zaman da şöyle bir sorun çıkıyor. Mesela diyelim ki ilkokul ikinci sınıf 

seviyesinde bir zekâ grubuna sahip olan bir öğrenciye sen sekizinci sınıf müfredatını uyguluyorsun. 

Uygulamıyorsun da sonuçta mesela sınıfta sekizinci sınıf müfredatını uyguladın mı üçüncü sınıf 

seviyesindeki çocuk sekizinci sınıf müfredatını dinliyor.” 

Kaynaştırma uygulamalarına yönelik herhangi bir eğitim almadıklarını belirten Semra ve 

Eymen öğretmenler, bu durumun neden olduğu zorluklar kendilerine sorulduğunda herhangi bir 

zorluktan bahsetmemektedirler. Eymen öğretmen görüşmenin devamında “Duygusal bağ kuracaksın, 

onunla özel ilgileneceksin tamam mı? Değer verildiğini hissettirdin mi yeterli yani” gibi ifadeler 

kullandığından kaynaştırma uygulamalarına yönelik bir eğitime ihtiyaç hissetmediği söylenebilir. 

SONUÇ 

Çalışma grubumuzdaki öğretmenlerin çoğunun (26 öğretmenden 15’inin) kaynaştırma 

uygulamalarına yönelik herhangi bir eğitim almadığı görülmektedir. Bu bulgulardan öğretmenlerin 

çoğunluğunun kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim almadıkları için kaynaştırma 

uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Kaynaştırmaya uygulamalarına ilişkin eğitim almayan on beş öğretmenden on ikisi eğitim 

almamalarından dolayı özel gereksinimli öğrenciye nasıl yaklaşacağını, nasıl eğitim vereceğini 

bilememe, buna bağlı olarak öğrenciye yeterince faydalı olamama gibi çeşitli zorluklar yaşadıklarını 

ifade etmektedir. Çalışma grubumuzdaki öğretmenler, kaynaştırma uygulamaları konusunda eğitim 

aldıkları takdirde, bu tür sıkıntıların ortadan kalkabileceğini ifade etmektedir.  

Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflarda derse giren öğretmenlerin kaynaştırma eğitime 

ilişkin bir takım donanımlara sahip olmaları gerekmektedir. Ancak İlahiyat Lisans programları ve 

İDKAB Eğitimi Bölümü Programı incelendiğinde (Yükseköğretim Kurulu, 2015) doğrudan 

kaynaştırma eğitimine yönelik herhangi bir dersin olmadığı görülecektir. Bu sebeple öğretmenlerin 

kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi eksiklikleri hizmet içi eğitim ve seminerler aracılığıyla 

giderilmeye çalışılmakta ancak bunlar da yeterli olmamaktadır. Bu yüzden İlahiyat Lisans eğitimi 

programlarına "özel eğitim" veya "kaynaştırma eğitimi" adı altında bir ders eklenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Yükseköğretimde akreditasyon, belirli standartlar çerçevesinde kalite kültürü oluşturarak evrensel bir 
denklik oluşturma süreci olarak tanımlanabilir.  Türkiye AB’ye uyum sürecinde pek çok alanda olduğu gibi 
eğitim alanında da reform hareketlerini başlatmıştır. Diğer bir değişle, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde 
Yüksek Öğretimde akreditasyon çalışmaları yapması zorunluluk haline gelmiştir. Bu sürecin temel hedefi üye ve 
uyum sürecindeki ülkeler için çeşitlilik ve birlik arasında bir denge kurabilmektir. Bu çerçevede,  YÖK de 
sürecin amacını tanımlarken yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle 
karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibaret olduğunu öne sürmüştür. Bu çalışmanın amacı 
Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının Bologna Sürecindeki deneyimlerini inceleyerek, bu sürecin Eğitim 
Fakültelerine olan katkısını sorgulamaktır. Araştırmaya, 20 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler görüşme yoluyla 
elde edilmiştir. Açık uçlu sorudan elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre, Bologna Süreci Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarında bir farkındalık oluşturmuştur, ancak bu 
süreç akreditasyon adına yeterli değildir.   

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakülteleri, Akreditasyon, Bologna Süreci 
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GİRİŞ 

Sorbon Deklarasyonu çerçevesinde 1999 yılında Avrupa’daki 31 ülkenin Eğitim Bakanları 

Bologna’da toplanarak Bologna Bildirisi’ni imzalamışlardır. Bu bildirgeden ismini alan Bologna 

Süreci, 2010 yılına kadar ‘Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, AYA)’ 

yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. AYA’da asıl hedeflenen üye ülkelerin eğitim sistemlerinin 

tek tip yükseköğretim sistemi haline getirmek yerine, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge 

kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle 

karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesini sağlamaktır (YÖK, 2010). Bologna’nın gelişim 

basamakları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Türkiye’nin 1960 yıllarında başlayan ve 2000’li yıllarda hız kazanan Avrupa Birliği’ne uyum 

süreci, özellikle Yüksek Öğretimde YÖK, Bologna Bildirisi doğrultusunda ECTS’nin yanında diploma 

ve derecelerin anlaşılır hale getirilmesi (diploma eki), yükseköğretimde kalite güvencesi, öğrenci ve 

akademisyen hareketliliği gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Diploma eki ile ilgili uygulamaya 

2005-2006 öğretim yılı sonundan itibaren başlanmıştır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında iç 

kalite değerlendirmesi ve stratejik planlama süreçleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, hem 

öğrenci hem de akademisyenlere hareketlilik imkânı veren Erasmus Programı’na 2004 yılından 

itibaren katılım sağlanmıştır (Eurydice, 2010). AB’nin eğitim alanındaki temel amacı kendisiyle 

çelişmeyecek şekilde üye olma yolundaki ülkelerin kendi eğitim standartlarını tanıması ve 

uygulamaya sokması olarak tanımlanabilir. 

Eğitim fakültelerinde konuya ilişkin olarak yapılan örnek çalışma ise, 1998–1999 yılları 

arasında başlatılan akreditasyon çalışmalarıdır. Yeniden yapılanma çalışmalarında, eğitim 

fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren programları, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlanan 

sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasının taleplerini karşılayacak biçimde şekillendirilmiştir. 

Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon çalışmasıyla öğretmen yetiştirme sisteminin 

iyileştirilmesi için uygulanabilecek bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu çalışma sonrasında eğitim 

fakültelerindeki lisans programları yeniden düzenlenmiştir. Yeni yapılanma ile eğitim fakültelerinin 

öğretmen yetiştirme lisans programları yeniden geliştirilmiş ve bu programlar 1998–1999 eğitim ve 

öğretim yılından itibaren tüm eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlamıştır. Sekiz yılı aşkın süredir 

uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme lisans programlarının aksayan yönlerini gidererek,  

geliştirmeye yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmesi Yükseköğretim Kurulu’nca uygun bulunmuş ve 

bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakülteleri yönetici ve öğretim elemanlarıyla konuyu 

paylaşmış, programları bütünüyle değiştirme yerine, programlarda gerekli güncellemeleri yapmak 

amacıyla çalışmalar başlatmıştır. Bunun sonucunda 21 Mart 2006 tarihinde lisans programı yeniden 

güncellenmiştir. Bologna Bildirisi’ndeki önemli konulardan bir diğeri de AB öğretmen eğitiminde 

akreditasyondur. AB’de serbest dolaşım çerçevesinde öğretmenlerin ortak niteliklere sahip olması 
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beklenmektedir. Öğretmenlerin çok farklı kültürel ve coğrafi ortamlarda görev yapabilmelerine ilişkin 

uluslararası hareketlilik fırsatları artırılmaktadır. Türkiye’de de akreditasyon amaçlı Öğretmen 

Yetiştirme Milli Komitesi kurulmuştur (Eurydice, 2010). 

Tablo 1. Bologna Sürecinin Tarihsel Gelişimi 
Yıl Deklarasyon-Toplantı İçerik 
1998 Sorbon Deklarasyonu Yeterlilik geliştirme (Eurodice, 2010a). 
1999 Bologna Deklarasyonu AYA’yı ortaya çıkarmaya çalışan süreç 2010’a kadar devam etmiştir. En 

çok tartışılan konu yükseköğretimin akreditasyonu olmuştur. Bu süreçte 
ülkelerin GSMH’nın %3’ü araştırma ve geliştirmeye ayrılması gerektiği 
ifade edilmiştir (Nerad, 2010). 

2001 Bologna Sürecinin İzlenmesi Genel değerlendirme yapılmıştır. Türkiye, Hırvatistan, Kıbrıs ve 
Lihtenştayn katılmıştır.  

2003 Berlin Toplantısı ERA ve AYA arasında sinerji oluşturma çabası. 
2005 Avrupa Eğitim Bakanları 

Konferansı (Norveç-Bergen) 
2007’ye kadar Stocktaking Report oluşturma kararlaştırıldı. 

2009 Leuven Deklarasyonu 2020’ye kadar Avrupa yükseköğretiminin öncelikleri belirlenmiştir. 
2010 Budapeşte ve Viyana Toplantıları 1999’da Bologna’da kabul edilen AYA oluşturma kararlaştırılmıştır.  

 
Bolonya Deklarasyonu’nun Türk yükseköğretim sistemine etkisi iki açıdan değerlendirilebilir. 

Birincisi, Türk hükûmetinin eğitim politikaları Avrupa Birliği’ne uyum konusunda belirlenen kriterleri 

kabul edilerek benimsenmiştir. İkinci olarak ise özellikle kalite yönetimi ve akreditasyon sistemleri 

konusunda Avrupa yükseköğretim kalitesini yakalama hedefini gerçekleştirmek için strateji 

geliştirmek. Bu amaçlarla Avrupa eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla iş birliği kuracak hükûmet 

ajansları görevlendirilmiştir. Bu amaçla başlangıçta Avrupa ülkelerindeki kalite yönetimi çalışmalarını 

incelemek için YÖK tarafından görevlendirilen bir akreditasyon kurulu oluşturulmuştur. Eğitim 

konusunda uzman sekiz üyeden oluşan bu kurulda Avrupa üniversitelerinden iki profesör bir 

değerlendirme raporu sunarak Türk yükseköğretimine bir akreditasyon modeli önermişlerdir. Bu 

modeli temel alarak YÖK öğretmen eğitimi programlarında yedi kontrol alanını (eğitimin 

planlanması-uygulanması-değerlendirilmesi, akademik personel, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, 

öğrenme kaynakları, yönetim, kalite güvencesi sistemi) içeren bir akreditasyon çalışması başlatmıştır 

(Mızıkacı, 2003). Bu çalışmanın amacı Bologna sürecinde, AKTS ve ECTS ders içeriklerinin 

hazırlanmasında, eğitim fakültesi öğretim elemanlarının bakış açılarını ortaya koymaktır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada üniversitede ders veren öğretim elemanlarının üniversitenin Bologna süreci 

hakkındaki görüşleri tespit edilerek eğitim fakültelerinin akreditasyonu çalışmaları ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden alan araştırması yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmaların amacı, katılımcılar kendi bakış açılarına göre anlamaya 

çalışmaktır. Bu araştırmalar, olayların anlamı ve katılımcıların dışa vurdukları eylemler üzerine 
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odaklanmaktadırlar. Bu nedenle, farklı insanlar aynı olaya farklı öznel anlamlar yükleyebildiklerinden 

birçok gerçek ortaya çıkabilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s.236).  

Çalışma Grubu 

Bolonya sürecinde AKTS-ECTS ders içeriklerinin hazırlanması ile ilgili 13’ü bayan 7’si bay 

toplam 20 öğretim elemanı ile görüşme yapılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme soruları 

hazırlanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde şu sorular sorulmuştur:  

1-Bologna süreci sizin için ne ifade ediyor?  

2-Bologna sürecinde ders içeriklerini hazırlamada neler yaptınız? 

3-Bologna sürecinin eğitim fakültelerinin akreditasyonuna olan katkısını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen verileri Bologna’nın tanımı, ders içeriği hazırlama ve eğitim 

fakültelerinin akredistasyonu şeklinde üç başlık altında incelenmiştir.  

Bologna Tanımı 
 

Bologna sürecinin tanımında katılımcıların ortak cevapları ders içeriklerinin İngilizce olarak 

hazırlanması, iş yükü, bölümden gelen talepler ve ders içeriklerinin ECTS uyumunu sağlamak üzere 

gerçekleştirilen bir süreç olarak tanımlamışlardır. Aşağıda görüşmelerden alınan bazı cevaplara yer 

verilmiştir.  

A1: “Bologna derslerin içeriklerinin İngilizce olarak hazırlanması olarak tanımlayabilirim.” 

A2: “İş yükü” 

A3: “Üniversitede ekstra iş olarak yaptıklarımız…” 

A4: “Bölümün bizden ders içeriklerini İngilizce olarak hazırlamamızı istemesi…” 

A5: “Bölümden sürekli mail aldığım bir dönem” 

A6: “Ders içeriklerinin ECTS olarak hazırlandığı dönem” 
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A7: “Ders içeriklerini hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanması” 

Katılımcıların bazıları süreçten haberdar iken bazıları da süreçle ilgilenmeden sadece bir iş 

yükün olarak tanımlamışlardır. Süreç incelendiğinde eğitim fakültesindeki ders içeriklerinin Avrupa 

ile uyum hale gelebilmesi için öncelikli olarak İngilizceye belirli bir formatta çevrilmesi 

öngörülmektedir.  

Ders İçeriği Hazırlama 
 
Eğitim fakültesindeki derslerin içeriklerinin hazırlanmasında katılımcılar genel itibariyle 

kendileri için iş yükü olduğunu söylemişlerdir. Ders içeriklerini hazırladıktan sonra İngilizceye 

çevirmişlerdir.  

A1: “Ders kazanımlarının İngilizceye çevirdik.” 

A2: “İngilizce bildiğim için benim için ciddi bir iş yükü oldu.” 

A3: “Kopuk bir dönemdi. Verimli geçtiğine inanmıyorum.” 

A4: “İngilizce hazırlanan ders içeriklerini tekrar kontrol ettim.” 

A5: “Sürekli İngilizceye çevirdik ders içeriklerini.” 

A6: “Ders içeriklerinin İngilizceye çevrilmesinde aktif rol aldım.”  

A7: “Ders içeriklerini Türkçe olarak hazırladım fakat İngilizceye dönüştürmek zorlayıcı oldu.” 

Ders içeriği hazırlamanın sadece Bologna süreci ile sınırlı bir süreç olmamasına rağmen 

katılımcılar süreci bir iş yükü olarak tanımlamışlardır. Halbuki bu süreç sürekli kendisini 

yenilemelidir. Diğer türlü güncelliğini koruyamaz. Aslında bir öğretim elemanı için Bologna süreci 

olamadan da bu hazırlık döneminin kendisinin ders içeriği hazırlama döneminde gerçekleştirmesi 

gerekmektedir.  

Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu  
 

Katılımcılar, sürecin uluslararasılaşma adına önemli bir adım olduğundan bahsederken sürecin 

karmaşıklığını da vurgulamaktadırlar. Diğer taraftan, öğretim elemanı altyapısı sağlanmadan böyle bir 

sürece girilmesinin sıkıntı doğurabileceğini ifade ediyorlar.  

A1: “Uluslararası alanda tanınma adına önemli bir adım.” 

A2: “Akreditasyon adına önemli bir adım fakat öğretim elemanlarının da tam olarak sürece 

katılması gerekir. Nitekim ben mevcut yapıyı bu yeterlilikte görmüyorum.”  
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A3: “Süreç karmaşıktı. Somut bir katkı sağladığını düşünmüyorum.”  

A4: “Öğretim elemanı altyapısı sağlanmadan bunu başarmak zor görünüyor, bana göre.”  

A5: “En azından bir başlangıç olduğuna inanıyorum.” 

A6: “Bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ancak yeterli değil, devamının da gelmesi 

gerekiyor.”  

A:7 “Eğitim fakültelerinin gelişimi adına somut bir adım.”  

Akreditasyon eğitim fakültelerine getirilmeye çalışılan standartlaşma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Somut bir adım olduğu açıktır. Ancak, süreci daha etkin hale getirebilmek için 

öğretim elemanı alt yapısını oluşturmak şarttır.  

SONUÇ 

Uluslararası alanda eğitim fakültelerinin denklik kazanması anlamına gelen ders içeriklerinin 

yeniden oluşumu yükseköğretimde kalite geliştirme adına atılan önemli adımlardan birisidir. Bu 

çerçevede, öğretim elemanlarının topyekün ve bilinçli katılımları ile süreci desteklemeleri sürecin 

gerekli, hatta ön şartı olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki öğretim 

elemanlarının süreçle ilgili çok da bilinçli bir katılımının olmadığı ortaya çıkmıştır. Halbuki bu süreç 

eğitim fakültelerinin akreditasyonu hedef alınarak gerçekleştirilmiştir. Süreç aynı zamanda kalite 

değerlendirmesi konusunda ortak bir fikir ya da yapılanmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede süreçle 

ilgili öğretim elemanlarına bilinç kazandırmak ve bağlılık oluşturmak yükseköğretimde kalite 

geliştirme adına önemli bir adım olacaktır. Özellikle, eğitim fakülteleri için mühendislik 

fakültelerindeki MÜDEK gibi ulusal bir yapılanma ya da ABET benzeri uluslararası akreditasyon 

seçeneklerinin incelenerek kısa zamanda konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gereklidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik performans düzeylerinin alan, cinsiyet, bir yerde 
çalışıp çalışmama, lisans eğitimi aldığı alandan memnun olma düzeylerine ve yaşadığı çevreye  göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma nicel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” 
ve Atasoy (2012) tarafından kullanılan “Akademik Performans Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.  Araştırmanın 
evreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları 
oluştururken örneklemini ise tesadüfi örnekleme tekniğiyle belirlenmiş 168 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yaralanılmış olup; yüzde, frekans, bağımlı gruplar, t testi ve 
tek yönlü varyans analizi istatistiksel işlemleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen 
adaylarının akademik performansların bir yerde çalışıp çalışmama, lisans eğitimi aldıkları alandan memnun olma 
düzeyleri ve yaşadığı çevre değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı fakat alan ve cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Akademik performans, öğretmeni adayları, pedagojik formasyon, eğitim, öğretim 
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GİRİŞ 

  İnsanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşması ile eğitim başlamış ve onun yaşamı boyunca da 

devam etmektedir. Eğitim  kişide kendi öğrenme profili hakkında farkındalık yaratmak suretiyle, 

bireyin daha üst zihinsel yeteneklerinin ortaya çıkartılıp geliştirmesi ve değişen çevresel koşullara 

uyum sağlayabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları sürekli olarak kazandırabilmek için 

uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması sürecidir (Genç ve Eryaman, 2007:94). Bu süreci etkili bir 

biçimde kullanmakta öğretmenin görevidir. Öğretmen  yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel 

alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın 

eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişidir (MEB, 2014). 

Eğitimin gelişmesi, başarması ve bireyin niteliği büyük ölçüde öğretmenin niteliğini 

yansıtmaktadır. “Öğrencilerin nitelikleri öğretmen nitelikleriyle özdeştir. Öğretmenin niteliği eğitim 

sistemlerinin işleyişi ve başarıya ulaşmasında oldukça önemli rol oynamaktadır” (Köseoğlu, 1994, 2). 

1982 yılından itibaren Türkiye’de Milli Eğitimin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri 

yetiştirme sorumluluğu eğitim fakültelerinin ilgili programlarınca yürütülmekteydi. Ancak, bazen 

artan öğretmen ihtiyacının karşılanması bazen de popülist politikaların bir sonucu olarak eğitim 

fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin, başta fen ve edebiyat fakülteleri olmak üzere diğer 

fakülte/yüksekokul mezunlarından da yararlanılması amacıyla, başta ABD ve İngiltere olmak üzere 

diğer ülkelerde de örnekleri olan bir tür öğretmenlik sertifika programı olan “pedagojik formasyon 

programı” ile de öğretmen yetiştirilmeye başlandı. İki binli yıllara gelinceye kadar Türkiye’de değişik 

zamanlarda, içinde bulunulan dönemin öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda, özünde kaliteli öğretmen 

ihtiyacını karşılamak olan ama içeriklerinde farklılıklar gösteren pedagojik formasyon programları 

açıldı ve bu programlarla herhangi bir branştan lisans derecesine sahip öğretmen adayları pedagojik 

formasyon eğitimi alarak eğitim sistemine girdiler (Bilir, 2011). 

Pedagojik formasyon programı gerekli koşulları karşılamaları şartıyla üniversitelerin eğitim 

fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan bireylere de öğretmenlik yapabilme olasılığı sağlayan 

öğretmenlik formasyonu ya da pedagojik formasyon eğitimidir. Pedagojik formasyon eğitimi 

kapsamında verilen dersler arasında öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adaylarının kuramsal 

derslerden edindiği bilgi ve becerilerini aktarabileceği eğitim ve uygulama arasında bir köprü görevi 

gören derslerden birisidir (Tepeli ve Caner, 2014). 

Akademik performans  bir eğitim veya öğretim kurumunda, okutulan derslerde geliştirilen ve 

öğreticiler tarafından takdir edilen notlarla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan 

bilgilerdir (Gürbüz ve Sığrı, 2011). 
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Akademik başarıları etkileyen değişkenler oldukça karmaşık ve çeşitlidir. Bu faktörler  

(Rençber, 2009): 

1) Fiziksel : Fiziksel faktörlerden kaynaklanan değişkenler; bireyin zekası, bilişsel stil 

farklılıkları, yaşı, cinsiyeti, bireyin genel yeteneğidir. 

2) Ruhsal: Ruhsal faktörlerden kaynaklanan değişkenler; benlik algısı, duyuşsal özellikleri, 

motivasyon, dikkat, kaygıdır. 

3) Toplumsal: Toplumsal faktörlerden kaynaklanan değişkenler;  eğitim koşulları, disiplin 

anlayışı, kültürdür. 

4)  Ekonomik:  Akademik performansta sosyo-ekonomik özellikler etkilidir. 

5) Çevre : Akademik performansta en etkili olan faktör çevresel faktördür. Çevresel 

faktörlerden kaynaklanan değişkenler ise okul, aile, arkadaş çevresidir. 

Bu değişkenlerin bilinmesi ve geliştirilmesi, bu doğrultuda olumsuz etkileyen değişkenlere 

yönelik çözüm yollarının araştırılması akademik başarısını arttırılmasına katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmada ise öğretmen adayların bölüm, cinsiyet, bir yerde çalışıp çalışmama, lisans 

eğitimi aldığı alana memnun olma düzeyleri ve yaşadığı çevre değişkenlerinin akademik 

performanslarına etkisi incelenmektedir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen adaylarının akademik performansların  alan, cinsiyet, 

bir yerde çalışıp çalışmama, lisans eğitimi aldığı alana memnun olma düzeyleri ve yaşadığı çevreye 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. 

Problem Cümlesi 

Öğretmen adaylarının akademik performanslarını çeşitli değişkenler nasıl etkilemektedir? 

Alt Problemler 

1. Öğretmen adaylarının alanına göre akademik performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

var mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının cinsiyetine göre akademik performans düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 
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3. Öğretmen adaylarının bir yerde çalışıp çalışmamaya göre akademik performans düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Öğretmen adaylarının lisans eğitimi aldığı alandan memnun olma düzeylerine göre 

akademik performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Öğretmen adaylarının yaşadığı çevreye göre akademik performans düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2015–2016 eğitim öğretim yılı güz dönemi, 

2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pedagojik Formasyona devam eden öğretmen adaylarıyla 

sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nicel bir araştırma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Tarama 

modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile 

ondan alınacak bir grup ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. (Karasar, 2012). 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2015–2016 öğretim yılı güz 

döneminde, pedagojik formasyona devam eden 410 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklem grubunu ise, belirlenen evrenden tesadüfi  örnekleme yöntemi ile seçilmiş 168 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Araştırmada tüm evrendeki örneklem grubundaki tüm branşlara ulaşılmıştır.  

Örnekleme ait bazı demografik özellikler 'Tablo 1' de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 

Değişkenler                                              N                               % 
Cinsiyet                                                                                                                                           Kadın                                                      
105                            62,5                                                  Erkek                                                        63                             37,5                               
Yaş Grubu                                                                                                                                             25 ve altı                                                   
82                            48,8                                                          26 - 30                                                       59                      
35,1                                                                          31 ve üzeri                                                 27                      16,1                            
Medeni Durum                                                                                                                             Evli                                                            
46                            27,4                                                                            Bekar                                                        122                           
72,6 
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Araştırmaya örneklem olan toplam 168 öğretmen adayının  %62,5'i (105 öğretmen adayı) 

kadın, % 37,5'i (63 öğretmen adayı) erkektir. Yaş grubuna göre öğretmen adayların % 48,8'i (82 

öğretmen adayı) 25 ve altı yaş gurubunda, % 35,1'i (59 öğretmen adayı) 26 -30 yaş grubu, % 16,1'i (27 

öğretmen adayı) 31 ve üzeri yaş grubundadır. Yine araştırmaya örneklem olan toplam 168 öğretmen 

adayının % 27,4’ü (46 öğretmen adayı)  evli, % 72,6'sı (122 öğretmen adayı) bekardır. 

Araştırmanın Veri Toplama Araçları  

Araştırmada, öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine ilişkin veriler, araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” ile akademik performans düzeylerine  ilişkin veriler ise Atasoy 

(2012) tarafından kullanılan “Akademik Performans Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Geliştirilen 

ölçme aracının genel Cronbach alpha katsayısı  ,78 bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Veri toplama aracı, 250 öğretmen adayına verilmiştir. Uygulanan 250 ölçek formunun 168 

tanesi değerlendirilebilir formatta görülmüş ve analize tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler bilgisayar 

ortamına aktarılmış ve verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler üzerinde yüzde, frekans, bağımlı gruplar, t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda araştırmada belirlenen soruların cevaplarını bulmaya 

yönelik yapılan analiz sonuçlarına bu bölümde yer verilmiştir. 

Tablo2. Akademik Performans Ölçeğinin Normallik Testi Sonuçları 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df P 

ortalama ,062 168 ,200* ,993 168 ,563 
* p<.05 

Tablo2' de yer alan analiz sonuçlarına göre  analiz için de p değerlerinin α=.05’den büyük 

olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre akademik performans ölçeğinin dağılımı normal dağılımda 

anlamlı sapma göstermediği ortaya çıkmaktadır, p>.05. Başka bir ifadeyle akademik performans 

ölçeği ortalama puanları normal dağılmaktadır.  

Araştırmanın birinci alt problemi olan Öğretmen adaylarının bölümüne göre akademik 

performansları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Sorusuna cevap bulmak için  gerçekleştirilen 

bağımlı gruplar t testi analizi sonucu tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Öğretmeni Adaylarının Bölüme  Göre Akademik Performansları Arasındaki Farklılık 

Alan 
 

N Ortalama 

      

Ss t Sd P 

Sözel 
Sayısal 

63 
105 

3,9823 
3,6974 

,40356 
,38213 

4,580 
4,518 

166 ,000 

 

Tablo 3’ deki sonuçlar incelendiğinde öğretmen adayların bölümüne göre akademik 

performans düzeyleri arasında  anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında elde 

edilen bu anlamlı farklılığın sözel alanın lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre sözel alandaki 

öğretmen adayların akademik performans düzeyi  sayısal alandaki  öğretmen adaylardan daha başarılı 

olmuştur. 

Araştırmanın ikinci alt problemi Öğretmen adaylarının cinsiyete göre akademik 

performansları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Sorusuna cevap bulmak için gerçekleştirilen 

bağımlı gruplar t testi analizi sonucu tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmeni Adaylarının Cinsiyete  Göre Akademik Performansları Arasındaki Farklılık 

Cinsiyet N Ortalama 

 

Ss t Sd P 

Kadın 
 
Erkek 

105 
 
63 

3,7546 
 
3,8871 

,33276 
 
,51230 

-2,032 
 
-1,834 

166 ,044 

 

Tablo 4’ deki sonuçlar incelendiğinde öğretmen adayların cinsiyete göre akademik performans 

düzeyleri arasında  anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında elde edilen bu 

anlamlı farklılığın erkeklerin lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre erkek öğretmen adayları 

akademik performans düzeyinde   kadın öğretmen adaylardan daha başarılı olmuştur. 

Araştırmanın üçüncü  alt problemi öğretmen adaylarının bir yerde çalışıp çalışmama 

durumuna  göre akademik performansları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  Soruna  cevap bulmak 

için gerçekleştirilen  bağımlı gruplar t testi analizi sonucu tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Bir Yerde Çalışıp Çalışmama Durumuna  Göre Akademik 
Performansları  Arasındaki Farklılık 

Bir Yerde Çalışma 
Durumu 

N Ortalama 

 

Ss t Sd P 

Evet 
 
Hayır 

70 
 
98 

3,82 
 
3,78 

,408 
 
,417 

,658 
 
,661 

166 ,511 

 

x

x

x
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Tablo 5’ deki sonuçlar incelendiğinde öğretmen adayların bir yerde çalışma durumuna göre 

akademik performans düzeyleri arasında  anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir.  

Araştırmanın dördüncü  alt problemi olan Öğretmen adaylarının lisans eğitimi ve öğretimi 

memnunluk derecesine göre akademik performansları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Sorusuna 

cevap bulmak için  gerçekleştirilen tek yönlü varyans (anova testi) analizi sonucu tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6. Akademik Performans Ölçeği Puanlarının Öğretmen Adayların Lisans Eğitimi Aldıkları 
Alana Memnun Olma Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 
Yapılan Tek Yönlü Varyans  Analizi Sonucu 

Var. K.      

G.Arası 1,012 2 ,506  
 
3,040 
 

 
 
,051 
 

G.İçi 27,467 165 ,166 
Toplam 28,479 167  
    

 

Tablo 6’ deki sonuçlar incelendiğinde öğretmen adayların lisan eğitimi aldığı alanda memnun 

olma düzeyine göre akademik performans düzeyleri arasında  anlamlı farklılığın olmadığı 

belirlenmiştir.  

Araştırmanın beşinci alt problemi olan Öğretmen adaylarının yaşadığı çevreye göre akademik 

performansları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Soruna  cevap bulmak için gerçekleştirilen  bağımlı 

gruplar t testi analizi sonucu tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Yaşadığı Çevreye Göre Akademik Performansları  Arasındaki 
Farklılık 

Yaşadığı  
Çevre 

N Ortalama 

 

Ss t Sd P 

Ege Bölgesi 
 
Diğer Bölgeler 

44 
 
124 

3,77 
 
3,81 

,417 
 
,412 

,605 
 
,601 

166 ,546 

 

DİĞER BÖLGELERDEN ÖRNEKLEM YETERLİ SAYIDA KİŞİ BULUNMADIĞI İÇİN EGE 

BÖLGESİ VE DİĞER BÖLGEYE AYRILARAK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Tablo 7’ deki sonuçlar incelendiğinde öğretmen adayların yaşadığı çevreye göre akademik 

performans düzeyleri arasında  anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir.  

  

KT Sd KO F p

x
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular bağımsız değişkenlere göre ayrı ayrı ele alınıp yorumlanmıştır. Şu sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Öğretmen adayların alana  göre akademik performansları arasında anlamlı farklılaştığı sonuca 

ulaşılmıştır. Sözel alanın lehine farklılaşmanın olmasında eğitim bilimleri derslerinin genel olarak 

sözel ağırlık göstermesinin etkisi olduğu düşünülebilir. 

Öğretmen adayların cinsiyete göre akademik performansları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Bu konularda erkek öğretmen adayların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadın 

öğretmen adayların alehine farklılaşmanın olmasında pedogojik formasyon derslerine gelen kadın 

adayların birçoğu evli ve çocukları vardır. Kadınların erkeklerden daha fazla sorumluluklarının 

olmasından dolayı kadın öğretmen adayların akademik başarısının erkek öğretmen adaylarından daha 

düşük olduğu düşünülebilir. Busch (1995) tarafından öğrencilerin öz-yeterlikleri ve akademik 

performansları üzerinde cinsiyet faktörünün etkisini incelemeyi amaçlayan çalışmada, kadınların 

erkeklerden daha düşük düzeyde öz-yeterlik algısına ve akademik performansa  sahip olduklarını 

tespit etmiştir (Akt. Durdukoca, 2010).  

Öğretmen adayları bir yerde çalışma durumuna göre akademik performansları arasında 

anlamlı bir farklılaşmadığı sonuca ulaşılmıştır. Alver (2015) tarafından üniversite öğrencilerin 

problem çözme ve akademik başarıların sosyo-ekonomik düzeylerine göre anlamlı bir fark olmadığı 

tespit edilmiştir. Şener, Çınar, Özkaya (2004) 'Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerin Başarı 

Düzeyine Etkileri' çalışmasında ailenin gelir düzeyinin öğrenci profillerinin başarı üzerine etkilerinin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 Öğretmen adayların lisan eğitimi aldıkları alana memnun olma durumuna göre anlamlı bir 

farklılaşmadığı sonuca ulaşılmıştır. 

Öğretmen adayların yaşadığı çevreye göre anlamlı bir farklılaşmadığı sonuca ulaşılmıştır. 

ÖNERİLER 

1. Literatürde öğrencilerin akademik öz-yeterlik algısı ile akademik başarıları arasında anlamlı 

ilişkiler bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının 

akademik öz-yeterlik algılarının akademik başarıları üzerindeki etkisi araştırılabilir. 

2. Bu çalışma, pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adayları üzerinde 
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yürütülmüştür. Benzer çalışmalar farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adayları üzerinde 

yürütülebilir. 

3. Bu çalışmada akademik performansa  etki ettiği düşünülen dört faktör olan  bölüm,cinsiyet, 

bir yerde çalışıp çalışmama durumu, lisan eğitimi aldıkları alana memnun olma düzeyi, yaşadığı çevre 

incelenmiştir. Gelecekteki çalışmalarda farklı değişkenlerin akademik performansa etkileri 

araştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu betimsel araştırmanın amacı, lisans öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının yaş, cinsiyet, 
okudukları fakülte, eğitim türü (I. ya da II. öğretim), barınma durumları (özel yurt, devlet yurdu, ev), iş 
durumları ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre incelenmesidir. Bu amaçla 2015-2016 akademik yılında 
Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde okumakta olan ve basit tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 361 
öğrenciye akademik mükemmeliyetçilik, akademik görevin algılanan niteliği, öğretmenlere ilişkin olumsuz algı 
ve sorumsuzluk alt boyutlarından oluşan akademik erteleme ölçeği uygulanmıştır. Buna göre; öğrencilerin 
yaşları açısından ölçeğin tamamında 18 ile 22 yaş üzeri ve 19 ile 21 yaş ve 22 yaş ve üzeri arasında istatistiki 
açıdan anlamlı fark bulunmuş ve öğretmenlere ilişkin olumsuz algı ve sorumsuzluk alt boyutlarında da 
farklılaşma görülmüştür. Cinsiyet açısından ölçeğin tamamında ve yalnızca akademik görevin algılanan niteliği 
alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Okudukları fakülte ve eğitim türü açısından ölçeğin 
tamamında ve alt boyutlarında bir farklılaşma bulunmamaktadır. Barınma durumu açısından ölçeğin tamamında 
evde kalan öğrencilerle özel yurtta kalanlar arasında ve akademik mükemmeliyetçilik, akademik görevin 
algılanan niteliği, öğretmenlere ilişkin olumsuz algı alt boyutlarında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. İş 
durumları ve yaşadıkları yerleşim birimleri açısından akademik erteleme davranışları arasında tüm ölçek ve alt 
boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar kelimeler: akademik erteleme, üniversite öğrencileri, yaş, barınma 

ABSTRACT 

This survey study aims to investigate the academic procrastination behavior of undergraduate students 
in terms of their age, gender, faculty, type of education (day or night), type of accommodation (home, state or 
private dormitory), work and hometown (town, city or metropolitan). Following this aim, an academic 
procrastination scale that includes four dimensions (academic perfectionism, the perceived quality of academic 
task, negative perceptions towards lecturers and irresponsibility) was given to 361 students that were sampled 
through stratified sampling method. A statistically significant difference was found between the age groups of 18 
and 22 and above, 19 and 21 and 22 and above according to scale total scores and in two sub-dimensions: 
negative perceptions towards lecturers and irresponsibility. Another difference was found in terms of gender 
according to total scores and the perceived quality of academic task sub-dimension. There is not a significant 
difference in total scores or any sub-dimensions in terms of faculty or type of education. On the other hand, the 
difference between those staying at private home and private dormitories in total scores and all sub-dimensions 
except irresponsibility. There is not a significant difference in terms of having a work or not or their hometown 
in total scores and any sub-dimensions. 
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GİRİŞ 

İnsanların yapılacak işleri ertelemesi oldukça eski bir insan davranışıdır ve M.Ö. 1400’lü 

yıllara ait eski Mısır hiyerogliflerinde bile insanların zaman yönetimi konusunda mücadele ettikleri 

görülmektedir. Endüstriyel devrimin sonucu olan gelişmiş üretim süreciyle birlikte 1750’lerde zaman 

ve onu etkili kullanmanın anahtar kavramlar haline geldiği dönemde ilk kapsamlı Amerikan İngilizcesi 

sözlüğünü hazırlayan Dr. Samual Johnson (1751) ertelemeyi kısaca “kendimizi sonunda 

yapılmasından kaçamayacağımızı bildiğimiz şeyleri geciktirme akılsızlığımız” şeklinde tanımlamıştır 

(Akt. Janssen, 2015, s. 2) ve araştırmalar akademik ve işle ilgili, günlük rutinler ve zorunluluklar, 

sağlık, eğlence, aile ve eşle ilgili ve sosyal iletişimler olmak üzere insanların erteleme yaptıkları altı 

farklı alan olduğunu belirlemiştir (Janssen, 2015, s. 15). Bireyler çeşitli işlerini erteleyebilir ve 

başlarda bu durum onlara keyif verebilir. Erteleme davranışının bir alt türü olarak 

nitelendirebileceğimiz akademik erteleme davranışı ise genel anlamda akademik kökenli görevleri 

içermekte ve akademik işlerin bazı nedenlere bağlı olarak geciktirilmesi olarak tanımlanabilmektedir 

(Akbay & Gizir, 2010, s. 60). Yapılmayan ödevler ya da yerine getirilmeyen görevler uyku düzeninin 

bozulması, stres, zamanı yetiştirememe kaygısı gibi olumsuz sonuçları doğurur ve yapılacak işten 

vazgeçilmesi ya da onun eksik yapılması ile sonuçlanabilir (Deniz & Akdoğan, 2014, s. 30). 

Klingsieck (2013) akademik ertelemeyi yapılmak istenen, yapılması gerekli ve/veya (kişisel 

olarak) yapılması önemli bir eylemin ileriye bırakılmasının getireceği olumlu sonuçların muhtemel 

olumsuz sonuçlarından daha az olacağının farkında olunmasına rağmen gönüllü bir biçimde ileri bir 

tarihe ertelenmesi olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre akademik bir görevin/ödevin 

tamamlanmasının ertelenmesi ya da sınavlara çalışmanın sonraya bırakılması şeklinde oluşan 

akademik erteleme davranışı dünya genelindeki öğrencilerde oldukça yaygındır (Kim & Seo, 2015, s. 

26) ve ilk ve ortaokul ile lisede okuyan öğrencilerden ziyade üniversite öğrencileri arasındaki bu 

yaygınlığın nedeni diğerlerine göre daha esnek olan öğrenme ortamıdır (You, 2015). Olumsuz 

sonuçlarının farkında olunmakla birlikte bilinçli bir biçimde yapılan bu davranışın yaygınlığı 

akademik alanlarda Harriot ve Ferrari (1996; s. 611)’ye göre %20 civarındayken daha güncel 

araştırmalara göre üniversite öğrencileri ile ilgili tahminler %80 ile %95 arasında olduğudur (Steel, 

2007, s. 65). Türkiye’de üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları üzerine bir çalışma 

yapan Ozer, Demir ve Ferrari (2009) 784 öğrenciden 405 (%52)’inin erteleme yaptığını 379 (48)’unun 

ise yapmadığını belirlemişlerdir. Üstelik, gereksiz yere erteleme yapan öğrenciler bunun farkında bile 

olmayabilmekte ve herhangi bir rahatsızlık hissetmeyebilmekte (Lindblom-Ylänne, Saariaho, Inkinen, 

Anne-Haarala-Muhonen, & Hailikari, 2015) ya da akademik erteleme davranışı gösteren öğrencilerin 

bazıları bu davranışı azaltma konusuda istekli olmayabilmektedir (Grunschel ve Schopenhauer, 2015). 

Bu davranışla ilgili teori ve bulgular genel olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Birinci grup görev 

performansı ya da hedefi gerçekleştirme ile ilgili özelliklere ve süreçlere vurgu yaparken diğer grup 
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bireysel farklılıklara vurgu yapar ve akademik ertelemeyi açıklamak için bireysel özellikleri kullanır 

(Johnson & Bloom, 1995, s. 127).  

Problem Durumu 

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı açısından güncel durumları nedir? 

Alt problemler: 

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme ölçeğine verdikleri cevapların dağılımı nasıldır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde barınma durumları (devlet yurdu, özel yurt, ev) 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde eğitim türü (birinci öğretim ve ikinci öğretim) 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde iş durumu (bir işte çalışıp çalışmama) 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde okudukları fakülte açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde yaşları açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmakta mıdır? 

Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde yaşadıkları yerleşim yeri (köy/kasaba/ilçe, il, 

büyükşehir)açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı açısından 

kendilerini nasıl değerlendirmek olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma yürütülmesinde bu amaca en 

uygun yöntem olan tarama yöntemi kullanılmıştır zira tarama yönteminin amacı bir evrenin 

özelliklerini yansıtmaktır. Araştırmacıların amacı bir evrendeki bireylerin kendilerini bir ya da daha 

fazla değişken açısından nereye koyduklarını bulmaktır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi nadiren 

evrenin tamamına ulaşılır; daha ziyade dikkatlice seçilmiş örneklemden evrene ilişkin çıkarımlarda 

bulunulur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 398). 
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Örneklem 

Örneklem sayısını belirlemek için Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2011) tarafından geliştirilen 

örneklem büyüklüğü miktarları tablosundan yararlanılmıştır. Buna göre çalışma evreninde beş bine 

yakın öğrenci olduğundan, örneklem α = 0.05 hata payı için örneklem sayısının 350 olması gerekir. 

Örneklem Belirleme Yöntemi olarak ise basit tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Bu yöntem, 

bu çalışmada olduğu gibi, evrendeki birimler farklı kategori ya da tabakalara ayrılmış olduğunda 

(örneğin, işgücü üretim, araştırma ve yönetim olarak üç farklı kategoriye ayrılmış bir işletme) 

kullanılmalıdır (Walliman, 2006, s. 77-78). 

Tablo-1 Örneklemin Demografik Özellikleri 
    N %     N % 

Fakülte 

Mühendislik 62 17.2 

Yaş 

18 62 17.2 
Eğitim 70 19.4 19 75 20.8 
Turizm  54 15.0 20 68 18.8 
İİBF 111 30.7 21 77 21.3 
Fen&Edebiyat 64 17.7 22 ve üzeri 79 21.9 
Toplam 361 100 Toplam 361 100 

Barınma 
Durumu 

Devlet Yurdu 119 33.0 

Yaşadığı 
Yer 

Köy/Kasaba/İlçe 94 26.0 

Özel Yurt 116 32.1 

Şehir 131 36.3 
Ev  126 34.9 

Toplam 361 100 
Büyükşehir 136 37.7 
Toplam 361 100 

Cinsiyet 
Kadın 193 53.5 

İş Durumu 
Çalışmıyor 298 82.5 

Erkek 168 46.5 Çalışıyor 63 17.5 
Toplam 361 100 Toplam 361 100 

Eğitim 
Türü 

Birinci 269 74.5         
İkinci 92 25.5         
Toplam 361 100         

 

Veri Toplama Aracı 

Veri Toplama Aracı olarak Ocak ve Bulut (2015) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme 

Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır: Sorumsuzluk (19 madde), 

Akademik Görevin Algılanan Niteliği (10 madde), Öğretmenlere İlişkin Olumsuz Algı (5 madde), 

Akademik Mükemmeliyetçilik (4 madde). Veri toplama aracının özellikleri ve güvenirlik ve geçerlik 

çalışması ile bu çalışmadaki istatistiki bulgular şu şekildedir: 
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Tablo-2: Veri Aracının Özellikleri 

  Geliştirme Çalışması Bu çalışma 

Örneklem Grubu Öğretmen Adayları Lisans Öğrencileri 
Örneklem Sayısı 397 361 
Madde Sayısı 38 38 
Alt Boyutlar 4 4 
KMO-Barlett 0,927-Anlamlı 0,913-Anlamlı 
Güvenirlik 0,947 0,926 

 

Veri Analizi 

Verilerin betimsel olarak ifade edilmesinde frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. 

Değişkenlere ilişkin anlamlı farklılıkların tespiti için yapılan analizlerden önce normallik 

varsayımlarının sağlanıp sağlanamadığını belirlemeye yönelik normallik testleri yapılmıştır. Her bir alt 

problemde grup sayıları ellinin üzerinde olduğundan normallik testi sonucu olarak Kolmogorov-

Smirnov testi sonuçları referans olarak alınmıştır (Razali & Wah, 2011). Tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda farklılık çıktığı durumlarda post-hoc testi olarak grup varyansları eşit olup, 

örneklem sayıları ise eşit olmadığından Tukey testi sonuçları dikkate alınmıştır (Büyüköztürk, 2012, s. 

49). 

BULGULAR 

Araştırmanın problem durumu üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı 

yönünden güncel durumlarını ortaya koymak olduğundan öğrencilerin her bir madde ile ilgili 

cevaplarının frekans ve yüzdeleri ile madde ortalamaları verilmiştir: 

Alt Problemlere İlişkin Bulgular: 

1. Alt Problem: Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme ölçeğine verdikleri cevapların 

dağılımı nasıldır? 

Tablo-3 Sorumsuzluk Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 

   1 2 3 4 5 X Sonuç 

1- Daha önemli bir işim olmamasına rağmen gereksiz yere 
akademik görevlerimi (ödevleri, sınavlara hazırlanmayı vs.) 
ertelerim. 

 F 120 73 54 71 38 
2,51 Km 

 % 34,6 20,2 15,0 19,7 10,5 

2- Plansız biri olduğum için akademik görevlerimi yapmayı 
son anlara kadar ertelerim. 

 F 97 97 51 75 41 
2,63 Km 

 % 26,9 26,9 14,1 20,8 11,4 

3- Çalışma motivasyonum düşük olduğu için ödev yapma ve 
sınavlara hazırlanma gibi görevlerimi yapmayı ertelerim. 

 F 86 96 54 82 43 
2,72 Ksız 

 % 2,8 26,6 15,0 22,7 11,9 

4- Gereksiz mazeretlerle sınavlara hazırlanmayı son güne 
kadar geciktiririm. 

 F 86 101 52 75 47 
2,71 Ksız 

 % 23,8 28,0 14,4 20,8 13,0 
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5- Beni harekete geçirecek güç olmadığı için akademik 
görevlerimi yapmayı, başka güne ertelerim. 

 F 87 88 65 73 48 
2,74 Ksız 

 % 24,1 24,4 18,0 20,2 13,3 

6- İşlerimi öncelik sırasına göre belirlemediğim için 
akademik görevlerimi yapmayı son güne bırakırım. 

 F 80 102 555 57 38 
2,65 Ksız 

 % 24,1 30,7 16,6 17,2 11,4 

7- Ödev teslim tarihinin yaklaşmasına rağmen ödevlerimi 
yapma isteğim olmuyor. 

 F 80 85 46 76 45 
2,80 Ksız 

 % 24,1 25,6 13,9 22,9 13,6 

8- Akademik görevlerimi yapma isteğim olmadığı için 
onları yapmayı son anlara bırakırım. 

 F 83 84 53 68 44 
2,74 Ksız 

 % 25,0 25,3 16,0 20,5 13,3 

9- Vicdan azabı çeksem de zamanımın çoğunu ders 
çalışmak yerine keyif verici aktivitelerle geçiririm. 

 F 89 83 45 64 51 
2,74 Ksız 

 % 26,8 25,0 13,6 19,3 15,4 

10- Yetersiz güdülenmeden dolayı sınavlara son günlerde 
çalışırım. 

 F 54 98 54 84 42 
2,89 Ksız 

 % 16,3 29,5 16,3 25,3 12,7 

11- Kendime bu kez ders çalışmaya başlayacağım deyip de 
yine ders çalışmayan biriyim. 

 F 68 98 67 74 54 
2,86 Ksız 

 % 18,8 27,1 18,6 20,5 15,0 

12- Ben bir zaman israfçısıyım. 
 F 88 95 77 56 45 

2,65 Ksız 
 % 24,4 26,3 21,3 15,5 12,5 

13- Çokça çaba harcattıran akademik görevleri yapmayı, 
son ana bırakırım. 

 F 89 102 80 54 36 
2,57 Km 

 % 24,7 28,3 22,2 15,0 10,0 

14- Sosyal aktivitelere (film izlemek, gezmek, oyun 
oynamak vb.) bolca zaman ayırdığım için akademik 
görevlerimi yapmayı son ana bırakırım. 

 F 68 122 61 67 43 
2,71 Ksız 

 % 18,8 33,8 16,9 18,6 11,9 

15- Önemli akademik görevlerimi bile son anlarda yaparım. 
 F 91 117 75 52 26 

2,46 Km 
 % 25,2 32,4 20,8 14,4 7,2 

16- Akademik görevlerimi yapmaya başladığımda, kendimi 
motive edemem. 

 F 79 114 79 64 25 
2,56 Km 

 % 21,9 31,6 21,9 17,7 6,9 

17- Başarısız olma kaygısından dolayı ders çalışma ya da 
sınavlara hazırlanma gibi sorumluluklarımı yapmayı 
geciktiririm. 

 F 93 108 73 55 32 
2,52 Km 

 % 25,8 29,9 20,2 15,2 8,9 

18- Sadece ders çalışmaya başlamak bile uzun zamanımı 
alır. 

 F 66 104 63 77 51 
2,84 Ksız 

 % 18,3 28,8 17,5 21,3 14,1 

19- Akademik görevlere ne kadar zaman ayıracağımı 
önceden planlarım. 

 F 55 84 86 82 54 
2,99 Ksız 

 % 15,2 23,3 23,8 22,7 15,0 

 

Akademik erteleme ölçeğinin birinci alt boyutu olan sorumsuzluk alt boyutunda öğrencilerin 

19 maddeden on üçünde kararsız oldukları kalan 6 maddeye ise katılmadıkları görülmektedir. Bu alt 

boyutta en yüksek ortalamaya sahip madde ertelemenin önüne geçme açısından önemli bir unsur olan 

planlama ile ilgili ölçeğin 19. maddesidir. Bu maddeden sonra en yüksek ortalamaya sahip maddeler 

7.,10., 11. ve 18. maddelerdir ve bu maddelerin ortak özelliği iç ya da dış motivasyon ile ilgili 

olmalarıdır. Bu maddelerdeki yüksek puan sorumsuzluk alt boyutundaki davranışlara meyilli olma 

anlamına gelmektedir. Bu alt boyutta en düşük ortalamaya sahip dolayısıyla gerçekleşme eğilimi 

diğerlerine göre daha az olan madde önemli akademik görevlerin bile son dakikaya bırakılması ile 
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ilgili olan ölçeğin 15. maddesidir ve bunun düşük olması gerçekleşmesinin diğer davranışlara göre 

daha az olması anlamına gelmektedir. 

Tablo-4 Akademik Görevin Algılanan Niteliği Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 
   1 2 3 4 5 X Sonuç 

20- Uzun zaman alacak ödevleri, hemen yapmaya 
başlarım. 

 F 85 101 77 58 40 
2,63 Ksız  % 23,5 28,0 221,3 16,1 11,1 

21- Yapılması kolay olan akademik görevleri hemen yapıp 
aradan çıkarırım. 

 F 86 107 58 71 39 2,64 Ksız 
 % 23,8 29,6 16,1 19,7 10,8 

22- Üzerinde düşünmeye sevk eden akademik görevleri 
sevdiğim için onları zamanında yaparım. 

 F 64 116 76 64 41 2,73 Ksız 

 % 17,7 32,1 21,1 17,7 11,4 

23- Üstesinden gelebileceğim dersleri zamanında yaparım.  F 95 121 63 50 32 2,45 Km 
 % 26,3 33,5 17,5 13,9 8,9 

24- Ödevlerimi zamanında teslim etmek için gerekli azmi 
gösteririm. 

 F 95 128 67 42 29 2,40 Km 
 % 26,3 35,5 18,6 1,6 8,0 

25- Yaparken zevk alacağım akademik görevleri, hemen 
yaparım. 

 F 123 124 52 32 30 2,23 Km 
 % 34,1 34,3 14,4 8,9 8,3 

26- Eğer verilen ödevlerin yapılması zevkli ise, hemen 
yapmaya başlarım. 

 F 122 123 52 28 36 2,26 Km 
 % 33,8 34,1 14,4 7,8 10,0 

27- İlgimi çeken akademik görevleri, zamanında yaparım.  F 114 125 66 28 28 2,25 Km 
 % 31,6 34,6 18,3 7,8 7,8 

28- Beni çok uğraştıracak olsa bile akademik görevlerimi 
zamanında yaparım. 

 F 77 103 87 60 34 2,64 Ksız 
 % 21,3 28,5 24,1 16,6 9,4 

29- Verilen akademik görevler zor da olsa zamanında 
yaparım. 

 F 78 110 88 45 40 2,61 Ksız 
 % 21,6 30,5 24,4 12,5 11,1 

 

Öğrencilerin akademik görevin algılanan niteliğine ait on maddeye verdikleri cevapların 

ortalamalarına göre, beş maddede katılmıyorum diğer beş maddede ise kararsızım cevabı ortaya 

çıkmaktadır. Bu boyutta en yüksek puanı düşünmeye sevk eden ödevlerin zamanında yapılmasını 

sorgulayan ölçeğin 22. maddesi olmuştur. Yapılması uzun zaman alacak ya da kolay olan ödevlerin 

hemen yapılması ile ilgili 20. ve 21. maddeler de yine bu alt boyutta yüksek ortalamaya sahiptir. En 

düşük ortalamaya sahip maddeler ise 25. Ve 26. Maddelerdir ve her ikisi de yapılması zevkli olan 

ödevlerin hemen yapılması ile ilgilidir.  
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Tablo-5 Öğretmenlere İlişkin Olumsuz Algı Alt-Boyutuna Dair Bulgular 
   1 2 3 4 5 X Sonuç 

30- Bana bir şeyler kazandıramayacağını düşündüğüm 
öğretmenin verdiği akademik görevleri yapmayı ertelerim. 

 F 84 88 57 86 46 
2,78 Ksız 

 % 23,3 24,4 15,8 23,8 12,7 

31- Baskıcı hocaların verdiği akademik görevleri yapmayı 
ertelerim. 

 F 66 90 66 84 55 
2,92 Ksız 

 % 18,3 24,9 18,3 23,3 15,2 

32- Öğrenciye bir şeyler kazandırmak yerine dersi boş 
geçirmeye çalışan hocaların verdiği ödevleri yapmayı son 
güne kadar ertelerim. 

 F 57 89 64 81 70 
3,05 Ksız 

 % 15,8 24,7 17,7 22,4 19,4 

33- Sevmediğim hocaların ödevlerini, zamanında yapmam. 
 F 60 78 91 78 54 

2,97 Ksız 
 % 16,6 21,6 25,2 21,6 15,0 

34- Dersine gereken önemi vermeyen hocaların verdiği 
ödevleri yapmayı son ana kadar ertelerim. 

 F 55 87 64 86 69 
3,07 Ksız 

 % 15,2 24,1 17,7 23,8 19,1 

 

Beş maddenin bulunduğu öğretmenlere ilişkin olumsuz algı alt-boyutunda ortalamalara göre 

tüm maddelerde ortaya çıkan sonuç kararsızım seçeneği olmuştur. Bu boyutun en yüksek ortalamaya 

sahip iki maddesi (32. ve 34. maddeler) aynı zamanda tüm ölçeğin de en yüksek ortalamaya sahip 

maddeleridir ve her ikisi de hocaların kendi dersine ne kadar önem verdiğine bağlı olarak yapılan 

akademik erteleme davranışı ile ilgilidir. 

Tablo-6 Akademik Mükemmeliyetçilik Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 

35- Sınava hazırlanırken çalıştığım yerleri tekrar tekrar 
çalışmaktan dolayı diğer sınavlara hazırlanmakta gecikirim. 

 F 60 82 94 75 50 
2,93 Ksız 

 % 16,6 22,7 26,0 20,8 13,9 

36- Ödevlerim üzerinde tekrar tekrar düzeltmeler yaptığım 
için ödevlerimi zamanında yetiştirememe riskim olmuştur. 

 F 67 100 92 71 31 2,72 Ksız 

 % 18,6 27,7 25,5 19,7 8,6 

37- Ödevlerimi en iyi şekilde yapayım derken, ödevleri 
bitirmeyi son güne kadar geciktiririm. 

 F 61 105 81 81 33 2,78 Ksız 

 % 16,9 29,1 22,4 22,4 9,1 

38- En iyisini, en güzelini yapma düşüncesi bile ders 
çalışmaya başlamamı geciktirir. 

 F 58 102 88 75 38 2,81 Ksız 

 % 16,1 28,3 24,4 20,8 10,5 

 

Dört maddeye sahip bu alt-boyutta ortalamalar göre tüm maddelerde ortaya çıkan sonuç 

kararsızım seçeneği olmuştur. Akademik mükemmeliyetçilik alt-boyutu açısından öğrencilerin en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu madde sınava çalışırken yapılan tekrarlar ile ilgili olan 35. madde 

olmuştur. 

Ölçeğin tamamında 27 kararsızım ve 11 katılmıyorum seçeneği ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bu durum öğrencilerin akademik erteleme davranışı açısından orta düzeyde olduklarını ortaya 

koymaktadır. 
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Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde barınma durumları (devlet yurdu, 

özel yurt, ev) açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Tablo-7 Barınma Durumuna İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Gruplar arası 6012,090 2 3006,045 4,624 0,010 Özel Yurt-Ev 
Gruplar içi 232754,476 358 650,152 

   Toplam 238766,565 360   
 

Yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo-7’de verilmiştir. Buna göre, özel 

yurt ile evde kalan öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Özel yurtta kalan öğrencilerin 

(N=116) ortalaması 98,31 (SS:25,75) iken evde kalan öğrencilerin (N=126) ortalaması 107,66 

(SS:27,46) olmuştur. 

Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde cinsiyet açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmakta mıdır? 

Tablo-8 Cinsiyete İlişkin T-testi Sonuçları 
Gruplar N X SS sd t p 
Kadın 193 99,11 25,12 

359 -2,446 0,015 
Erkek 168 105,71 26,08 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre akademik erteleme davranışında cinsiyet değişkeni açısından 

istatistiki olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p=0,015; p<0,05). Buna göre erkeklerin akademik 

erteleme davranışına kadınlardan daha eğilimli oldukları görülmektedir (Tablo-8). 

Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde eğitim türü (birinci öğretim ve 

ikinci öğretim) açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Tablo-9 Eğitim Türü Değişkenine İlişkin T-testi Sonucu 
Gruplar N X SS sd t p 
I. Öğretim 269 101,55 25,58 

359 -0,801 0,424 
II. Öğretim 92 104,04 26,28 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre akademik erteleme davranışında cinsiyet değişkeni açısından 

istatistiki olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p=0,424; p>0,05). Buna göre akademik erteleme 

davranışında eğitim türünün farklılık oluşturmadığı görülmektedir (Tablo-9). 

Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde iş durumu (bir işte çalışıp 

çalışmama) açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 
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Tablo-10 İş Değişkenine İlişkin T-testi Sonuçları 
Gruplar N X SS sd t p 
Çalışmayan 298 101,53 25,93 

359 -1,046 0,296 
Çalışan 63 105,26 24,84 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre (Tablo-10) akademik erteleme davranışında bir işte çalışma 

değişkeni açısından istatistiki olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p=0,296; p>0,05).  

Alt Probblem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde okudukları fakülte açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

Tablo-11 Fakülte Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 4051,087 4 1012,772 
1,536 0,191 Gruplar içi 234715,478 356 659,313 

Toplam 238766,565 360   
 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre (Tablo-11) öğrencilerin okudukları fakülte 

açısından akademik erteleme davranışlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür (p=0,191; p>0,05). 

Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde yaşları açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmakta mıdır? 

Tablo-12 Yaş Grupları Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p Fark 

Gruplar arası 7195,757 4 1798,939 
2,766 ,027 

18-22 
19-21 
19-22 ve üzeri 

Gruplar içi 231570,808 356 650,480 
Toplam 238766,565 360   

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre (Tablo-12) öğrencilerin yaşları açısından 

akademik erteleme davranışlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p=0,027; 

p<0,05). Farkın kaynağını bulmak için yapılan post-hoc testi sonuçlarına göre 18 yaş (N=62; X=98,45; 

SS: 24,54) ile 22 yaş ve üzeri (N=79; X=107,49; SS: 27,42); 19 yaş (N=75; X=96,58; SS: 24,14) ile 21 

yaş (N=77; X=106,68; SS: 28,31) ve 19 yaş ile 22 ve üzeri gruplar arasında anlamlı fark olduğu 

görülmüştür. 

Alt Problem: Öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinde yaşadıkları yerleşim yeri 

(köy/kasaba/ilçe, il, büyükşehir)açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 
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Tablo-13 Yer Değişkenine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 1348,181 4 674,091 
1,016 ,363 Gruplar içi 237418,384 356 663,180 

Toplam 238766,565 360   
 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre (Tablo-13) öğrencilerin yaşadıkları 

yerleşim birimi açısından akademik erteleme davranışlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür (p=0,363; p>0,05). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ölçekten alınan puanların ortalamasına göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilen iç-dış 

motivasyon eksikliğinden kaynaklı akademik erteleme davranışı araştırmanın sonuçları arasında ön 

plana çıkmaktadır. Akbay ve Gizir (2010) lisans öğrencileri üzerine yürüttükleri çalışmada bir dizi 

değişken arasından akademik güdülenmenin akademik erteleme eğilimini açıklayan en güçlü değişken 

olduğunu belirlemişlerdir ve sonuçlar bu anlamda benzerlik göstermektedir. Ayrıca akademik erteleme 

davranışının bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan 

analizlere göre evde kalan öğrenciler ile özel yurtta kalanlar arasında akademik erteleme eğilimi 

açısından evde kalanlar lehine istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır; evde kalan öğrencilerin eğilimi 

daha yüksektir. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmaya göre erkek öğrenciler kadın öğrencilere 

göre akademik erteleme davranışı gösterme eğilimi daha yüksektir. Özer ve Altun (2011) 

çalışmalarında cinsiyet ile akademik erteleme arasında ilişki bulunmadığını belirtmişlerdir. Yaş 

grupları açısından karşılaştırma yapıldığında öğrencilerin yaşı arttıkça akademik erteleme davranışı 

gösterme eğilimlerinin de arttığı görülmektedir. Eğitim türü açısından yapılan karşılaştırmaya göre 

birinci öğretime devam eden öğrenciler ile ikinci öğretimde okuyan öğrenciler arasında akademik 

erteleme davranışı gösterme eğilimi istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bir işte 

çalışıp çalışmama açısından yapılan karşılaştırmaya göre çalışan öğrenciler ile çalışmayan öğrenciler 

arasında akademik erteleme davranışı gösterme eğilimi istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Okudukları fakülte açısından yapılan karşılaştırmaya göre öğrenciler arasında 

akademik erteleme davranışı gösterme eğilimi istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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ÖZET 

Modern dünya, öğrencilere artan bilgi birikimi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte sosyal 
medya, çevrim içi oyunlar gibi pek çok çeldirici de sunmaktadır. Alan yazın incelendiğinde, bu durumdan en 
fazla etkilenen öğrencilerin esnek çalışma ortam ve zamanlarından dolayı üniversite öğrencileri oldukları ve 
üniversite öğrencilerinin “zaman yokluğu” çektikleri görülmektedir. Bu betimsel araştırmanın amacı, lisans 
öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin yaş, cinsiyet, okudukları fakülte, eğitim türü (I. ya da II. öğretim), 
barınma durumları, iş durumları ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre incelenmesidir. Bu amaçla 2015-2016 
akademik yılında Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde okumakta olan ve uygun örnekleme yöntemiyle 
seçilen 342 öğrenciye zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar alt boyutlarından oluşan 
zaman yönetimi ölçeği uygulanmıştır. Buna göre; öğrencilerin ağırlıklı olarak orta düzeyde zaman yönetimi 
becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin yaşları açısından ölçeğin tamamında ve alt boyutlarında 
bir farklılaşma bulunmamaktadır. Cinsiyet açısından yalnızca zaman harcattırıcılar alt boyutunda anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Okudukları fakülte, eğitim türü, barınma ve iş durumları ve yaşadıkları yerleşim 
birimleri açısından zaman yönetimi becerileri arasında tüm ölçek ve alt boyutlarda anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır.  

Anahtar kelimeler: zaman yönetimi, üniversite öğrencileri, değişkenler 

ABSTRACT 

The modern World gives a big opportunity to all students not only to be able to reach rich sources of 
information but also be distracted by many new things like social media, online games, etc. When the literature 
is reviewed, it is seen that it is mostly the university students being affected by this situation because of their 
flexible time and place for studying and they suffer poverty of time. The aim of this study is to investigate time 
management skills of university students and find if there is a statistically significant difference among them in 
terms of their age, gender, faculty, type of education (day/evening) and accommodation, work and hometown. 
Following this aim, 342 students studying in Aksaray University in 2015-2016 academic year and sampled 
through convenient sampling method are given a time management scale consisting of three parts: time 
management, time attitudes and time consumers. The results show that most of the students have medium-level 
time management skills. There is not a statistically significant difference in terms of age either in the whole scale 
or any of the sub-dimensions. There is a significant difference in terms of gender only in time consumers sub-
dimensions. There is not a significant difference in terms of other variables mentioned above either in the whole 
scale or any sub-dimensions.  
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GİRİŞ 

Zaman yönetimi modern dünyamızın en önemli sorunlarından biri olarak görülebilir. 

Üretkenliği, dengeyi ve öz-memnuniyeti sağlayacak şekilde zamanın iyi kullanımını en üst seviyede 

gerçekleştirme şeklinde açıklanabilecek başarılı zaman yönetimi insanların görevlerini/ 

sorumluluklarını tamamlamak için gereken zamanı olması gerekenden az olarak belirlemeleri ya da 

daha küçük getirisi olan ancak daha yakın zamana ait görevleri tamamlamayı uzun dönemli büyük 

getirili olanlara tercih etmeleri gibi nedenlerden oldukça zorlayıcı olabilmektedir (Oettingen, Kappes, 

Guttenberg, & Gollwitzer, 2015). Zaman yönetimi basitçe zamanı planlamadan fazlasıdır; zaman 

kullanımı açısından yüksek seviyede bir farkındalık, hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesi, 

planlanması, gözlemlenmesi ve organize edilmesi gibi davranışları da içermektedir (Eerde, 2015, s. 

313).  

Öğrenciler açısından öğrenmeleri gereken bilgilerle birlikte onların zamanını çalabilecek 

çevrimiçi oyunlar, sosyal medya, oyun platformları gibi çeldiricilerin sayısı ve ulaşılabilirliği de 

giderek artmaktadır. Üniversite öğrencileri açısından da özellikle zamanlarını harcadıkları sosyal 

medya gibi güncel çeldiriciler akademik görevlerini ertelemelerinde önemli bir unsur olabilmektedir. 

Araştırmacılar, öğrencilerin küçük zaman dilimlerini umursamadıklarını ve bu nedenle günümüz 

klişelerinden “zaman yoksunluğu” durumu tarafından ezildiklerini öngörmekte ve öğrencilerin bu 

küçük zaman dilimlerinin doğru planlanması halinde sorumluluklarının yerine getirilmesinin çok daha 

kolay olacağı konusunda uyarılmaları gerektiğini ifade etmektedirler (Bashir, Bashir, & Nazir, 2015). 

Kirillov, Tanatova, Vinichenko ve Makushkin (2015) insanların zaman yönetimini başarının elde 

edilmesi için gerekli görenler; her şeyi akışına bırakıp sonuçta her şeyin olacağına varacağını düşünen 

ve zaman yönetimini gereksiz bulanlar ve zaman yönetimini önemli görseler de bu anlamda değişimi 

sağlayacak konsantrasyonları ve süreklilikleri olmayanlar gibi gruplamanın mümkün olduğunu ve 

üniversite öğrencilerinin de zaman yönetimi davranışları açısından bu üç gruptan birine düştüklerini 

belirtmişlerdir. 

 Problem Durumu 

Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ne seviyededir? Beceri düzeyleri bazı 

değişkenler açısından anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Alt problemler: 

1) Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin dağılımı nasıldır? 

2) Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri hangi (düşük, orta, yüksek) 

seviyededir? 
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3) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında cinsiyetleri açısından anlamlı bir fark 

var mıdır? 

4) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında yaşları açısından anlamlı bir fark var 

mıdır? 

5) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında okudukları fakülte açısından anlamlı 

bir fark var mıdır? 

6) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında eğitim türü (birinci ve ikinci 

öğretim) anlamlı bir fark var mıdır? 

7) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında barınma durumları (devlet yurdu, 

özel yurt, ev) açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

8) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında iş durumları açısından anlamlı bir 

fark var mıdır? 

9) Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri arasında yaşadıkları yerleşim birimi 

(köy/kasaba/ilçe, il ve büyükşehir) açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri açısından kendilerini 

nasıl değerlendirmek olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma yürütülmesinde bu amaca en uygun 

yöntem olan tarama yöntemi kullanılmıştır zira tarama yönteminin amacı bir evrenin özelliklerini 

yansıtmaktır. Araştırmacıların amacı bir evrendeki bireylerin kendilerini bir ya da daha fazla değişken 

açısından nereye koyduklarını bulmaktır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi nadiren evrenin tamamına 

ulaşılır; daha ziyade dikkatlice seçilmiş örneklemden evrene ilişkin çıkarımlarda bulunulur (Fraenkel 

ve Wallen, 2009, s. 398). 

 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracının uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yine 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Zaman yönetimi envanterinde 3 boyutta -Zaman planlaması 

(16 madde), Zamana karşı tutum (7 madde), Zaman harcattırıcılar (4 madde)- toplam 27 madde 

bulunmaktadır. Ölçekten alınan puan arttıkça zaman yönetimi becerilerinin de yükseldiği ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan faktör analizinde ölçeğin bu çalışmada da üç boyutlu bir yapı gösterdiği 

görülmüştür. Güvenirlik sonuçları ölçek geliştirme çalışmasında 0,87 iken bu çalışmada 0,85 olarak 
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belirlenmiştir. Normal dağılım testleri sonucunda verilerin normal dağılım özelliği göstermediği 

belirlendiğinden non-parametrik testler kullanılarak analizler yapılmıştır. 

 Örneklem 

Örneklem sayısını belirlemek için Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2011) tarafından geliştirilen 

örneklem büyüklüğü miktarları tablosundan yararlanılmıştır. Buna göre çalışma evreninde beş bine 

yakın öğrenci olduğundan, örneklem α = 0.05 hata payı için örneklem sayısının 350 olması gerekir. 

Örnekleme yöntemi olarak kazara/uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu tür örnekleme, 

doğrudan doğruya hemen o an ulaşabileceğiniz birimleri kullanmayı içerir (Walliman, 2006, s. 78). 

Örneklem sayısına ulaşabilmek amacıyla 370 ölçek dağıtılmış; geriye 365 toplanabilmiş ve 

toplananlar içerisinden 342’sinin değerlendirmeye uygun olduğu görülmüştür. Örneklemle ilgili 

bilgiler Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo-1 Örneklemin Demografik Özellikleri 
    N %     N % 

Fakülte 

Mühendislik 59 17,3 

Yaş 

18 60 17,5 
Eğitim 64 18,7 19 71 20,8 
Turizm  49 14,3 20 62 18,1 
İİBF 108 31,6 21 77 22,5 
Fen & 
Edebiyat 

62 18,1 22 ve üzeri 72 21,1 

Toplam 342 100 Toplam 342 100 

Barınma 
Durumu 

Devlet 
Yurdu 

112 32,7 

Yaşadığı 
Yer 

Köy/Kasaba/İlçe 91 26,6 

Özel Yurt 110 32,2 
Şehir 120 35,1 

Ev  120 35,1 
Büyükşehir 131 38,3 

Toplam 342 100 Toplam 342 100 

Cinsiyet 
Kadın 181 52,9 

İş Durumu 
Çalışmıyor 282 82,5 

Erkek 161 47,1 Çalışıyor 60 17.5 
Toplam 342 100 Toplam 342 100 

Eğitim 
Türü 

Birinci 257 75,1   
  
  

  
  
  

 
 
 

 
 
 

İkinci 85 24,9 
Toplam 342 100 

 

BULGULAR 

1. Alt problem: Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin dağılımı 
nasıldır? 
Araştırmanın problem durumu üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri yönünden 

güncel durumlarını ortaya koymak olduğundan öğrencilerin her bir madde ile ilgili cevaplarının 

frekans ve yüzdeleri ile madde ortalamaları verilmiştir: 
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Tablo-2 Zaman Planlaması Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 

  

A
sl

a 
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1- Güne başlamadan önce gününüzü planlar mısınız? 
f 59 71 127 55 30 

2,78 
% 17,3 20,8 37,1 16,1 8,8 

2- Hafta başlarında her hafta için bir dizi amaçlar saptar 
mısınız? 

f 41 90 131 50 30 
2,82 

% 12,0 26,3 38,3 14,6 8,8 

3- Her gün planlama için zaman harcar mısınız? 
f 62 104 107 46 23 

2,60 
% 18,1 30,4 31,3 13,5 6,7 

4- Her gün kendiniz için bir takım amaçlar belirler misiniz? 
f 32 80 123 78 29 

2,98 
% 9,4 23,4 36,0 22,8 8,5 

5- Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini 
yapar mısınız? 

f 79 103 82 47 31 
2,56 

% 23,1 30,1 24,0 13,7 9,1 
6- Okul günlerinizde yapmak zorunda olduğunuz 
aktivitelerin programını yapar mısınız? 

f 57 79 117 61 28 
2,78 

% 16,7 23,1 34,2 17,8 8,2 
7- Bir sonraki hafta için ne başarmak istediğiniz net olarak 
belirgin mi? 

f 50 100 103 63 26 
2,75 

% 14,6 29,2 30,1 18,4 7,6 
8- Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih saptar 
mısınız? 

f 47 70 97 77 51 
3,04 

% 13,7 20,5 28,4 22,5 14,9 
9- Çok uğraş gerektiren çalışmalarınız için en iyi zamanınızı 
programlamaya çalışır mısınız? 

f 49 69 123 64 37 
2,92 

% 14,3 20,2 36,0 18,7 10,8 
10- Sizin için önemli tarihleri (sınav tarihleri, ödev teslim 
tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler misiniz? 

f 45 70 88 69 70 
3,14 

% 13,2 20,5 25,7 20,2 20,5 

11- Bir akademik dönem için bir dizi amaç belirler misiniz? 
f 36 72 127 66 41 

3,01 
% 10,5 21,1 37,1 19,3 12,0 

12- Makaleleri şimdi gerekli olmasalar bile gelecekte olabilir 
diye dosyalar/fotokopisini çeker misiniz? 

f 75 68 85 79 35 
2,80 

% 21,9 19,9 24,9 23,1 10,2 
13- Yakın tarihte sınavınız olmasa bile notlarınızı düzenli 
olarak tekrar eder misiniz? 

f 57 89 110 51 35 
2,76 

% 16,7 26,0 32,2 14,9 10,2 
14- Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri boş zaman 
bulduğunuzda yapabilmek için yanınızda taşır mısınız? 

f 62 79 110 57 34 
2,77 

% 18,1 23,1 32,2 16,7 9,9 

15- Önceliklerinizi belirler ve onlara uyar mısınız? 
f 28 70 107 95 42 

3,15 
% 8,2 20,5 31,3 27,8 12,3 

16- Her hafta sizinle ilgili şeyleri önceden bir plan yapmadan 
ve önceden takip etmeden yapar mısınız? 

f 29 81 119 78 37 
3,03 

% 8,5 23,7 34,8 22,2 10,8 
 

Zaman planlaması alt boyutunda en yüksek ortalamaya sahip madde öncelikleri belirleme ve 

onlara uyma ile ilgili olan ölçeğin 15. maddesi olmuştur (X=3,15) ve bu maddenin yüksek çıkması 

zaman yönetimi becerileri açısından olumludur. Ödev teslimi ya da sınav gibi önemli tarihleri bir 

takvim üzerinde işaretleme ile ilgili 10. madde (X=3,14) ile çalışmaları bitirmek için tarih saptamayla 

ilgili olan 8. Madde (X=3,04) yine nispeten yüksek ortalamaya sahip ve zaman yönetimi açısından 

olumlu anlama sahip maddelerdir. Bu alt boyutta en düşük ortalamaya sahip madde günlük planlama 

yapıp yapılmadığını sorgulayan 5. madde (X=2,56) olmuştur ve bu madde ile ilgili ortalamanı düşük 

olması zaman yönetimi açısından olumsuzluk teşkil etmektedir. Benzer anlam taşıyan ve her gün 

planlama için zaman harcanıp harcanmadığını sorgulayan ölçeğin 3. Maddesinin ortalaması (X=2,60) 

da düşüktür (Tablo-2). 
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Tablo-3 Zamana Karşı Tutum Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 
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17- Zamanınızı yapıcı olarak kullanır mısınız? 
f 31 54 135 77 45 

3,15 
% 9,1 15,8 39,5 22,5 13,2 

18- Zamanınızı planlama konusunda kendinizi geliştirmeye ihtiyaç 
duyuyor musunuz? 

f 41 38 108 86 69 
3,30 

% 12,0 11,1 31,6 25,1 20,2 
19- Genel olarak kendi zamanınızı kendinizin planladığınızı hisseder 
misiniz? 

f 20 57 108 93 64 
3,36 

% 5,8 16,7 31,6 27,2 18,7 
20- Genellikle amaçlarınızın hepsini size verilen hafta içerisinde 
çoğunlukla başarabileceğinizi düşünür müsünüz? 

f 24 64 110 83 61 
3,27 

% 7,0 18,7 32,2 24,3 17,8 

21- Küçük kararları çabucak verebiliyor musunuz? 
f 23 47 90 79 103 

3,56 
% 6,7 13,7 26,3 23,1 30,1 

22- İnsanlara hayır diyememekten, kendinizi sık sık okul işlerinizi 
engelleyen işlerle meşgul durumda bulur musunuz? 

f 55 69 106 54 58 
2,97 

% 16,1 20,2 31,0 15,8 17,0 
23- Yapacak bir işiniz yoksa kendinizi uzun süre bekliyor durumda 
bulur musunuz? 

f 36 66 136 69 35 
3,00 

% 10,5 19,3 39,8 20,2 10,2 
 

Zamana karşı tutum alt boyutunda yer alan 7 maddeden altısında ortalama üç ve üzerindedir. 

Ortalaması en düşük olan madde ölçeğin 22. maddesidir (X=2,97) ve zaman yönetimi ile diğer 

insanlarla olan ilişkiler arasındaki tercihte insanların isteklerini reddedip zamanı kendin için 

kullanmayla ilgilidir. Bu maddenin ortalamasının düşük olması ölçek açısından olumludur. Bu alt-

boyutta en yüksek ortalamaya sahip madde ölçeğin 21. Maddesidir (3,56) ve küçük kararları almada 

hızlı davranıp zaman kaybetmemekle ilgilidir. Öğrencilerin zamanı kendileri planlamaları ile ilgili 

olan 19. madde (X=3,36) ile zaman planlama konusunda bireysel gelişime ihtiyaç duyma ile ilgili olan 

18. Maddenin () de ortalamaları yüksektir (Tablo-3). 

Tablo-4 Zaman Harcattırıcılar Alt-boyutuna İlişkin Bulgular 
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24- Normal bir okul gününde, okul işlerinden daha çok kendi özel 
işlerinize zaman harcar mısınız? 

f 39 66 125 73 39 
3,02 

% 11,4 19,3 36,5 21,3 11,4 
25- Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder 
misiniz? 

f 85 76 96 48 37 
2,64 

% 24,9 22,2 28,1 14,0 10,8 

26- Günde ortalama bir paket sigara içiyor musunuz? 
f 156 50 66 32 38 

2,26 
% 45,6 14,6 19,3 9,4 11,1 

27- Önemli okul ödevinin teslim gününden bir gece önce hala onun 
üzerinde çalışır mısınız? 

f 34 54 91 95 68 
3,32 

% 9,9 15,8 26,6 27,8 19,9 
 

Zaman harcattırıcılar alt-boyutu olumsuz maddelerden oluşmaktadır. Bu alt boyutta en yüksek 

ortalamaya sahip madde ölçeğin son maddesidir (X=3,32) ve görevleri yerine getirmek için son tarihin 

son anlarına kadar çalışmakla ilgilidir. Ortalaması yüksek diğer bir madde ise 24. maddedir (X=3,02) 

ve okul gününde okulla ilgili işleri yapmaktan ziyade kişisel işlerle ilgilenilmesini sorgulamaktadır 

(Tablo-4). 
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2. Alt problem: Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri hangi (düşük, orta, 

yüksek) seviyededir? 

Tablo-5 Zaman Yönetimi Becerilerinin Seviyelere Göre Dağılımı 
Zaman Yönetimi  N % 
Düşük 31 9,1 
Orta 268 78,4 
Yüksek 43 12,5 
Toplam 342 100 

  

Ölçekten aldıkları puanlara göre üç aralığa (düşük-orta-yüksek) ayrılan öğrencilerle ilgili 

bulgular Tablo-5’te verilmiştir. Buna göre öğrencilerin büyük çoğunluğu (N=268; %78,4) orta 

düzeyde zaman yönetimi becerilerine sahipken yüksek becerilere sahip 43 (%12,5) düşük becerilere 

sahip 31 (%9,1) öğrenci bulunmaktadır. 

Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri cinsiyetleri açısından karşılaştırıldığında 

aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Tablo-6 Cinsiyete Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 
  Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı M-W U p 

ZY_Toplam 
Kadın 181 170,85 30923,50 

14452,500 ,897 Erkek 161 172,23 27729,50 
Toplam 342 

  

Zaman_Planlaması 
Kadın 181 172,59 31239,00 

14373,000 ,829 Erkek 161 170,27 27414,00 
Toplam 342 

  

Zaman_Tutumları 
Kadın 181 175,88 31833,50 

13778,500 ,384 Erkek 161 166,58 26819,50 
Toplam 342 

  

Zaman_Harcattırıcılar 
Kadın 181 154,77 28013,50 

11542,500 ,001** Erkek 161 190,31 30639,50 
Toplam 342 

  
**p<,05 

Tablo-6’da görüldüğü üzere, cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmada yalnızca zaman 

harcattırıcılar alt-boyutunda anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p=,001; p<,05). Bu alt boyutta 

kadın öğrencilerin (N=181) sıra ortalaması (SO) 154,77 ve sıra toplamı (ST) 28013,50 iken erkek 

öğrencilerin (N=161) SO 190,31 ve ST 30639,50 olduğu görülmektedir (Tablo-7). Dolayısıyla erkek 

öğrencilerin zaman harcattırıcılardan kadın öğrencilere göre istatistiki olarak anlamlı bir biçimde daha 

fazla etkilendikleri görülmektedir. 

4. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri yaşları açısından karşılaştırıldığında 

aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 
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Tablo-7 Yaş Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 

 

Tablo-7’de görüldüğü üzere, yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçlarına göre ölçeğin tamamında 

ve alt-boyutlarda yaş açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Yaş değişkenine ilişkin 

istatistiki veriler incelendiğinde örneklem sayılarının bir birine yakın olduğu; sıra ortalamaları 

arasındaki farkın ise istatistiki açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

5. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri okudukları fakülte açısından 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Tablo-8 Fakülte Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 

  Yaş N Sıra Ortalaması 
Chi-
Square 

p 

ZY_Toplam 

18  60 159,84 

1,471 ,832 

19  71 176,14 
20  62 168,70 
21  77 171,42 
22 ve üzeri 72 179,14 
Toplam 342 

 

Zaman_Planlaması 

18  60 164,66 

1,032 ,905 

19  71 179,03 
20  62 168,87 
21  77 167,57 
22 ve üzeri 72 176,24 
Toplam 342  

Zaman_Tutumları 

18  60 147,08 

5,305 ,257 

19  71 169,16 
20  62 179,61 
21  77 183,23 
22 ve üzeri 72 174,63 
Toplam 342 

 

Zaman_Harcattırıcılar 

18  60 165,98 

3,003 ,557 

19  71 167,75 
20  62 157,61 
21  77 181,72 
22 ve üzeri 72 180,82 
Toplam 342 

 

  Okul N Sıra Ortalaması Chi-Square p 

ZY_Toplam 

Mühendislik Fak. 59 179,89 

3,395 ,494 

Eğitim Fak. 64 153,62 
Turizm Fak. 49 184,41 
İİBF 108 172,73 
FEF 62 169,64 
Toplam 342  

Zaman_Planlaması 

Mühendislik Fak. 59 175,26 

6,828 ,145 

Eğitim Fak. 64 145,56 
Turizm Fak. 49 192,29 
İİBF 108 172,61 
FEF 62 176,34 
Toplam 342 

 
Zaman_Tutumları Mühendislik Fak. 59 174,81 2,562 ,634 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öğrencilerin okudukları fakülte açısından zaman yönetimi becerileri arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal-Wallis testi sonucuna göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Tablo-8). 

6. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri eğitim türü (birinci ve ikinci öğretim) 

açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Birinci ya da ikinci öğretimde okuma değişkenine açısından zaman yönetimi becerilerinde 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney-U testi 

sonuçlarına göre eğitim türü değişkeni ölçeğin tamamında ya da alt-boyutlarda anlamlı bir farklılığın 

kaynağı değildir (Tablo-9).  

Tablo-9 Eğitim Türü Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 

  Eğitim türü N Sıra Ortalaması 
Sıra 
Toplamı 

M-W U p 

ZY_Toplam 

Birinci 
Öğretim 

257 168,61 43334,00 

10181,000 ,348 İkinci 
Öğretim 

85 180,22 15319,00 

Toplam 342 
  

Zaman_Planlaması 

Birinci 
Öğretim 

257 169,90 43663,50 

10510,500 ,602 İkinci 
Öğretim 

85 176,35 14989,50 

Toplam 342   

Zaman_Tutumları 

Birinci 
Öğretim 

257 170,64 43855,00 

10702,000 ,780 İkinci 
Öğretim 

85 174,09 14798,00 

Toplam 342 
  

Zaman_Harcattırıcılar 

Birinci 
Öğretim 

257 167,43 43029,00 

9876,000 ,183 İkinci 
Öğretim 

85 183,81 15624,00 

Toplam 342 
  

 

7. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri barınma durumları (devlet yurdu, 

özel yurt, ev) açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Eğitim Fak. 64 181,52 
Turizm Fak. 49 155,55 
İİBF 108 175,43 
FEF 62 163,77 
Toplam 342 

 

Zaman_Harcattırıcılar 

Mühendislik Fak. 59 186,92 

6,393 ,172 

Eğitim Fak. 64 174,26 
Turizm Fak. 49 189,06 
İİBF 108 165,86 
FEF 62 149,94 
Toplam 342 
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Tablo-10 Barınma Durumu Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 

 

Tablo-10’da görüldüğü üzere, yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre barınma durumu 

değişkeni açısından ölçeğin tamamında ya da alt-boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

8. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri iş durumları (çalışan ve çalışmayan) 

açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

Tablo-11 İş Durumu Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları  

 

 Bir işte çalışıp çalışmama değişkenine açısından zaman yönetimi becerilerinde istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney-U testi 

sonuçlarına göre ölçeğin tamamında ya da alt-boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

(Tablo-11).  

9. Alt problem: Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri yaşadıkları yerleşim birimi 

(köy/kasaba/ilçe, il ve büyükşehir) açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark var mıdır? 

  Barınma N Sıra Ortalaması Chi-Square p 

ZY_Toplam 

Devlet Yurdu 112 171,39 

1,362 ,506 
Özel Yurt 110 179,50 
Öğrenci Evi 120 164,27 
Toplam 342 

 

Zaman_Planlaması 

Devlet Yurdu 112 170,08 

1,867 ,393 
Özel Yurt 110 181,40 
Öğrenci Evi 120 163,75 
Toplam 342 

 

Zaman_Tutumları 

Devlet Yurdu 112 189,82 

5,852 ,054 
Özel Yurt 110 164,72 
Öğrenci Evi 120 160,61 
Toplam 342 

 

Zaman_Harcattırıcılar 

Devlet Yurdu 112 156,14 

4,136 ,126 
Özel Yurt 110 180,86 
Öğrenci Evi 120 177,26 
Toplam 342 

 

  İş durumu N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı M-W U p 

ZY_Toplam 
Çalışmıyorum 282 170,88 48187,00 

8284,000 ,800 Yarı zamanlı bir işim var 60 174,43 10466,00 
Toplam 342 

  

Zaman_Planlaması 
Çalışmıyorum 282 170,29 48021,50 

8118,500 ,623 Yarı zamanlı bir işim var 60 177,19 10631,50 
Toplam 342 

  

Zaman_Tutumları 
Çalışmıyorum 282 174,27 49144,50 

7678,500 ,260 Yarı zamanlı bir işim var 60 158,48 9508,50 
Toplam 342 

  

Zaman_Harcattırıcılar 
Çalışmıyorum 282 171,13 48260,00 

8357,000 ,882 Yarı zamanlı bir işim var 60 173,22 10393,00 
Toplam 342 
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Tablo-12’de görüldüğü üzere, yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre iş durumu 

değişkeni açısından ölçeğin tamamında ya da alt-boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

Tablo-12 İş Durumu Değişkenine Göre Farklılaşmayı Belirlemeye Yönelik Test Sonuçları 

  
Yerleşim N Sıra 

Ortalaması 
Chi-Square 

p 

ZY_Toplam 

Köy/Kasaba/İlçe 91 173,37 

2,417 ,299 
Şehir 120 160,78 
Büyükşehir 131 180,02 
Toplam 342  

Zaman_Planlaması 

Köy/Kasaba/İlçe 91 166,28 

2,586 ,274 
Şehir 120 163,64 
Büyükşehir 131 182,32 
Toplam 342  

Zaman_Tutumları 

Köy/Kasaba/İlçe 91 179,76 

,872 ,647 
Şehir 120 168,30 
Büyükşehir 131 168,69 

Toplam 342  

Zaman_Harcattırıcılar 

Köy/Kasaba/İlçe 91 178,42 

1,620 ,445 
Şehir 120 162,48 
Büyükşehir 131 174,96 

Toplam 342  
 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma Aksaray Üniversitesi’nde 2015-2016 yılında okumakta olan çeşitli fakültelerden 

342 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin zaman yönetimi açısından da büyük oranda orta düzeyde 

becerilere sahip oldukları görülmüş ve zaman yönetimi ölçeği ortalaması 79,76 (standart sapma: 

14,82) olarak hesaplanmıştır. Zekioğlu, Erdoğan ve Türkmen (2015) 74 sporcu öğrencinin zaman 

yönetimi puan ortalamalarını 81,10 (standart sapma: 14,69); Yavaş, Öztürk, Açıkel ve Özer (2012) ise 

420 tıp fakültesi öğrencisinin zaman yönetimi puan ortalamalarını 79,06 (standart sapma: 14,07) 

olarak belirlemişlerdir. Sonuçlar benzerlik göstermektedir. İncelenen demografik değişkenlerden 

yalnızca ölçeğin «Zaman Harcattırıcılar» alt boyutunda cinsiyet açısından kadınlar lehine anlamlı bir 

fark görülmüştür. Erkek katılımcıların puanları bu alt boyutta istatistiki olarak anlamlı bir biçimde 

daha yüksektir; bu grup zaman harcattırıcılardan daha fazla etkilenmektedir. Araştırma kapsamında ele 

alınan diğer değişkenler olan yaş, fakülte, eğitim türü (birinci ya da ikinci öğretim), barınma durumu 

(devlet yurdu, özel yurt, ev), iş durumu ve yaşadıkları yerleşim birimi açısından ölçeğin tamamında ya 

da alt boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada günümüz eğitim anlayışında giderek önem kazanan sosyal-duygusal öğrenmenin 
öğrenme-öğretme sürecindeki yeri ve önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Çocuk ve gençlerin duygularını 
anlamak ve yönetmek için bilgi, tutum ve becerileri edinme ve etkili şekilde kullanma, pozitif hedefler belirleme 
ve bu hedeflere ulaşmak için çaba harcama, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma, pozitif ilişkiler 
kurma ve sürdürme ve etkili kararlar alma süreci olarak tanımlanan sosyal-duygusal öğrenme, özfarkındalık, 
özyönetim, sosyal farkındalık, ilişki kurma ve karar alma yeterlik alanlarından oluşmaktadır. Bu alanda yapılan 
çalışmalar sosyal-duygusal öğrenmenin akademik başarıya olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, 
sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin sosyal-duygusal öğrenmeye ilişkin farkındalıklarının artırılarak bu 
konuda bilgilendirilmeleri öğrencilerin sosyal başarıları ile birlikte akademik başarılarının artması bakımından 
önem taşımaktadır. 

ABSTRACT 

In this study, the importance of social-emotional learning in the teaching-learning process was 
emphasised. Social-emotional learning (SEL) is a process in which children and adults acquire and apply the 
knowledge, attitudes, and skills necessary to understand and manage emotions, set and achieve positive goals, 
feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions. 
SEL consists of five competencies named as: self-awareness, self-management, social awareness, relationship 
skills and responsible decision making. Studies on SEL reveals that it contributes to academic achievement. 
Therefore, to enhance students academic achievement as well as help them to develop their social-emotional 
skills, teachers' awareness of SEL should be increased. 
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Günümüzde öğretmenlerden, öğrencilerin problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi 

becerilerini geliştirmenin yanında, çocukları günlük yaşam da karşılaştıkları problemleri etkili bir 

biçimde çözebilecek, grup içinde çalışabilecek ve sosyal ilişkiler geliştirebilecek şekilde yetiştirmeleri 

beklenmektedir (Boyd ve diğerleri 2005). Bu durum bize çocuğun eğitiminde bilişsel becerilerin 

yanında sosyal-duygusal gelişimini de dikkate almamız gerektiğini göstermektedir. Yapılan 

araştırmalar okullarda öğrencilerin yalnız bilişsel gelişimine odaklanmanın akademik başarıyı 

geliştirmede yeterli olmadığını, akademik başarının sağlanmasında çocukların sosyal-duygusal 

becerilerinin de önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır (Greenberg ve diğerleri 2003; Payton ve 

diğerleri, 2008; IELDS, 2013). Böylelikle, öğrenme-öğretme sürecinde sosyal-duygusal öğrenmenin 

öneminin attığı görülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada sosyal-duygusal öğrenmenin öğrenme-

öğretme sürecindeki yeri ve önemini ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Sosyal-duygusal öğrenme, çocuk ve gençlerin duyguları anlamak ve yönetmek için bilgi, 

tutum ve becerileri edinme ve etkili şekilde kullanma,  pozitif hedefler belirleme ve bu hedeflere 

ulaşmak için çaba harcama, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma, pozitif ilişkiler kurma, 

sürdürme ve etkili kararlar alma süreci olarak tanımlanmaktadır (Colloborative for Academic, Social 

and Emotional Learning, [CASEL] 2013). Bu doğrultuda, sosyal-duygusal öğrenme özfarkındalık 

becerisi, özyönetim becerisi, sosyal farkındalık becerisi, ilişki kurma becerisi ve etkili karar alma 

becerisi olmak üzere beş yeterlik alanına ayrılmıştır (CASEL, 2013). Özfarkındalık becerisi bireyin 

kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmasını ifade eder. Özyönetim becerisi ise duygu, düşünce ve 

davranışlarını kontrol edebilme olarak açıklanmaktadır. Sosyal farkındalık becerisi başka bireylerle 

empati kurabilmeyi vurgularken; ilişki kurma becerisi diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurma ve 

sürdürme, etkili karar alma becerisi ise başkalarının iyiliğini de düşünerek karar alma olarak 

açıklanmaktadır. 

Bu açıklamalara ek olarak, araştırmacılar sosyal-duygusal öğrenmenin çocukların etkili bir 

biçimde öğrenmeleri için yaşamlarındaki sosyal-duygusal durumları anlamaları, düzenlemeleri ve 

ifade etmelerini gösteren becerileri kazanmayı ifade ettiğini vurgulamışlardır (Benson, 2006; Catalano 

ve diğerleri, 2002; Eliot, 1997; Guerra ve Bradshaw, 2008; Kabakçı ve Totan, 2013; Weissberg ve 

diğerleri 2003). Pozitif ve negatif tüm duyguları deneyimleme, yönetme, ifade etme, diğer çocuklar ve 

yetişkinler ile yakın ilişkiler geliştirme, çevreyi açıkça ifade etme ve öğrenme sosyal-duygusal 

öğrenmenin konusudur (Cohen ve diğerleri, 2005). Sosyal-duygusal öğrenme çocukların duyguları, 

düşünceleri, ilişkileri, ahlak gelişimi ve fiziksel gelişimini, refah ve okul başarısı ile birlikte alan bir 

öğrenme sürecini içerdiğinden nitelikli öğrenme-öğretme sürecinin önemli bir parçasıdır (Esen-Aygün 

ve Şahin-Taşkın, 2016). Günümüz toplumlarının okullardan beklentisi, çocuklara okuma-yazma, 

matematik, fen, tarih, yabancı dil, sanat ve benzeri akademik alanlarda uzmanlık sağlamalarıdır 

(Greenberg ve diğerleri, 2003). Bununla beraber, aileler, eğitimciler ve öğrencilerden oluşan geniş bir 
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toplumsal tabaka okulların sosyal-duygusal yeterliliği geliştirecek uygulamalara da yer vermesi 

gerektiği görüşündedir (Metlife, 2002; Public Agenda, 1994, 1997, 2002; Rose ve Gallup, 2000). 

Çünkü, pek çok çocuk, kendini, duygularını ve isteklerini ifade etme, duyguları ile baş etme, dinleme, 

paylaşımda ve işbirliğinde bulunma gibi birçok beceriden yoksun olarak okula gelmektedir (Türnüklü, 

2004). Oysa, çocukların okulda elde ettikleri akademik başarı yaşam doyumunu sağlamada tek başına 

yeterli değildir (Cohen, 1999). Bu nedenle, akademik başarının yanı sıra duygusal ve sosyal 

becerilerin etkili olarak yönetilmesi anahtar yaşam becerisi olarak görülmektedir (Elias ve diğerleri, 

1997).  

Sosyal-duygusal öğrenme alanında yapılan çalışmalar sosyal-duygusal gelişimi yüksek 

öğrencilerin okuma-yazma (Ashdown ve Bernard, 2011; Cohen, 2006; Elias, 2006; Elias ve Haynes, 

2008; Zins ve diğerleri, 2004), matematik  (Elias, Zins, Graczyk ve Weissberg, 2003; Zins,  

Bloodworth, Weissberg ve Walberg, 2004), fen bilimleri (Cohen, 1999; Greenberg, Weissberg, 

O'Brien, Zins, Fredericks, Resnik ve Elias, 2003) ve sosyal bilimler (Cohen, 1999; Roeser ve diğerleri, 

2000) alanlarında daha başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışmalar sosyal-duygusal 

öğrenmenin yalnızca psikoloji alanında değil bilişsel öğrenme alanında da etkili olduğunu 

göstermektedir (CASEL, 2013; Cohen, 1999; Greenberg ve diğerleri, 2003; Zins ve diğerleri, 2004). 

Ancak, öğrenmeye ilişkin yapılan araştırmaların çocuğunun çocuğun bilişsel gelişimine odaklandığı 

anlaşılmaktadır (Aşilioğlu, 2008; Kablan, 2012; Keefe, 1991; Koç ve Demirel, 2008; Montague, 1992; 

Riding ve Sadler-Smith, 1997). Örneğin; bilişsel öğrenme stratejilerinin matematik başarısı üzerindeki 

etkisi (Montague, 1992), bilişsel öğrenme ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki (Riding ve Sadler-

Smith, 1997) ya da eleştirel okumanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi (Aşilioğlu, 2008) gibi bilişsel 

öğrenmeyi ele alan pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak, gelişimin bir bütün olduğu dikkate alındığında 

(Bacanlı, 2004; Senemoğlu, 2005; Yeşilyaprak, 2004) çocukların sosyal-duygusal gelişimlerinin yeteri 

kadar dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Oysa, günümüzde yürürlükte olan öğretim programlarının 

öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini kullanabilecekleri öğrenme ortamlarının oluşturulmasının 

gerekliliğine dikkati çektikleri görülmektedir. Örneğin, ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda 

uygulanan öğretim programlarının yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak işbirlikli öğrenmeyi 

vurguladığı görülmektedir. İşbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulması öğrencilerin sosyal 

etkileşimlerinin arttırılması (Gök, Doğan, Doymuş ve Karaçöp, 2009), öğrenciler arasında güçlü bir 

duygusal bağ oluşturulması, öğrencilerin kendine olan güvenlerinin artması ve kendilerini etkili bir 

biçimde ifade etmeleri açısından önemlidir (Yıldız, 1999). Bu doğrultuda, işbirlikli öğrenme ortamları 

öğrencilerin okul başarısına ilişkin bilişsel becerilerinin yanında onların sosyal ve duygusal öğrenme 

becerilerini de içermektedir. 

Araştırmalar, sosyal-duygusal bakımdan yeterli gelişim göstermeyen öğrencilerin davranış 

problemleri gösterdiğini dolayısıyla sosyal beceri ve akranlarıyla işbirliği konusunda sıkıntı 
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yaşadıklarını vurgulamaktadır. Bu sebeple, öğretim programlarının nitelikli bir biçimde 

uygulanmasında ve akademik başarının sağlanmasında sosyal-duygusal öğrenmenin önemi göz ardı 

edilemez.  

Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin çocukların okula hazırlanma ve okul başarısını 

attırmadaki önemi giderek artmaktadır (Denham ve Brown, 2010). Buna ek olarak, okulların çocuklara 

sunması gereken, sınıfta, aile içinde ve toplumda kullanabilecekleri entelektüel ve pratik araçlar 

sunmaktadır (Elias, 2006). Böylelikle, değişen eğitim anlayışı ile çocukların bilişsel becerilerin 

yanında sosyal-duygusal öğrenme becerilerini edinmeleri büyük önem kazanmıştır (Elias, 2006). 

Bu gelişmeler ışığında, son yıllarda sosyal-duygusal gelişimin çok yönlü faydalarından 

hareketle; okul, aile ve toplumu bir araya getirmek, sorunların üstesinden gelmek ve eğitimde kaliteyi 

arttırmak amacıyla okullarda sosyal-duygusal öğrenme programlarına yer verilmesinin gerekliliği 

birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (Adelman ve Taylor, 2000; Boyd ve diğerleri, 2005). 

Bu doğrultuda, dünyada birçok ülkede sosyal-duygusal öğrenme programları geliştirilerek okul öncesi 

eğitim kurumları ile birlikte ilk ve orta dereceli kurumlarda uygulanmaya başlanmıştır (Diekstra, 

2008; Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, Fredericks, Resnik, & Elias, 2003; Wilson, Gottfredson, 

& Najaka, 2001; Weissberg, Kumpfer, & Seligman, 2003; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004). 

CASEL (2013) sosyal-duygusal öğrenme programlarının etkili olabilmesi için okul öncesi dönemden 

lise dönemine kadar süreklilik göstermesi gerektiğini belirtmektedir. Sosyal-duygusal öğrenme 

programları, bazı özel gruplara, yaşa ve uygulandığı bölgeye göre öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını 

dikkate alarak sosyal-duygusal gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte, bazı 

programların sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin öğrencilerin akademik başarılarına olan  katkısını 

vurguladığı görülmüştür. Örneğin, You Can Do It!, 4Rs ve RULER gibi programlar öğrencilerin 

sosyal-duygusal gelişimlerini artırarak akademik başarıyı arttırmayı hedeflemişlerdir.  

Sosyal-duygusal öğrenme alanında dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ülkemizde de 

2012-2013 akademik yılından itibaren Duygusal ve Sosyal Gelişim dersi 1-8. sınıflar için Talim 

Terbiye Kurulu tarafından yürürlüğe konmuştur (TTKB, 2012). Bu programda, sınıf öğretmenlerinin 

sosyal-duygusal öğrenmeye ilişkin sorumluluk alabilmeleri ve böylece, öğretilen içeriğin hem günlük 

olarak verilmesi hem de uzun dönemde pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu programla 

çocukların sosyalleşmesinin öncelikli bir ihtiyaç olduğu ve bu dönemde edinecekleri sosyal-duygusal 

becerilerin ergenlik dönemine ulaştıklarında günlük yaşam sorunlarıyla baş etmede önemli olacağı 

vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak, öğretmenlerin sosyal-duygusal öğrenmeye ilişkin 

farkındalıklarının artırılarak bu konuda bilgilendirilmeleri öğrencilerin sosyal-duygusal bakımdan 

gelişimlerinin sağlanmasına ve dolayısıyla akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin eğitim sendikalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. 
Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu, Çankırı ve Ankara illerinde 
görevli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli 318 öğretmenden oluşmaktadır. Okul ve öğretmenlerin 
seçiminde ulaşılabilir örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 173’ü 
Ankara’dan (Altındağ, ilköğretim 32, ortaöğretim 25; Çankaya, ilköğretim 26, ortaöğretim 24; Yenimahalle, 
ilköğretim 38, ortaöğretim 28), 145’ü Çankırı’dan (merkez ilçeden ilköğretim 75; ortaöğretim 70) seçilmiştir. 
Araştırmada iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır.  Birinci bölümde öğretmenlerin cinsiyeti, 
sendikaya üyelik durumu, çalıştığı kurum ve hizmet yılı ile ilgili çoktan seçmeli 4 soru yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise eğitim sendikalarıyla ilgili görüşlere ilişkin 25 maddelik ölçek yer almaktadır. Veri toplama aracının 
geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,  öğretmenler eğitim sendikalarına 
ilişkin toplam 18 olumlu görüşün hepsine kararsız kalmışlardır. Öğretmenler 7 olumsuz görüşten 6’sına karasız 
kalmışlar, birine ise katılmamışlardır. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. Kadın öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma 
düzeylerinin aritmetik ortalaması erkek öğretmenlerden daha yüksektir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına 
ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sendikaya 
üye olan öğretmenlerin olumlu görüşlere katılma düzeyi sendikaya üye olmayan öğretmenlerden daha yüksektir. 
Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşleri çalıştığı kuruma göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenler eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşleri hizmet yıllarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşleri hizmet 
yıllarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sendika, sendikal haklar, kamu çalışanı 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to determine the views of the teachers about the education syndicate. The 
model of the research is the descriptive research model. The study group consists of 318 teachers in primary and 
secondary schools in Ankara and Çankırı. It has been used from accessible sampling method in the selection of 
schools and teachers in the study group. 173 teachers work in Ankara (Altındağ, primary schools 32, secondary 
schools 25; Çankaya, primary schools 26, secondary schools 24, Yenimahalle, primary schools 38, secondary 
schools 28) and 145 teachers work in Çankırı (central districts, primary schools 75, secondary schools 70) in the 
study group. Data collection tool that consists of two parts was used in order to collect data of the research. The 
first part has 4 multiple choice questions about the length of service, the institution, the syndicate membership 
status and the gender of teachers.  The second part has 25-point scale for the opinion of teachers about the 
education syndicate. The validity and reliability of the data collection tool was performed. As a result of this 
research, teachers were undecided in all a total of 18 positive views on the education syndicate. Teachers were 
undecided in 6 out of 7 negative views and were not join 1 out of 7 negative. The views on the education 
syndicate of teachers show a meaningful difference between genders. Arithmetic average of the participation 
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level of women teachers to positive opinion about the education syndicate is higher than male teachers. The 
participation levels to positive views on the education syndicate of teachers show a meaningful difference in 
terms of syndicate membership status. The participation level to negative views on the education syndicate of 
teachers (who are members to education syndicate) are no meaningful differences in terms of the syndicate 
membership. The views on the education syndicate of teachers show no meaningful difference in terms of their 
work’s institution. The positive views on the education syndicate of teachers show a meaningful difference in 
terms of their length of service. However, the negative views on the education syndicate of teachers show no 
meaningful difference in terms of their length of service. 

Keywords: Syndicate, syndicate rights, public employees 

 
 

GİRİŞ 

Sendika kavramı ilk defa Roma ve Yunan hukuk sisteminde kullanılmıştır. Bu dönemde 

kullanılan “syndic” kavramı, bir birliğin (site’nin) temsilini sağlamakla görevli kimseleri ifade 

etmiştir. Günümüzde ise sendika kavramı sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Sendika, 

işgörenlerin, çalışma hayatına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını, haklarını korumak ve 

geliştirmek amacıyla kurdukları örgütlere denilmektedir (Güneş, 2013). Sendika, işgörenlerin ortak 

ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel 

kişiliğe sahip kuruluşlardır. Ortak bir amaç ve dayanışma bağlamında oluşan ve belirli amaçlara 

yönelik kolektif birlikteliktir. Sendikalar, emek yaşamının her alanında kanunlar çerçevesinde 

kurulabilir. Bu alanlardan biri de eğitimdir (Eraslan, 2012). Sendikaların belirli bir siyasi partinin 

maddi veya manevi vesayeti altına girmeden üyelerinin çıkarlarını koruyup geliştirmesi gerekir. Bu 

politikayı benimseyen sendikalar, bütün siyasi partilerle eşit mesafede bulunurlar ve siyasal olaylara 

karşı tarafsız olarak yaklaşırlar (Özaydın ve Han, 2014).   

Sendika, işgörenlerin için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve 

iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir. Sendika, diline, dinine, rengine, siyasi görüşüne 

bakmaksızın bütün işgörenleri kapsayan bir kitle örgütüdür. Sendika işgörenlerin ortak hak ve çıkarlar 

uğruna birliğini sağlayan ekonomik ve demokratik örgütlerdir.  Sendika, çalışanların birliğini etkin bir 

güce dönüştüren mekanizmalardır.  Sendikalar, çalışma hayatında işgörenlerin kurumla 

bütünleşmesini sağlayacak çok önemli kurumsal yapılardır. Sendikalar günümüzün değişen 

koşullarına ayak uydurarak varlıklarını sürdürebilmek için işbirlikçi sendikacılığa doğru kayma 

eğilimindedirler (Aymankul, 2005). Sendikalar hem işçi hem de işverenlerin kurabilecekleri örgütler 

olmalarına rağmen işçilerin işverenler karşısındaki hak ve menfaat mücadeleleri sonucunda ilk işçiler 

tarafından kurulmuşlardır. Sendikalar, işçiler arasında birlikten güç doğacağı inancı çerçevesinde 

kurulmuşlardır. İşçiler sendikalar vasıtasıyla işveren karşısında daha güçlü olup çalışma koşulları ile 

ilgili düzenlemelerde etkili olabileceklerine inanmışlardır (Uçar, 2010).  
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Örgütlenme hakkı kişinin içinde yaşadığı topluma ve toplumsal yaşama katılımını sağlayan en 

önemli haklardan biridir. Çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan örgütlenme 

hakkı aynı amaç için bir araya gelen bireylerin çıkarlarını daha güçlü bir şekilde savunmasına imkân 

sağlar. Sendikal hak anlamında örgütlenme ise; çalışanların, çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını 

çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak ve geliştirmek için bir araya gelmeleri olarak 

tanımlanabilir. Bu anlamda örgütlenme başlangıçta işçiler arasında oluşmuş daha sonra kamu 

görevlilerini de etkilemiştir (Güneş, 2013). Sendikalar sanayi devrimi sonrası ortaya çıkmış ve 

çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır (Selamoğlu, 2003). 

Kamu görevlileri sendikalarının anayasal ve yasal düzeyde güvenceye kavuşturulması, ikinci dünya 

savaşından sonraya rastlamaktadır. (Güneş, 2013).  

Sanayileşme ile birlikte toplumsal yapı içerisinde güçlü bir sosyal taraf olarak kendini kabul 

ettiren sendikal hareketin tarihsel sorumluluğu üç temel fonksiyon içermektedir. Bunlar; ekonomik 

fonksiyon, demokratik temsil fonksiyonu ve sosyal fonksiyondur. Bu fonksiyonlar hiç şüphesiz 

karşılıklı etkileşim içerisinde bir bütün oluşturmakta ve sendikal hareketin, demokratik toplumun 

güçlü bir sosyal tarafı olduğunu vurgulamaktadır. (Selamoğlu, 2003). Sendikal örgütlenmeden önce iş 

koşullarına itiraz, yardımlaşma dernekleri ve meslek sandıkları aracılığıyla olmuştur. Bugünkü 

anlamda sendikal örgütlenme ise mesleki sendikalardan genel sendikalara doğru bir evrim geçirmiştir. 

Sendikal örgütlenme, iş yeri temsilciliği, şube ya da bölge merkezleri ve genel merkez çatısı altında 

toplanmaktadır. Türkiye’de özgür sendikacılık, toplu ilişkiler düzenine hareket kazandıran yeterli 

sayıda işçi kesiminin oluşmasına, siyasi rejimin giderek demokratikleşmesine paralel olarak gelişme 

fırsatı bulmuştur  (Mahiroğulları, 2001).   

Sendika özgürlüğü, Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” başlığı altında 51. 

maddede düzenlenmektedir. Ayrıca bu özgürlük 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’nun 17.  ve 19. maddesiyle de teyit edilerek yasal düzeyde korunmaktadır. Sendika özgürlüğü 

bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü olarak ikiye ayrılır. Bireysel sendika özgürlüğü kavramı ilk 

olarak bir sendikaya özgürce üye olabilme hususunu, ikinci olarak da sendika kurma özgürlüğünü 

içerir. Anayasanın 51. maddesine göre, çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendikalarını 

ve üst kuruluşlarını kurabilecekleri gibi, bunlara serbestçe üye olabilecekler ve üyelikte kalabile-

ceklerdir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz (Öztürk, 2013). 

Kamu görevlilerinin sendikalaşma süreci dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de geç başladığı ve 

geliştiği görülmektedir. 1960'lara kadar Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlü mücadelesinden söz 

edilmesi mümkün değildir. Örgütlenmenin geç başlamasında, dünyadaki gelişmelerin etkisi olduğu 

kadar, kamu görevlilerinin ve özellikle memurların toplum içinde itibarlı bir statüye sahip olmaları ve 

daha da önemlisi maaşlarının ve çalışma koşullarının tatminkâr seviyede olmasıdır. 1932 yılında 

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) üye olan Türkiye bu konuda birçok uluslararası anlaşmayı 
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imzalamış ve iç mevzuatını da buna uygun hale getirmeyi taahhüt etmiştir. Kamu görevlileri 

sendikacılığını iç hukuk açısından ele aldığımızda ise uluslararası gelişmelere göre yavaş bir seyir 

izlemiştir (Güneş, 2013). Aslında ülkemizde kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesine engel olacak 

bir durumun olmadığı, engel varsa bile bunların kamu çalışanlarının kendilerinden ve yaptıkları kamu 

hizmetinin niteliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Kamu çalışanları her şeye rağmen örgütlenme 

çabalarını sürdürmelidirler. Bunun için de politik güç odaklarını fazlaca dikkate almadan; onlardan 

etkilenerek bölünmelere meydan vermeden ve mümkün olduğu kadar azami kitle tabanını içine alacak 

şekilde, ayrım göz etmeksizin sendikal örgütlenmeye devam etmelidirler (Özerkmen, 1998). 

Sendika kavramı gibi sendikal haklar kavramı da demokratik batı ülkelerinde ortaya çıkmıştır 

(Güneş, 2013). Sendikal haklar geçmişten günümüze siyasal, sosyal, ekonomik birçok dinamiğin 

etkisinde gelişmiştir. Sendikal hakların ortaya çıkaran en önemli gelişmenin sanayi devrimi olduğu 

söylenebilir (Uçar, 2010). Toplu olarak kullanılmasından dolayı kolektif sosyal haklar arasında yer 

alan sendika hakkı, bir devlete sosyal niteliğini veren demokratik haklar arasında yer almaktadır. 19. 

yüzyılda geniş işçi kitlelerinin haklarını topluca koruyabilmek amacıyla örgütlenmesi sonucunda 

ortaya çıkan sendika hakkı, günümüzde çağdaş demokratik devletin vazgeçilmez unsurlarından biri 

olmuştur (Aydın, 2006). Dünyada hazırlanmış ve imzalanmış birçok uluslararası belgede sendikal 

haklara değinilmiş ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, ILO Belgeleri, Avrupa Konseyi Belgeleri, Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), sendikal haklarla ilgili düzenlemeler yapılmış olan 

belgelerdir.  (Uçar, 2010). 

Sendikal haklar, evrensel olarak kabul gören temel insan haklarıdır. Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün (ILO) yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 

birçok belge ve sözleşmede sendikal haklar doğrudan veya dolaylı olarak güvence altına alınmıştır 

(Yıldırım ve Uçkan, 2010). Demokratik toplumlarda çalışanlar kendi ekonomik sosyal çıkarlarını 

korumak ve geliştirmek için örgütlenmek zorundadır. Uluslararası Çalışma örgülü (İLO), 27 Haziran 

1978 tarihinde '"Kamu Kesiminde Çalışma Koşullarını Belirleme Yöntemlerine ve Örgütlenme 

Hakkının Korunmasına" ilişkin 151 nolu sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşmenin. 4 ve 5. 

maddelerinde kamu çalışanları, istihdamları açısından anti sendikal ayırımcı işlemlere karşı yeterli 

korunmadan yararlanacakları vurgulanmıştır (Erol, 1989).  

Sendikal haklar; genel olarak örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkından oluşmaktadır. Bu 

haklar konusunda temel sorun işçilerden çok kamu görevlileri açısından yaşanmaktadır. Aslında, 

uluslararası belge ve sözleşmeler ile İLO içtihatlarında işçi yerine çalışan ifadesi kullanıldığından, bu 

hakların kamu görevlilerine verilmesi hususunda uluslararası hukuki metinler açısından bir engel söz 

konusu değildir. Kamu görevlilerine sendikal hakların verilmesinde temel sıkıntı iç hukuktan 
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kaynaklanmaktadır. Özellikle, kamu görevlilerinin örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarından 

nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları konusu dünyada olduğu gibi Türkiye de önemli bir tartışma 

konusudur (Güneş, 2013). Kamu çalışanlarının kamusal niteliğe sahip bir hizmet yürütmeleri, memur 

sendikacılığını işçi sendikacılığından ayıran en önemli farklardan biridir (Özaydın ve Han, 2014).   

6356 sayılı Kanun bu konuda yeni düzenlemeler meydana getirmiştir. Kanunla birlikte çerçeve 

sözleşme ve grup toplu iş sözleşmesi gibi yeni kavramların yanı sıra, öteden beri uygulamada olan 

sendika üyeliği, sendikal güvence, toplu pazarlık ve uyuşmazlıkların çözüm yolları konularında 

önemli değişiklikler yapılmıştır (Karakoç, 2013).   

Sendikaların eğitim alanında örgütlenmesi sonucunda eğitim sendikası kavramı ortaya 

çıkmıştır. Eğitim sendikaları kamuda ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin; çalışma ve yaşama 

koşullarını iyileştirmek, geliştirmek ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla kurulmuş sivil toplum 

örgütleridir. Eğitim sendikalarının genel amacı; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, 

sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek, onlara daha saygın bir yaşam düzeyi sağlamayı 

hedefleyen projeler geliştirmektir. Bu bağlamda eğitim alanındaki sendikalar kamu sendikacılığı 

yapmaktadır (Eraslan, 2012). 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre, sendika, 

“kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek 

için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade etmektedir. Buna göre kamu sendikalarının 

grev hakkı bulunmamakta, sadece üyelerinin özlük ve sosyal haklarını savunabilmeleri için toplu 

görüşme yapma hakları bulunmaktadır” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de kamu sendikaları farklı 

iş kolunda örgütlenme hakkına sahiptir. Bu iş kollarından biri de eğitim, öğretim ve bilim hizmetleridir 

(Resmi Gazete, 2001). 

Kamu görevlisi sendikacılığının son yıllarda dünyada ve ülkemizde örgütlenme düzeyi ve 

pazarlık faaliyetlerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır (Özaydın ve Han, 2014). Türkiye’de eğitim 

alanında ilk örgütlenme II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılında kurulan Encümeni Muallim 

Cemiyetidir. Daha sonra tarihsel süreç içerisinde özellikle öğretmen orijinli çeşitli kuruluşlar 

oluşturulmuştur. Kamu sendikaları arasında üye sayısı en yüksek olan eğitim iş kolu sendikalarıdır. Bu 

sendikalara üniversiteler, YURTKUR, YÖK, ÖSYM, TÜBİTAK, TODAİ ve Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatı çalışanların üye olma hakları bulunmaktadır. Kamudaki toplam 

sendikalı memur sayısının yaklaşık yarısı eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolundadır. Eğitim 

sendikaları her ilde, ilçede ve üye sayısına bağlı olarak okullarda örgütlenmektedirler. Bu yüzden 

sendikalar eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında, yatay olarak yapılanmış 

en güçlü örgütsel ağa sahip bir konumdadır  (Eraslan, 2012). 

Sendikalarla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, son yıllarda tüm dünyada sendikalar hızla üye 

kaybetmekte veya mevcut üyelerini korumada büyük güçlükler yaşamaktadırlar. Hükümetlerin ve 

özellikle de işverenlerin sendikalara karşı olumsuz tutumları sendikaların güç kaybetmesine neden 
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olmaktadırlar (Yıldırım ve Uçkan, 2010). Özellikle devletin kamu görevlilerinin örgütlenmesi 

konusundaki katı tutumu, sendikacılığın gelişmesini engelleyen önemli nedenlerden biri olmuştur 

(Tokol, 2000). 2013 yılında elektronik üyeliğin getirdiği iyileştirmelere rağmen sendika üyeliğinin 

eski yönteme oranla gerilediği gözlenmiştir. Türkiye’de sendikalaşma oranları düşüş eğilimindedir. 

OECD verilerine göre, 1987’de %23 olan sendikalaşma oranının 2012’de %4,5’a gerilediği 

görülmektedir (Duman ve Duman, 2016).  

Dünyanın birçok bölgesinde sendikacılığın gerilemesi, değişen ekonomik ve siyasi koşullarla 

açıklanmaya çalışılsa da devletin ve işverenlerin sendikalara karşı olumsuz ve şüpheci yaklaşımı 

geçmişten bu yana yaygın olarak görülen bir durumdur. Türkiye’de örgütlü işyerleri 

sendikasızlaştırılarak veya örgütsüz işyerlerindeki işçilerin örgütlenmesi zorlaştırılarak sendikaların 

gücü ve etkisi azaltılmaktadır. Sendikalar, işverenler tarafından uygulanan bu politikalar karşısında 

kurumsal ve yasal olarak korunmamaktadırlar  (Yıldırım ve Uçkan, 2010). Türkiye'de sendikaların üye 

ve güç kaybı nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdiği genel bir eğilim olarak vurgulanmaktadır. 

Sendikaların etkinliğinin azalmasında, yasal düzenlemelerle getirilen kısıntıların yanı sıra, özellikle 

kriz dönemlerinde işverenler tarafından daha yoğun olarak gündeme getirilen sendikasızlaştırma 

politikalarının etkileri belirleyici olmaktadır (Özkaplan, 2000). 

Üniversite öğrencisi ve öğretim elemanlarının ortaçağ döneminde örgütlenmelerine rağmen 

günümüzde örgütlenme sıkıntısı yaşanmaktadır. Türkiye’de üniversitelerin şekillenmesinde etkili olan 

siyasî ve toplumsal gelişmeler, öğretim elemanlarının örgütlenmelerini zorlaştırmaktadır. 

Örgütlenmenin sosyal bir olgu olduğu dikkate alındığında üniversitelerin “toplum yararı ve refahı için 

bilim” anlayışından uzak olması örgütlenme bilincini zayıflatmaktadır. Örgütlü olmayan öğretim 

elemanlarının büyük çoğunluğu sendikaları politik örgütlenmeler olarak gördükleri için sendikaya üye 

olmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir (Uyumlu, 2009). Ayrıca sendika yönetimi ile üyeler 

arasındaki ilişki biçimi sendikalara üye artışını engellemektedir. Türk sendikal faaliyetleri içinde 

liderin eski görevine dönemeyişinin nedeni ne olursa olsun sendikanın üyeleri ile yönetimi arasında ki 

ayırımı belirgin hale getirmektedir. Yöneticilerle üyeler arasında farklar belirgin hale geldikçe, 

yönetimin üyeyi, üyenin de yönetimi değerlendirişi ayrı kutuplara dönüşmektedir ( Lordoğlu, 2004).   

Sendikalar yasayla belirlenmiş suçları işlemesi halinde mahalli mahkemeler kararıyla 

kapatılabilmektedir. Bu suçlar, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devleti’nin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 

devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 

üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amaçları güden veya bu 

yolda faaliyette bulunmaktır. Sendikanın kapatılabilmesi için yöneticilerin veya bunlarla birlikte 

üyelerin bu çeşit suçlara karıştıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı aranmadığı gibi sendikanın 

devlete karşı işlenen suçların kaynağı haline gelmesi de aranmamaktadır. Sendika üyelerinden bir veya 
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birkaçının yöneticiler tarafından desteklenmeyen ve belli bir yoğunluğa ulaşmayan faaliyetleri 

nedeniyle sendikanın kapatılmasına karar verilemez (Saldırım, 2005). 

Sendikaların tüm dünyada üye ve güç kaybetmesi sendikaları ve akademik çevreleri bu konu 

üzerinde düşünmeye sevk etmiştir (Öçal, 2005).  Ayrıca üyelerle sendika arasındaki ilişki biçimi, 

üyelerin hak ve ödevleri, sendikaların güç ve yetkileri herkesin anlayacağı biçimde tanımlanmalıdır.  

Sendika ve sendikal hakların hukuki ve sosyal olarak geliştirilmesi için üyelere ve topluma duyarlılık 

kazandırılması gerekir. Özellikle üye sayısı yönünden en büyük kamu sendikası olan eğitim 

sendikalarının üyelerinin sendikalarının temel işlevine ve yapısına ilişkin görüşleri sendika ve sendikal 

hakların geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili alanyazın incelendiğinde 

öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik araştırmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim sendikalarının üye sayısının önemli bir bölümünü oluşturan 

öğretmenlerin eğitim sendikaları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 

üyelerinin görüş ve önerilerinden güç almayan bir sendikanın geliştirilmesinde de güçlükler 

yaşanacaktır. Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin eğitim sendikalarına yönelik görüşlerini 

belirlemektir. Araştırmanın bu temel amacına ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1) Öğretmenlerin eğitim sendikalarına yönelik görüşleri nelerdir? 

2) Öğretmenlerin kişisel bilgilerine göre eğitim sendikalarına ilişkin görüşleri arasında fark 

var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu araştırma, öğretmenlerin eğitim sendikalarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.  Betimsel araştırmalar verilen bir 

durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek 

için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) denir (Büyüköztürk vd. 2016).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ve Çankırı illerinde görevli ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında görevli 318 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan okul ve 

öğretmenlerin seçiminde ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin 173’ü Ankara’dan (Altındağ, ilköğretim 32, ortaöğretim 25 Çankaya, 

ilköğretim 26, ortaöğretim 24, Yenimahalle, ilköğretim 38, ortaöğretim 28), 145’ü Çankırı’dan 

(merkez ilçede ilköğretim 75, ortaöğretim 70) seçilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 

kişisel bilgilerine göre dağılımı tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1.  Katılımcıların Kişisel Bilgilere Göre Dağılımları (Frekans ve Yüzde) 

Değişkenler     Gruplar f        %  
Cinsiyet Kadın  

Erkek  
Toplam 

204 
114 
318 

64,2 
35,8 
100,0 

Sendika üyeliği Üye 
Üye değil 
Toplam  

198 
120 
318 

62,3 
37,7 
100 

Çalıştığı kurum  İlköğretim 
Orta öğretim 
Toplam 

171 
147 
318 

53,8 
46,2 
100 

Hizmet yılı 1- 10 yıl 
11-20 yıl 
21 ve üstü 
Toplam 

42 
102 
174 
318 

13,2 
32,1 
54,7 
100 

 
Tablo 1’e göre çalışma grubunu oluşturan 318 öğretmenin kişisel bilgileri cinsiyet, sendika 

üyeliği, görev yer, çalıştığı kurum ve hizmet yılı olmak üzere 4 değişken yönünden analiz edilmiştir. 

Çalışma grubu cinsiyet yönünden incelendiğinde kadın öğretmenler (%64,2) erkek öğretmenlerin  

(%35,2) yaklaşık iki katı kadar olduğu görülmektedir.  Öğretmenlerin sendika üyeliği yönünden 

incelendiğinde, öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin (% 62,3) üye olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenler 

çalıştığı kurum yönünden incelendiğinde çoğunluğu ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenler 

oluşturmakla birlikte ilköğretimde görevli öğretmenlerle  (%53,8) ortaöğretimde (%46,2) görevli 

öğretmenlerin oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Öğretmenler hizmet yılına göre 

incelendiğinde, 1-10 yıl arasında hizmeti olan öğretmenlerin (%13,2) azınlıkta olduğu görülmektedir. 

11-20 yıl arası hizmeti olan öğretmenler ikinci sırayı  (%32,1), 21 ve üstü hizmeti olan öğretmenler ise 

çoğunluğu (%54,7), oluşturmaktadır. Çalışma grubunu cinsiyet yönünden kadın öğretmenler, sendika 

üyeliği yönünden üye olan öğretmenler, çalıştığı kurum yönünden ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenler, hizmet yılı yönünden ise 21 ve üstü olan öğretmenler çoğunluğu oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verilerini toplamak için iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır.  

Birinci bölümde öğretmenlerin cinsiyeti, sendikaya üyelik durumu, çalıştığı kurum ve hizmet yılı ile 

ilgili çoktan seçmeli 4 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise eğitim sendikalarıyla ilgili görüşlere 

ilişkin 25 maddelik ölçek yer almaktadır. Veri toplama aracının geliştirilmesinde ilgili alanyazından, 

sendika yöneticileri, öğretmen ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Taslak olarak hazırlanan veri 

toplama aracının kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmış ve bu görüş çerçevesinde gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Veri toplama aracı ön deneme yapmak amacıyla 20 öğretmene 

uygulanmıştır. Ön denemeye katılan öğretmenlerle veri toplama aracında yer alan maddelerin içeriği 

ve ifade biçimi üzerine görüşülerek gerekli düzeltmelerden sonra veri toplama aracı son haline 

getirilmiştir.  Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Verilerin faktör analizine 
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uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi (BKT) ile incelenmiştir. 

Verilerin faktör analizine uygun görülmesinden sonra açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve araç iki 

faktörden oluşmuştur. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda KMO, BKT, 

açıklanan kümülâtif varyans (AKV), maddelerin faktör yükleri (MFY), maddelerin ayırt edicilik 

indeksleri (MAİ) ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı (CAK) değerleri tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik değerleri 

 FAKTÖRLER     mad. say KMO BKT AKV MFY     MAİ CAK 
Olumlu (A)               18 0,91 0,00 55,49 0,67-0,83 55,49 -96,56 0,95 
Olumsuz (B)             7 0,80 0,00 49,75 0,60- 0,88 49, 57 -96,64 0,81 

 
Tablo 2 incelendiğinde veri toplama aracının iki faktörden oluştuğu görülmektedir. Birinci 

faktör öğretmenlerin eğitim sendikalarıyla ilgili olumlu görüşlerini, ikinci faktör öğretmenlerin eğitim 

sendikalarıyla ilgili olumsuz görüşlerini kapsamaktadır.  Her iki faktörde de toplam varyansı açıklama 

düzeyinin %49,75’un üzerinde olduğu görülmektedir. Kline (2005), tek faktörlü ölçeklerde toplam 

varyansı açıklama düzeyinin %30’un üzerinde olmasını, yapı geçerliği için önemli göstergelerden biri 

olarak kabul etmektedir. Olumlu ve olumsuz görüşleri içeren faktörlerin Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısının 0,81 ve üstünde olduğu görülmektedir. Bu değer ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Tablodaki sonuçlardan yola çıkarak veri toplama aracının araştırmanın 

amacı yönünde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna karar verilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplama aracı çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere isteğe bağlı olarak doldurulması 

sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, veri toplama aracının birinci bölümünde yer alan 

bağımsız değişkenler için frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelik oran hesaplamaları 

yapılmıştır. Veri toplama aracının ikinci bölümündeki öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin 

görüşlerinin kişisel bilgiler göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için (veriler normal 

dağılım gösterdiği için) cinsiyet, sendika üyeliği ve çalıştığı kurum değişkenleri yönünden  t testi ve 

hizmet yılı değişkeni yönünden anova testi uygulanmıştır.  Verilerin istatistiksel analizinde hata payı 

üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin eğitim sendikarına ilişkin görüşleriyle ilgili her 

bir maddeye verdikleri yanıtın aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Ağırlıklı ortalaması hesaplanırken 

(5-1=4; 4/5 = 0.8) formülü uygulanmış her bir seçeneğin puan aralığı 0,8 olarak bulunmuştur. Böylece 

“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinin puan aralığı 1.00-1.80, “katılmıyorum” seçeneğinin puan 

aralığı 1.81-2.60, “kararsızım” seçeneğinin puan aralığı 2.61-3.40, “katılıyorum” seçeneğinin puan 

aralığı 3.41- 4.20, “kesinlikle katılıyorum” seçeneğinin puan aralığı ise 4.21-5.00 olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular buna kapsamda analiz edilerek yorumlanmıştır.  
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BULGULAR 

Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlere katılma düzeyleri 

olumlu görüşler ve olumsuz görüşler olarak iki tablo halinde sunulmuştur. Öğretmenlerin olumlu ya da 

olumsuz görüşlere katılma düzeyleri ölçme aracındaki her bir maddenin ortalamasına göre ayrı ayrı 

analiz edilerek yorumlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşleri cinsiyet, 

sendika üyeliği, çalıştığı kurum ve hizmet yılına göre farklılık gösterip göstermediği test edilerek 

sunulmuştur. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeylerinin 

ortalaması Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3.  Öğretmenlerin Eğitim Sendikalarına İlişkin Olumlu Görüşleri 

 Eğitim Sendikaları ile İlgili Olumlu Görüşler 
 

SS  Düzeyi 

1. Eğitim sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturabilmektedir. 3,16 1,06 Kararsızım 
2. Eğitimin niteliğini geliştirmek için demokratik mücadele vermektedir. 3,15 1,11 Kararsızım 
3. Üyelerin çıkarını korurken ülke çıkarlarını da düşünmektedirler. 3,06 1,09 Kararsızım 
4. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için çalışmaktadır. 3,06 1,11 Kararsızım 
5. Üyelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. 3,03 1,08 Kararsızım 
6. Çalışanların özlük haklarını iyileştirmek için çaba göstermektedir. 3,01 1,11 Kararsızım 
7. Mağdur edilen üyelerine gerekli yardımları yapmaktadır. 2,98 1,10 Kararsızım 
8. Ortak bir mesleki bilinç oluşturmaktadır. 2,98 1,00 Kararsızım 
9. Üyelerine karşı eşit ve adil davranmaktadır. 2,96 1,04 Kararsızım 
10. Çalışanlar ile devlet arasında eşgüdümü sağlamaktadır. 2,91 1,02 Kararsızım 
11. Üyeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. 2,88 1,03 Kararsızım 
12. Eğitim sisteminin sorunlarına çözüm üretmektedir. 2,80 1,08 Kararsızım 
13. Üyelerle iletişim kurarak onların görüşlerinden yararlanmaktadırlar. 2,75 1,03 Kararsızım 
14. Her konuda eğitim çalışanlarını temsil etmektedir. 2,73 1,11 Kararsızım 
15. Üyelerinin haklarının korunmasında her türlü riski almaktadır. 2,69 1,04 Kararsızım 
16. Üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimine ortam hazırlamaktadır. 2,66 0,97 Kararsızım 
17. Eğitim kurumlarının yönetimine yardımcı olmaktadır. 2,65 0,94 Kararsızım 
18. Eğitim çalışanlarının işe motivasyonunu artırmaktadır. 2,62 0,99 Kararsızım 

 
Tablo 3’göre öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeylerinin 

aritmetik ortalaması 2,62 ile 3,16 arasında değişmektedir. Olumlu görüşleri içeren 18 maddenin 

aritmetik ortalaması ise 2.89 (kararsız) olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin 

olumlu görüşlere katılma düzeylerinin kararsız oldukları görülmektedir. Bu bulgulara göre 

öğretmenler eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmenlerin eğitim sendikaları ile ilgili olumlu görüşlere sahip olmadıkları söylenebilir. Bu oldukça 

düşündürücü bir sonuçtur. Öğretmenlerin sendikalara karşı bu karamsar ve umursuz bakış açıları 

eğitim sendikaları açısından olumsuz bir durumdur. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin 

olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin ortalaması Tablo 4’de sunulmuştur.  

  

X
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Tablo 4.  Öğretmenlerin Eğitim Sendikalarına İlişkin Olumsuz Görüşler 

 Eğitim Sendikaları İle İlgili Olumsuz Görüşler 
 

SS  Düzeyi 

1. Belli bir siyasi görüşlere göre yapılanmıştır. 3,91 1,19 Katılıyorum 

2. Siyasi partilerin etkisi altında kalmaktadırlar. 3,77 1,20 Katılıyorum 

3. Öğretmenlerin siyasi gruplaşmasına ortam hazırlamaktadır. 3,50 1,27 Katılıyorum 

4. Popülist söylemlerle kendilerini gündemde tutmaktadırlar. 3,40 1,22 Kararsızım 

5. Öncelikle sendika yöneticilerinin çıkarları için çaba göstermektedir. 3,29 1,19 Kararsızım 

  6. Eğitim sorunlar hakkında verdiği tepkiler yetersizdir. 3,27 1,14 Kararsızım 

7. Sendikaya üye olmak eğitim hizmetini engellemektedir. 2,08 1,03 Katılmıyorum 

 
Tablo 4’e göre öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma 

düzeylerinin aritmetik ortalaması 2,08 ile 3,91 arasında değişmektedir. Olumsuz görüşleri içeren 7 

maddenin aritmetik ortalaması ise 3,33 (kararsız) olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin ortalamalarına göre “kesinlikle 

katılıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” görüşünün olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin 3 olumsuz görüşe (1-3) katıldıkları,  3 olumsuz görüşe kararsız kaldıkları, 1 

olumsuz görüşe ise katılmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu bulgulara göre öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlerin bazılarına katıldıkları bazılarına da karasız kaldıkları ve 

katılmadıkları söylenebilir. Öğretmenler eğitim sendikalarına yönelik olumlu görüşlerin tümüne 

katılmazken olumsuz görüşlerin bazılarına katılmalar dikkati çekmektedir. Ayrıca olumsuz görüşlerin 

ortalaması olumlu görüşlerden daha yüksek olması öğretmenlerin eğitim sendikalarına olumlu 

görüşlerinden çok olumsuz görüşlerin hakim olduğu biçiminde yorumlanabilir. Öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması Tablo 5’de sunulmuştur.  

Tablo 5. Eğitim Sendikalarına İlişkin Görüşlerin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Görüşler Değişkenler N  Ss Sd t P 

Olumlu  
 

Kadın 204 50,08 14,47 
2 3,52 0,00* Erkek 114 55,81 12,76 

Olumsuz  Kadın 
Erkek 

204 
114 

22,81 
24,03 

6,22 
4,30 2 1,85 0,06 

           * p < 0.05    P > 0, 05         
 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği t testi ile analiz edilmiştir. Elde dilen bulgulara göre öğretmenlerin eğitim sendikalarına 

ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p < 

0.05). Kadın öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeylerinin 

aritmetik ortalaması erkek öğretmenlerden daha yüksektir. Ancak öğretmenlerin eğitim sendikalarına 

ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

(P>0,05). Bu bulguya göre kadın öğretmenler eğitim sendikalarla ilgili olarak erkeklere oranla daha 

X

X
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olumlu düşündükleri söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin sendika 

üyeliğine göre karşılaştırılması Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6. Eğitim Sendikalarına İlişkin Görüşlerin Sendika Üyeliğine Göre Karşılaştırılması 

Görüşler Değişkenler N  Ss Sd t P 

Olumlu  
 

Üye 198 55,66 13,94 
2 4,19 0,00* Üye değil 120 47,97 13,49 

Olumsuz  Üye 
Üye değil 

198 
120 

22,89 
23,82 

5,72 
5,47 2 1,43 0,15 

       p<0,05*     p>0,05       
 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin sendika üyeliğine göre farklılık 

gösterip göstermediği t testi ile analiz edilmiştir. Elde dilen bulgulara göre öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (p<0,05). Sendikaya üye olan öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu 

görüşlere katılma düzeyinin ortalaması sendikaya üye olmayan öğretmenlereden daha yüksektir. 

Ancak öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin sendika 

üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu bulguya göre sendikaya üye 

öğretmenlerin eğitim sendikalarıyla ilgili olarak sendikaya üye olmayan öğretmenlere göre daha 

olumlu düşündükleri söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin çalıştığı 

kuruma göre karşılaştırılması Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7. Eğitim Sendikalarına İlişkin Görüşlerin Çalıştığı Kuruma Göre Karşılaştırılması 

Görüşler Değişkenler N  Ss Sd t P 

Olumlu  
 

İlköğretim 171 52,65 13,85 
2 0,69 0,49 Ortaöğretim 147 51,55 14,47 

Olumsuz  İlköğretim 
Ortaöğretim 

122 
182 

22,72 
23,86 

5,33 
5,92 2 1,80 0,07 

           p>0,05       
 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin çalıştığı kuruma göre farklılık gösterip 

göstermediği t testi ile analiz edilmiştir. Elde dilen bulgulara göre öğretmenlerin eğitim sendikalarına 

ilişkin görüşleri çalıştığı kuruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu bulgulara 

göre öğretmenlerin çalıştığı kurum eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerini etkilemediği söylenebilir. 

Bunun yanı ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin eğitim sendikalarıyla ilgili olumlu 

görüşlere, ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ise olumsuz görüşlere katılım düzeylerinin 

ortalaması daha yüksektir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerin hizmet yıllarına göre 

karşılaştırılması Tablo 8’de sunulmuştur.  

  

X

X
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Tablo 7. Eğitim Sendikalarına İlişkin Görüşlerin Hizmet Yılına Göre Karşılaştırılması 

Görüşler Grup 
 

  

Var. 
K.  

  
 (scheffe) 

Olumlu  

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-üstü 
Toplam 

42 
102 
174 
318 

42,26 
52,08 
53,60 
52,14 

14,17 
9,82 
15,85 
14,13 

G. arası 
G. içi 
Toplam  

1847 
61454 
63302 

2 
315 
317 

923 
195 4,73 0,01* 

Olumsuz              

1-10 yıl 
11-20 yıl 
21-üstü 
Toplam 

42 
102 
174 
318 

22,50 
24,26 
22,83 
23,24 

6,86 
4,78 
5,71 
5,63 

G. arası 
G. içi 
Toplam 

159 
9901 
10060 

2 
315 
317 
 

79 
31 2,54 0,08 

      * p < 0,05  (1-10 yıl ile 21 ve üstü)          p>0,05          
 

Öğretmenler eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin hizmet yılarına göre farklılık gösterip 

göstermediği anova testi ile analiz edilmiştir. Elde dilen bulgulara göre öğretmenler eğitim 

sendikalarına ilişkin olumlu görüşleri hizmet yıllarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p < 

0.05). Bu fark scheffe analizine göre hizmet yılı 1-10 yıl arasında olan öğretmenler ile hizmet yılı 21 

ve üstü olan öğretmenler arasında çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin hizmet yılı arttıkça eğitim 

sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılım düzeylerinin ortalaması da artmaktadır.  Ancak 

öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşleri hizmet yıllarına göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). Bu bulgulara göre hizmet yılları eğitim sendikalarıyla ilgili olumlu 

görüşleri etkilediği, ancak olumsuz görüşleri etkilemediği söylenebilir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araştırmada öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlere katılma düzeyleri ve bunların kişisel 

bilgilere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği analiz edilerek yorumlanmıştır. Eğitim 

sendikalarına ilişkin görüşler olumlu ve olumsuz olarak iki bölümde ele alınmıştır. Öğretmenlerin 

olumlu görüşlere katılma düzeyinin aritmetik ortalaması 2,89 olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 

öğretmenler eğitim sendikalarına ilişkin toplam 18 olumlu görüşten hepsine kararsız kaldıkları 

görülmektedir. Bu sonuç öğretmenlerin eğitim sendikaları ile ilgili olumlu görüşlere katılmadıkları 

göstermektedir.  Başka bir ifadeyle öğretmenler eğitim sendikalarıyla ilgili olumlu düşünmedikleri 

söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeyinin 

ortalaması 3,33’tür. Öğretmenler 7 olumsuz görüşten 6’sına karasız kaldıklarını, birine ise (sendikaya 

üye olmak eğitim hizmetini engellemektedir) katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç öğretmenlerin 

eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere karşı net bir yargı belirtmedikleri olumlu görüşlerde 

olduğu gibi kararsız kaldıkları, bir görüşe de katılmadıklarını ifade etmişlerdir.  

İlgili alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin ve çalışanların genellikle sendikalara ilişkin 

olumlu düşünmediklerine yönelik birçok araştırma sonucu görülmektedir. Taştan (2013) yaptığı bir 

araştırmada öğretmelerin mevcut eğitim sendikalarına bakış açılarının olumlu olmadığı sonucuna 

N x ss KT Sd KO F
p
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ulaşmıştır. Ayrıca öğretmenlerin özellikle çok fazla sendika olmasından, sendika yetkililerinin 

yetersizliklerinden ve sendika-siyaset ilişkisinden rahatsız olduklarını saptamıştır. Kayıkçı’nın (2013) 

yaptığı araştırma sonucuna göre, iktidara yakınlık sendikalarda üye artısını olumlu etkilediği, 

yükselme beklentileri olan üyeler iktidara yakın sendikaları tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

öğretmen ve yöneticiler sendikalardan üye haklarını savunma, demokratik sendika yönetimi, sendikal 

birlik ve üyeleri geliştirme konusunda yüksek; siyasileşme konusunda ise düşük beklentiye sahip 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bir başka araştırma sonucuna göre, sendika yöneticilerinin mobbing 

olgusundan haberdar oldukları ancak bilgilerinin eksik ve yetersiz olduğu yönündedir. Sendika şube 

başkanlarının, mobbinge karşı gerektiğinde hukuksal destek verme yönünde ortak görüşte oldukları, 

ayrıca sözlü itirazları, kurum ile doğrudan görüşmeleri, basın açıklamalarını alternatif bir yöntem 

olarak kullandıkları saptanmıştır (Özdemir, 2015). Sendikalara yönelik bir başka eleştiri ise yönetime 

yöneliktir. Sendikaları kim yönetecek konusu gündeme geldiğinde tarihçilerin de ortaya çıkardığı 

üzere sendikaların kendi prensipleriyle çatışmaya başlarlar (John, 2013). 

Uysal ve Köse (2014) çalışmasında kamu görevlilerinin sendikaların çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi olduklarını, sendikaların hukuki yardım taleplerini karşıladıklarını, işe ve işyerine ilişkin 

sorunlarla ilgilendiklerini belirtmiştir. Buna karşın kamu görevlileri, sendikaların çalışma yaşamında 

etkin olmadığını, sendika temsilcilerinin üyelerini yeterince temsil etmediğini, sendikaların üyelerinin 

mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini yeterince yapmadığını, gelirlerinin bir 

kısmını üyelerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik kullanmadığını düşünmüşlerdir. Ayrıca kamu 

görevlileri sendikalara duyulan memnuniyetin azaldığını ve sendikal çalışmalarda her zaman yer 

almak istemediklerini beyan etmişlerdir. Erkılıç (2007) yaptığı araştırmada, eğitim işgörenlerinin 

belirgin bir biçimde sendikal örgütlenme eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmıştır. Ancak, çalışma 

ilişkilerinde Türkiye, özellikle kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme bağlamında çok işlevsel bir 

örgütsel geleneğinin bulunduğunu söylemek oldukça zordur. Türkiye’de genelde kamu görevlilerinin 

özelde eğitim işgörenlerinin mesleki ve sendikal örgütlenmesi ücret, sağlık ve sosyal güvenlik odaklı 

örgütlenme eğilimi göstermektedir. Sendikal örgütlenme istekliliğini, etkililik ve verimlilik gibi iş 

odaklı değişkenlerin çok etkilemediği söylenebilir. Karaca’nın (2011) yaptığı bir çalışmada 

öğretmenlerin sendika için çalışmaya gönüllü olmaları, sendikaya karşı sorumlulukları ve sendikaya 

bağlılıkları arasındaki ilişkinin pozitif; sendikalılığın önemine inanmaları ile sendikaya bağlılıkları 

arasındaki ilişkinin ise negatif olduğu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi sendikalarla ilgili yapılan 

araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların bir çoğu sendikalara bakış açılarının 

olumsuz olduğu dikkati çekmektedir. Aslında sendikların bu kadar güven kaybetmesi veya imaj 

sorunu yaşaması sendikaların üzerine eğilmesi gereken en önemli sorunlardan biri olması gerekir. 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Kadın öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma 
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düzeylerinin aritmetik ortalaması erkek öğretmenlerden daha yüksektir. Ancak öğretmenlerin eğitim 

sendikalarına ilişkin olumsuz görüşlere katılma düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Bu sonuca göre kadın öğretmenler eğitim sendikalarla ilgili olarak erkeklere oranla 

daha olumlu düşündükleri söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere 

katılma düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sendikaya üye olan 

öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeyinin ortalaması sendikaya 

üye olmayan öğretmenlereden daha yüksektir. Ancak öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin 

olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Sendikaya üye öğretmenlerin üye olmayan öğretmenlere göre sendikaya ilişkin daha olumlu 

düşündükleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin görüşlerinin çalıştığı kuruma göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Bu sonuç öğretmenlerin çalıştığı kurum eğitim sendikalarına ilişkin 

görüşlerini etkilemediğini göstermektedir. İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin eğitim 

sendikalarıyla ilgili olumlu görüşlere, ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ise olumsuz 

görüşlere katılma oranı daha yüksektir. Öğretmenler eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşleri 

hizmet yıllarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hizmet yılı 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenler, hizmet yılı 21 ve üstü olan öğretmenlerden farklı düşündükleri sonucunda ulaşılmıştır. 

Ayrıca öğretmenlerin hizmet yılı arttıkça eğitim sendikalarına ilişkin olumlu görüşlere katılım 

düzeyleri de artmaktadır.  Ancak öğretmenlerin eğitim sendikalarına ilişkin olumsuz görüşleri hizmet 

yıllarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Bu sonuç hizmet yıllarının eğitim sendikalarıyla 

ilgili olumlu görüşleri etkilediği, ancak olumsuz görüşleri etkilemediğini göstermektedir. 

Yasan (2012) ilköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin sendikalara ilişkin 

görüşlerini farklı değişkenlere göre incelemiştir. Araştırma sonucunda, sendikalı ve sendikasız eğitim 

çalışanlarının görüşleri arasında (23. madde hariç) bütün maddelerde anlamlı farklılıklar bulunduğu 

görülmüştür. Öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, branş, kıdem ve öğrenim durumu 

değişkenlerine göre bazı maddelerde anlamlı farklılıklar bulunurken, eğitim çalışanlarının görev türü 

değişkenine göre maddeler arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Özaydın ve Han’a (2014) 

göre yapılan araştırmada kamu görevlilerinin üye oldukları sendikalara göre, siyasi ve ekonomik 

konjonktür hakkındaki düşüncelerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

araştırmada kamu görevlilerinin sendikaların siyasi partilerle ilişkilerine olumlu yaklaştığı sonucuna 

ulaşılmış, kamu görevlilerinin üye oldukları sendikanın bir siyasi parti ile ilişkili olduğu düşüncesini 

taşıdıkları görülmüştür. Buna göre kamu görevlilerinin sendikal tercihlerinde siyasal eğilimlerin, 

çalışma yaşamlarıyla ilgili konulardan daha öncelikli etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kişisel bilgilerine göre sendikalar hakkındaki 

görüşleri değişmektedir. Farklı zamanlarda farklı grupların görüşleri değişmektedir. Bu nedenle 
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herhangi bir araştırma sonucunun ülke geneline uyarlanmasından ziyade her araştırmayı kendi 

değişkenleri ve koşulları içinde değerlendirmek daha gerçekçi ve yararlı sonuçlara görüebilir. Bu 

nedenle benzer araştırmalar yaygınlaştırılarak kapsamı genişletilmelidir. Elde edilen veriler başta 

sendikalar olmak üzere eğitimle ilgili herkesin ve her kuruluşun ilgi alanı olmalıdır. Araştırma 

sonuçlarına göre gerçek sorunlar tüm boyutlarıyla tanımlanmalı ve buna uygun çözüm üretilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının boşaltımla ilgili algı ve anlama düzeylerini tespit etmektir. 
Bu çalışma nitel araştırma modelinde ve fenomolojik desende hazırlanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 40 
öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının seçiminde ölçüt örnekleme yöntemiyle amaçlı örneklem 
seçimi yapılmıştır. Verilerin toplanmasında veri çeşitlemesi yapılması amacıyla çizim tekniğinden ve açık uçlu 
sorudan yararlanılmıştır. Çizimlerden ve açık uçlu sorudan elde edilen veriler içerik analizine göre 
değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır.  

Verilerin analizi sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının boşaltımla ilgili bilgilerinin diğer sistemlerle 
entegrasyonunda zorluk çektikleri ve bazen de diğer sistemlerle ilgili kavramlarla ve yapılarla karıştırdıkları 
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının boşaltım kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının en fazla boşaltım organları 
kategorisinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının boşaltım sistemiyle ilgili temel kavramlar 
konusunda da kavram kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 
algılarının günlük yaşantı ve kültürel yaklaşımlar üzerine, anlama düzeylerinde ise bazı alternatif kavramlar 
olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının alternatif kavramlara sahip olmaları boşaltım kavramı konusuyla 
ilgili kavramsal yapılarının yeterli olmadığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir.  Ayrıca bilişsel 
yapının önemli ifadelerinden biri olan çizimlerle kavramsal yapının anlatılması noktasında öğretmen adaylarının, 
boşaltım kavramına yönelik olarak nitelikli çizimler yapamadıkları belirlenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı Görüşleri, Biyoloji Eğitimi, Boşaltım Sistemi, Sistemlerin 
Entegrasyonu. 

ABSTRACT 

This study aims to determine perception and comprehension levels of the pre-service teachers regarding 
the urinary system. This study was designed through a qualitative model and a phenomenological design. The 
study group was comprised of 40 pre-service teachers. While selecting the participants for the study, a purposive 
sampling model was adopted through the criterion sampling. The drawing technique and open-ended questions 
were benefited from to diversify the data collection instruments. The data of drawings and open-ended questions 
were categorized through a content analysis.  
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The results revealed that the pre-service teachers have difficulty to integrate their knowledge on the 
urinary system with the other systems, and they sometimes perplex the concepts and constructions with other 
systems. The conceptual knowledge of the pre-service teachers concentrates mostly on the excretory organs. 
Therefore, the perceptions of the pre-service teachers were at the level of experiences and cultural approaches, 
and some alternative concepts were found in the comprehension level. For the pre-service teachers, having 
alternative concepts might be an indicator of the lack of knowledge on conceptual constructions regarding the 
urinary system. Furthermore, the drawings are important for the expression of scientific constructions. However, 
the pre-service teachers are not able to draw qualified drawings regarding the urinary system. 

Keyword: Pre-Service Teachers’ Views, Biology Education, Urinary System, Systems Integration.   

 
GİRİŞ 

Bir bireyin bir konuda bilgi sahibi olması, onun gözlemleri ve deneyimleri gibi çeşitli 

etkinlikleri sonucunda çevresine ait veriler toplaması ve o verilere zihninde bir anlam yüklemesi süreci 

ile gerçekleşir. Bu bilginin “insan zihninde oluşumunun” doğasıdır. Öğrenmenin oluşabilmesi için, 

bireyin yeni olayları veya olguları zihinde daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla bir bireyin öğrenmesi, kendisine sunulan bilgilerin ham biçimiyle değil, bu bilgileri kendi 

zihninde yapılandırdığı biçimiyle gerçekleşmektedir (Saban, 2002). Kavramlar bilgilerin temel 

yapıtaşını, kavramlar arası ilişkiler de bilimsel ilkeleri oluşturmaktadır. Bireyler küçük yaştan itibaren 

düşüncenin birimleri olan kavramları öğrenirler. Kavramları sınıflar, aralarındaki ilişkileri kurar ve 

böylece bilgilerine anlam kazandırırlar. İnsan zihnindeki bu öğrenme ve yeniden yapılanma tüm 

yaşam boyunca devam eder (Cunningham & Turgut, 1996).  

Bireylerin doğayla problemleri çözme yönünde sağladıkları gelişim, mevcut kavramların 

gelişimi ile paralellik göstermektedir. Çünkü insanlık çağı, geçmiş tarihlerin kavramları ve bilgileri 

üzerine inşa edilmiştir. Aynı şekilde bir bireyin sahip olduğu kavramların gelişimi de onun mevcut 

bilgi yapıları üzerine inşa edilen yeni bilgilere dayanmaktadır. Öğrenen bireyler karşılaştıkları 

problemlerin çözümlerini ararlar, fakat bu arayış içerisinde çoğu zaman eksik veya yanlış bilgilerden 

dolayı anlamları doğru yerlerde yapılandıramazlar. Bu durum ise, bireylerin öğrenme sürecinin bir 

parçası olarak hatalı kavramları daima oluşturacakları anlamına gelmektedir. Kavramların öğrenilmesi, 

ön kavramların meydana gelmiş olması ve diğer kavramlar ile ilişki içeren bir bütünlük 

oluşturulmasına bağlıdır (Wandersee, Mintzes & Novak, 1994). Ülgen (1997) öğrenme sürecinde 

kavram öğrenmenin ön kavramların varlığı ve kavramların birbirlerine bağlanması şeklinde 

gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

Diğer taraftan öğrenciler yeni bilgileri öğrenirken bu bilgileri, daha önceden sezgi yoluyla 

geliştirmiş oldukları mevcut inanç ve düşüncelerin ışığı doğrultusunda yorumlama eğilimine yönelirler 

(Reiss & Tunnicliffe, 1999). Bunun sonucunda öğrencilerin olayları algılamaları daha sonra yeniden 

düzenlenmeye dönüşür. Öğrencilerin yoruma dayalı olarak yeniden oluşturdukları bu bilgilerin çoğu 

bilimsel gerçeklerden uzak olduğu için fen öğretiminde önemli bir engel teşkil etmektedir. Alternatif 
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kavram olarak ortaya çıkan bu durumun tespiti ve telafisi yapılmadığı takdirde uzun yıllar devam 

etmekte ve öğrenme sürecinde yeni ve doğru öğrenmelere önemli engeller teşkil etmektedir. Öğretim 

sürecinde verilen bilgiler çocuğun okul öncesinden sahip olduğu ve yanlış oluşturduğu kavramları 

düzeltmek için yeterince etkili olmayabilir. Bu noktada temel biyoloji kavramları, her eğitim 

seviyesinde kavramlarla bağlantısız ve yanlış olarak verilmiş olabilir (Westbrook & Marek, 1991). Bu 

bilgilerin tespit ve telafisinin ise geleneksel öğretim yaklaşımlarıyla gerçekleştirilmesi oldukça zor 

görünmektedir (Strike & Posner, 1982). 

Bilgiler ve kavramlar öğretilmeden önce eğitimciler öncelikle neyi öğretmek istediklerine 

karar vermelidirler (Ivie, 1998). Bunun için kavramsal çatıyı ve kavramsaldeğişimi sağlayan ve ölçen 

bazı stratejiler geliştirilmiştir. Gilbert, Boulter ve Rutherford (1998a,b) bireylerin bilişsel yapılarını 

açıklamanın oldukça zor olduğunu, ancak anahtar kavramlar hakkında düşüncelerini ortaya çıkarmanın 

bu yönde oldukça önemli olduğunu ve kavramların bireylerin bilişsel yapılarını ortaya koyduğunu 

vurgulamaktadırlar. Diğer taraftan Gilbert ve Boulter (2000) bilişsel modelleri ulaşılamaz gördüklerini 

ve bu yüzden kavramların bilişsel yapı modellerini ifade ettiğini vurgulamaktadırlar ki, bu noktada 

kavramlar hakkındaki araştırmalar bireylerin o kavramla ilgili bilişsel yapılarına ait modellerini ortaya 

çıkarmaktadır. Özellikle kavramsal değişim sürecinde öncelikle öğrencilerin bilişsel yapılarında var 

olan alternatif kavramların ortaya çıkartılması yeni ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri için 

önemlidir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bireylerin bilişsel yapılarını açıklamanın oldukça zor 

olmasından dolayı anahtar kavramlar hakkında düşüncelerinin ortaya konulması bu yönde önemli 

veriler sağlayabilmektedir. Özellikle son yıllarda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının eğitim 

ortamlarındaki etkisi kavramsal anlamayı ve kavramsal değişimi belirlemede farklı yöntem ve 

stratejilerin kullanımını gündeme getirmiştir (Vance, Miller & Hand, 1995). Öğrencilerin bilişsel 

yapısını inceleyen bu tekniklerden biri, aynı zamanda bu araştırmada da kullanılacak olan çizme-

yazma tekniğidir (Patrick & Tunnicliffe 2010; Rennie & Jarvis 1995; Smith & Metz, 1996). 

Diğer taraftan, Özatlı & Bahar (2010), lise öğrencilerinin soyut ve zor olarak algıladıkları 

boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarını kavram haritaları, kelime ilişkilendirme testleri, 

yapılandırılmış grid ve V-diyagramları kullanılarak ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin boşaltım 

sistemiyle ilgili kavramsal bağlantıları oluşturamadıklarını belirtmişlerdir. Pektaş ve diğerleri (2006) 

fen bilgisi öğretmen adaylarının boşaltım sistemi konusunda hatalı kavram ve bilgilere sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Biyoloji öğretmen adaylarının da boşaltım sistemi konusunda pek çok 

alternatif kavramlara sahip oldukları ifade edilmektedir (Tekkayave diğerleri, 2000). Son yıllarda 

biyoloji eğitimi alanında yapılan çalışmalar, öğrencilerin birçok konuda alternatif kavramlara sahip 

olduğunu göstermektedir (Tekkaya ve diğerleri, 2000). İlgili literatürden verilen araştırmalardan da 

anlaşıldığı gibi, farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin boşaltım konusunda alternatif kavramlara 

sahip olduğunu göstermektedir. Ancak konuyla ilgili literatür taramasında çizme-yazma tekniği 
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kullanılarak biyoloji öğretmen adaylarının “boşaltım” konusuyla ilgili kavramsal yapılarını araştıran 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma sonuçlarının konuyla ilgili literatüre 

oldukça nitelikli veriler kazandıracağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının çizme-yazma tekniği kullanılarak 

“boşaltım” konusundaki bilişsel yapılarını incelemektir. Bu çalışma biyoloji öğretmen adaylarının 

boşaltım kavramını nasıl kavramsallaştırıyor? sorusuna odaklanmıştır. 

YÖNTEM 

2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde yapılan bu araştırmada nitel araştırma 

modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalar bir olguyu katılımcıların bakış açılarından görebilmeyi ve 

onların bakış açısına ait süreçleri ortaya koymayı, detaylı veri toplamayı amaçlayan araştırma 

yöntemidir. Nitel araştırmalarda temel amaç; araştırılan konu ile ilgili detaylı betimsel ve gerçekçi bir 

durum sunmaktır. Bu yönde araştırma sonuçlarının geçerlik ve güvenirliği açısından verilerin 

olabildiğince ayrıntılı ve doğrudan sunulması önemlidir (Creswell, 1994; Patton, 1990; Yıldırım & 

Şimşek, 2011). Ayrıca çalışma fenomolojik (olgubilim) desende hazırlanmıştır. Çünkü öğretmen 

adaylarının boşaltım sistemi konusuyla ilgili bilişsel yapıları belirlenmiştir. Olgubilim deseni, farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. 

Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi 

çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2011). fenomoloji (olgubilim) 

deseninin temelini bireysel tecrübeler oluşturmaktadır. Bu desende araştırmacı katılımcının öznel 

tecrübeleri ile ilgilenmekte, algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Olgubilim 

tanımlayıcı bir araştırmadır. Bu bağlamda genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak önemlidir 

(Akturan & Esen, 2008). Bu çalışmada, biyoloji öğretmeni adaylarının çizme-yazma tekniği 

kullanılarak “boşaltım” konusundaki bilişsel yapıları tespit edilmiştir. 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesinin biyoloji öğretmenliği bölümü öğrencilerinden 4. ve 5. sınıfında öğrenim gören toplam 40 

biyoloji öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu araştırmada amaçlı örneklem metoduna göre çalışma grubu 

seçilmiştir. Amaçlı örneklem metoduyla çalışma grubu seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 

2008; Knight ve diğerleri, 2013; Patton, 1990) en aza indirebilmek için bazı kriterler dikkate 

alınmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının çalışmaya katılmakta gönüllü olması, boşaltım sistemi 

ve sistemler konularını görmüş olmaları gibi kriterlere göre seçilmişlerdir.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

224 

Veri Toplama Araçları  

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak çizme tekniği kullanılarak, biyoloji öğretmen 

adaylarının “boşaltım” kavramı konusundaki bilişsel yapıları hakkında detaylı veri toplanması 

amaçlanmıştır.  

Çizme Tekniği: Bu tekniğin fen alanında pek çok araştırmada kullanıldığı görülmektedir 

(Cetin, Ozarslan, Isik & Eser, 2013; Kurt, Ekici, Aksu & Aktaş, 2013b; Nyachwayaa, Mohameda, 

Roehriga, Woodb, Kernc & Schneiderd, 2011; Pluhar, Piko, Kovacs & Uzzoli, 2009). Çizme 

tekniğiyle öğretmen adaylarının boşaltım kavramıyla ilgili görüşlerini derinlemesine incelenmesi 

amaçlanmıştır (Rennie&Jarvis, 1995). Çünkü bu teknik kavramlarla ilgili gizli kalmış düşünce, anlama 

ve tutumlar hakkında doğal ve yüksek nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça yararlıdır 

(Backett-Milburn & Mckie, 1999; Pridmore & Bendelow, 1995; White & Gunstone, 2000). 

Öğrencilerin yanlış kavramları ve bilimsel düşünceleri arasındaki boşluğu tanımlamak için ve doğal 

olayları anlama seviyelerini incelemek için yararlı bir araç olarak kullanılabileceği belirtilmektedir 

(Reiss & Tunnicliffe, 1999; 2001). Bu kapsamda katılımcıların 5 dakika içinde “Boşaltım kavramıyla 

ilgili bildiklerinizi şekille çiziniz?” sorusu yöneltilmiştir. Aşağıda çizime tekniğine ait örnek verilmiştir 

(Şekil 1). 

 
 

Şekil 1. Katılımcı 19’a ait cevap kağıdı 

Verilerin Analizi 

Veri analizine başlamak için öncelikle katılımcıların cevap kağıtları 1’den 40’a kadar 

numaralandırılmıştır. Katılımcıların boşaltım kavramıyla ilgili çizimleri seviyeler  altında toplanmıştır. 

Ayrıca açık uçlu soruya katılımcıların verdikleri cevaplar ilginç açıklamaları katılımcı numarası 

belirtilerek “ ” (K21) işareti içinde alıntı yapılarak verilmiştir. Çizim tekniğinde katılımcıların bakteri 

ilgili çizimlerine örnekler yine katılımcı numarası belirtilerek, örneğin: K17 ve K37 gibi metin içinde 

sunulmuştur. 
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Bu çalışmada, Reiss ve Tunnicliffe (2001) tarafından hazırlanan çerçeve kodlama esas 

alınmıştır. Bunlar; çizimi olmayanlar, temsili olmayan çizimler, alternatif kavramları içeren çizimler, 

kısmi çizimler ve kavramsal temsili çizimler olarak beş seviyede değerlendirilmiştir. Bu seviyelere 

göre katılımcıların çizimleri değerlendirilmiş, frekans ve yüzde olarak tabloda verilmiştir. 

Araştırmada, araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla iki önemli süreç 

gerçekleştirmiştir: (a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci (kavramsal kategoriye nasıl ulaşıldığı) 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka, Schwartz, St. John, Picone-Decaro, Jenkins & Carey, 

2004) (b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan öğretmen 

adaylarının görüşlerinden örnekler seçilerek bulgular kısmında yer verilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 

2011). 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise, araştırmada ulaşılan seviyeler altında verilen 

kodların söz konusu kavramsal seviyeleri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla iki 

araştırmacının kodları ve kodlara ilişkin kategorileri karşılaştırılmıştır. Araştırma verileri iki biyoloji 

alanı uzmanı tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra ortaya çıkan kod ve kategori listesine 

araştırmacıların da görüşleri yönünde son şekli verilmiştir. Araştırmacıların birbirinden bağımsız 

olarak kullandıkları kodların tutarlılığı “Görüş birliği” ya da “Görüş ayrılığı” şeklinde işaretlemeler 

yapılarak belirlenmiştir. Araştırmacıların, öğrencilerin ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar 

görüş birliği, farklı kodu kullandıkları durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Bir 

araştırmacı tarafından çelişkiye düşülen bölümlerde diğer araştırmacının görüşü alınarak kodlama 

yapılmıştır. Bu şekilde yapılan veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş 

ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Kodlayıcılar 

arasındaki ortalama güvenirlik % 90 olarak bulunmuştur. Modelin hazırlanmasında NVivo 9.3 

programından yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Biyoloji öğretmen adaylarının boşaltım kavramıyla ilgili çizimlerine ait analizler ilgili 

seviyeler altında Tablo 1’de sunulmuştur. Bu seviyelerin belirlenmesinde veriler seviye 1’den seviye 

5’e kadar ayrılarak gruplandırılmıştır (Bahar, Özel, Prokop & Uşak, 2008; Bartoszeck, Machado & 

Amann-Gainotti, 2008; Cinici, 2013; Reiss & Tunnicliffe, 2001). Bunlar; temsili olmayan çizimler 

(36), alternatif kavramları içeren çizimler (6), kısmı çizimler (1) ve kavramsal temsili çizimler (1). Bu 

analizler sonunda katılımcıların akademik bilgilerinin seviyeleri çizimleriyle ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde; toplam 40 öğretmen adayının tamamının boşaltım kavramıyla 

ilgili çizim yaptıkları belirlenmiştir. Seviye 1’de toplam 5 katılımcının çizimi olmayan çizimler 

yaptıkları, Seviye 2’de toplam 27 katılımcının temsili olmayan çizimler yaptıkları, Seviye 3’de toplam 

6 katılımcının alternatif kavramları içeren çizimler yaptıkları, Seviye 4’de toplam 2 katılımcının kısmi 
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çizimler yaptıkları ve Seviye 5’ de ise katılımcıların kavramsal temsili çizimler yapamadıkları tespit 

edilmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının boşaltım kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının yetersiz 

olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü katılımcıların yaklaşık ¾’ünün çizimleri temsili olmayan 

yani tam olarak bilimsel vurgusu anlaşılmayan karikatür çizimlerdir. Konuyu boyutlarıyla 

düşünmeden sadece basit çok iyi anlaşılmayan ve bilimsel olarak gerçekle çok ilgisi olmayan 

şekillerle konuyu açıklamışlardır. Dolayısıyla burada kavramsal yapılarını kişiselleştirdikleri şekillerle 

ifade ettikleri akademik bilişsel yapılarının yetersiz olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 1. Biyoloji öğretmen adaylarının çizimlerine göre bilişsel yapılarının analizi 

Seviyeler Çizim Örnekleri N (40) % 
Seviye 1: Çizimi 
olmayanlar 

 
K2 

 
 

5 

 
 

12,5 

Seviye 2: Temsili 
olmayan çizimler 

 
K23 

 
 

27 

 
 

67,5 

Seviye 3: Alternatif 
kavramları içeren 
çizimler 

 
K7 

 
 

6 

 
 

15,0 
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Biyoloji öğretmen adayları tarafından boşaltım konusuyla ilgili çizilen yapılar Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Biyoloji öğretmen adaylarının boşaltımla ilgili çizimlerinde en sık karşılaşılan yapılar 

Yapılar N % 
1. “böbrek” 92 35,5 
2. “üretra” 43 16,5 
3. “üreter” 40 15,4 
4. “nefron” 24 9,2 
5. “mesane” 22 8,4 
6. “glomerulus” 12 4,6 
7. “henle kulpu” 10 3,8 
8. “anüs” 8 3,1 
9. “bağırsak” 4 1,5 
10. “bowman kapsülü” 3 1,2 
11. “distaltübül” 2 0.8 
Toplam 260 100 

 
Katılımcıların çizimlerinde yoğun olarak böbrek (92), üretra (43) ve üreter (40) gibi yapıları 

çizdikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan toplam 11 kavramın öğretmen adayları tarafından toplam 260 

defa tekrarlandığı tespit edilmiştir. En fazla çizilen yapılar incelendiğinde öğretmen adaylarının daha 

çok somut olarak pek çok ders materyallerinde görebildikleri böbrek yapısını çizdikleri görülmüştür. 

Ancak daha detaylı boşaltım sistemine ait yapılara ait yeterli seviyede çizim yapmadıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca biyoloji öğretmen adaylarının boşaltım konusundaki bilişsel yapılarına ait model 

Şekil 1’de verilmiştir. 

Seviye 4: Kısmi 
çizimler 

 
K19 

 
 

2 

 
 

5,0 

Seviye 5: Kavramsal 
temsili çizimler 

 
------- 

 
0 

 
0.0 

Toplam  40 100.0 
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Şekil 1. Biyoloji öğretmen adaylarının boşaltım konusundaki çizimlerine göre bilişsel 

yapılarının modeli 

Ayrıca biyoloji öğretmen adaylarına su içtiklerinde suyun vücudumuzda ne olduğu şeklinde 

açık uçlu bir soru sorularak anlama düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Biyoloji öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan alternatif kavramlara sahip oldukları ve 

konuyla ilgili bilişsel seviyelerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Buna göre biyoloji öğretmen 

adaylarının ifadelerinde belirlenen bazı alternatif kavramlar aşağıda verilmiştir. 

“Su içtiğimizde, su midemizden böbreğe gider” (K34). 

“…böbreklere gelen su idrar olarak anüsten çıkar”  (K26). 

“İçtiğimiz su terle vücuttan dışarı çıkar” (K39). 

“İçtiğimiz sadece boşaltım organları olan böbreklerden çıkar” (K11). 

“…İçilen su vücutta metabolizma faaliyetlerinde kullanılır. Dışarı çıkmaz. Dışarı çıkan artık 

ürünlerdir” (K17). 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Geleceğin biyoloji öğretmeni olacak olan biyoloji öğretmen adaylarının biyolojinin önemli ve 

soyut kavramlarından biri olan boşaltım kavramı ile ilgili kavramsal yapılarını,  biyolojinin doğasını 

ve biyoloji ile ilgili kavramları yapılandırmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmada biyoloji öğretmen 

adaylarının çizimlerinde boşaltım ile ilgili kavramları boşaltım yapı ve organlarıyla daha fazla 

ilişkilendirmelerde bulundukları tespit edilmiştir. 
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Biyoloji öğretmen adaylarının boşaltım ile ilgili kavramsal yapıları yüzeysel ve sınırlıdır. Fen 

bilgisi öğretmen adaylarıyla (Pektaş ve diğerleri, 2006) ve biyoloji öğretmen adaylarıyla (Tekkaya ve 

diğerleri, 2000) yapılan çalışmalarda belirlenen boşaltım sistemi ile ilgili alternatif kavramlara sahip 

olmaları bu çalışma sonuçlarıyla birbirini destekler niteliktedir. Bu durum biyoloji öğretmen 

adaylarının boşaltım kavramıyla ilişkilendirmelerinin sınırlı oluşu, ön bilgilerinin eksik ve yanlış 

olmasından dolayı yeni kavram ve bilgilerle anlamlı bilgilere dönüştüremedikleri şeklinde 

değerlendirebilir. Bunun başlıca sebepleri arasında, lisans programını yürüten öğretim üyeleri 

tarafından öğrencilerdeki bu eksik ve hatalı bilgileri giderilmeden derse devam etmeleri, öğretmen 

adaylarının öğretmen olabilmek için KPSS sınav kaygılarının olması vb. ifade edilebilir. Bu durum 

dikkate alındığında biyoloji öğretmen adaylarının boşaltım konusuyla ilgili kavramsal anlamayı 

gerçekleştiremediği söylenebilir. Lisans eğitiminde kavram öğretimine ve kavramsal öğrenmeye önem 

verilmesi gerektiği ifade edilebilir.  

Ayrıca bu çalışma, biyoloji öğretmen adaylarının biyolojik okuryazarlık seviyeleri yönünden 

incelendiğinde, biyoloji öğretmen adaylarının kavramsal biyolojik okuryazar  olmadığı söylenebilir. 

Çünkü biyoloji öğretmen adaylarının bazı konularla ilgili biyolojik okuryazarlık seviyelerinin 

kavramsal olmadığını fonksiyonel hatta nominal düzeyde kaldığı belirlenmiştir. 

Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri mevcut bilgi birikimi ve kavramsal 

çatılarıdır. Öğrenciler bu kavramsal çatının içinde bilimsel gerçeklere karşılık gelmeyen fikirleri 

zihinlerinde anlamlandıramazlar. Aktif ve etkili bir biyoloji öğretiminin, öğrencilerin zihinlerinde 

bilgilerini anlamlı yapılandırmalarını sağlayan, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen, geniş alan 

bilgisine sahip öğretmenler ve öğretim üyeleri ile gerçekleşebileceği ifade edilebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının 
öğretmen adaylarının algıları yönünde analizini yapmaktır.  

Bu amaç yönünde çalışmada nicel model kapsamında ilişkisel betimsel desen kullanılmıştır. Çalışmaya 
Gazi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden toplam 216 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada verilerin 
toplanmasında “Öğretmenin İletişim Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek beş alt boyuttan oluşmaktadır. 
Bunlar sorgulamak, teşvik etmek ve övmek, sözel olmayan destekler vermek, anlayışlı ve arkadaşça davranmak 
ve kontrol etmektir. Ölçek toplam 40 madde içermektedir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı ölçeğin genelinde ve boyutlarında 0.85 ile 0.94 arasında değişmektedir. Araştırma verilerinin 
çözümlemesinde betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının 
iletişim davranışlarının tümüne ilişkin algılarının olumlu düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adayları 
eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının en fazla anlayışlı ve arkadaşça davranış gösterdiklerini 
belirtirlerken en az teşvik etmek ve övmek davranışlarını gösterdikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan sınıf ve 
cinsiyet değişkenlerine göre öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının 
iletişim davranışlarına ilişkin algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Önemli 
sonuçlardan bir diğeri ise, farklı sosyal branşlardaki ve farklı fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarında eğitim 
alan öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin 
algıları fen branşlarındaki öğretmenlik alanları yönünde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: İletişim Davranışları, Öğretmen Davranışları, Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı 
Algıları, Eğitim Fakültesi 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the communication behaviors of the instructors at education faculties in 
terms of the perceptions of the pre-service teachers. Therefore, the associational descriptive design as a 
quantitative model was adopted. The participants were comprised of 216 pre-service teachers studying at the 
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different majors of Gazi Education Faculty. “The Scale for Communication Behaviors of Teachers” was used to 
collect the data of the study. The scale consists of 40 items and five subdimensions, and these subdimensions are 
questioning, encouraging and praising, giving nonverbal support, behaving in an understanding and a friendly 
way and controlling. The Cronbach’s alpha coefficient varies between 0.85 and 0.94 for the whole scale and its 
subdimensions. In addition to the descriptive statistics, the independent samples t-test was used in the analysis of 
the results. 

The results of the study indicated that the pre-service teachers have positive perceptions regarding the 
communication behaviors of the instructors at the education faculty. According to the participants, the instructors 
at the education faculty display more understanding and friendly behaviors and less encouraging and praising 
behaviors. On the other hand, the gender and grade of the pre-service teachers was found to have no statistically 
significant effect on their perceptions regarding the instructors at the education faculty. Also, the perceptions of 
science pre-service teachers were found to be statistically significant in a comparison with different social and 
science majors, and this statistically significant difference was in favor of the science pre-service teachers. 

Keyword: Communication Behaviors, Behaviors of the Instructors, Instructors, Perceptions of Pre-
service Teachers, Education Faculties 

 
GİRİŞ 

Sınıf ortamında iletişim eğitimcinin bir konu ile ilgili davranışları öğrencilerle paylaşması ve 

ilgili davranışların öğrencilerde oluşmasını sağlama amacıyla gerçekleşmektedir (Bangir & 

Senemoğlu, 1999; Birol, 1996). Yeni öğrenmeler, yeni bilgi ve beceriler edinmeyle 

gerçekleşeceğinden bunu sağlayacak iletişim gerçekleşmedikçe öğrenme de yeterli düzeyde 

gerçekleşmeyecektir (Birol, 1996; Ergin & Birol, 2000). 

 
Şekil. İletişim Süreci 

 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde kaynak; öğretici alıcı da 

öğrencilerdir. İleti öğreticinin bilgi, düşünce ve davranışlarıdır. Öğretici ile öğrenci arasında iletinin 
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taşınmasına yardımcı olan araç ise ders kitabı, materyaller, öğreticinin sesi, öğreticinin dış görünüşü 

ve beden dili hareketleridir. İletişim becerisi yüksek öğreticiler ise öğrenciden gelen dönütleri 

başarıyla gözlemleyebilen, öğrenci dönütlerini başarıyla değerlendirebilen kişidir (Eroğlu, 2008). 

Öğretici öğrenci iletişiminde gösterilen davranışlar hem birbirini etkilediğinden öğretmen-öğrenci 

arasında olması gereken pozitif ilişkilerin öğrencilerin ilgilerini, sonuç beklentilerini ve öğrenmeyi 

olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Wubbels & Levy, 1993a). Çünkü sınıf ortamında 

oluşturulan en önemli boyutlardan biri öğretmen-öğrenci iletişim davranışlarıdır. Bu ortamda 

“öğretim=iletişimdir” eşitliği göz ardı edilmemesi gereken bir öneme sahiptir. Mesaj alıcıya ulaşmış 

ve iletişim sağlanmışsa öğrenme-öğretme de sağlanmıştır. 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki olumlu sınıf içi iletişim öğrencilerin başarılı öğrenmeler 

gerçekleştirebilmeleri için oldukça önemli bir zorunluluktur. Sınıf; ders programı amaçları 

doğrultusunda öğretmen-öğrenci iletişimi sonucunda öğrenmelerin gerçekleştiği en önemli canlı 

sistemlerden biridir. Bu sistem içerisinde öğrencinin davranışlarına yön veren en önemli iletişim süreci 

öğretmen-öğrenci arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle öğretmen-öğrenci iletişim süreci 

araştırmacıların oldukça dikkatini çekmektedir. Çünkü sınıf ortamında sürdürülen tüm etkinliklerin 

temel amacı öğrencinin etkili öğrenmeler gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Öğretmen sınıf içinde 

gösterdiği davranışlarla öğrencide olumlu etkiler yapabileceği gibi olumsuz etkiler de yapabilmektedir. 

Ancak öğretmenin öğrenci üzerinde olumlu etkiler bırakması olumlu öğretmen-öğrenci iletişim 

süreciyle sağlanabilir. Tek yönlü, çift yönlü ve çok yönlü iletişim süreci şekillerini düşündüğümüzde 

iletişim çift yönlü olduğunda bu süreç başarıyla amaçlar yönünde gelişebilmektedir. Çoğu zaman sınıf 

içi iletişim süreci öğretmenlerin kişisel niteliklerinin etkisi altında biçimlenmektedir. Bu kapsamda 

literatürde, öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecinde ortaya koydukları davranış biçimleri, öğretmen 

tipleri, öğretmen profilleri, sınıf yönetim tipleri, liderlik tipleri, öğretmen-öğrenci iletişim boyutları, 

sınıf yönetimi profili vb. kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Moore, 1989; Fox, 1993; Ekici, 

2004; Telli, den Brok & Çakıroğlu, 2006). Bu araştırmada ise iletişim davranışları kavramı 

kullanılmaktadır (Akt. Ekici, 2009). 

İlgili literatürde her dönemde pek çok ülkede yapılan çalışmalarda öğretmenlerin iletişim 

davranışları üzerine bir yoğunlaşmanın olduğu görülebilmektedir. Özellikle yardımcı olmak, arkadaşça 

davranmak, anlayışlı olmak vb. davranışlar gösteren öğretmenlerin sınıflarında öğrencilerin yüksek 

seviyede düşünme becerileri gösterdikleri, derse karşı pozitif tutum içinde oldukları ve disiplin 

problemlerinin en alt düzeylerde olduğu ifade edilmektedir (Rosenholts, Bassler & Hoover-Dempsey, 

1986; Wubbels & Levy,1993a; Fisher & Rickards, 1997). Dolayısıyla bu noktada eğitim-öğretim 

faaliyetinin temelinin öğretmenin olumlu iletişim davranışları olduğu fikri üzerine vurguların olduğu 

ve bu yönde çalışmaların yapıldığı söylenebilir. Çünkü öğretmenin davranışlarının öğrencinin 

öğrenmesinin şekillenmesi üzerine oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Öğretmenin, öğrencinin 
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bireysel farklılığını dikkate alan olumlu iletişim davranışları, öğrencinin başarısını, tutumunu ve 

motivasyonunu olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır (Good & Brophy, 1974; Walberg, 1984; 

Rosenholts, Bassler & Hoover-Dempsey, 1986; Fisher & Rickards, 1997). Oysaki diğer taraftan, 

öğrencileri çok sıkı kontrol eden, baskıcı ve anlayışsız bir sınıf ortamı sağlayan öğretmenlerin, 

öğrencilerinin başarılarının düşmesinde etkili oldukları belirtilmektedir (Ryan, Connell & Deci, 1985; 

Zimmerman, 1999). Çünkü böyle bir sınıfta öğretmen öğrencilerle bir paylaşımda bulunmamakta, tam 

tersine sadece baskıyla kendi kurallarını uygulamaya çalışmaktadır. Oysaki öğretmenin olumlu 

davranışlar gösterdiği sınıflarda hem öğrencilerin kendilerini mutlu hissettikleri hem de kendilerinden 

beklenilen seviyede bilişsel ve psikomotor davranışlar gösterebildikleri dikkat çekmektedir (Akt. 

Ekici, 2009).  

Yukarıda belirtilen noktalardan da anlaşıldığı gibi, öğretmen-öğrenci etkileşimi ders 

programında belirlenmiş olan amaçların gerçekleşmesinde oldukça önemlidir. Çünkü bu etkileşim 

doğrudan öğrencinin öğrenmesini, diğer bir ifadeyle başarısını etkilemektedir. Konuyla ilgili literatür 

incelendiğinde, öğrenci başarısını etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte, özellikle öğrencilerin 

öğretmenlerinin kişilerarası iletişim davranışlarına yönelik algılarının ve bu algılarını etkileyen 

faktörlerle ilişkisinin önemli olduğu açıklanmaktadır. Bu kapsamda yapılan yurtdışı araştırmalarda; 

öğrencilerin, öğretmenlerinin kişilerarası iletişim davranışlarına yönelik algılarının, öğrencinin ve 

öğretmenin cinsiyeti, yaşı, öğretmenin tecrübesi, sınıftaki öğrenci sayısı, öğrencilerin başarı düzeyleri, 

fen- matematik gibi ders alanı (Levy, den Brok, Wubbels & Brekelmans, 2003; den Brok, Fisher & 

Scott, 2005), öğretmen iletişim davranışları ile sınıf seviyesi ilişkisi (Wubbels, Brekelmans & 

Hooymayers, 1991), öğretmen iletişim davranışları ile öğrenci başarısı ilişkisi (Fisher, Henderson & 

Fraser, 1995) gibi pek çok faktörden etkilendiği vurgulanmaktadır (Akt. Ekici, 2009). Yapılan bazı 

çalışmalar, üniversitedeki birçok öğretim elemanının öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik 

özelliklerine dikkat etmediği ve bu nedenle birçok sorunla karşılaşıldığını göstermektedir (Bayram, 

1992; Erdoğan, 1990; Ergün, 2001; Güven, 2001). Genel olarak öğrenciler öğretim elamanlarından, 

etkili ve yeterli kişilerarası beceriler, sabırlı ve hoşgörülü olma, rol modeli olma, kaynak kişi olma, 

öğrencilere bağımsız düşünme olanağı verme,  kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak 

sağlama, öğrencilerin anlayamadıkları konular hakkında soru sormaya özendirme, kişisel sorunlarını 

ders dışında da öğretim elemanlarıyla paylaşabilme, alanında bilgili olabilme, öğrencileri birey olarak 

algılama, demokratik olma, öğrencileri derslere aktif olarak katılmaya ve soru sormaya  özendirme 

gibi nitelikleri beklemektedirler (Bayrak, 1999;  Bayram, 1992; Cevik, Ilgaz, Ekici, Fettahlıoğlu & 

Cıbık, 2009; Cıbık, Cevik, Ilgaz, Ekici & Fettahlıoğlu, 2009; Ekici, 2009; Ergün, Duman, Kıncal & 

Arıbaş, 1999; Görak, Varol & Erkman, 1997; Rakıcı, 2004; Simşeker, 2005; Taşkafa, 1989; Telli, den 

Brok & Cakıroğlu, 2005;Yetkin, 1999). Bu araştırma, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarının öğretmen adaylarının algıları yönünde analizini yapmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin algılarının cinsiyet, sınıfı ve farklı sosyal 
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branşlardaki ve farklı fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarına göre farklılığı belirlenmiştir. Araştırma 

sonunda eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının niteliğinin 

artması amacıyla öğretmen adaylarının algıları yönünde öneriler sunulacağından alana önemli katkılar 

sağlayacağı beklenilmektedir.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı; eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarının öğretmen adaylarının algıları yönünde analizini yapmaktır. Bu kapsamda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına ilişkin algıları nasıldır?  

2.Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına ilişkin algıları, 

*cinsiyetlerine  

*sınıf düzeylerine ve 

*farklı sosyal branşlardaki ve farklı fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?  

YÖNTEM 

Çalışmanın Modeli 

Belirtilen amaç yönünde çalışmada nicel model kapsamında ilişkisel betimsel desen 

kullanılmıştır. İlişkisel betimsel desen geçmişte ve halen var olan durumu, mevcut olayları, grupları, 

objeyi ve özellikleri olduğu gibi betimlemeyi-resmetmeyi- açıklanmaya amaçlayan bir araştırma 

desenidir (Kaptan, 1993; Karasar, 1998; Ekiz, 2003). Bu araştırmada da eğitim fakültesinde görev 

yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının öğretmen adaylarının algıları ve bu algıların 

cinsiyet, sınıf ve farklı sosyal branşlardaki ve farklı fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarına göre 

farklılığı betimlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışmaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden toplam 216 

öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi dikkate 

alınmıştır (Büyüköztürk, 2011; Coyne, 1997; Given, 2008; Knight ve diğerleri, 2013). Bu kapsamda 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

238 

öğretmen adayları gönüllülük esasına göre, farklı sosyal branşlardaki ve farklı fen branşlarındaki 

öğretmenlik alanlarında ve farklı sınıflarda eğitim alıyor olmaları gibi ölçütlerle seçilmişlerdir.  

Toplam 216 öğretmen adayının 37‘i (%17.1) erkek ve 179’u (% 82.9) kızdır. Bu öğretmen adaylarının 

103’ü (%47.7) 1.sınıf ve 113’ü (%52.3) 4.sınıfta kayıtlıdır. Ayrıca öğretmen adaylarının 122’i (%56.5) 

farklı sosyal branşlarda eğitim alırlarken 94’ü (%43.5) farklı fen branşlarındaki öğretmenlik 

alanlarında eğitim almaktadırlar. 

Veri Toplama Aracı 

Öğretmen-öğrenci iletişiminde sistematik gözlemlerin yapılması ve örnek olaylarla çalışılması 

tercih edilmekle birlikte, son yıllarda çok geniş çalışma gruplarına ulaşabilme imkânları olduğundan 

algısal ölçümlerin yapılması oldukça fazla tercih edilmektedir (She & Fisher, 2000). Bu nedenle bu 

çalışmada da verilerin toplamasında algısal ölçüm yapmaya yönelik olarak She & Fisher (2000) 

tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenin İletişim Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Tüzün 

(2006) tarafından Türkçeye uyarlanarak ilköğretim okullarında uygulanmış, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmıştır. Ölçek beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar sorgulamak, teşvik etmek ve 

övmek, sözel olmayan destekler vermek, anlayışlı ve arkadaşça davranmak ve kontrol etmektir. Ölçek 

5’li Likert tipinde her boyutta 8’er madde olmak üzere toplam 40 madde içermektedir. Bu maddeler 

cevaplayanlara hemen hemen her zaman, sık sık, bazen, nadiren ve hemen hemen hiç olmak üzere 5 

seçenek sunmaktadır.  Ölçek farklı ülkelerde de kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı her bir boyutta Tayvan’da ve Avustralya’da 0.86 ile 0.93 arasında değişmekteyken (She & 

Fisher, 2000), Türkiye’de Tüzün (2006) tarafından yapılan çalışmada 0.70 ile 0.86 arasında değiştiği 

ve Ekici (2009) tarafından yapılan çalışmada ise 0.87 ile 0.91 arasında değiştiği belirtilmiştir. Bu 

araştırma kapsamında da ölçeğin boyutlarına ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.85 ile 0.94 

arasında değiştiği ve ölçeğin genelinde de 0.94 olduğu belirlenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS–22 paket programıyla; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi 

betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar 

tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının 

iletişim davranışlarına ilişkin algılarının farklı değişkenlere göre farklılığına ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir.   
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 
davranışlarına ilişkin algıları  

Ölçeğin Boyutları Min.-Mak. X ss 
Sorgulamak boyutu 11–33 27.11 9.13 
Teşvik etmek ve övmek boyutu 10-40 25.76 7.94 
Sözel olmayan destekler vermek boyutu 8-40 28.19 11.12 
Anlayışlı ve arkadaşça davranmak boyutu 12-36 37.43 7.14 
Kontrol etmek boyutu 10-40 31.17 9.56 
ÖLÇEĞİN GENELİ 40-200 165.18 21.45 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algıları, ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında iyi 

düzeydedir. Çünkü ölçeğin genelinde iletişim davranışlarına ilişkin algı puanları hemen hemen her 

zaman ve sık sık seçenekleri (X=165.18) arasında olduğu belirlenmiştir. Bu değer öğretmen 

adaylarının genel olarak eğitim fakültesinde göre yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarını 

olumlu algıladıkları ve memnun olduklarını ifade etmektedir. Diğer taraftan ölçeğin boyutları 

açısından bakıldığında; öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde göre yapan öğretim elemanlarını en 

fazla anlayışlı ve arkadaşça davrandıklarını (X= 37.43) algıladıklarını belirtirlerken, bunu kontrol 

etmek (X= 31.17), sözel olmayan destekler verme (X= 28.19), sorgulamak (X= 27.11)  ve teşvik etme 

ve övme davranışlarının (X= 25.76) izlediğini belirmişlerdir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi eğitim 

fakültesinde göre yapan öğretim elemanlarının öncelikle öğrencilerine anlayışlı ve arkadaşça bir 

öğrenme ortamı sundukları ifade edilebilir. Buna bağlı olarak kontrol etmek ve sözel olmayan 

destekler verme davranışlarının gösterilmesi, sorgulamak ve teşvik etme ve övme davranışlarının 

izlediği görülmektedir. Kısacası eğitim fakültesinde göre yapan öğretim elemanlarının tatlı sert bir 

iletişim davranışları bütünlüğü sergiledikleri söylenebilirken, özellikle başarının sürdürülmesinde 

etkili olan teşvik etme ve övme davranışlarının gösterilmemesi bir eksiklik olarak algılanabilir. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 
davranışlarına ilişkin algılarının cinsiyete göre dağılımına ait bulgular 

Ölçeğin Boyutları Cinsiyet  n X ss t  p  
Sorgulamak  Kadın 

Erkek 
179 
37 

33.11 
30.42 

5.12 
7.91 

.95 .76 

Teşvik etmek ve övmek  Kadın 
Erkek  

179 
37 

25.75 
24.47 

9.18 
10.16 

1.11 .85 

Sözel olmayan destekler 
vermek  

Kadın 
Erkek  

179 
37 

32.28 
30.15 

9.16 
11.67 

1.09 .62 

Anlayışlı ve arkadaşça 
davranmak  

Kadın 
Erkek  

179 
37 

31.56 
29.74 

7.96 
9.30 

.47 .89 

Kontrol etmek  Kadın 
Erkek 

179 
37 

33.19 
32.11 

9.17 
9.82 

.92 .59 

ÖLÇEĞİN GENELİ Kadın 
Erkek  

179 
37 

157.23 
150.33 

36.68 
39.41 

1.68 1.67 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterip 
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göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ölçeğin genelindeki ve her bir alt boyuttaki iletişim 

davranışlarına ilişkin algılarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Daha sonra 

aritmetik ortalamalar arasındaki farkların önemli olup olmadığını ortaya koymak amacıyla t-testi 

yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, iletişim davranışları ölçeğinin tüm boyutlarında ve ölçeğin 

genelinde kadın öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına ilişkin algı ortalamasının (X=157.23), erkek öğretmen adaylarına göre (X= 150.33) 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki bu farkın anlamlı olup olmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılan t-testi sonucunda, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan 

öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre iletişim davranışları 

ölçeğinin genelinde ve alt boyutlarında farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Tablo 3. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 
davranışlarına ilişkin algılarının sınıfa göre dağılımına ait bulgular 

Ölçeğin Boyutları Sınıf n X ss t  p  
Sorgulamak  1.sınıf 

4.sınıf 
103 
113 

22.21 
24.33 

8.11 
11.17 

.58 .82 

Teşvik etmek ve övmek  1.sınıf 
4.sınıf 

103 
113 

25.18 
28. 17 

9.23 
10.44 

1.26 .74 

Sözel olmayan destekler 
vermek  

1.sınıf 
4.sınıf 

103 
113 

29.11 
31.14 

9.35 
8.19 

1.66 .64 

Anlayışlı ve arkadaşça 
davranmak  

1.sınıf 
4.sınıf 

103 
113 

30.48 
31.41 

11.47 
10.09 1.12 .71 

Kontrol etmek  1.sınıf 
4.sınıf 

103 
113 

31.12 
31.17 

14.42 
11.28 

1.25 .59 

ÖLÇEĞİN GENELİ 1.sınıf 
4.sınıf 

103 
113 

151.09 
156.11 

37.76 
42.06 

6.18 .87 

 
Tablo 3’te öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının 

iletişim davranışlarına ilişkin algılarının sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için 1. ve 4. sınıfta kayıtlı öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri yanıtların ortalama ve 

standart sapmaları hesaplanmıştır. Tablo 3’te görüldüğü gibi, ölçeğin hem tüm boyutlarında hem de 

genelinde 4. sınıfta kayıtlı öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının 1. sınıfta kayıtlı öğretmen adaylarından yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. 1. sınıfta kayıtlı öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan 

öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının en fazla kontrol edici ( X=31.12) 

olarak algılarlarken, 4. sınıflar anlayışlı ve arkadaşça davrandıkları (X=31.41) olarak 

algılamaktadırlar.  
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 
davranışlarına ilişkin algılarının sosyal branşlardaki ve fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarına göre 
dağılımına ait bulgular 

Ölçeğin Boyutları Cinsiyet  n X ss t  p  
Sorgulamak  Sosyal branşlar 

Fen branşları 
122 
94 

31.16 
32.23 

7.03 
9.11 

.78 .89 

Teşvik etmek ve övmek  Sosyal branşlar 
Fen branşları 

122 
94 

27.28 
29.48 

11.37 
10.46 

1.96 .75 

Sözel olmayan destekler 
vermek  

Sosyal branşlar 
Fen branşları 

122 
94 

27.09 
29.56 

11.16 
11.12 

1.25 .64 

Anlayışlı ve arkadaşça 
davranmak  

Sosyal branşlar 
Fen branşları 

122 
94 

29.41 
31.87 

10.10 
10.89 

.89 .94 

Kontrol etmek  Sosyal branşlar 
Fen branşları 

122 
94 

30.26 
32.93 

12.14 
11.23 

.61 .58 

ÖLÇEĞİN GENELİ Sosyal branşlar 
Fen branşları 

122 
94 

150.17 
154.27 

23.56 
27.24 

.78 .00* 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının sosyal branşlardaki ve fen branşlarındaki 

öğretmenlik alanlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ölçeğin 

genelindeki ve her bir alt boyuttaki iletişim davranışlarına ilişkin algılarının aritmetik ortalama ve 

standart sapmaları hesaplanmıştır. Daha sonra aritmetik ortalamalar arasındaki farkların önemli olup 

olmadığını ortaya koymak amacıyla t-testi yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, öğretmenlerin 

iletişim davranışları ölçeğinin tüm boyutlarında ve ölçeğin genelinde fen branşlarındaki öğretmenlik 

alanları yönünde eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin 

algı ortalamasının sosyal branşlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki bu 

farkın anlamlı olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan t-testi sonucunda sadece ölçeğin 

genelde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak fen branşlarındaki 

öğretmenlik alanları yönünde anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının 

öğretmen adaylarının algıları yönünde analizini yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle öğretmen 

eğitimi açısından konu incelendiğinde, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarının ne kadar önemli olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Çünkü bugünün 

öğretmen adayları eğitimleri sırasında eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarını kendilerine örnek alarak geleceğin öğretmenleri olacaklardır. Bu açıdan önemli olan bu 

konuyla ilgili olarak yıllardır sürekli farklı vurgularla çalışmalar yapılmaktadır. Yoğun olarak son 20 

yıldır öğretmen-öğretim elemanı-öğrenci-öğretmen adayı vb vurgularıyla ve farklı katılımcı 

gruplarının iletişim davranışlarına dikkat çekilen çalışmalar literatüre kazandırılmaktadır. Özellikle 

öğrenenin bu iletişime bakışının öğrenenin amaçların gerçekleşmesi ve öğrenenin etkili davranışlar 

kazanabilmesiyle ilgili beklentisinin, konuya olan tutumuyla ve bilişsel başarısıyla yakından ilişkili 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

242 

olduğunu vurgulayan çalışmalara rastlanmaktadır (Brekelmans, Wubbels & den Brok, 2002; Fırat & 

Kiraz, 2012; Fraser, 1998; Henderson, Fisher & Fraser, 2000; Kurt, Ekici, Aktaş & Aksu, 2013; Levy, 

Creton & Wubbels, 1993). Dolayısıyla öğretim elemanı ile öğretmen adayı arasındaki iletişim süreci 

kapsamında gösterilen davranışlar hem birbirini etkilemekte hem de birbirinden etkilenmekte 

olduğundan, öğretim elemanı ile öğretmen adayı arasında olması gereken pozitif ilişkilerin öğretmen 

adaylarının ilgilerini ve sonuç beklentilerini olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Wubbels & 

Levy, 1993b). Çünkü sınıf ortamında oluşturan en önemli boyutlardan biri öğretmen-öğrenci iletişim 

davranışlarıdır. Bu ortamda “Öğretim=İletişimdir” eşitliği göz ardı edilmemesi gereken bir öneme 

sahiptir. Yani her başarılı öğretimin içerisinde başarılı bir iletişim sürecinin varlığı göz ardı 

edilmemelidir. Böylesine etkili, pozitif ve iletişim sürecinin güçlü olduğu bir ortamda yapılan öğretim 

etkinlikleri kesinlikle etkili iletişimin göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Bu araştırmada değişkenler yönünde elde edilen sonuçlar incelendiğinde önemli sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarının tümüne ilişkin algılarının olumlu düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmen adayları eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının en fazla anlayışlı ve 

arkadaşça davranış gösterdiklerini belirtirlerken en az teşvik etmek ve övmek davranışlarını 

gösterdikleri belirlenmiştir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda da anlayışlı ve arkadaşça davranış 

gösterme sonucunun en fazla tespit edilen sonuçlardan biri olduğu belirtilmektedir (Ekici, 2009). Bu 

durum öğretmen-öğrenci iletişim sürecinin rahat, samimi ve doğal olması yönünde gerektiği için 

özellikle bu boyutun araştırma sonuçları arasında öncelikli olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Diğer 

taraftan başarının artmasında etkili olan teşvik etmek ve övmek davranışlarının en az düzeyde 

gösterilmesi oldukça ilginç bir sonuçtur. Çünkü öğrencinin başarısının farkında olarak daha fazla 

başarılı olması yönünde değerlendirme yapmak, övmek, ödül vermek, teşvik etmek gibi davranışlar 

oldukça gereklidir. Ancak bu davranışların gösterilmesi mesleğinde daha profesyonelliğin ve 

bilinçliliğin göstergelerinden biridir ki öğretim elemanlarının mutlaka bu davranışlarını belirgin 

şekilde göstermesinde oldukça yarar görülmektedir. Öğretmen adaylarının da teşvik edilmeye ve 

övülmeye ihtiyaçları vardır ki kesinlikle gözden çıkartılmamalıdır. Etkili iletişim becerisi için gerekli 

davranışlar arasında; kendini tanıma, kendine değer verme ve böylece başkalarına değer verme gibi 

birçok faktör vardır. Bununla birlikte mesajı anlatabilme ve karşıdakini anlayabilme yetisi çok iyi 

uygulanmalıdır. Anlatabilmek için bireyin kendi duygu ve düşünce dünyasını iyi tanıması ve kendini 

ifade edebilmesi gereklidir. Duygu ve düşünceler kelimelere dökülürken aynı zamanda mimik, jest 

gibi beden dili araçlarıyla de desteklenmesi gerekmektedir. Karşıdaki kişiyi tanımalı ve ona göre 

mesaj aktarılmalıdır. Karşıdakini anlamak için sadece kelimelerini değil duygu ve anlatmak istenilen 

diğer düşünceleri de anlamak gerekmektedir (Uzuntaş, 2013). Dolayısıyla öğretmen adaylarının teşvik 

edilmeye ve övülmeye yönelik ihtiyaçlarına cevap verilebilmelidir. Öğretim elemanlarının iletişim 
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davranışları çerçevesinde öğretmen adaylarının beklentilerine cevap verebilmeli ve mesajlarını etkili 

bir şekilde karşı tarafa iletebilmelidir.  

Diğer taraftan elde edilen en önemli sonuçlardan biri ise, öğretmen adaylarının cinsiyet 

değişkenine göre öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına ilişkin algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Türkiye’de 

Ekici (2009) ve Telli, den Brok, & Çakıroğlu (2006) tarafından yapılan araştırmalarda da kız ve erkek 

öğrenciler arasında öğretmen iletişim davranışlarına yönelik algı düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de yapılan bu iki çalışma sonuçlarıyla bu araştırma 

sonuçları birbirini destekler niteliktedir. Bu sonuç öğretmen adaylarının branşlarından kaynaklanan bir 

durum olabileceği gibi (den Brok, Fisher & Scott, 2005; Levy, den Brok, Wubbels & Brekelmans, 

2003), kültürle ilişkili bir durum olarak ta değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu sonuç Türkiye’ye özgü 

bir sonuç olarak algılanabilir. Literatür incelendiğinde ise yurtdışında yapılmış olan bazı 

araştırmalarda cinsiyete göre farklılık tespit edilemezken (Rodriguez, 1999; Waldrop, 2006), bazı 

araştırmalarda kızlar lehine anlamlı farklılık tespit edilerek, kızların öğretmenlerin iletişim 

davranışlarını daha olumlu ve kabul edilebilir olarak algıladıkları ifade edilmiştir (Çakmak & Aktan, 

2016; Fraser & Chionh, 2000; Khine & Fisher, 2002; Levy, den Brok, Wubbels & Brekelmans, 

2003;Wong & Fraser, 1996). Sonuç olarak cinsiyet değişkeni gerek araştırmaların özelliklerine 

gerekse araştırmaların yapıldıkları ülkelere ve kültürlere göre sonuçları değiştirebilen bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Ancak yurtdışında Wubbels, Brekelmans & Hooymayers (1991) tarafından yapılan 

araştırmada öğrencilerin öğretmenlerinin iletişim davranışlarına ilişkin algılarını etkileyen en önemli 

faktörlerin başında sınıf düzeyinin geldiğini belirtmektedirler. Diğer taraftan kültürün öğretmen 

iletişim davranışları üzerinde oldukça önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilirken, sınıfların 

kültürleri yansıtan en küçük sosyal birimler olduğu ve bu ortamlarda toplumun kültürel değerlerinin 

etkisinin olmayacağının düşünülmemesi gerektiği vurgulanmaktadır (Richards & Fisher, 1999; 

Wubbels & Brekelmens, 1998). Dolayısıyla öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan 

öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına yönelik algılarının 4. sınıflarda daha yüksek olduğu 

ancak bu algıların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.    

Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan bir diğeri ise, farklı sosyal branşlardaki ve farklı 

fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarında eğitim alan öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev 

yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algıları fen branşlarındaki öğretmenlik 

alanları yönünde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yapılan 

araştırmalarda, fen alanın farklı branşları arasında bile öğrencilerin öğretmenlerinin iletişim 
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davranışlarında farklılık algıladıkları vurgulanırken (Ekici, 2009; Telli, den Brok & Çakıroğlu, 2006) 

farklı sosyal branşlardaki ve farklı fen branşlarında böyle bir sonuç tespit edilmesi oldukça anlamlıdır.  

Özellikle fen branşlarındaki öğretmenlik alanlarında eğitim alan öğretmen adaylarının eğitim 

fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algılarının yüksek 

çıkması fen branşlarının özelliklerinden kaynaklı olabilir. Çünkü fen branşları özellikle laboratuvar 

uygulamaları başta olmak üzere öğretmen adayı ile öğretim elemanının daha fazla paylaşımda 

bulundurmasını gerektirmesi açısından, öğretim adayının iletişim davranışlarına daha titizlikle önem 

vermesini vurgulamaktadır. Bu yönüyle öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin algıları fen branşlarındaki öğretmenlik alanları yönünde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.      

 Sonuç olarak; araştırma sonuçlarından anlaşıldığı gibi geleceğin öğretmenlerinin nitelikli 

şekilde yetişebilmeleri için eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü öğretim elemanlarının sınıfta 

sağladıkları iletişim davranışlarının durumuna bağlı olarak, öğretmen adayının öğrenmesini, ilgisini, 

tutumunu vb biçimlendirmesinde, öğretmen adayının mesleğine olan bakış açısını biçimlendirmesinde 

katkı sağlamış en önemli bir görev üstlenmektedir. 

Öneriler 

Bu çalışma sonuçları yönünde aşağıdaki çalışmaların dikkate alınması önerilebilir: 

*Bu çalışma daha büyük bir çalışma grubunun katılımıyla ve farklı değişkenler kullanılarak 

yapılabilir. 

*Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının kendi iletişim davranışlarını 

değerlendirmelerine ilişkin bir araştırma yapılabilir. 

*Bu çalışma karma model kullanılarak yapılabilir.  

*İletişim davranışları algısı kavramı öğreten/ öğrenen açısından neyi ifade ettiğine yönelik 

nitel araştırmalar farklı ölçme araçlarıyla yapılabilir.  

KAYNAKLAR 

Bangir, G., & Senemoğlu, N. (1999). Sınıf İçi İletişimi Kolaylaştırıcı ve Engelleyici Öğretmen-Öğrenci 
Davranışları. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. 
10-12 Eylül 1997, 1, 81-107. 

Bayrak, C. (1999). Modern Eğitimde Öğretmen Profili. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
9 (1-2), 12-13. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

245  

Bayram, H. (1992). Eğitim Yüksekokullarında Öğretim Elemanı Öğrenci İletişimi. Eğitim Bilimleri 
Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Birol, C. (1996). Öğretim Elemanlarının İletişimsel Etkililiklerine Yönelik Karşılaştırmalı 
Değerlendirme. Eğitim Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. 

Brekelmans, M. Wubbels, T., & Brok, P. Den (2002). Teacher Experience and the Teacher-Student 
Relationship. In S. C. Goh, M. S. Khine (Eds.), Studies in Educational Learning Environments: An International 
Perspective (pp.73-99). Singapore: Word Scientific. 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 

Coyne, I. (1997). Sampling in Qualitative Research. Purposeful and Theoretical Sampling: Merging or 
Clear Boundaries? Journal of Advanced Nursing, 26 (3), 623-630. 

Çakmak, V., & Aktan, E. (2016). Öğretmen Öğrenci İletişimin Çeşitli Değişkenlere Göre 
Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 83-97, www.esosder.org 

Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., & Çıbık A.S. (2009). Meslek Yüksekokullarında 
Görevli Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi-Analyzing 
Communication Behaviors of Teaching Staff Who are Commissioned in Vocational High Schools From the 
Point of View of Students. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sayfa:1814–1822, 
Konya: Türkiye, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, 27–29 Mayıs 2009. 

Çıbık, A.S., Cevik, M. Ilgaz, G., Ekici, G., & Fettahlıoğlu, P. (2009). Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri ile Öğretim Elemanlarının Öğretmen İletişim Davranışları İlişkisinin 
İncelenmesi- Analyzing the Relation Between Academic Self-Efficacy Of Vocational High School Students and 
Teacher Communication Behaviors of Teaching Staff. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları 
Sempozyumu, Sayfa:2146–2155, Konya: Türkiye, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, 
27–29 Mayıs 2009. 

Den Brok, P. J.,  Fisher, D. L., & Scott, R. (2005).The Importance of Teacher International Behaviour 
for Students Attitudes in Brunei Primary Science Classes. International Journal of Science Education, 27(3), 
765–779.  

Ekici, G. (2004). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. 
Eğitim ve Bilim. 29 (131), 50–60. 

Ekici, G. (2009). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğretmenlerinin İletişim Davranışlarına İlişkin 
Algıları. Milli Eğitim, 181, 152-168.  

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.  

Erdoğan, Ö. (1990). Öğretim Üyeliğinin Öğretme-Öğrenme Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi. 
Eğitim Bilimleri Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. 

Ergin, A., & Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.  

Ergün, M. (2001). Üniversitelerde Öğretim Etkinliğinin Geliştirilmesi. Eğitimde Yansımalar IV-2000 
Yılında Türk Clinical Teacher in Nursing. Journal of Nursing Education, 36 (5), 206-211. 

Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R.Y., & Arıbaş, S. (1999). İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-19. 

Eroğlu, E. (2008). Eğitim Ortamında Etkili İletişim ve Boyutları. U. Demiray (Edt.). Etkili İletişim. 
Ankara: Pegem Akademi. 

Fırat, A., & Kiraz, A. (2012). Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici ile Öğretmen İletişimi: Dance 
Sarmal İletişim Modeli. Akdeniz Üniversitesi Araştırmalar Dergisi, 12, 43-50.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

246 

Fisher, D., Henderson, D., & Fraser, B. (1995). Interpersonal Behaviour in Senior High School Biology 
Classes. Research in Science Education, 25, 125-133. 

Fisher, D., & Rickards, T. (1997). A Way of Assessing Teacher-Student Interpersonal Relationships in 
Science Classes. Paper Presented at the National Science Teachers Association Annual National Convention, 
New Orleans, and USA. 

Fraser, B. J. (1998). Science Learning Environments: Assessment, Effects and Determinants. In B. J. 
Fraser & K. G. Tobin (Eds.). International Handbook of Science Education (Part One). London: Kluwer 
Academic Publishers, 527-564.  

Fraser, B. J., & Chionh, Y. H. (2000). Classroom Environment, Self-Esteem, Achievement and 
Attitudes in Geography and Mathematics in Singapore. Paper Presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association, New Orleans, LA. 

Fox, M. (1993). Psychological Perspectives in Education. London: Cassell. 

Given, L.M. (Ed.) (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage: Thousand 
Oaks, CA, Vol.2, Pp.697‐698. 

Good, T. L., & Brophy, J. E. (1986). Educational Psychology. London: Long Man Inc.  

Görak, G., Varol, D., & Erkman, F. (1997). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşire 
Öğretmenleriyle İlişkilerini Algılayışları ve Bu Algılayışlara Değişik Faktörlerin Etkisi. IV. Ulusal Hemşirelik 
Eğitimi Sempozyumu (Sempozyum Kitabı). Yüce Reklam Yayım Dağıtım A. Ş. Çevik Matbaacılık, Kıbrıs. 10-
12 Eylül, 204-209. 

Güven, İ. (2001). Değişen Çağda Öğretmenin Değişen Rolleri. Eğitimde Yansımalar IV. 2000 Yılında 
Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. Ankara: Tekışık Yayıncılık. s.281-289.  

Henderson, D., Fisher, D., & Fraser, B. (2000). Interpersonal Behavior, Learning Environments and 
Student Outcomes in Senior Biology Classes. Journal of Research in Science Teaching, 37, 26-43. 

Kaptan, S. (1993). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışı Web Ofset Tesisleri. 

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. 

Khine, M.S., & Fisher, D. L. (2002). Analysis Interpersonal Behaviour in Science Classrooms: 
Associations Between Students’ Perceptions and Teachers’ Cultural Background. Paper Presented at the Annual 
Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, LA.    

Knight, S.L., Nolan, J., Lloyd, G., Arbaugh, F., Edmondson, J., & Whitney, A. (2013). Quality Teacher 
Education Research: How Do We Know it When We See it? Journal of Teacher Education, 64(2), 114-116. 

Kurt, H., Ekici, G. Aktaş, M., & Aksu, Ö. (2013). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öz-Yeterlik 
Algılarına Biyoloji Öğretmenlerinin İletişim Davranışlarının Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi, 2 (4), 286-294. 

Levy, J., Den Brok, P. J., Wubbels, Th., & Brekelmans, M. (2003). Students’ Perceptions of the 
Interpersonal Aspect of the Learning Environment. Learning Environments Research, 6 (1), 5-36.  

Moore, K. D. (1989). Classroom Teaching Skills: A Primer. New York: Random House, Inc. 

Rakıcı, N. (2004). Eight Grade Students’ Perceptions of Their Science Learning Environment and 
Teacher İnterpersonal Behavior. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University. 

Richards, T., & Fisher, D. (1999). Teacher-Student Classroom Interactions among Science Students of 
Different Sex and Cultural Background. Research in Science Education, 29 (4), 445-455. 

Rodrigues, M. (1999). The Influence of Culture on Student’s Perceptions of Teachers’ Communication 
Style. At George Mason University. Unpublished Doctorate Thesis. Fairfax, Virginia. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

247  

Rosenholts, S. J., Bassler, O., & Hoover-Dempsey, K.(1986). Organizational Conditions of Teacher 
Learning.  Teacher and Teaching Education, 2, 91-104. 

Ryan, R. M., Connell, J. P., & Deci, E. L. (1985). A Motivational Analysis of Self-Determination and 
Self-Regulation in Education. In C. Ames & R. Ames (Eds.). Research on Motivation in Education. Vol. 2: The 
Classroom Milieu (Pp. 13-51). New York: Academic Press. 

She, H-C., & Fisher, D. (2000). The Development of a Questionnaire to Describe Science Teacher 
Communication Behavior in Taiwan and Australia. Science Education, 84, 706-726. 

Simşeker, M. (2005). Eight Grade Students’ Perceptions of Their Mathematics Teachers’ İnterpersonal 
Behaviors. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University. 

Uzuntaş, A. (2013). Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (1), 
11-30. 

Taşkafa, G. (1989). Biz Öğretmenler Hep Öğrencilerimizi Değerlendiririz, Öğrencilerin Biz 
Öğretmenleri Nasıl Değerlendirdiklerini Hiç Düşündünüz mü? Çağdaş Eğitim, 14, 27-30. 

Telli, S., Den Brok, P. J., & Cakıroğlu, J. (2005). Perceptions of Teacher İnterpersonal Behavior in 
Turkish Secondary Schools. Paper Presented at the Bi-Annual Conference of the European Association for 
Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyprus, 22-26 August 2005. 

Walberg, H, J. (1984). Improving the Productivity of American Schools. Educational Leadership, 41, 
19-27. 

Waldrop, M.H. (2006). Teacher-Student Interaction: Analyzing Hind’s County School District 
Classroom. Delta State University Cleveland, (Unpublished EDD Thesis), Mississippi. 

Wong, A. L. F., & Fraser, B. J. (1996). Environment- Attitude Associations in the Chemistry 
Laboratory Classroom. Research in Science and Technological Education, 14, 91-1002. 

Wubbels, Th., & Brekelmens, M. (1998). The Teacher Factor in the Social Climate of the Classroom. In 
B. J. Frase & K. G. Tobin (Eds.). International Handbook of Science Education (pp.565-580). Dordrecht, The 
Netherlands: Kluwer. 

Wubbels, T., Brekelmans, M., & Hooymayers, H.P. (1991). Interpersonal Teacher Behavior in the 
Classrooms. In Education Environments: Antecedents, Consequences and Evaluations, Eds. Fraser, B. J. and 
Walberg, H. J. (pp.141–160). Oxford. UK: Pergamon Pres. 

Wubbels, T., & Levy, J. (Eds). (1993a). Do You Know What You Look Like? Interpersonal 
Relationships in Education. London: Falmer Press. 

Wubbels, T., & Levy, J. (1993b). A Comparison of Interpersonal Behavior of Dutch and American 
Teacher. International Journal of Intercultural Relations, 15, 1-18.  

Yetkin, A. (1999). Öğrencilerin Hemşire Öğretmende Aradığı Özelliklerin İncelenmesi. Atatürk 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2 (1), 11-20. 

Zimmerman, B.J. (1999). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, 
P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 13-39). New York: Academic Press. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

248 

ÖĞRETİM TASARIMI ALANINDAKİ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: 2002-2014 

META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

AN INVESTIGATION OF THESES WRITTEN IN THE FIELD OF INSTRUCTIONAL 

DESIGN: A 2002-2014 META-ANALYSIS STUDY 

 

Öğrencisi. Hasan AKDENİZa  

aGazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  ANKARA, hasanakdeniz.gazi@gmail.com 

Gülay EKİCİb 

 bGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,  

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, ANKARA, gulayekici@yahoo.com 

Hakan KURTc 

 cNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, 

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA, kurthakan1@gmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma 2002-2014 yılları arasında Türkiye’de öğretim tasarımı alanında gerçekleştirilen tez 
çalışmalarının genel yönelimlerini açığa çıkarmak amacıyla yapılmış meta-analiz çalışmasıdır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 37 tez çalışması oluşturmaktadır. Bu çalışmalara, YÖK Tez Tarama Merkezine tarama için 
‘’öğretim tasarımı’’ kelimeleri yazılarak ulaşılmıştır. Tezlerin incelenmesi sırasında, tez çalışmalarının yılları, 
üniversite, türü, öğrenme alanı, araştırma modeli, araştırma yöntemi ve kullanılan öğretim tasarımı modelleri 
inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda; öğretim tasarımı ile ilgili çalışmaların en çok 2012 
yılında yapıldığı, çalışmaların en fazla Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yayımlandığı ve çalışmaların % 
62’sinin yüksek lisans çalışması olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tez çalışmalarında en fazla ADDİE modelinin 
tercih edildiği belirlenmiştir. Çalışma sonuçları ilgili literatürle detaylıca tartışıldıktan sonra konuyla ilgili 
önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim tasarımı, tez değerlendirme, meta-analiz 

ABSTRACT 

This study is a meta-analysis research conducted to reveal the general tendencies in the theses written 
between 2002 and 2014 in Turkey in the field of instructional design. The study group is composed of 37 theses. 
The theses are obtained by searching “instructional design” (in Turkish “öğretim tasarımı”) keywords on YÖK 
(Council of Higher Education) Thesis Center’s web page. The criteria for analysis were determined as the date, 
university, type, learning domain, research design, research method of the theses, and the instructional design 
used in the theses. At the end of the analyses it has been found out that most of the instructional design studies 
were conducted in the year 2012, most of them belonged to Yıldız Technical University, and 62% of the studies 
were done as MA theses. Moreover, it has been revealed that mostly ADDIE model is used in the theses. The 
findings of the study are discussed in detail and suggestions were included at the end of the study. 

Keywords: Instructional design, thesis analysis, meta-analysis.  
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GİRİŞ 

Öğretim tasarımı kavramı II. Dünya Savaş’ı sırasında büyük kitlelere aynı eğitimin verilmesi 

ihtiyacından doğmuştur (Sortrakul & Denphaisarn, 2009). Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nun 

geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili ve kontrol edilebilir bir eğitim programı ortaya koyma 

ihtiyacı sayesinde gelişmiştir (Kruse, 2004). II. Dünya Savaş’ı sırasında askere alınan pek çok insana 

çok kısa bir süre zarfında eğitim verilmesi gerekmekteydi. Bu sebeple öğretim tasarımı kavramı değer 

kazandı ve bireylere en etkili öğretimin en kısa sürede nasıl verileceği hakkında tasarımlar yapılmıştır. 

Öğretim tasarımı, öğretim materyallerini geliştirmek amacıyla analiz adımlarını içeren, geliştirme, 

uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan sistematik bir yöntemdir (Dooley, 2005). 

Öğretim tasarımı, öğretim materyali ve öğrenme etkinliklerinin planlanması için öğretimin ve 

öğrenmenin genel ilkelerinin yorumlanması sürecidir (Kanuka, 2006). Öğretim tasarımı hem bir bilim 

hem de sanat olarak kabul edilmiştir. Bilimdir çünkü kökleri öğrenme teorilerine bağlıdır. Sanattır 

çünkü öğretim materyallerinin tasarımı yüksek yaratıcılık gerektiren bir süreçtir (Moore, Bates & 

Grundling, 2002). Gürol’a (2004) göre tasarım, “ihtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin 

imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, islenmesi ve 

uygulanması faaliyetleri” seklinde tanımlanmaktadır. Osman ve Eskicumalı (2003) öğretim 

tasarımını, öğrenme-öğretme ortamlarının planlanması, organize edilmesi ve uygulanması 

faaliyetlerinde tasarımın etkili bir biçimde kullanılması olarak tanımlamaktadır. Öğretim tasarımının 

genel amacı etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi ve hedeflenen bilgilere (davranışlara) ulaşılmasıdır. 

Öğretim tasarımı hedeflenen amaçlara ulaşmada; öğretmen merkezli yöntem yerine öğrenci merkezli 

yöntemler kullanmayı amaçlar. Uygun bir öğretim tasarımı hazırlamak eğitimdeki başarıyı önemli 

ölçüde arttırmaktadır (McArdle, 1991). Osman ve diğerleri (2005)’ne göre bir bilim dalı olarak 

öğretim tasarımı; öğretim stratejileri, teorileri ve araştırmalarıyla ilgili bilgilerin ve bu stratejilerin 

uygulanarak geliştirilmesi sürecidir. Öğretim tasarımı, tüm sınıf düzeylerinde kısa veya ayrıntılı olarak 

tüm ünitelerde uygulanabilen ve öğrencilerin daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacı ile ünitelerin 

geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir. Bir süreç olarak 

öğretim tasarımı, daha etkin öğrenme sağlamak amacıyla, öğretim teorilerini temel alarak, öğretim 

ihtiyaçlarının ve niteliklerinin sistematik olarak geliştirilmesidir. Öğretim tasarımı, öğrenme 

ihtiyaçlarının ve hedeflerinin analiz edilmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verecek sistemin geliştirilmesi 

sürecidir. Bu süreç, öğretim materyallerinin ve aktivitelerinin geliştirilmesini ve değerlendirilmesini 

kapsar. Bir disiplin olarak öğretim tasarımı, öğretim stratejileri ile ilgili teori ve araştırmaları içeren bir 

alandır ve bu stratejilerin geliştirilmesi sürecidir. Bir bilim dalı olarak öğretim tasarımı, herhangi bir 

alandaki değişik karmaşıklık düzeyindeki bir konunun büyük veya küçük bir kısmı ile ilgili niteliklerin 

detaylandırılması için yapılan geliştirme, uygulama, değerlendirme ve düzenleme çalışmalarıdır.  
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Türkiye’de öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının incelenmesi bu alandaki 

eğilimleri ortaya çıkarmada, hangi konuların doygunluğa ulaştığını anlamada, ne gibi yeni 

araştırmalara gereksinim duyulduğunu belirlemede yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu 

doğrultuda, öğretim tasarımı alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerinin odaklandığı konular, 

araştırmaların yöntemlerine, yıllarına, üniversitelerine,  kullanılan araştırma modellerine, kullanılan 

öğretim tasarımı modellerine göre incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanan öğretim tasarımı alanıyla ilgili 

tezlerin yayınlandığı yıl, üniversite, kullanılan öğretim tasarımı modeli, öğrenme alanı, kullanılan 

model, yöntem ve yayın türü olarak sıralanabilecek kriterler açısından incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunca 2002-2014 yılları arasında YÖK’te taranan tezler incelenmiştir. Bu çalışmanın kapsamı, 

isminde ya da anahtar sözcüklerinde öğretim tasarımı içeren tezlerle sınırlı tutulmuştur. Yukarıda 

belirtilen genel amaç doğrultusunca, cevap aranmış olan alt problemler aşağıda verilmiştir: 

1. Araştırmaların yıllara göre dağılımları nasıldır? 

2. Araştırmaların üniversitelere göre dağılımları nasıldır? 

3. Araştırmaların öğrenme alanına göre dağılımı nasıldır? 

4. Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma modelleri hangileridir? 

5. Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri hangileridir? 

6. Araştırmaların yayın türüne göre dağılımları nasıldır?  

7. Araştırmalarda amaçların ifade ediliş biçimleri nelerdir? 

8. Araştırmalarda kullanılan öğretim tasarımı modelleri nelerdir? 
 

YÖNTEM 

Bu bölümde çalışmanın modeline, çalışma grubuna, verilerin toplanmasına ve verilerin 

analizine ait açıklamalar bulunmaktadır. 

Çalışma Modeli 

Bu çalışma nicel modelde hazırlanmıştır. Çalışmada, 2002-2014 yılları arasında Yüksek 

Öğrenim Kurumu (YÖK) Tez Tarama Merkezi veri tabanındaki öğretim tasarımı ile ilgili yüksek 

lisans ve doktora tezleri içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada meta-analiz deseni 

kullanılmıştır. Üretilen geniş bilgi birikiminin sentezlenmesi ve tekrar bir analiz sürecinden 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada bireysel çalışmaların sonuçlarının istatistiksel işlemlerden 

geçirilerek yeniden değerlendirilme süreci olarak açıklanan meta-analiz deseni, günümüzde tüm bilim 

alanlarında tercih edilmekte, özellikle eğitim bilimlerinde oldukça sık kullanılmaktadır (Sağlam & 
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Yüksel, 2007). Meta-analiz, aynı konu üzerinde birbirinden bağımsız olarak yapılmış çalışmalardan 

elde edilen sonuçları bir araya getirmek, bu sonuçlardaki çeşitliliği açıklamak, örneklemi genişleterek 

daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanılması süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Dempfle, 2006; Littel, Corcoran & Pillai, 2008; Petitti, 2000). Veritabanı 

incelenerek 37 yayına erişilmiştir. Yapılan içerik analizi ile metinlerin sınıflandırılması, 

karşılaştırılması ve bu metinlerden bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. Model kapsamında 

yararlanılan veri toplama yöntemi doküman incelemesidir. Genel olarak derinlemesine görüşme ve 

gözlem yapmanın olanaklı olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntem olan doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olay ya da olgular hakkında yazılı bilgi içeren kaynakların ayrıntılı biçimde 

analiz edilmesidir. Nitekim bu araştırmada incelenen tezler; yıl, öğrenme alanı, amaç, araştırma 

yöntemi, araştırma modeli, kullanılan öğretim tasarımı modeli ve üniversite açısından 

değerlendirilmiştir. 

Meta-analiz yöntemi araştırmacılara çeşitli çalışmaların sonuçlarını özetleyen nicel veriler 

sunmakta, sonuçların birleştirilmesiyle ortak bir yargıya ulaşmalarını sağlamaktadır (Lipsey & Wilson, 

2001). Meta analizde altı işlem basamağının bulunduğu belirtilmektedir (DeCoster, 2004): (i) 

Araştırma probleminin belirlenmesi. (ii) Literatürün taranması ve verilerin toplanması. (iii) 

Çalışmaların kodlanması. (iv) Analizde kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesi. (v) Meta 

analizin yapılması. (vi) Bulguların değerlendirilip tartışılması. Bu çalışmada da belirtilen aşamalar 

dikkate alınarak veriler değerlendirilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2002-2014 yılları aralığında YÖK Tez Tarama Merkezi veri 

tabanında indekslenen 37 tez çalışması oluşturmuştur. YÖK Tez Tarama Merkezine tarama için 

‘’öğretim tasarımı’’ kelimeleri yazılmış ve 89 lisansüstü tez çalışması listelenmiştir. Tarama işlemi 

yapılırken, başlığında veya anahtar kelimelerinde öğretim tasarımı kavramını içeren tezler araştırmaya 

alınmıştır Ancak bu tezlerden 27’sine dijital ortamda ulaşım mümkün olmadığından bu çalışmalar 

araştırma dışında kalmıştır. Ulaşılan 62 tez çalışmasından 25 tez çalışması öğretim tasarımı alanıyla 

ilgili olmadığından araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırma kapsamına alınan 37 tez çalışması bu 

araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada analiz edilmek üzere kapsama dâhil edilen çalışmalar, öğretim tasarımı alanıyla 

ilgili araştırmalardan oluşmaktadır. Öğretim tasarımı ile ilgili ilk çalışmaya 3 Mayıs 2015, en son 

çalışmaya 21 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır. Hangi araştırmaların meta-analize dâhil edileceğine 

yönelik seçimler yapılırken tez çalışmasının başlığında, anahtar kelimelerinde veya özetlerinde 

öğretim tasarımı kavramı olma kriteri gözetilmiştir. YÖK Ulusal Tez Merkezinden PDF uzantılı ola-
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rak erişilebilen tezlere ulaşılmaya çalışılmıştır. YÖK Tez Tarama Merkezinde ulaşılabilen tezlerin bir 

listesi oluşturulduktan sonra erişim olanağı bulunan dijital kopyaya sahip tezler, bilgisayara kayıt 

edilmiş ve incelenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında, tez çalışmalarının yılları, üniversite, türü, 

öğrenme alanı, araştırma modeli, araştırma yöntemi ve kullanılan öğretim tasarımı modelleri Excell 

dosyasına kaydedilerek incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi aşamasında öncelikle tüm araştırmalar PDF uzantılı elektronik dosya biçimin-

de ortak bir veri havuzuna kayıt edilmiştir. Daha sonra her bir araştırma Microsoft Excel çalışma say-

fasında yazar isimlerine göre satır satır listelenmiştir. Yazar isimleri ile PDF uzantılı dosyalar arasında 

komutsal bağlantı kurulmuş, bu sayede istenilen araştırma metnine kolaylıkla ulaşılması sağlanmıştır. 

Bu araştırmada kodlamalar sekiz alt başlık altında gerçekleştirilmiştir. Araştırmalara ait çalışma 

kimliği ve çalışma içeriği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bunlar yayın yılı, yayın türü, üniversite, 

kullanılan araştırma yöntemi, ilgili oldukları öğrenme alanları, kullanılan araştırma modeli ve 

kullanılan öğretim tasarımı modeli olarak adlandırılmıştır. Bu alt başlıklara Excel sayfasında birer 

sütun açılmış (örneğin, yayın türü), her bir sütuna ait kategoriler belirlenmiştir (örneğin, yüksek lisans, 

doktora). Daha sonra her bir çalışmanın kategorik verileri ilgili sütunlara kodlanmıştır. 

Çalışma kapsamında ele edilen veriler elektronik tablolama aracı ile veriler düzenlenmiş ve 

analiz edilmiştir. Analiz sonucundan elde edilen verilerin betimlenmesi için yüzde ve frekans 

tablolarından yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, 2002-2014 yılları aralığında YÖK Tez Tarama Merkezi veri tabanında 

indekslenen 37 tez çalışmasının incelenmesiyle elde edilen bulgular başlıklar halinde yer almaktadır.  

Öğretim Tasarımı Alanıyla İlgili Tez çalışmalarının Yıllara Göre Dağılımlarına Yönelik 

Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının yıllara göre dağılımı tablo 1’deki 

gibidir. 

Tablo 1. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının yıllara göre dağılımı 

Yıl Sayı Yüzde 
2002 1 %2.7 
2003 2 %5.4 
2005 2 %5.4 
2006 4 %10.8 
2007 2 %5.4 
2008 3 %8.1 
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2009 3 %8.1 
2010 2 %5.4 
2011 4 %10.8 
2012 6 %16.2 
2013 5 %13.5 
2014 3 %8.1 
Toplam  37 %100 

 
Tablo 1 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanında yapılmış tez çalışmalarının en fazla 2012 

yılında olduğu (6, %16,2) görülmektedir. En az çalışma 2002 (1, % 2,7) yılında hazırlanmıştır. 2004 

yılında ise öğretim tasarımı alanıyla ilgili YÖK tarafından taranan herhangi bir tez çalışmasına 

rastlanmamıştır. 

Öğretim Tasarımı Alanıyla İlgili Tez Çalışmalarının Üniversitelere Dağılımına Yönelik 

Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının üniversitelere göre dağılımı tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının üniversitelere göre dağılımı 

Üniversite Tez sayısı Yüzde 
Anadolu Üniversitesi 1 % 2.7 
Atatürk Üniversitesi 1 % 2.7 
Bahçeşehir Üniversitesi 2 % 5.4 
Balıkesir Üniversitesi 3 %8.1 
Boğaziçi Üniversitesi 1 % 2.1 
Bursa Uludağ Üniversitesi 4 % 10.8 
Çukurova Üniversitesi 2 % 5.4 
Fırat Üniversitesi 1 % 2.7 
Gazi Üniversitesi 2 % 5.4 
Hacettepe Üniversitesi 3 % 8.1 
İstanbul Üniversitesi 1 % 2.7 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 % 2.7 
Marmara Üniversitesi 2 % 5.4 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3 % 8.1 
Sakarya Üniversitesi 1 % 2.7 
Selçuk Üniversitesi 1 % 2.7 
Yıldız Teknik Üniversitesi 7 %  18.9 
Toplam  37 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanında en fazla tez çalışması Yıldız Teknik 

Üniversitesine (7, %18,9) aittir. Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış 

tez çalışmalarının 4’ü eğitim teknolojileri bilim dalında, 3’ü ise eğitim programları ve öğretim bilim 

dalında gerçekleştirilmiş çalışmalardır. İkinci olarak en fazla çalışmanın yapıldığı üniversite Bursa 

Uludağ Üniversitesidir (4, %10,8). Toplamda öğretim tasarımı alanıyla ilgili 17 üniversitede tez 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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Öğretim Tasarımı Alanıyla İlgili Tez Çalışmalarının Öğrenme Alanlarına Dağılımına 

Yönelik Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının öğrenme alanlarına göre dağılımı 

tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez Çalışmalarının Öğrenme Alanlarına Göre Dağılımı 
Öğrenme Alanı Tez sayısı Yüzde 
Bilgisayar Dersi  2 % 5.4 
Bilişim Teknolojileri 3 % 8.1 
Cisimlerin Dayanımı Dersi 1 % 2.7 
Drama  1 % 2.7 
Fen ve Teknoloji Dersi 7 % 18.9 
İngilizce Dersi  1 % 2.7 
Kimya Dersi 1 % 2.7 
Matematik Dersi 8 % 21.6 
Okul Öncesi  2 % 5.4 
Öğretim Tasarımı Dersi 3 % 8.1 
Özel Eğitim Alanı 1 % 2.7 
Proje Geliştirme 1 % 2.7 
Türkçe Dersi 1 % 2.7 
Uzaktan Eğitim 4 % 10.8 
Yaratıcılık  1 % 2.7 
Toplam  37 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının en fazla 

matematik dersi (8, % 21,6) öğrenme alanında gerçekleştiği görülmektedir. Matematik dersinden sonra 

en fazla tez çalışması fen ve teknoloji (7, % 18,9) alanında gerçekleştirilmiştir. Toplamda 15 öğrenme 

alanında öğretim tasarımıyla ilgili tez çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim Tasarımı Alanıyla İlgili Tez Çalışmalarının Türlerine Göre Dağılımına Yönelik 

Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının türlerine göre dağılımları tablo 

4’teki gibidir.  

Tablo 4. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının türlerine göre dağılımı 

Türü Tez sayısı Yüzde  
Yüksek Lisans 23 % 62.1 
Doktora 14 % 37.9 
Toplam  37 100 
 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının % 62,1‘i 

yüksek lisans, % 37.92’u doktora çalışmasıdır. 

Öğretim Tasarımı Alanıyla İlgili Tez Çalışmalarının Amaçların İfade Ediliş Biçimlerine 

Göre Dağılımına Yönelik Bulgular 
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Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının amaçların ifade ediliş biçimlerine 

göre dağılımları tablo 5’teki gibidir.  

Tablo 5. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının amaçlarının ifade ediliş biçimlerine göre 
dağılımı 
Amaçların İfade Ediliş Biçimi Tez sayısı Yüzde 
Araştırma Sorusu 12 % 32.4 
Düz İfade 10 % 27 
Denence 7 % 18.9 
Soru + Denence 8 % 21.6 
Toplam 37 100 
 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının %32,4’ünde 

amaçlar araştırma sorusu şeklinde, % 27,0’sinde düz cümle şeklinde, % 21,6’sında araştırma sorusu ve 

denence şeklinde, % 18,9’unda denence şeklinde ifade edilmiştir. 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili Tez Çalışmalarının Araştırma Yöntemlerine Göre 

Dağılımına Yönelik Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının araştırma yöntemlerine göre 

dağılımları tablo 6’daki gibidir.  

Tablo 6. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının araştırma yöntemlerine göre dağılımı 

Araştırma Yöntemi Tez sayısı Yüzde  
Nicel  21 % 56.7 
Nitel  5 % 13.5 
Karma  11 % 29.8 
Toplam 37 100 

 
Tablo 6 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının 

%56,7’sinde nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. % 29,8‘inde karma yöntem yani nitel ve nicel 

yöntem birlikte kullanılmıştır. % 13,5’inde ise nitel yöntem kullanılmıştır. Öğretim tasarımı alanıyla 

ilgili yapılmış tez çalışmalarında nicel yöntemin daha çok tercih edildiği söylenebilir. 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili Tez Çalışmalarının Araştırma Modellerine Göre 

Dağılımına Yönelik Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının araştırma modellerine göre 

dağılımları tablo 7’deki gibidir.  

Tablo 7. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının araştırma modellerine göre dağılımı 

Araştırma modeli Sayı Yüzde  
Deneysel  22 % 45.8 
Tarama  10 % 20.8 
Olgu bilim 6 % 12.5 
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Durum çalışması  7 % 14.5 
Eylem araştırması 3 % 6. 2 
Toplam  48 100 

 
Tablo 7 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının % 45,0’i 

deneysel modelde gerçekleştirilen çalışmalardır. Tarama modelli gerçekleştirilen çalışmalar % 20,8, 

olgu bilim modelli gerçekleştirilen çalışmalar %12,5, durum çalışması modelli gerçekleştirilen 

çalışmalar % 14,5 ve eylem araştırması modelli gerçekleştirilen çalışmalar % 6,2 oranlarına sahiptir. 

Çalışma grubuna dâhil olan toplam 37 tez çalışması varken tezlerde kullanılan modellerin sayısının 

fazla olmasının nedeni karma yöntemli çalışmalarda birden fazla modelin kullanılmasıdır. 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili Tez Çalışmalarının Kullanılan Öğretim Tasarımı 

Modellerine Göre Dağılımına Yönelik Bulgular 

Öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarında kullanılan öğretim tasarımı 

modellerine göre dağılımları tablo 8’deki gibidir. 

Tablo 8. Öğretim tasarımı alanıyla ilgili tez çalışmalarının kullanılan öğretim tasarımı modellerine 
göre dağılımı 

Öğretim Tasarımı Modeli  Sayısı Yüzde 
ADDİE  10 % 27 
ARCS  2 % 5.4 
Bilişsel Yük 3 % 8.1 
Dick ve Carrey 4 % 10.8 
Gagne Modeli 2 % 5.4 
Gerlach ve Ely 1 % 2.7 
İşbirliğine Dayalı 1 % 2.7 
Karma  1 % 2.7 
Morrison, Ross ve Kemp 1 % 2.7 
Oluşturmacı  1 % 2.7 
Paralel Model 1 % 2.7 
Yapılandırmacı  5 % 13.5 
Yeni Bir Model Önerisi 5 % 13.5 
Toplam  37 100 

 
Tablo 8 incelendiğinde, öğretim tasarımı alanıyla ilgili yapılmış tez çalışmalarının 

%27,0’sinde ADDİE modeli kullanılmıştır. ADDİE modeli diğer modeller için temel oluşturan bir 

modeldir. Bu sebepten diğer modellerden daha fazla tercih edilmiştir. ADDİE modelinden sonra en 

fazla yapılandırmacı model (5, % 13,5) kullanılmıştır. Araştırmacılar 5 tez çalışmasında kendileri bir 

öğretim tasarım modeli önermişlerdir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretim tasarımı ile ilgili alanda yapılmış olan çalışmaların ele alındığı bu çalışmada 2002-

2014 yılları aralığında yayınlanmış 37 tez çalışması incelenmiştir. Yıllara göre dağılım ele alındığında, 
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en fazla çalışmanın 2012 yılında yapıldığı görülmüştür. Tez çalışmalarının yapıldığı üniversiteler ele 

alındığında en fazla çalışmanın Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Toplamda ise 17 farklı üniversiteden öğretim tasarımı alanıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı itibariyle Türkiye’deki üniversite sayısı 193 olduğu dikkate alınırsa çalışma yapılan 

üniversite sayısının çok az olduğu görülmektedir. Tez çalışmalarının yapıldığı öğrenme alanları ele 

alındığında en fazla çalışmanın matematik dersiyle ilgili olduğu görülmüştür. Tez çalışmalarının türü 

ele alındığında en fazla çalışmanın yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Yüksek lisans 

eğitiminden sonra doktora eğitimine devam oranı düşük olduğundan yapılmış tez çalışmalarının da 

yüksek lisans kademesinde fazla olması beklenmektedir. Nitekim bu çalışmada da en fazla tez 

çalışması yüksek lisans kademesine aittir. Tez çalışmalarında kullanılan araştırma modeli ve yöntemi 

ele alındığında tez çalışmalarının ağırlıklı olarak nicel araştırma paradigmasına dayanırken, yurt 

dışında yapılmış tezlerde nitel araştırma paradigması gittikçe artan bir oranda kullanılmaktadır 

(Cafferalla, 1999; Costa, 2007). Son yıllarda nicel ve nitel yaklaşımların birlikte kullanıldığı karma 

çalışmalara yönelim olduğu da görülmüştür. Tez çalışmalarında kullanılan öğretim tasarımı modelleri 

ele alındığında en fazla ADDİE modelinin kullanıldığı görülmektedir. ADDİE modeli diğer öğretim 

tasarımı modellerinin temelini oluşturduğundan dolayı araştırmacılar tez çalışmalarında ADDİE 

modelini tercih etmişlerdir. Ayrıca 5 tez çalışmasında araştırmacılar yeni bir öğretim tasarımı modeli 

önermişlerdir.  

Yapılan değerlendirme göstermektedir ki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümünde nicel 

araştırma desenleri kullanılmıştır. Nicel araştırmalar olabildiğince yansız ve nesnel bir yöntemi temel 

aldığı için öznel ya da duyarlı ayrıntıların bulunması konusunda bazen çok da yeterli olamamaktadır. 

Bilimsel araştırmalarda yeniliklerin her türlü boyutuyla ortaya konulması için derinlemesine 

çözümlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle kuramdan uygulamaya uzanan nicel 

araştırmalar kadar ayrıntıdan bütüne ulaşmayı amaçlayan nitel araştırmalar ya da nicel ve nitel 

araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma paradigmasına dayalı çalışmalara daha çok 

yer vermek yararlı olacaktır. Belirli bir üniversitede yapılmış tezler, yalnızca o üniversitede kalmamalı 

ve başka üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle de paylaşılmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonunda 

öğretim tasarımı alanıyla ilgili toplam 17 farklı üniversitede tez çalışması yapıldığı dikkate alınılırsa 

çalışmaların paylaşılması bu alandaki farkındalığı da arttıracaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı eğitimde motivasyon ölçeğini (öğretmen formu) (Raufelder, Drury, Jagenow, 
Hoferichter & Bukowski, 2013) Türkçeye uyarlamaktır. Araştırma 526 ortaokul öğrencisi üzerinde 
yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 16 maddeden oluşan 2 boyutlu modelin iyi uyum verdiği 
görülmüştür. Ölçeğin psikometrik özelliklerini inceleyebilmek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analizi 
çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizleri sonucu .84  bulunarak ölçeğin yeterli güvenirlik 
düzeylerine sahip olduğu görülmüştür. Yapılan madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 
ölçeğin orijinal iki faktörlü yapısının Türk örneklemi için uygun olduğunu göstermiştir (x2=393.42, sd=103, 
RMSEA=.073, NNFI=0.96, CFI=0.97, IFI=0.97, RMR=0.064, GFI= 0.91, AGFI=0.89). Bu durumda ölçeğin 
Türk örneklem grubu için eğitim sürecinde öğrencilerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesinde 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Öğretmen, Geçerlik ve Güvenirlik. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the measure of the motivation process at elementary school in 
Turkey. The example of the research includes 526 elementary school students. In order to examine the 
psychometric qualities of the measurement, some works were executed such as inner consistency, material and 
factor analysis. As a result of inner consistency measurement .84, it has been seen that the measurement has 
enough reliability levels. The result of material distinguishing and verifying factor analysis indicates that the 
construction of measurement is suitable for Turkish sample (x2= 393.42, sd= 103, RMSEA=.073, NNFI= 0.96, 
CFI = 0.97, IFI=0.97, RMR=0.064, GFI= 0.91, AGFI=0.89). So it has been accepted as a suitable tool to 
designate the level of motivation of education for Turkish elementary school students sample group 

Keywords: Motivation, teacher, validity, reliability. 

  

mailto:serhatarslan@sakarya.edu.tr


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

260 

GİRİŞ 

Motivasyon belirlenen hedefteki davranışlara enerji veren, yol gösteren ve o davranışların 

sürekliliğini sağlayan bir güç olarak tanımlanmaktadır (Demiral ve Acat, 2002). Eğitim ortamlarındaki 

akademik başarının sağlanması için öğrencileri etkileyen birçok motive edici güç bulunmaktadır 

(Ames, 1987; Brophy, 1987). Okul ortamı ve okullarda görev yapan öğretmenler, öğrencilere eğitimin 

bir parçası olduğunu hissettirmek, onlara akademik başarı konusunda destek vermek gibi etkilere 

sahiptir (Mouton ve Hawkins, 1996). Eğitim-öğretim ortamlarında öğretmenlerin öğrenciler için 

motivasyon kaynağı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenler; eğitim sürecinin içeriğinin etkin 

ve verimli olmasında öğrencileri motive etme açısından büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan 

öğrencilerin edindiği akademik başarı düzeylerinin ortaya çıkarılmasında öğretmenler önemli bir 

faktör olarak görülür (UNESCO, 2006). Öğretmenlerin okullardaki eğitim sürecinde etkin bir unsur 

olduğu kabul edilirken, onların öğrencilere en kaliteli bir seviyede öğrenme ortamı sunmaları beklenir 

(Balcı, 2011). Bu beklenti durumunun oluşması ise motivasyon düzeyi yüksek öğretmenlerin, eğitim 

süreçlerinde aktif rol almaları ile mümkün olabilir. Motivasyon düzeyi yüksek öğretmenlerin, 

öğrenciler üzerinde de oluşacak motivasyona ciddi bir etkisi olduğundan öğretmen motivasyonu 

eğitim öncüleri ve okul yöneticileri için önemli bir konudur (Jesus ve Lens, 2005). Eğitimin niteliği ve 

etkili bir öğrenme ortamının sağlanması ile motivasyon arasında bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. 

Öğretmen ve öğrenciler de bu öğrenme ortamlarında sağlanan motivasyon sürecinin önemli iki 

faktörleri olduğundan, motivasyon konusu hem öğrenci açısından hem de öğretmen açısından ayrı 

olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler ile birlikte öğrenci ile öğretmen arasındaki motivasyon 

ilişkisi ve birbirlerine olan etkisi irdelenmelidir. 

Öğretmenlerin, eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmede arzulu ve hevesli olmaları, 

öğrencilerin öğrenme sürecinde yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulundurmaları, alanına ilişkin sahip 

olduğu bilgileri öğrencilere sunarken farklı öğretim tekniklerinden yararlanmaları öğrenci 

motivasyonunu sağlamada yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir (Korur, 2004). Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde motivasyonun etkin bir şekilde sağlanması, verilen örnek durumların hem öğrenci 

açısından hem de öğretmen açısından birlikte göz önünde bulundurulması ile mümkün olmaktadır. 

Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde oluşturduğu algı ve beklentiler motivasyonu etkileyen 

unsurlar arasında olduğu kabul edilmektedir. Öğrencilerin önceden almış olduğu puanlar, IQ seviyesi 

öğretmenin beklentileri üzerinde olumlu veya olumsuz bir algı oluşturmakla beraber motivasyon 

sürecinde öğretmenlerin performanslarını da etkilemektedir (Jussim, Smith, Madon & Palumbo, 

1998). Bu bakımdan eğitim ortamlarındaki motivasyon sürecinde öğrencinin motivasyonu kadar 

öğretmenin motivasyonu da önem kazandığı sonucuna varılabilir. Ayrıca öğretmenlerin öğrenciler için 

beklenti düzeyini düşük tuttuğunda motivasyon sağlama konusunda olumsuz bir durum oluşurken, 

beklenti düzeyini yüksek tuttuğunda ise başarı ve motivasyon konusunda olumlu durumların meydana 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

261  

gelebileceği söylenebilir. Öğrenci ile öğretmen arasındaki motivasyon etkileşimine beklentilerin de 

önemli derecede etki ettiği savunulabilir. Çelik’e (2002) göre eğitimde motivasyon süreçlerini 

yürütürken ilk iş olarak eğitim ortamlarında öğrencilerin gereksinim durumlarının çok iyi saptanması 

gerekmektedir.   

Eğitimde motivasyon sağlanması konusunda öğrenciler ile onların eğitimine rehberlik 

edenlerin etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin ferdi öğrenme ihtiyaçlarının 

karşılanması için bu etkileşimin sağlanması önemli bir faktördür. Ayrıca aktif katılım ve akademik 

başarının elde edilmesi için öğrencilerin gayret göstermeleri bireysel anlamda etkili bir öğrenme için 

gerekli durumlardır (Slavin, 1987). Yapılan literatür incelemesinde; öğrenci motivasyonuna etki eden 

durumlar ile öğretmen motivasyonuna etki eden durumlar ayrı olarak ele alınmıştır. Ayrıca öğretmen 

ile öğrenci arasındaki motivasyon etkileşim durumlarının incelenip birbirlerine olan etkisi 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı motivasyon ölçeğinin öğretmen formunu Türk örneklem 

grubuna uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini Sakarya ili merkez ilçelerinde okuyan ortaokul öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma  grubu  Sakarya ili Pamukova ilçesinde öğrenim gören 6., 7. ve 

8. sınıftan oluşan 526  ortaokul öğrencisini kapsamaktadır. Öğrencilerin 293’ü kız öğrenci ve 233’ü 

erkek öğrencidir. 

Veri Toplama Araçları 

“Motivasyon ve İlişki Ölçeği”; Diana Raufelder, Kate Drury, Danilo Jagenow, Frances 

Hoferichter ve William Bukowski (2013) tarafından geliştirilmiş ve olumlu motive edici olarak 

öğretmenler ile olumsuz motive edici olarak öğretmenler olmak üzere 2 boyutta ele alınmıştır. Bu iki 

boyutu içeren 16 madde sunulmaktadır. Motive edici olarak öğretmenler ölçeği 4’lü Likert tipinde 

hazırlanmış ve maddeler 1’den 4’ e kadar “tamamen katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “katılıyorum”, 

“tamamen katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. 

BULGULAR 

Madde Analizi ve Güvenirlik 

Yapılan analiz sonucunda motivasyon ölçeğinin Öğretmen formunun iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı ölçeğin bütünü için .84 bulunmuştur.  Ölçeğin madde  analizi sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

262 

madde toplam korelasyon katsayılarının .22 ile .63  arasında sıralandığı görülmüştür. Bulgular tablo 

1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Motivasyon Ölçeği Öğretmen Formunun Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonları 

Ölçek Maddeleri Madde Toplam Korelasyonu (rjx) 
1 Bir öğretmen bana yardım ederse konuya iyi çalışırım. .31 
2 Bir öğretmen bana bir şey açıklamak için zamanını harcarsa bir dahaki sefere 

daha çok çalışırım. .28 

3 Bir öğretmen benim en iyi şekilde çalıştığımı fark ederse bir dahaki seferde 
daha çok çaba gösteririm. .28 

4 Öğretmenim bana inandığını düşünürsem derse daha çok çalışırım. .31 
5 Bir öğretmenin dersteki heyecanı daha iyi öğrenmem için beni motive eder. .22 
6 Bir öğretmen beni severse derse daha çok çalışırım. .44 
7 Bir öğretmeni sevmezsem derse karşı ilgili olmam. .58 
8 Öğretmenin bana inanmadığını düşünürsem iyi gayret göstermem. .55 
9 Bir öğretmeni sevmediğimde o dersten yorulurum. .63 
10 Öğretmen gayret gösterdiğimi fark etmediğinde çalışmayı keserim. .46 
11 Bir öğretmen bana derste iyi bir not vermezse,  o derste nasıl başarılı 

olacağımı umursamayı keserim. .40 

12 Bir öğretmen bana yardım etmeye çalışmazsa genellikle vazgeçerim. .49 
13 Bir öğretmeni sevip  sevmemem öğrenmem üzerinde etkilidir. .57 
14 Bir öğretmenin beni sevmediğini düşündüğümde, ders tarafından motive 

olmakta zorlanırım. .55 

15 Bir öğretmeni sıkıcı bulursam hiç bir şey öğrenmem. .55 
16 Bir öğretmen benle ilgili olmazsa, ben de ilgili olamam. .57 
 

Yapı Geçerliği 

İki boyutlu gerçekleştirilen modelin doğrulayıcı faktör analizlerindeki uyum indeksleri 

x2=393.42, sd=103, RMSEA=0.073, NNFI=0.96, CFI=0.97, IFI=0.97, RMR=0.064, GFI=0.91, 

AGFI=0.89 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri şekil1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğretmen ve öğrenci motivasyonları araştırması için Raufelder, Drury, Jagenow, Hoferichter 

ve Bukowski (2013) tarafından geliştirilen motivasyon ölçeğinin öğretmen formunun ölçek uyarlaması 

ve Türk örneklem grubu için geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Bu tür çalışmaların yapıldığı 

örneklem grubundaki katılımcı sayısı istatistiki sonuçlar elde etmek için yeterli sayıda olmaktadır 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Motivasyon ölçeği öğretmen formunun yapı geçerliği incelendiğinde 

doğrulayıcı faktör analizi iki boyutlu olarak tespit edilmiştir ve ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı 

bulgular dahilindedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için ölçeğin 

Türkçe formunun orijinal formun yapısıyla uyumlu halde olduğunu söylemek mümkündür.  

Madde analizinde düzenlenmiş madde toplam korelasyonları değerinin .30 ve üzerinde olması 

yeterli olarak kabul görmektedir (Büyüköztürk, 2007). Yapılan bu çalışmada da madde analizi için 

madde toplam korelasyon değerlerine bakıldığında ölçeğin iç tutarlılık seviyesinin yeterli düzeyde 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Madde toplam korelasyon değerlerine göre .30 ve yüksek düzeyde 
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olan maddelerin çoğunlukta olması madde toplam korelasyon katsayılarının yüksek seviyede olduğunu 

ve iç tutarlık güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir. 

Motivasyon ölçeğinin öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasından ortaya çıkan 

sonuçlara göre ölçeğin kullanıma hazır olduğunu söylemek mümkündür. Çalışma kapsamında 

örneklem grubu için ortaokul öğrencileri seçilmiştir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasında 

ölçeğin bu formunun farklı yaş grubu veya örneklemine de uygulanması çalışmayı kapsamlı hale 

getirmesi ve yapılacak olan diğer çalışmalara da katkı sağlaması bakımından önemlidir. Doğrulayıcı 

faktör analiz sonuçlarına göre ölçeğin orijinal formuyla benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Ortaokul örnekleminde gerçekleştirilen çalışmada motivasyon ölçeği öğretmen formunun geçerliliği 

ve güvenirliğinin yüksek bulunması motivasyon konusunda bu ölçeğin kullanılmasını ve bu alandaki 

araştırmaların artırılmasını gerekli kılmaktadır. 
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EK: Motivasyon Ölçeği (Öğretmen Formu) 

Sayın Katılımcı,  
Her sorunun karşısında bulunan; (1) Tamamen Katılmıyorum  (2) Katılmıyorum  (3) Katılıyorum (4) Tamamen Katılıyorum 
anlamına gelmektedir. Lütfen her ifadeye mutlaka TEK yanıt veriniz ve kesinlikle BOŞ bırakmayınız. En uygun yanıtları 
vereceğinizi ümit eder katkılarınız için teşekkür ederim. 
 1 2 3 4 
1 Bir öğretmen bana yardım ederse konuya iyi çalışırım.     
2  Bir öğretmen bana bir şey açıklamak için zamanını harcarsa bir dahaki sefere daha çok 

çalışırım. 
    

3 Bir öğretmen benim en iyi şekilde çalıştığımı fark ederse bir dahaki seferde daha çok çaba 
gösteririm. 

    

4 Öğretmenim bana inandığını düşünürsem derse daha çok çalışırım.      
5 Bir öğretmenin dersteki heyecanı daha iyi öğrenmem için beni motive eder.     
6 Bir öğretmen beni severse derse daha çok çalışırım.     

7 Bir öğretmeni sevmezsem derse karşı ilgili olmam     
8 Öğretmenin bana inanmadığını düşünürsem iyi gayret göstermem     
9 Bir öğretmeni sevmediğimde o dersten yorulurum     
10 Öğretmen gayret gösterdiğimi fark etmediğinde çalışmayı keserim.     
11 Bir öğretmen bana derste iyi bir not vermezse,  o derste nasıl başarılı olacağımı umursamayı 

keserim.  
    

12 Bir öğretmen bana yardım etmeye çalışmazsa genellikle vaz geçerim.     
13 Bir öğretmeni sevip sevmemem öğrenmem üzerinde etkilidir.     
14 Bir öğretmenin beni sevmediğini düşündüğümde, ders tarafından motive olmakta zorlanırım.     
15 Bir öğretmeni sıkıcı bulursam hiç bir şey öğrenmem.     
16 Bir öğretmen benle ilgili olmazsa, ben de ilgili olamam.     
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ÖZET 

Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin öğretim kalitesini değerlendirme ölçeğinin Türkçeye 
uyarlanmasıdır. Araştırmanın örneklemini lisede öğrenim gören 202 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin iç 
tutarlılık analizleri sonucunda lise örneklemi için güvenirliği .91 bulunarak ölçeğin yeterli güvenirlik düzeyine 
sahip olduğu görülmüştür. Yapılan madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin orijinal 
beş faktörlü yapısının Türk örneklemi için uygun olduğunu göstermiştir (x2=160.74, sd=94, RMSEA=0.059, 
NFI=.96, NNFI=.98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, GFI=.91, SRMR=.032). Böylece ölçeğin, lise öğrencilerinde 
Türk örneklem grubu için öğretim kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç 
olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Öğretim kalitesi, lise, geçerlik ve güvenirlik. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the measure of the education quality at high school in Turkey. The 
example of the research includes 202 high school students. In order to examine the psychometric qualities of the 
measurement, some works were executed such as inner consistency, material and factor analysis. As a result of 
inner consistency measurement .91, it has been seen that the measurement has enough reliability levels. The 
result of material distinguishing and verifying factor analysis indicates that the construction of measurement is 
suitable for Turkish sample (x2=160.74, sd=94, RMSEA=0.059, NFI=.96, NNFI=.98, CFI=.98, IFI=.98, 
RFI=.95, GFI=.91, SRMR=.032). So it has been accepted as a suitable tool to designate the level of quality of 
education for Turkish high school sample group. 

Keywords: Instructional quality, high school, validity and reliability. 
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GİRİŞ 

İnsan hayatının şekillenmesinde etkili olan eğitim; kişinin etkileşimde olduğu insanlardan 

etkilenerek kendisinde bıraktığı izin davranışa dönüşmesidir (Alkan, 1994: 41). Başka bir ifadeyle 

kişinin etrafında olup biten durumlara anlamlar yüklemesi (Ünal, 1999) ve bu doğrultuda kendi 

davranışlarının değişmesi aşaması olarak tanımlanmıştır (Numanoğlu, 1999). Eğitimin okulda düzen 

içerisinde, belirli program dahilinde gerçekleştirilen boyutuna öğretim denilmektedir (Ertürk, 2013). 

Öğretimin belirlenen sınırlar içerisinde verilmesi başarıyı artıracak etkenlerdendir. Fakat eğitimin 

nitelikli olması, yani bireylerin başarı göstermeleri için öğretimin kalitesinin artırılması gerekmektedir. 

Bunun gerçekleştirilmesi için eğitimciler, iyi özelliklere sahip olmalıdır (Özyar, 2003; Seferoğlu, 

2004). Farklı bakış açılarıyla dünyasını zenginleştirmeyi başarabilen insan, iyi yönlendirmelerle 

farkına varacağı yeteneklerini geliştirmesi, eğitimde istenilen noktadır. Eğitim sürecinde bunun 

gerçekleştirilmesinde öğretmenin önemli payı vardır (Akbulut, 2006). Öğretmen, bildiklerini düzenli 

ve anlaşılır bir şekilde öğreten ve bireylerin hem kişisel hem de bilişsel yeterliliklerinin gelişmesini 

sağlayan kişidir. Eğitimde başarının ve kalitenin esas kahramanı öğretmenlerdir (Kayadibi, 2001). 

Öğretmenin etkin olması, öğrencinin okul başarısının ve öğretmenin dersin anlaşılmasının 

artırılması için kullandığı tekniklerin öğrenci üzerindeki etkilerine bağlıdır (Kızıltepe, 2002). Eğitimde 

başarının yakalanması için öğrenme-öğretme etkinliklerinin yeterli düzeyde uygulanması 

gerekmektedir. Öğretmenin özellikleri, sınıf içindeki iletişimden, öğrencilerin istekli oluşlarına, 

okulun fiziki durumuna kadar her özelliği etkilemektedir (Arslan ve Yurtkulu, 2016). Eğitim çağındaki 

bireylerin, teknolojinin gelişimiyle başlayan değişim ile köprüler kurulmasını sağlamak ve etkili 

zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturmak, öğretim sistemindeki kalite ile sağlanmaktadır 

(Çakıl, 2006). Öğretim kalitesi, öğrenme çıktılarının en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul 

edilir (Scherer, Nilsen, & Jansen, 2016). Öğretim kalitesi, eğitim sürecindeki bireylerin edindikleri 

bilgi, beceri ve tutumlarıyla toplumdaki eksikliklerin giderilmesini sağlayan bir durumdur (Bayrak, 

1997). Araştırmalar gösteriyor ki; eğitimcilerin bilgiyi sunumu, öğretim algısı ve iyi bir sınıf 

atmosferinin oluşturulması, bireylerin gözlemler yoluyla gelişimlerinin izlenmesi ve sınıf yönetimi, 

öğretim kalitesinin anahtar yönleridir (Wagner, Göllner, Helmke, Trautwein & Lüdtke, 2013). Yapılan 

çalışmada; lise öğrencilerinin öğretim kalitesini değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini 

incelemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, ölçek uyarlama çalışmasıdır ve “tarama modeli” ile gerçekleştirilmiştir. Tarama 

modeli kapsamında, öğrencilere “Öğretim Kalitesi Ölçeği”nin (ÖKÖ) Türkçe lise formu 

uygulanmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini, Sakarya ili merkez ilçelerindeki lise öğrencileri oluşturmaktadır. 

Örneklem ise merkez ilçelerde bulunan ve seçkisiz örneklemden seçilen iki farklı lisede, 9.,10. ve 12. 

sınıfta öğrenim gören toplam 202 öğrenciden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Wagner, Göllner, Helmke, Trautwein ve Lüdtke (2013) tarafından geliştirilen, “Öğretim 

Kalitesi Ölçeği” (ÖKÖ); “motivasyon”, “anlaşılırlık”, “öğrenci katılımı”, “yapı”, “sınıf yönetimi” adı 

verilen beş alt boyuttan ve 16 maddeden oluşmaktadır. Motivasyon (1, 2), anlaşılırlık (3, 4, 5, 6), 

öğrenci katılımı (7, 8, 9, 10, 11),   yapı  (12, 13, 14) ve sınıf yönetimi (15 ve 16) boyutlarının her biri 

değişik sayıda madde içermektedir. Ölçek 4’lü Likert tipinde hazırlanmış ve maddeler 1’den 4’e kadar 

“tamamen katılmıyorum”, “tamamen katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.  

BULGULAR 

Madde Analizi ve Güvenirlik 

Yapılan analiz sonucunda lise örneklemi için ÖKÖ’nin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 

ölçeğin bütünü için .917 olarak bulunmuştur. Lise öğrencilerine uygulanan öğretim kalitesi ölçeğinin 

maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .52 ile .66  arasında 

sıralandığı görülmüştür. Bulgular tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretim Kalitesi Ölçeği (Lise Formu) 

Ölçek Maddeleri 
Madde Toplam 
Korelasyonu (rjx) 

1 Bazen öğretmenim ders konularında beni heveslendirir.                      .62 
2 Öğretmenim ilgi çekiçi olmayan bir konuyu ilgi çekici hale dönüştürür. .65 
3 Dersteki görevler benim için açık ve anlaşılır.                                               .57 
4 Öğretmen bir şeyi açıklarken anlaşılır örnekler kullanır. .63 
5 Öğretmenim, anlaşılır ve net konuşur. .66 
6 Öğretmenim benim anlayabileceğim yollarla bir şeyleri açıklar. .63 
7 Öğretmenim bizim önerilerimizi dikkate alır. .61 
8 Öğretmenim kişisel düşüncelerimizi açıklamamızda cesaretlendirir. .60 
9 Eğer birisinin iyi bir fikri varsa öğretmenim o fikri dikkate alır. .66 
10 Öğretmenim fikrimi açıklamak için fırsat verir. .60 
11 Öğretmenim söylediklerimle ilgilidir. .60 
12 Ders başlangıcında öğretmenim işleyeceğimiz konularda bilgilendirir. .54 
13 Ders sonunda önemli noktaları özetler. .56 
14 Öğretmenim dersin önemli kısımları ile ilgili bilgileri verir. .61 
15 Öğretmenım ders boyunca öğrencilerin dikkatini canlı tutar. .62 
16 Öğretmenim sınıfta olan her şeyi fark eder. .52 
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Yapı Geçerliği 

Beş boyutlu model için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksi değerleri 

(x2=160.74, sd=94, RMSEA=0.059 NFI=.96, NNFI=.98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.95, GFI=.91, 

SRMR=.032)  olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 
               

Şekil 1. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükler 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin öğretim kalitesini, motivasyon, anlaşılırlık, öğrenci katılımı, 

yapı ve sınıf yönetimi boyutları doğrultusunda değerlendirmesini geçerli ve güvenilir bir ölçümle 

gerçekleştirmek için öğretim kalitesi ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Bu doğrultuda, Wagner, Göllner, 

Helmke, Trautwein ve Lüdtke’nin (2013) geliştirdiği öğretim kalitesi ölçeğinin lisedeki öğrencilerde 

Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi hedeflenmiştir. Ölçek için kapsam ve 

görünüş geçerliğini oluşturmak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Lise öğretim kalitesi ölçeğinin 

sonuçlarının yorumları, yapı geçerliğini test etmek için AFA ve DFA’dan faydalanılmıştır. 16 

maddeden oluşan beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Araştırmada, öğretim kalitesi ölçeğinin lise 

öğrencileri tarafından öğrenme-öğretme sürecinin kalitesinin değerlendirilmesi açısından geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim kalitesi ile ilgili ülkemizde üniversite 
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öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, Karakaya, Kılıç ve Uçar’ın (2016) 

üniversite öğrencileri ile yapmış olduğu araştırmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğretim 

programları ve öğretim elemanları boyutlarını daha yüksek puanladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

araştırmada ailesinin yanında yaşamını sürdüren öğrencilerin, misyon ve öğretim koşulları boyutlarına 

yönelik kalite algıları, yurtta ve öğrenci evinde kalan öğrencilere göre yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Saydan (2008) tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin öğretim 

elemanlarını ders içi ve ders dışı performanslarını değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş ve öğrenciler 

açısından kalitenin önemli bir belirleyicisi olarak, öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişim 

boyutu ön plana çıkmıştır. Ayrıca, Balyer’in (2013) araştırmasında da yönetici davranışlarının 

öğretimin kalitesi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Üniversite öğrencilerinin 

kalite algılarını farklı açılardan inceleyen çalışmalara benzer şekilde, araştırmada uyarlanan lise 

öğrencilerinin öğretim kalitesini değerlendirme ölçeği kullanılarak farklı değişkenler ile ilişkisini 

inceleyen çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Türkiye, öğretmen yetiştirme konusunda ciddi bir tarihi deneyime sahiptir. Ancak bu deneyime rağmen 
öğretmen yetiştirmede konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalar, öğretmen yetiştiren kurum 
olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve öğretmenleri istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığını çeşitli arayışlara 
itmektedir. Bu arayışlardan birisi de ortaöğretime öğretmen yetiştirmede başvurulan lisans öğrenimi gören son 
sınıf öğrencileri ile lisans mezunlarına yönelik yürütülen ve eğitim fakültesi tarafından verilen pedagojik 
formasyon eğitimi modelidir. Önceleri sadece Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına tezsiz yüksek lisans vererek 
sürdürülen bu model, son yıllarda çok farklı noktalara evrilmiştir. Günümüz itibarıyla çok farklı fakülte mezunu 
ve öğrencilerine yönelik sürdürülen yürütülen pedagojik formasyon eğitimi modeli, amacı, kapsamı ve uygulama 
biçimiyle sıkça tartışılmaktadır. Bu konudaki tartışmalarda, öğretmen adayı öğrencilerin görüşleri yol gösterici 
olabilir. 

Bu araştırmanın amacı, farklı fakültelerden mezun olan veya öğrenime devam eden pedagojik 
formasyon eğitimi alan öğrencilerinin konuya ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenlere 
göre değerlendirmektir. Araştırma, Fırat v Üniversitesinde 2015-2016 Öğretim Yılında formasyon eğitimi alan 
üniversite mezunu veya lisansın dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Betimsel 
yöntemle yürütülen araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel istatistiksel (yüzde, frenaks ve kay-kare) tekniklerden yararlanılmıştır. 

Araştırmada verilerin analizinden, ulaşılan sonuçlar şöyledir: Eğitim fakültelerinden pedagojik 
formasyon eğitimi alan öğrencilerin, bu konudaki görüşleri, bunların ciddi bir kafa karışıklığı yaşadıklarını 
göstermektedir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı, pedagojik formasyon eğitimini çaresizlikten ve başka 
seçenekleri olmadığı için almaktadır. Öğrencilere göre pedagojik formasyon eğitimi, amaç, kapsam ve uygulama 
olarak yeterli kadar etkili ve verimli değildir. Bu öğrencilerden sağlıkla ilgili lisans mezunu ve öğrencileri, 
pedagojik formasyon eğitimini daha kolay bir iş olarak nitelendirdikleri öğretmen olmak için almaktadırlar. 
Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler, öğretmen olarak atanma konusunda karamsar olup, bu eğitimi 
veren öğretim üyesi niteliğinden memnun değillerdir. Araştırma sonunda ortaöğretime öğretmen yetiştirmek 
üzere yürürlükte olan pedagojik formasyon eğitimi modelinin, ortaya çıkış amacından saptığı, kapsam ve 
uygulama boyutları itibarıyla önemli sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu modelin gözden 
geçirilmesinde yarar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Anahtar kelimeler: Pedagojik formasyon, Öğretmen yetiştirme, Ortaöğretime öğretmen yetiştirme, 
Öğretmen adayları.  

ABSTRACT 

Turkey has a serious historical experience in terms of teacher training. However, despite this 
experience, discussions still continue regarding teacher training. These discussions force High Education Board 
(YÖK) as the corporation raising teachers and the Ministry of National Education, which employs teachers, to be 
in search of several things. One of these searches is the pedagogical formation training model, which is given by 
faculty of education and conducted for final year students getting undergraduate degree in teaching and those 
who are graduated from these institutions. This model, which was realized by giving thesis-free graduate degree 
to people who graduated from Science – Letters Faculty in the past, has evolved into different points in recent 
years. Nowadays, pedagogical formation training model, which is conducted for different faculty graduates and 
students, is being discussed frequently with its purpose, scope and application method. Ideas of teacher candidate 
students may act as a guiding light for these discussions.  

The aim of this research is to determine the ideas of graduated or ongoing students of different faculties 
who get pedagogical formation training related to the subject and evaluate these ideas according to different 
variables. The research is conducted on university graduate or final year students who get pedagogical formation 
training in 2015 – 2016 Educational Year at Fırat University. Data is collected with survey form developed by 
researches in this research, which is conducted with descriptive method. Descriptive statistical (percentage, 
frequency and chi-square) techniques were used for the analysis of the data. 

The results achieved by the analysis of the data in the research are as follows: Ideas of students, who get 
pedagogical formation training from faculties of education, show that they experience a serious confusion. 
Considerable part of these students get pedagogical formation training due to desperation and having no other 
option. According to students, pedagogical formation training is not beneficial and efficient in terms of purpose, 
scope and application. People who graduated from programs and students getting education in undergraduate 
programs get pedagogical formation training in order to become teachers as they define this profession as an 
easy job. Students who get pedagogical formation training are pessimistic about being a teacher and they are not 
pleased with the feature of lecturer who gives this training. It is determined that pedagogical formation training, 
which is applied in order to train teachers for secondary education, experiences important problems regarding its 
target, scope and application dimensions. Thus, it is decided that this model should be revised.  

Keywords: Pedagogical formation, Teacher training, Teacher training for secondary education, 
Candidate teachers. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizin ilerlemesinde öğretmenin yetiştirilmesi önemli bir yere sahiptir.İyi bir eğitim 

sistemi için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi önemlidir.Öğretmen yetiştirilmesi sürekli geliştirilmeli ve 

böylece öğretmen yetiştirme programlarının değişen dünya şartlarına ve bilimsel gelişmelerin dışında 

kalmamasına dikkat edilmelidir.  

Öğretmen yetiştirme konusu, dünyada ve ülkemizde her zaman üzerinde önemle durulan temel 

eğitim konularından biri olagelmiştir. Kalkınma ile eğitim arasındaki doğrusal ilişkinin çok 

belirginleştiği yirminci yüzyılda eğitimin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesinde en 
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önemli rolü öğretmen üstlenmektedir ( Gökçe,2003). Ausel, İyi bir öğretmende bulunması gereken 

genel özellikleri sıralarken kişilik özellikleri üzerinde de ayrıntılı olarak durmuştur. Ona göre iyi bir 

öğretmenin sahip olması gereken çzellikler; zihinsel yeterlilik ,alan bilgisinde yeterlilik, akademik 

yeterlilik, gelişim ve öğretim bilgisi ve istenilen kişilik özellikleri şeklinde belirtilmiştir 

(Gürkan,1993). 

Aynı zamanda Öğretmenlik, 1739 Sayılı Milli Egitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesinde 

görüldüğü gibi bir meslektir. Öğretmenlik  mesleği için gerekli nitelikler ise; alan bilgisi, öğretmenlik 

meslek bilgisi, ve genel kültür olmak üzere üç yönlü olarak ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle bir 

öğretmenin kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için öncelikle öğretmenlik yapacağı 

ders alanını iyi bilmesi gerekir. Bu bilgi ve becerileri iyi bir şekilde organize ederek nasıl öğreteceğini 

ve öğretimi canlı ve çekici hale nasıl getireceğini bilmesi de gerekmektedir. Bu da ögretmenlik meslek 

bilgisi alanında yetişmekle mümkün olmaktadır. Öğretmen, mesleki alanı ile ilgili çok fazla detaylı 

bilgiye sahip olabilir. Bununla birlikte bir o kadar da genel kültür bilgisine sahip olabilir. Ancak 

egitim ortamında bu ikisi yeterli olmayabilir. Çünkü ögretmenlik meslegi açısından önemli olanı; 

ögretmenin yetismis oldugu alan bilgisini ve kültürünü ögrencilere aktarabilecek pedagojik formasyon 

bilgisine sahip olmasıdır (Kaya,1984). 

Türk eğitim sisteminin en çok tartışılan sorunlarından biri durumu pedagojik formasyon 

eğitimidir. Bu konuda farklı model anlayışları süregelmekte; üniversiteler, eğitimciler ve MEB 

tarafından nitelikli öğretmen yetiştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir 

(Üstüner,2004;Kavcar,1982). Türkiye’de öğretmen eğitimi toplulumuzda siyasal, sosyo-ekomomik ve 

kültürel gelişmelere paralel bir yol izlemiştir. Yetiştirilme süreci olarak tanımlanan, öğretmenlerin 

mesleğe hazırlanması, tarihsel süreç göz önüne alındığında bir çok uygulama ile gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen yetiştirmede belirli dönemlerde çeşitli uygulamalara da başvurulmuştur. ( Yılmaz,2015). 

Öğretmen yetiştirme programlarında yapılan düzenlemelerin nitelikten çok nicelik kaygısı 

taşıdığı görülmektedir. Öğretmen ihtiyacını sayıca karşılamaya yönelik kaygılarlarla başlatılan çeşitli 

formasyon programlarına ek olarak MEB’nın istihdam politilarının da nitelikten çok nicelik kaygısını 

desteklediği görülmektedir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamarı da bu politikanın bir 

ürünüdür.Öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve beceri geliştirmeyi sağlayacak eğitim almamış 

kişilerin öğretmenlik mesleğine farklı kadrolarda da olsa atanabilmeleri öğretmenlik mesleğinin daha 

iyi olmasını güçlendirmekte, kaliteli öğretmen ihtiyacını karşılayamamakta, toplumda da öğretmelik 

algısının olumsuz algılanmasını teşvik etmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren programlarn niteliği 

de göz ardı edilmiştir (Yılmaz,2015). 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Farklı fakültelerden mezun olan veya öğrenime devam eden pedagojik formasyon eğitimi alan 

öğrencilerinin konuya ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenlere göre 

değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama modeli, 

geçmişte veya şu anda var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırma konusu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1998). 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni, Fırat Üniversitesinde 2015-2016 Öğretim Yılında formasyon eğitimi alan 

yaklaşık 1800 öğrenciyi kapsamaktadır. Örneklem ise, evrende yer alan ve ilgili anketi cevaplamayı 

kabul eden çeşitli branşlara mensup toplam 194 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini 

teşkil eden öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: Örneklemi Teşkil Eden Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler  N % 

Cinsiyet 
 

Kadın 128 66,0 

Erkek 66 34,0 

Branş  İlahiyat 76 39,2 

 Sosyal Alanlar 31 16,0 

 Hemşirelik 87 44,8 

Yaş 

20-25 yaş 139 71,6 

26-31 yaş 38 19,6 

32-37 yaş 11 5,7 

38 yaş ve üstü 6 3,1 

KPSS kursu almaları 
Evet 53 27,3 

Hayır 141 72,7 
Toplam 194 100.00 

 
Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Anketin 

hazırlanmasında, öncelikle Fırat üniversitesinde görev yapan üç öğretim üyesi ve Harran 

Üniversitesinde 2 öğretim üyesi ile görüşülmüş ve literatür taranarak taslak anket formu 

hazırlanmıştır. Sonra, dördü kişisel bilgiler ve 27’si de “Pedagojik formasyona yönelik öğrenci 

görüşleri” ile ilgili olmak üzere toplam 28 maddeden oluşan taslak anket formunun kapsam geçerliğini 

sağlamak üzerebeş uzmanın görüşüne sunulmuştur. Bu uzmanların ikisi Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında üçü de aynı üniversitenin Psikolojik 
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Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalında görev yapmaktadır. Uzmanların görüş ve önerileri 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve üç madde çıkarılarak toplam 24 maddelik Pedagojik 

formasyona yönelik öğrenci görüşleri anketine son şekli verilmiştir. Anket formu dört bölümden 

oluşturulmuştur. Birinci bölümde demografik bilgilere yönelik sorular yer almaktadır.İkinci bölümde 

öğrencilerin Pedagojik formasyon eğitiminin genel yeterliliğine yönelik ilişkin maddeler, üçüncü 

bölümde  Pedagojik formason eğitiminin öğretim sürecine hazırlama yeterliliğine ilişkin maddeler ve 

dördüncü bölümde ise Öğrencilerin pedagofik formasyon eğitim algısı konusuna ilişkin maddeler ve 

beşinci bölümde pedagojik formasyon eğitimini uygulamasına yönelik önerilere ilişkin maddelere yer 

verilmiştir. “Hayır”, “Kısmen” ve “Evet” olmak üzere üç derecelik likert formda hazırlanan bu 

maddelerin yer aldığı anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,92olarak hesaplanmıştır.  

Pedagojik formasyona yönelik öğrenci görüşleri anketi ile toplanan veriler SPSS 17.0 paket 

programı aracılığıyla ve frekans, yüzde alma tekniği ile ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ki-

kare bağımsızlık testi iki veya daha fazla değişken grubu arasında ilişki (bağ)olup olmadığını 

belirlemek için kullanılır (Güngör ve Bulut, 2008).Araştırmada verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 

0,05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLARI 

PFE’ nin Genel Yeterliliğine  İlişkin Bulgular ve Yorumları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin genel yeterliliğine yönelik görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 

2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Öğrencilerin Genel Yeterliliğine Yönelik Görüşleri 

M
ad

de
  N

o 
  

Ev
et

 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır 

To
pl

am
 

f % f % f % f % 

1 Almakta olduğunuz PFE, sizi öğretmen yapmada 
etkili ve verimli midir? 

46 23,7 110 56,7 38 19,6 194 100,0 

2 PFE, eğitime bakış açınızı olumlu yönde değiştirdi 
mi? 

97 50,0 61 31,4 36 18,6 194 100,0 

3 Almakta olduğunuz PFE, süre (1 yıl) olarak yeterli 
midir? 

52 26,8 60 30,9 82 42,3 194 100,0 

4 Almakta olduğunuz PFE, ders içerikleri (konular) 
bakımından yeterli midir? 

48 24,7 85 43,8 61 31,4 194 100,0 

5 Almakta olduğunuz PFE, fiziki ortam (sınıflar) 
bakımından yeterli midir? 

76 39,2 68 35,1 50 25,8 194 100,0 

6 Almakta olduğunuz PFE, kantin, yemekhane gibi 
sosyal imkanlar bakımından yeterli midir? 

48 24,7 52 26,8 94 48,5 194 100,0 

7 Almakta olduğunuz PFE, ders araç gereçleri 
bakımından yeterli midir? 

69 35,6 78 40,2 47 24,2 194 100,0 

8 PFE yürüten, öğretim üyeleri mesleki açıdan yeterli 
midir? 

89 45,9 81 41,8 24 12,8 194 100,0 
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9 PFE’ni yürüten, öğretim üyelerinin öğreticilik vasfı 
yeterli midir? 

79 40,7 95 49,0 20 10,3 194 100,0 

10 Almakta olduğunuz PFE’nin, sizi KPSS’ye yeterince 
hazırladığını düşünüyor musunuz? 

75 38,7 94 48,5 25 12,9 194 100,0 

  

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, PFE, öğretmen yapmada etkisinin 

verimli olmasının (%56,7 kısmen), PFE, ders içerikleri (konular) bakımından yeterli olması (%43,8 

kısmen), PFE, ders araç gereçleri bakımından yeterli olması (%40,2 kısmen), PFE’ni yürüten, öğretim 

üyelerinin öğreticilik vasfı yeterli olması (%49,0 kısmen), PFE’nin, sizi KPSS’ye yeterince 

hazırladığını düşünmesi  (%48,5 kısmen) şeklinde cevaplamışlardır.   

PFE, eğitime bakış açınızı olumlu yönde etkilemesi (50,0 evet ) , PFE, fiziki ortam (sınıflar) 

bakımından yeterli olması (%39,2 evet) olduğunuz PFE, kantin, yemekhane gibi sosyal imkanlar 

bakımından yeterli olması(%e48,5 hayır),şeklinde cavaplamışlardır.PFE, süre (1 yıl) olarak yeterli 

olması (%e42,3 hayır) , PFE yürüten, öğretim üyeleri mesleki açıdan yeterli midir? (%45,9 evet) 

şeklinde cevaplamışlardır. 

Tablo’2 de yer alan maddelere yönelik öğrenci görüşleri arasında, cinsiyet, yaş, branş,kpss 

kusruna katılma değişkenlerine göre anlamı fark bulunmazken;Branş değişkenine göre 1.[X2= 13,182; 

p<0,05]  maddesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre,” Almakta olduğunuz PFE, sizi 

öğretmen yapmada etkili ve verimli midir?” sorusunu İlahiyat öğrencileri  %65,8’i “kısmen ” olarak 

cevaplarken; bu oran, sosyal bilimler de okuyan öğrencilerinde %51,7, hemşirelik öğrencilerin 

%48,4’dür.  

PFE’nin Öğretim Sürecine Hazırlama Yeterliliğine YönelikÖğrenci Görüşleri 

PFE’nin öğretim sürecine hazırlama yeterliliğine yönelik öğrenci görüşleri Tablo 3‘te yer 

almaktadır. 

Tablo 3: PFE’nin Öğretim Sürecine Hazırlama Yeterliliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

M
ad

de
 

 
 

 

Evet Kısmen Hayır Toplam 
f % f % f % f % 

11 Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size 
öğrenciyi tanıma konusunda bir perspektif 
kazandırabildi mi? 

56 28,9 110 56,7 28 14,4 194 100,0 

12 Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size öğretimi 
planlama konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırdı 
mı? 

55 28,4 110 56,7 29 14,9 194 100,0 

13 Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size öğretim 
yapma konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırdı mı? 

73 37,6 90 46,4 31 16,0 194 100,0 

14 Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size sınıf 
yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırdı 
mı? 

39 20,1 105 54,1 50 25,8 194 100,0 

15 Pedagojik formasyon, size ölçme-değerlendirme 
konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırdı mı? 

31 16,0 65 33,5 98 50,5 194 100,0 
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Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, Almakta olduğunuz pedagojik 

formasyon, size öğrenciyi tanıma konusunda bir perspektif kazandırabildi mi? (%56,7 kısmen), 

Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size öğretimi planlama konusunda yeterli bilgi ve beceri 

kazandırdı mı? (%56,7 kısmen), Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size öğretim yapma 

konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırdı mı? (%46,4 kısmen), 

Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, size sınıf yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceri 

kazandırdı mı? (%54,1 kısmen), Pedagojik formasyon, size ölçme-değerlendirme konusunda yeterli 

bilgi ve beceri kazandırdı mı? (%50,5 evet) şeklinde cevaplamışlardır.   

Tablo’2 de yer alan maddelere yönelik öğrenci görüşleri arasında, cinsiyet, yaş, branş, 

değişkenlerine göre anlamı fark bulunmazken;kursa katılma  değişkenine göre 1.[X2= 6,680; p<0,05]  

maddesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre,”Almakta olduğunuz pedagojik formasyon, 

size öğrenciyi tanıma konusunda bir perspektif kazandırabildi mi?” sorusunu kursa katılan  

öğrencilerin  %71,7’i “kısmen ” olarak cevaplarken; bu oran, kursa katılmayan  öğrencilerde %51,1 

dir.  

Öğrencilerin PFE Algısına Yönelik  Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin,PFE algısına yönelik  görüşleri Tablo 4‘te yer almaktadır. 

Tablo 4: PFE Algısına Yönelik  Görüşleri 

M
ad

de
  N

o 
  

Ev
et

 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır 

To
pl

am
 

f % f % f % f % 

16 
 

PFE’ni, başka çareniz olmadığı için aldığınızı 
düşünüyor musunuz? 

72 37,1 51 26,3 71 36,6 194 100,0 

17 
 

PFE’ni, öğretmen olmayı çok istediğiniz için aldığınızı 
düşünüyor musunuz? 

69 35,6 73 37,6 52 26,8 194 100,0 

18 
 

PFE sonucunda öğretmen olarak atanacağınız 
konusunda umudunuz var mıdır? 

59 30,4 71 36,6 64 33,0 194 100,0 

 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, PFE’ni, başka çareniz olmadığı için 

aldığınızı düşünüyor musunuz? (%37,1 evet), PFE’ni, öğretmen olmayı çok istediğiniz için aldığınızı 

düşünüyor musunuz? (%37,6 kısmen), PFE sonucunda öğretmen olarak atanacağınız konusunda 

umudunuz var mıdır? (%36,6 kısmen), şeklinde cevaplamışlardır.   

Tablo’4 de yer alan maddelere yönelik öğrenci görüşleri arasında, cinsiyet, yaş, değişkenlerine 

göre anlamı fark bulunmazken; kursa katılma  değişkenine göre 16.[X2= 14,716; p<0,05]  maddesinde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre,”PFE’ni, başka çareniz olmadığı için aldığınızı düşünüyor 
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musunuz?” sorusunu hemşirelik okuyan  öğrencilerin  %64,5’i “hayır” olarak cevaplarken; bu oran, 

sosyal bilimler bölümününde okuyan  öğrencilerde %34,5, ilahiyat öğrencilerinde 27,6 dir.  

3.4. PFE Uygulamasına Yönelik  Öğrenci  Görüşleri 

PFE uygulamasına yönelik  öğrenci  görüşleri Tablo 5‘te yer almaktadır.  

Tablo 5:PFE Uygulamasına Yönelik  Görüşleri  

M
ad

de
  

N
o 

  

Evet Kısmen Hayır Toplam 

f % f % f % f % 

19 
 

PFE, uzaktan eğitim şeklinde verilmelidir” görüşüne 
katılmakta mısınız? 

73 37,6 47 24,2 74 38,1 194 100,0 

20 
 

“PF, okullarda uygulama ağırlıklı olacak şekilde 
verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? 

103 53,1 66 34,0 25 12,9 194 100,0 

21 
 

PF, herkese değil belli bir not ortalamasına göre 
verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? 

78 40,2 50 25,8 66 34,0 194 100,0 

22 
 

PF, mezuniyetten sonra tezsiz yüksek lisans şeklinde 
verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? 

42 21,6 66 34,0 86 44,3 194 100,0 

23 
 

Sizce Türkiye’nin mevcut öğretmen yetiştirme 
politikası doğru mudur? 

35 18,0 53 27,3 10
6 

54,6 194 100,0 

24 
 

“Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikası topyekun 
değiştirilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? 

95 49,0 76 39,2 23 11,9 194 100,0 

 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, PFE, uzaktan eğitim şeklinde 

verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız?%38,1 hayır),“PF, okullarda uygulama ağırlıklı olacak 

şekilde verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? (%53,1 evet),PF, herkese değil belli bir not 

ortalamasına göre verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? (%40,2 evet), PF, mezuniyetten sonra 

tezsiz yüksek lisans şeklinde verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız?şeklinde cevaplamışlardır. 

(%44,3 hayır),Sizce Türkiye’nin mevcut öğretmen yetiştirme politikası doğru mudur? (%54,6 hayır), 

“Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikası topyekun değiştirilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız? 

(%49,0 evet) şeklinde cevaplamışlardır.   

Tablo’5 de yer alan maddelere yönelik öğrenci görüşleri arasında, yaş, kpss kursuna katılma 

katılma değişkenlerine göre anlamı fark bulunmazken;cinsiyet  değişkenine göre 19.[X2= 7,759; 

p<0,05]  maddesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre,”PFE, uzaktan eğitim şeklinde 

verilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız?” sorusunu bayan öğrencilerin  %43,8’i “hayır” olarak 

cevaplarken; bu oran, erkek öğrencilerde %27,3 dür. Ayrıca 20.[X2= 10,005; p<0,05]  maddesinde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre, “Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikası topyekun 

değiştirilmelidir” görüşüne katılmakta mısınız?” sorusunu İlahiyat bölümünü okuyan öğrencilerin  

%53,9’i “evet” olarak cevaplarken; bu oran, hemşirelik okuyan öğrencilerde %48,4 , sosyal bilimlerde 

okuyan öğrencilerde % 54,0 dür. 
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SONUÇ 

Farklı fakültelerden mezun olan veya öğrenime devam eden pedagojik formasyon eğitimi alan 

öğrencilerinin konuya ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeyi amaçlayan bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir: 

Pedagojik formasyon öğrencilerinin genel yeterliliğine yönelik görüşlerinde; PFE, öğretmen 

yapmada etkisini, PFE, ders içerikleri (konular) bakımından yeterli olması, PFE, ders araç gereçleri 

bakımından yeterli olması PFE’ni yürüten, öğretim üyelerinin öğreticilik vasfı yeterli olması,PFE’nin, 

sizi KPSS’ye yeterince hazırladığını düşünmesi şeklindeki görüşlerine “kısmen” olarak 

cevaplamışlardır. 

PFE, eğitime bakış açınızı olumlu yönde etkilemesi, PFE, fiziki ortam (sınıflar) bakımından 

yeterli olması , kantin, yemekhane gibi sosyal imkanlar bakımından yeterli olması, PFE, süre (1 yıl) 

olarak yeterli olması şeklinde görüşlerine ise “hayır” olarak cevaplamışlardır., PFE yürüten, öğretim 

üyeleri mesleki açıdan yeterli olmasına “evet” olarak  cevaplamışlardır. 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, öğrenciyi tanıma konusunda bir 

perspektif kazandırabilmesine , öğretimi planlama konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırabilmesi, 

öğretim yapma konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırabilmesi, size sınıf yönetimi konusunda 

yeterli bilgi ve beceri kazandırabilmesine kısmen olarak cevaplarken ölçme-değerlendirme konusunda 

yeterli bilgi ve beceri kazandırabilmesine evet şeklinde  cevaplamışlardır.   

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin, PFE’ni, başka çareniz olmadığı için 

aldığınızı düşünmesine  “evet” derken öğretmen olmayı çok istediğiniz için aldığınızı düşünmelerine , 

öğretmen olarak atanacağınız konusunda umudunuzun olmasına kısmen şeklinde cevaplamışlardır.  

Dolayısıyla Öğrencilerin önemli bir kısmı, pedagojik formasyon eğitimini çaresizlikten ve başka 

seçenekleri olmadığı için almaktadır. Öğrencilere göre pedagojik formasyon eğitimi, amaç, kapsam ve 

uygulama olarak yeterli kadar etkili ve verimli değildir. Bu öğrencilerden sağlıkla ilgili lisans mezunu 

ve öğrencileri, pedagojik formasyon eğitimini daha kolay bir iş olarak nitelendirdikleri öğretmen 

olmak için almaktadırlar. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler, öğretmen olarak atanma 

konusunda karamsar olup, bu eğitimi veren öğretim üyesi niteliğinden memnun değillerdir.  
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ÖZET 

Tüm dünyada Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında küreselleşme ve küresel rekabet 
etkisiyle hızlı gelişmeler yaşanmakta ve içinde bulunduğumuz bilgi çağına tutunabilmek için bu alanlarda verilen 
eğitim sürekli güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla Türkiye’de Biyoloji Dersi Öğretim Programı (9-
12. sınıflar) da 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere değişikliğe tabi tutulmuştur. Bu 
çalışmanın amacı, yapılan değişikliklerin ardından biyoloji öğretim programının hedef ve içerik boyutlarının 
“Öğretim Programı İnceleme Formu” aracılığıyla değerlendirilmesidir. Araştırmacılar tarafından birbirinden 
bağımsız yapılan kodlamaların güvenirliği için uyum katsayısı hesaplanacak; bağımsız puanlamaların ortalaması 
alınarak incelenen maddeler derecelendirilecektir. Böylece Biyoloji Dersi Öğretim Programının (9-12. sınıflar)  
hedefler/kazanımlarının belirlenen Öğretim Programı İnceleme Formu hedef/kazanım ölçütlerine uygunluk 
düzeyi ve içerik boyutunun Öğretim Programı İnceleme Formu “İçerik” ölçütlerine uygunluk düzeyi 
belirlenecektir. 

Anahtar kelimeler: biyoloji programı, program değerlendirme, hedef değerlendirme, içerik 
değerlendirme,  

ABSTRACT 

There is a fast development in science, technology, engineering and math (STEM) education due to 
globalization and global competence in all over the World. As a result, a continuous development is needed in 
the education system of the mentioned fields in order to be able to catch up with the information age. Following 
it, the biology curricula in high schools (9th-12th classes) were changed to be applied starting at 2013-2014 
academic year. The aim of this study is to evaluate the objectives and content of the biology curricula via 
“Curriculum Evaluation Form.” An inter-rater agreement score will be evaluated for the independent coding by 
each researcher and items will be evaluated through the mean scores. The results will represent the 
appropriateness of biology curricula to the objectives and content principles.  

Keywords: biology curricula, curriculum evaluation, objectives evaluation, content evaluation 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında küreselleşme ve küresel 

rekabet etkisiyle hızlı gelişmeler yaşanmakta ve içinde bulunduğumuz bilgi çağına tutunabilmek için 

bu alanlarda verilen eğitim sürekli güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla Türkiye’de 

Biyoloji Dersi Öğretim Programı (9-12. sınıflar) da 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmak 

üzere değişikliğe tabi tutulmuştur. Biyoloji Dersi Öğretim Programında 9. ve 10. sınıf konuları 

öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde biyolojinin temel konularını içermektedir. 

Programın temelleri çoğunlukla somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Üst 

sınıflarda öğrenciler, bu temeller üzerine kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda 

bulunabilme imkânı kazanmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, programın geniş bir perspektif 

sunması sayesinde ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir (MEB,2013).  

Türkiye Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için ayrı bir 

doküman olarak hazırlanmıştır. Her bir sınıfın öğretim programı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

kısım programın temelleri başlığı altında yedi alt başlıktan oluşmaktadır. İkinci kısım ise üniteler 

başlığı adı altında her ünitenin amaçları, kazanımları, kavram haritaları, etkinlik örnekleri, konu 

başlıkları ve örnek ölçme ve değerlendirme soruları yer almaktadır (Güneş & Aksan, 2015). Taşçı ve 

Soylu (2015) Türkiye’de yapılan programla ilgili yapılan araştırmaların öğretim programı hakkında 

görüşler, program ile öne çıkan öğretim süreci değişkenlerinin etkililiği ya da uygulanma durumları ve 

öğretmenlerin program ile ilgili yeterlikleri üzerine odaklandıkları belirtmektedir. 

Problem Durumu 

Ortaöğretim Biyoloji öğretim programlarının Öğretim Programı İnceleme Formu “hedefler” 

ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? 

Ortaöğretim Biyoloji öğretim programlarının Öğretim Programı İnceleme Formu “içerik” 

ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman 

incelemesinde araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde 

edebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada incelenen doküman Ortaöğretim (9-12. Sınıflar) 

Biyoloji öğretim programlarıdır. 
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Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretim Programı İnceleme Formu kullanılmıştır. 

Form, Ocak ve Ataseven (2016) tarafından geliştirilmiştir. Formun hedef ve kazanımların 

değerlendirilmesi bölümünde 23 madde, içeriğin değerlendirilmesi bölümünde ise 15 madde 

bulunmaktadır. Öğretim programının incelenen her bir öğesine ilişkin formda yer alan maddeler 

BY=Bilgi Yok, 1=Yetersiz, 2= Çok Az Yeterli, 3=Yeterli ve 4=Çok Yeterli şeklinde puanlanır. 

Araştırmacılar tarafından birbirinde bağımsız yapılan değerlendirmeler daha sonra bir araya 

getirilerek önce uyum katsayısı hesaplanmış; bu katsayının yeterli olduğunun belirlenmesinin ardından 

her bir madde için yapılan bağımsız değerlendirmelerin ortalaması alınarak madde skoru 

hesaplanmıştır. 

Güvenirlik 

Verilerin güvenirliği için ağırlıklı Kappa uyum katsayısı hesaplanmıştır. Ağırlıklı kappa, 

bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmelerde kategoriler birbirinden farklılaştıkça 

hem fikir olunan noktalara daha az ağırlık veren bir uyum katsayısı hesaplama istatistiğidir (Vierra ve 

Garrett, 2005). Hedef boyutuna ilişkin kodlamalar için hesaplanan değer 0,686 iken içerik için 

hesaplanan uyum katsayısı 0,667 olmuştur ve her iki katsayı da araştırmacılar arası uyumun iyi 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo-1 Ağırlıklı Kappa Değeri Yorum Tablosu 

K Değeri Uyum Düzeyi 

< 0.20 Zayıf 
0.21 - 0.40 Yeterli 
0.41 - 0.60 Orta 
0.61 - 0.80 İyi 
0.81 - 1.00 Çok İyi 

 

BULGULAR 

Araştırmanın iki problemi bulunmaktadır ve bunlardan ilki biyoloji programının hedef 

boyutunun öğretim programı değerlendirme ölçütlerine ne kadar uygun olduğudur. Bu problemle ilgili 

bulgular aşağıda verilmiştir. 
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Tablo-2  

 
Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 

1. Kazanımların  genel hedeflerle tutarlılık düzeyi: 4 4 3 4 Çok Yeterli 
2.        Kazanımların eğitim akımlarıyla örtüşme düzeyi:           
2.1.         Daimicilik 1 1 1 1 Yetersiz 
2.2.         Esasicilik 1 1 1 1 Yetersiz 
2.3.         İlerlemecilik 4 3 4 4 Çok Yeterli 
2.4.         Yeniden Kurmacılık 2 2 2 2 Çok Az Yeterli 

 

Araştırmacıların yaptıkları kodlamaya göre kazanımların genel hedeflerle tutarlılık düzeyi 

(X=4) çok yeterlidir. Örneğin, programda “Genel hedef: Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi 

ve uygulamaların bilinçli tüketicisi olmak” iken 9. sınıf kazanımı olan “Biyolojinin günlük hayatta 

karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkıların farkına varır.” ve 10. sınıf kazanımı olan 

“İnsanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar, sağlığının korunması için çıkarımlarda 

bulunur." kazanımı ile örtüşmektedir. Kazanımların eğitim akımlarıyla örtüşme düzeylerine göre 

yapılan değerlendirmede Daimicilik ve Esasicilik ile örtüşme düzeyi (X=1) yetersiz iken İlerlemecilik 

ile (X=4) çok yeterli Yeniden Kurmacılık ile ise (X=2) çok az yeterli olduğu görülmektedir. 9. sınıf 

kazanımı olan “Güncel çevre sorunlarının sebepleri ve olası sonuçlarını sorgular.” ile 10. sınıfta 

“Eşeyli üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir." kazanımları ilerlemecilik akımıyla 

ilişkilidir. 

Tablo-3 

 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
3. Kazanımların ihtiyaçları karşılayabilme düzeyi:       
3.1.     Birey 3 3 3 3 Yeterli 
3.2.     Toplum 3 2 3 3 Yeterli 
3.3.     Konu alanı 3 4 4 4 Çok Yeterli 
4. Kazanımlar açık ve anlaşılır niteliktedir. 4 4 4 4 Çok Yeterli 
5. Kazanımlar uygulanabilir niteliktedir. 4 4 4 4 Çok Yeterli 
6. Kazanımlar kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru 
sıralanmıştır. 

3 4 4 4 Çok Yeterli 

 

Kazanımların bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yeterli (X=3); konu alanının 

ihtiyaçlarını karşılamada ise çok yeterli (X=4) olduğu görülmektedir. Kazanımların açık ve anlaşılır ve 

uygulanabilir olma açısından da çok yeterli (X=4) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kazanımların 

kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru sıralanması da çok yeterlidir (X=4). 

Tablo-4 

 
Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 

7. Kazanımlar kendi içinde tutarlıdır. 4 4 4 4 Çok Yeterli 
8. Kazanımlar ölçülebilir özelliktedir. 3 3 3 3 Yeterli 
9. Kazanımlar kendi içinde birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 3 4 4 4 Çok Yeterli 
10. Kazanımlar süreç odaklıdır. 3 2 3 3 Yeterli 
12. Kazanımların ders saati açısından ulaşılabilir niteliktedir. 3 4 4 4 Çok Yeterli 
13. Kazanımlar ile diğer derslerin kazanımları arasında ilişki 
kurulmuştur (tutarlılık ilkesi). 

1 1 1 1 Yetersiz 

14. Kazanımlar, ders içi diğer kazanımlar ile ilişkilidir 2 2 2 2 Çok Az Yeterli 
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Kazanımların kendi içinde tutarlılığı, birbirini tamamlayıcı özellikleri (örneğin, 9. Sınıf 

kazanımları (1) Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. (2) Canlılarda 

mayozu kavrar. Şeklinde tamamlayıcı nitelikte) ve ders saati açısından ulaşılabilirliği çok yeterli iken 

(X=4) ölçülebilir ve süreç odaklı olma açısından yeterli (X=3); kazanımların diğer derslerdeki 

kazanımlarla ilişkilendirilmeleri açısından ise yetersiz (X=1) olduğu bellenmiştir. 

Tablo-5 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
15. Kazanımların Temel Becerilere Uygunluk Düzeyi:           
15.1. Eleştirel düşünme  4 3 4 4 Çok Yeterli 
15.2. Yaratıcı düşünme  3 2 3 3 Yeterli 
15.3. İletişim becerileri ilişkisi kurulmuştur. 1 1 1 1 Yetersiz 
15.4. Araştırma sorgulama becerisi ilişkisi kurulmuştur. 4 3 4 4 Çok Yeterli 
15.5. Problem çözme becerisi ilişkisi kurulmuştur. 4 3 4 4 Çok Yeterli 
15.6. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi ilişkisi kurulmuştur. 2 2 2 2 Çok Az Yeterli 
15.7. Girişimcilik becerisi ilişkisi kurulmuştur. 2 2 2 2 Çok Az Yeterli 
15.8. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi ilişkisi 
kurulmuştur. 

1 1 1 1 Yetersiz 

 

Kazanımların temel becerilere uygunluk düzeylerine dair yapılan değerlendirmeye göre 

eleştirel düşünme (örneğin, “Birey olarak güncel çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü 

sorgular.”) iletişim becerileri ile araştırma-sorgulama becerileri ilişkisi çok yeterli (X=4); yaratıcı 

düşünme açısından (örneğin, “Güncel çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini örneklerle 

ortaya koyar.”) yeterli (X=3); bilgi teknolojileri ve girişimcilik becerileri ile ilişki açısından çok az 

yeterli (X=2) ve iletişim ile Türkçeyi doğru, etili ve güzel kullanma becerisi açısından yetersiz (X=1) 

olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo-6 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
16. Kazanımlar belirlenirken Bloom’un taksonomisi dikkate alınmıştır. 3 3 3 3 Yeterli 
17. Kazanımlar belirlenirken Bloom’un revize edilen taksonomisi dikkate 
alınmıştır. 

3 3 3 3 Yeterli 

18. Kazanımlar bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 1 1 1 1 Yetersiz 
19. Kazanımların öğrencilerin Gelişim boyutlarını geliştirebilme düzeyi: 

 
  

  
19.1. Bilişsel özellikler 4 4 4 4 Çok Yeterli 

19.2. Duyuşsal özellikler 2 2 2 2 
Çok Az 
Yeterli 

19.3. Devinimsel özellikler 3 3 3 3 Yeterli 
Kazanımların öğrencilerin bilişsel özelliklerini geliştirme açısından çok yeterli (X=4); 

devinimsel özellikleri geliştirme açısından ise yeterli (X=3); kazanımların Bloom’un eski ve revize 

edilmiş taksonomisi dikkate alınarak oluşturulması açısından ise yeterli (X=3) olduğu belirlenmiştir. 

Duyuşsal özelliklerin geliştirilmesin açısından çok az yeterli (X=2), bireysel farklılıkların göz önüne 

alınarak hazırlanması açısından yetersiz olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo-7 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 

20. Kazanımlar yaşam becerisi haline getirilebilecek niteliktedir. 3 4 4 4 
Çok 
Yeterli 

21. Kazanımlar öğrenme alanlarına göre paylaştırılmıştır.  4 4 4 4 
Çok 
Yeterli 

22. Kazanımlar toplumsal değerlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak 
düzeydedir.  

3 2 3 3 Yeterli 

23. Kazanımların öğrencilerin hazır bulunuşluklarına uygunluk düzeyi:       

23.1. Ön öğrenmelerine uygundur. 3 4 4 4 
Çok 
Yeterli 

23.2. Gelişim seviyelerine uygundur. 4 4 4 4 
Çok 
Yeterli 

23.3. İlgilerine uygundur. 3 2 3 3 
Çok 
Yeterli 

23.4. Bireysel özelliklerine uygundur. 1 1 2 1 Yetersiz 
 

Kazanımlar, yaşam becerisi haline getirilebilme, öğrenme alanlarına göre paylaştırılmış olma, 

öğrencilerin ön öğrenmelerine, gelişim seviyelerine ve ilgilerine uygun olma açılarından çok yeterli 

(X=4); toplumsal değerlerin geliştirilmesine katkı sağlama açısından yeterli (X=3); bireysel özelliklere 

uygun olma açısından ise yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ikinci problemi biyoloji programının içerik boyutunun öğretim programı 

değerlendirme ölçütlerine ne kadar uygun olduğudur. Bu problemle ilgili bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo-8 

 
Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 

1. İçerik öğretim programının kazanımlarıyla tutarlıdır. 3 4 4 4 Çok Yeterli 
2. Öğretim programının içerik belirleme yaklaşımlarına 
uygunluk düzeyi: 

      

2.1. Sarmal 3 3 2 3 Yeterli 

2.2. Doğrusal 2 2 2 2 
Çok Az 
Yeterli 

2.3. Modüler 3 3 2 3 Yeterli 
2.4. Piramitsel 1 1 1 1 Yetersiz 
2.5. Çekirdek/Bütünleştirilmiş 1 1 1 1 Yetersiz 
2.6. Konu Ağı/Proje 1 1 1 1 Yetersiz 
2.7. Disiplinler arası 1 1 1 1 Yetersiz 

 

Araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeye göre ortaöğretim biyoloji programının 

içeriğinin programın kazanımları ile uyumu çok yeterlidir (X=4). İçerik belirleme yaklaşımları 

açısından yapılan değerlendirmeye göre ise sarmal (örneğin, 9. sınıf: Canlılar Dünyası, 10. sınıf: 

Üreme, 11. Sınıf: İnsan Fizyolojisi) ve modüler yaklaşımların (örneğin, 9. sınıf öğrenme alanları 

Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlılar Dünyası, Güncel Çevre Sorunları her biri ayrı bir modül olarak kabul 

edilebilir; 10. Sınıf: Üreme, Kalıtım, Yaşadığımız Çevre) yeterli (X=3); doğrusal yaklaşımın çok az 

yeterli (X=2); piramitsel, çekirdek/bütünleştirilmiş, konu ağı/proje ve disiplinler arası yaklaşımları ise 

yetersiz (X=1) olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo-9 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
3. İçeriğin öğrencilerin hazır bulunuşluklarına uygunluk düzeyi:       
3.1. Ön öğrenmelerine uygundur. 3 4 3 3 Çok Yeterli 
3.2. Gelişim seviyelerine uygundur. 4 4 4 4 Çok Yeterli 
3.3. İlgilerine uygundur. 4 3 2 3 Yeterli 
3.4. Bireysel özelliklerine uygundur. 4 3 2 3 Yeterli 

 

İçeriğin öğrencilerin hazırbulunuşluklarından ön öğrenmelerine ve gelişim seviyelerine 

uygunluğu çok yeterli (X=4, X=3,3); ilgilerine ve bireysel özelliklerine uygunluğu ise yeterli (X=3) 

olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo-10 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
4. İçeriğin temel becerilerle ilişki kurma düzeyi:       
4.1. Eleştirel düşünme  3 4 4 4 Çok Yeterli 
4.2. Yaratıcı düşünme ilişkisi kurulmuştur. 3 3 3 3 Yeterli 

4.3. İletişim becerileri ilişkisi kurulmuştur. 3 1 2 2 
Çok Az 
Yeterli 

4.4.  Araştırma sorgulama becerisi ilişkisi kurulmuştur. 4 4 4 4 Çok Yeterli 
4.5.  Problem çözme becerisi ilişkisi kurulmuştur. 4 2 3 3 Yeterli 
4.6.  Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi ilişkisi kurulmuştur. 1 1 1 1 Yetersiz 
4.7. Girişimcilik becerisi ilişkisi kurulmuştur. 1 1 1 1 Yetersiz 
4.8. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi ilişkisi 
kurulmuştur. 
 

1 1 1 1 Yetersiz 

 

İçeriğin sekiz temel beceriyle ilişki kurma düzeyi açısından yapılan değerlendirmeye göre 

eleştirel düşünme ve araştırma-sorgulama (örneğin, 10. sınıf kazanımı: “Bazı basit canlılarda kalıtsal 

çeşitliliği sağlayan mekanizmalar araştırılır.” Kazanımının yanı sıra 7 kazanımda daha araştırma 

bulunmakta) becerileri ile ilişki çok yeterli (X=4); yaratıcı düşünme ve problem çözme ile ilişki yeterli 

(X=3); iletişim becerileri ile ilişki çok az yeterli (X=2) ve bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik 

ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri ile ola ilişki yetersiz (X=1) olarak belirlenmiştir. 

Tablo-11 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 
6. İçerikte yer alan konular yoğun bilgi içermektedir. 3 2 4 3 Yeterli 

7. İçerik uygulanabilir düzeydedir. 3 4 3 3 
Çok 
Yeterli 

8. Öğretim programında içerikle etkinlikler arasında ilişki kurulmuştur. BY BY 0 0 Yetersiz 
9. İçerik öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. 3 2 3 3 Yeterli 

10. İçerik öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektedir 4 4 2 3 
Çok 
Yeterli 

 

İçerik, bilgilerin yoğunluğu ve öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması 

yönünden yeterli (X=3); uygulanabilirlik ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirme açısından çok 

yeterli (X=3,3) olarak değerlendirilirken; programda içerikle etkinlikler arasında ilişki kurmayı 

sağlayacak açıklamalar olmadığından (X=BY-Bilgi Yok) yetersiz olarak değerlendirilmiştir.  
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Tablo-12 
 Göz-1 Göz-2 Göz-3 Sonuç 

11.   İçerik güncel bilgiler içermektedir. 4 3 4 4 
Çok 
Yeterli 

12.   İçerik öğrencileri farklı materyaller kullanmaya yöneltmektedir. 4 2 3 3 Yeterli 
13.   İçerik hiyerarşik olarak (basitten karmaşığa, yakından uzağa, 
bilinenden bilinmeyene göre) sıralanmıştır. 

4 4 4 4 
Çok 
Yeterli 

14.   İçerik düzenlenirken diğer derslerle ilişki kurulmuştur. 2 1 1 1 Yetersiz 
15.   İçerik görsel materyallerle desteklenmiştir. BY BY 4 1 Yetersiz 

 

İçerik güncel bilgileri içerme ve hiyerarşik olarak hiyerarşik olarak (basitten karmaşığa, 

yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene göre) sıralanma (örneğin, “Bir hücreli, koloni oluşturan ve 

çok hücreli organizmalarda hücresel organizasyon ve özelleşme örneklerle incelenir.”) yönlerinden 

çok yeterli (X=4), öğrencileri farklı materyaller kullanmaya yöneltme (örneğin, “Farklı hücre örnekleri 

mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, video, animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve 

karşılaştırması yaptırılır.” açısından yeterli (X=3) ve diğer derslerle ilişkili olma ve görsel 

materyallerle desteklenme yönünden yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. 

SONUÇ 

Ortaöğretim biyoloji programları incelendiğinde hedeflerin genel değerlendirmesi 4 üzerinden 

3 olarak belirlenmiştir. Bu da değerlendirilen kriterler açısından yeterli düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Kazanımların basitten karmaşığa, tutarlılık gösterecek biçimde belirlenmesi önemli bir 

artıdır. Bilişsel alana ait kazanımlar ön plana çıkmış; duyuşsal ve devinişsel kazanımlar yetersiz 

kalmıştır. Kazanımlarda olması beklenen iletişimi ve girişimciliği destekleme becerilerine destek olma 

özelliği yetersiz kalmıştır.  

Ortaöğretim biyoloji programları incelendiğinde içerik boyutunun genel değerlendirmesi 4 

üzerinden 2 olarak belirlenmiştir. Bu da değerlendirilen kriterler açısından çok az yeterli düzeyde 

olduğunu göstermektedir. İçerik düzenlenirken diğer derslerle ilişki kurulmadığı belirlenmiştir. 

Belirlenen içeriğin güncel olduğu sonucuna varılmıştır. İçeriğin araştırma-sorgulama becerileri ile 

ilişkisinin kurulmuş olması ve hiyerarşik biçimde düzenlenmesi programın önemli artılarındandır. 

İçeriğin yoğun bilgi içerdiğine dair bir değerlendirme yapılmıştır ki bu bulgu biyoloji programını 

öğretmen görüşlerine göre değerlendiren ve buna göre içerikte bazı konularda fazla ve gereksiz ayrıntı 

olduğunu ifade eden Horasan, Aydın ve Kete (2013)’nin bulgularıyla benzerlik göstermektedir. İçerik 

düzenleme yaklaşımlarından ağırlıklı olarak sarmal düzenleme yaklaşımının kullanıldığı 

belirlenmiştir.  
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ÖZET 

21. yüzyılda “Bilgi Çağı” başlamış ve insanlığın sahip olduğu ve giderek artan bilgi birikimini okulda 
sunmak ve öğrencilerin sunulan bilgilerden faydalanma düzeylerini belirlemek için sürekli yeni yöntemler 
aranmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de Biyoloji Dersi Öğretim Programı (9-12. sınıflar) da 2013-2014 öğretim 
yılından itibaren uygulanmak üzere değişikliğe tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, yapılan değişikliklerin 
ardından biyoloji öğretim programının eğitim-öğretim ve sınama durumlarının “Öğretim Programı İnceleme 
Formu” aracılığıyla değerlendirilmesidir. Araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız yapılan kodlamaların 
güvenirliği için uyum katsayısı hesaplanacak; bağımsız puanlamaların ortalaması alınarak incelenen maddeler 
derecelendirilecektir. Böylece Biyoloji Dersi Öğretim Programının (9-12. sınıflar)  eğitim-öğretim durumlarının 
belirlenen Öğretim Programı İnceleme Formu eğitim durumları ölçütlerine uygunluk düzeyi ve sınama 
durumlarının Öğretim Programı İnceleme Formu sınama durumları ölçütlerine uygunluk düzeyi belirlenecektir. 

Anahtar kelimeler: biyoloji programı, program değerlendirme, eğitim-öğretim durumları değerlendirme, 
sınama durumları değerlendirme,  

ABSTRACT 

The 21st century is called “Age of Information”. As a result, there is a continuous research to find a 
better way to represent our current knowledge to youngsters at schools and assess how much they benefit from it. 
Accordingly, biology curricula of the high school (9th-12th grades) was changed to be applied starting at 2013-
2014 academic year. The aim of this study is to evaluate the teaching and learning situations and assessment 
parts of the renewed biology curricula via “Curriculum Evaluation Form.” With this aim, researchers will do 
independent coding and an inter-rater agreement coefficient will be measured. The mean coming from 
independent coding will be used to evaluate the appropriateness of teaching and learning situations and 
evaluation parts to the criteria in the evaluation form.  

Keywords: biology curriculum, curriculum evaluation, teaching and learning situations evaluation, 
assessment evaluation 
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GİRİŞ 

Bilim ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen devrimsel nitelikteki gelişmeler nedeniyle 

yirminci yüzyıl, tarihteki her dönemden daha fazla toplumsal değişime tanıklık etmiştir. Son 

yüzyıldaki bu devrimsel ilerleme, bilim ve teknolojinin sınırlarının hayal gücümüzün çok ötesinde 

olduğunu göstermektedir. Bu dönem DNA’nın gizeminin aydınlatıldığı, insanoğlunun genetik 

kodunun çözümlendiği ve antibiyotiklerin keşfedildiği bir dönem olmuştur. Ayrıca bilim ve 

teknolojinin ortaklaşa çalışması insan hayatına inanılmaz bir konfor getirmiştir (MEB, 2013). Eğitim 

programları, ulusal ya da uluslararası düzeyde kaliteli bir eğitim sistemi kurma, ülkenin kalkınmasını 

ve gelişmesini sağlayacak nitelikli insan gücü yetiştirme, toplumsal ve kültürel değerlerin korunmasını 

ve geliştirilmesini destekleme gibi amaçlara yönelik olarak geliştirilirler (Özdemir, 2009). Türkiye’de 

Biyoloji Dersi Öğretim Programı (9-12. sınıflar) da 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmak 

üzere değişikliğe tabi tutulmuştur. Yenilenen programların değerlendirilmesi programın işlerliğinin 

belirlenmesi açısından önemlidir çünkü program geliştirme sürekli bir süreçtir çünkü program 

değerlendirme verilerine yönelik ihtiyaç ve istek her geçen gün artmaktadır. Özellikle yasama 

organları, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer fon sağlayan 

kurumlar fon desteklerinin nasıl kullanıldığı, desteklenen programların nasıl geliştirildiği ve kullanılan 

fonlarla etkin programlar yürütülüp yürütülmediği hakkında daha fazla ve daha detaylı bilgi edinme 

talebindedir (Wholey, Hatry ve Newcomer, 2010; akt. Gökmenoğlu, 2014). 

Programın öğrenme-öğretme yaklaşımında yer alan açıklama şu şekildedir (MEB, 2013): 

Biyoloji Dersi Öğretim Programında öğrenme, bireyin aktif olarak katıldığı, mevcut bilgi 

yapısının öğrenmede önemli rol oynadığı, sorgulama ve araştırmanın esas olduğu, diğer öğrenciler, 

öğretmen ve çevre ile etkileşim içinde gerçekleşen, öğrenilen bilginin gerçek ortamlara transferinin 

hedef alındığı bir süreç olarak değerlendirilmiştir. 

Öğretim programı açısından ölçme-değerlendirme süresince, öğrenciden beklenen ve istenen, 

sorulara belirli yanıtları vermesidir. Bu tür (geleneksel) değerlendirme, değişik yorum, öneri ve bakış 

açılarının geliştirilmesine kapalıdır ancak gelişen ve küreselleşen dünyamızda eğitimin en temel hedefi 

sürekli yenilenen ve değişen bilgiye ayak uydurabilecek, bu bilgilere eleştirel yorumlar getirebilecek 

ve bu bilgileri kullanarak yeni şeyler üretebilecek bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşabilmek ancak 

gelişen dünyaya uygun yeni değerlendirme sistemleri ve süreçler geliştirmekle mümkün olabilir (İrez 

& Yavuz, 2009). 

Amaç ve Problem 

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim 9.-12. sınıf biyoloji öğretim programlarını 

değerlendirmektir.  
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Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

1. ORTAÖĞRETİM 9.-12. Sınıf BİYOLOJİ ÖĞRETİM programlarının “eğitim durumları” 
ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? 

2. ORTAÖĞRETİM 9.-12. Sınıf BİYOLOJİ ÖĞRETİM programlarının “sınama durumları” 
ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 

analizi yazılı, görsel malzemenin toplanıp incelenmesi olarak tanımlanabilir (Sönmez ve Alacapınar, 

2014, s. 95). Bu araştırmada incelenen doküman ORTAÖĞRETİM (9-12. SINIFLAR) BİYOLOJİ 

ÖĞRETİM programlarıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretim Programı İnceleme Formu kullanılmıştır. 

Öğretim Programı İnceleme Formu, ICOINE 2014 konferansında “Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi” (Ocak ve Gökteke, 2014) başlığıyla sunulmuştur. 

Öğretim programının ölçütlere uygunluğu belirlenirken her bir araştırmacı tarafından BY=Bilgi Yok; 

1=Yetersiz (Ysiz); 2=Çok Az Yeterli (Ç.A.Y.); 3=Yeterli (Yli) ve 4=Çok Yeterli (Ç.Yli) olarak 

değerlendirilir. Madde ortalamaları hesaplandıktan sonra ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesinde 

ise şu noktalar referans olarak alınmıştır: 1,00-1,74=Yetersiz; 1,75-2,49=Çok Az Yeterli; 2,50-

3,24=Yeterli; 3,25-4,00=Çok Yeterli. 

Veri Analizi ve Güvenirlik 

Verilerin güvenirliği için ağırlıklı kappa uyum katsayısı hesaplanmıştır. Ağırlıklı kappa, 

bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmelerde kategoriler birbirinden farklılaştıkça 

hem fikir olunan noktalara daha az ağırlık veren bir uyum katsayısı hesaplama istatistiğidir (Vierra ve 

Garrett, 2005). Öğrenme-öğretme durumlarına ilişkin hesaplanan kappa değeri 0,593 ve sınama 

durumlarına ilişkin hesaplanan kappa uyum değeri 0,804 olup kodlamalar arası güvenirlik için bu 

değerlerin orta ve çok iyi olduğu görülmüştür (bkz. Tablo-1). 

Tablo-1 Kappa Uyum Katsayısı Referans Değerleri 
K Değeri Uyum Düzeyi 
< 0.20 Zayıf 

0.21 - 0.40 Yeterli 

0.41 - 0.60 Orta 

0.61 - 0.80 İyi 

0.81 - 1.00 Çok İyi 
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BULGULAR 

Problem: Ortaöğretim 9.-12. sınıf biyoloji öğretim programlarının “eğitim durumları” 

ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? Bununla ilgili bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo-2 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK Sonuç (P) 
Sonuç 
(DK) 

1. Örnek etkinlikler öğrenci merkezlidir. BY 4 BY 4 BY 4 0 Ysiz 4 Ç.Y. 
2. Örnek etkinlikler öğretmen merkezlidir. BY 1 BY 1 BY 4 0 Ysiz 1 Ysiz 
3. Etkinlikler içerikle tutarlıdır. BY 4 BY 4 BY 4 0 Ysiz 4 Ç.Y. 
4. Etkinlikler uygulanabilecek düzeydedir. BY 4 BY 4 BY 4 0 Ysiz 4 Ç.Y. 
5. Öğrenme-öğretme yaşantıları öğretim 
programının kazanımları ile tutarlıdır. 

4 
 

4 
 

4 
 

4 Ç.Y.   

6. Öğretim programında önerilen öğretme-öğrenme 
yaklaşımları konu alanına uygun seçilmiştir 

3 
 

3 
 

4 
 

3 Ç.Y.   

7. Öğrenme-öğretme süreci öğrenciyi aktif hale 
getirecek şekilde tasarlanmıştır. 

4 
 

4 
 

3 
 

4 Ç.Y.   

8. Öğrenme-öğretme süreci öğrenme stratejilerini 
geliştirmeye yardımcı olacak niteliktedir. 

4 
 

3 
 

3 
 

3 Ç.Y.   

9. Etkinlikler öğrencinin özgüvenini ve yeteneklerini 
geliştirici özelliktedir. 

BY 3 BY 3 BY 2 0 Ysiz 3 Yli 

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı)  

Eğitim durumlar yani öğrenme-öğretme süreci ile ilgili incelemeler yapılırken programda yer 

almayan bilgilerin kontrolü MEB tarafından tavsiye edilen Biyoloji dersi kitapları arasından rastgele 

seçilen ders kitaplarının incelenmesiyle yapılmıştır. Buna göre, programda örnek etkinlikler yer 

almadığından etkinliklerin öğrenci ve öğretmen merkezli olduğuna dair değerlendirmeleri yapacak ya 

da etkinliklerin içerikle tutarlı ve uygulanabilir düzeyde olup olmadığına bilgi bulunmamaktadır 

(X=BY). İncelenen ders kitaplarında ise örnek etkinliklerin öğrenci merkezli, içerikle tutarlı ve 

uygulanabilir düzeyde olması çok yeterli (X=4); öğretmen merkezli olması ise yetersiz (X=1,33) 

olarak belirlemiştir. Öğrenme-öğretme yaşantılarının kazanımlarla tutarlılığı; konu alanına uygunluğu; 

öğrenciyi aktif hale getirmesi; öğrenme stratejilerini geliştirmeye yardımcı olması açısından ise çok 

yeterli olarak değerlendirilmiştir (X=4-3-4-3). Öğrencilerin özgüvenini ve yeteneklerini geliştirme 

açısından ise programda bilgi olmayıp incelenen ders kitaplarının yeterli (X=3) olduğu görülmüştür. 

Tablo-3 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK Sonuç (P) Sonuç (DK) 

10. Öğretim programı öğretmeni dersin özel 
öğretim yöntemlerini kullandırmaya 
yönlendirmektedir. 

4   3   4   4 Ç.Y.   

11. Öğrenme-öğretme süreci, öğretmeni, ders 
öncesi hazırlık yapmaya yönlendirmektedir 

4   2   3   3 Yli   

12. Öğrenme-öğretme süreci öğretmenin materyal 
tercihinde kolaylık sağlamaktadır. 

4   2   3   3 Yli   

13. Öğrenme yaşantılarının sonunda tartışma 
soruları, gezi, gözlem, deney, özet çıkarma, 

3   4   2   3 Yli   
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üretme gibi sonuç etkinlikleri öğretmeni 
yönlendirici niteliktedir. 

14. Açıklamalar öğretmenlere örnek etkinlik 
hazırlamaya yönlendirici düzeydedir. 

3   2   2   2 Ç.A.Y.   

15. Öğrenci farklı materyaller kullanarak 
psikomotor becerilerini geliştirmektedir.  

3   1   3   2 Ç.A.Y.   

16. Etkinlikler bireysel çalışmaya uygundur BY 3 BY 4 BY 3 0 Ysiz 3 Ylİ 

17. Etkinlikler grupla çalışmaya uygundur BY 3 BY 4 BY 3 0 Ysiz 3 Ylİ 
18. Etkinlikler öğrenci gelişim özelliklerine 
uygundur. BY 3 BY 4 BY 3 0 Ysiz 3 Ylİ 

19. Öğretmen etkinlikleri ortama ve duruma göre 
ayarlayabildiğinden etkinlikler esnek bir yapıya 
sahiptir. 

4   3   3   3 Yli   

20. Etkinlikler birden fazla kazanımı 
karşılamaktadır. 

BY 2 BY 3 BY 2 0 Ysiz 2 Ç.A.Y. 

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeye göre öğretim programı öğretmeni dersin 

özel öğretim yöntemlerini (laboratuvar gibi) kullandırmaya yönlendirme konusunda çok yeterli (X=4); 

öğretmeni ders öncesi hazırlık yapmaya yönlendirme, öğretmene materyal tercihinde kolaylık sağlama 

ve sonuç etkinlikleri aracılığıyla öğretmeni yönlendirme açısından ise yeterli (X=3) olduğu 

belirlenmiştir. Programda yer alan açıklamaların öğretmenlere örnek etkinlik hazırlamaya yönlendirme 

ve farklı materyaller kullanmalarına imkan tanıyarak öğrencileri geliştirme açısından ise çok az yeterli 

olduğu (X=2) görülmüştür. Etkinliklerin bireysel ve grupla çalışmalara uygunluğu ile öğrenci gelişim 

özelliklerine uygunluğu konularında öğretim programında bilgi yer almadığından ders kitapları 

aracılığıyla inceleme yapılmış ve her üç maddeyle ilgili yeterli (X=3) olduğu görülmüştür. Öğretmen 

etkinlikleri ortama ve duruma göre ayarlayabildiğinden etkinlikler esnek bir yapıya sahiptir 

maddesinin ortalaması (X=3) yeterlidir. Etkinliklerin birden fazla kazanımı karşılamasına yönelik 

değerlendirme öğretim programında bilgi bulunmadığından ders kitapları incelenmiş ve çok az yeterli 

olduğu belirlenmiştir (X=2). 

Tablo-4 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK 
Sonuç  
(P) 

Sonuç  
(DK) 

21. Etkinlikler yaparak yaşayarak öğrenmeyi 
destekler niteliktedir. 

BY 4 BY 4 BY 3 0 Ysiz 4 Ç.Y. 

22. Etkinlikler öğrenci ilgi, istek ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

23. Belirlenen öğrenme-öğretme süreci temel 
yaşam becerilerini geliştirir nitelikte seçilmiştir: 

               

23.1. Eleştirel düşünme becerisi 4   3   3   3 Ç.Y.   

23.2. Yaratıcı düşünme 3   3   2   3 Yli   
23.3. Araştırma, sorgulama ve karar verme 
becerisi 

4   4   3   4 Ç.Y.   

23.4. Problem çözme becerisi 4   3   3   3 Ç.Y.   

23.5. İletişim becerisi 3   2   3   3 Yli   
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(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Öğretim programında etkinliklerin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekler nitelikte olup 

olmadığına ve öğrenci ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlendiğine dair bilgi 

bulunmadığından kitap aracılığıyla değerlendirme yapılmış ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi 

destekleme açısından çok yeterli (X=4), öğrenci ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenleme 

açısından ise yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. Öğrenme-öğretme sürecinin temel yaşam 

becerilerini geliştirme açısından ise eleştirel düşünme, araştırma-sorgulama ve karar verme ve problem 

çözme becerilerini geliştirme açısından çok yeterli (X=3,3-4-3,3); yaratıcı düşünme ve iletişim 

becerilerini geliştirme açısından yeterli (X=3); Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, girişimcilik 

ve bilgi teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme açısından ise yetersiz (X=1) olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo-5 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK Sonuç (P) 
Sonuç 
(DK) 

24. Öğrenme-öğretme süreci:                

24.1. 5E modelini destekler niteliktedir 3   3   4   3 Ç.Y.   
24.2. Tartışma yöntemlerini destekler niteliktedir 
(münazara, panel, açık oturum… ) 4   4   3   4 Ç.Y.   

24.3. Öğretmen merkezli yöntemleri destekler niteliktedir 
(düz anlatım, soru-cevap …) 

1   1   2   1 Ysiz   

24.4. Grupla öğretim yöntemlerini destekler niteliktedir. 4   4   3   4 Ç.Y.   

24.5. Öğrenme öğretme süreci öğrenci merkezlidir.     4   3   2 Ç.A.Y.   

25. Önerilen yöntem ve teknikler hedeflerle tutarlıdır. 4   4   4   4 Ç.Y.   

26. Önerilen yöntem ve teknikler içerikle tutarlıdır. 4   4   4   4 Ç.Y.   
27. Etkinlikler okul içi ve okul dışında yapılabilme özelliği 
taşımaktadır. 

BY 2 BY 2 BY 1 0 Ysiz 2 Ysiz 

28. Öğretmen süreçte öğrenciyi yönlendiren, rehberlik eden 
ve kendini geliştirebilen kişi konumundadır. 

4   4   4   4 Ç.Y.   

29. Materyaller her bölgede kolay ulaşılabilecek düzeydedir.  4   4   4   4 Ç.Y.   
30. Verilen örnek etkinlikler öğrencilerin seviyesine 
uygundur. 

BY 3 BY 4 BY 4 0 Ysiz 4 Ç.Y. 

31. Verilen örnek etkinlikler öğretmenlerin yeni etkinlikler 
oluşturmalarına katkı sağlayacak niteliktedir. 

BY 3 BY 3 BY 4 0 Ysiz 3 Ç.Y. 

32. Belirlenen öğrenme yaşantıları programın ekonomiklik 
ilkesine uygundur. 

  BY   BY   BY 0 Ysiz 0 Ysiz 

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Öğrenme-öğretme süreci 5E modelini, tartışma (örneğin, “Karbonlu bileşiklerin canlılar için 

önemi tartışılır.” ve “Biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel süreç içerisinde diğer bilim 

dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişimi araştırılır ve tartışılır.”) ve 

grupla öğretim yöntemlerini destekleme açısından çok yeterli (X=3,3-3,6-3,6); öğretmen merkezli 

23.6. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 1   1   1   1 Ysiz   

23.7. Girişimcilik becerisi 1   1   1   1 Ysiz   

23.8. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi 1   1   1   1 Ysiz   
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yöntemleri destekleme açısından ise yetersiz (X=1) öğrenci merkezli olma açısından ise çok az yeterli 

(X=2) olarak değerlendirilmiştir. Yöntem ve tekniklerin hedeflerle ve içerikle tutarlılığı ise çok yeterli 

(X=4) olarak değerlendirilmiştir. Etkinlikler öğretim programında yer almadığından bunların okul içi 

ve dışında yapılabilme özelliği taşıyıp taşımadıkları ders kitapları aracılığıyla incelenmiş ve yetersiz 

(X=1,6) olarak belirlenmiştir. Öğretim programının öğretmene etkisi açısından bakıldığında, öğretmen 

süreçte öğrenciyi yönlendiren, rehberlik eden ve kendini geliştirebilen kişi konumunda ve 

materyallerin her bölgede kolay ulaşılabilecek düzeyde olması çok yeterli (X=4) olarak belirlenmiştir.  

Tablo-6 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK 
Sonuç 
(P) 

Sonuç  (DK) 

33. Belirlenen öğrenme yaşantılarının üst-alt sınıf 
ilişkisi: 

            

33.1. Üst sınıfı destekler niteliktedir. 4   4   2   3 Ç.Y.   
33.2. Alt sınıfı pekiştirir niteliktedir. 4   4   2   3 Ç.Y.   
34. Programda belirlenen öğrenme yaşantıları aşamalı bir 
şekilde düzenlenmiştir. 

4   4   3   4 Ç.Y.   

35. Öğrenme-öğretme süreci değişkenlerinin 
kullanılmasına teşvik etme düzeyi: 

            

35.1. İpucu BY 2 BY 1 BY 2 0 Ysiz 2 Ysiz 
35.2. Pekiştireç BY 2 BY 1 BY 2 0 Ysiz 2 Ysiz 
35.3. Dönüt BY 3 BY 2 BY 2 0 Ysiz 2 Ç.A.Y. 
36. Etkinlikler için ayrılan süre yeterlidir. BY 3 BY 4 BY 3 0 Ysiz 3 Ç.Y. 
37. Programda etkinliklere göre sınıf oturma düzeni 
belirlenmiştir. 

1   BY   1   1 Ysiz   

38. Programda sınıf yönetimi ile ilgili açıklamalar 
yapılmış 

1   BY   1   1 Ysiz   

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Öğrenme-öğretme süreci için belirlenen öğrenme yaşantılarının üst sınıfı destekleme ve alt 

sınıfı pekiştirme açısından çok yeterli (X=3,3) olduğu belirlenmiştir. Öğrenme yaşantıları aşamalı bir 

biçimde düzenlenme açısından da çok yeterli (X=4) olarak değerlendirilmiştir. Öğrenme-öğretme 

süreci değişkenlerinin kullanımı ile ilgili öğretim programında bilgi bulunmadığından ders kitapları 

incelenmiş ve ipucu ile pekiştireç kullanımının yetersiz (X=1,3), dönüt kullanımının ise çok az yeterli 

(X=2) olduğu belirlenmiştir. Etkinlikler için ayrılan sürenin yeterli olması bakımından çok yeterli 

(X=3,3) olarak değerlendirilirken; etkinliklere göre sınıf ortamının düzenlenmesi ve sınıf yönetimiyle 

ilgili açıklamalar konusunda öğretim programının yetersiz (X=1) olduğu belirlenmiştir. 

2. Problem: Ortaöğretim 9.-12. Sınıf biyoloji öğretim programlarının “sınama durumları” 

ölçütlerine uygunluk düzeyi nedir? Bu problemle ilgili bulgular aşağıda verilmiştir. 
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Tablo-7  

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK 
Sonuç 
(P) 

Sonuç 
(DK) 

1. Öğretim programının ölçme-değerlendirme 
bölümü vardır. 

4   4   4   4 Ç.Y.   

2. Değerlendirme ile programın temel hedefleri 
tutarlıdır. 

4   4   3   4 Ç.Y.   

3. Değerlendirme ile kazanımlar tutarlıdır. 3   4   2   3 Yli   
4. Değerlendirme ile içerik tutarlıdır. BY 4 BY 4 BY 4 0 Ysiz 4 Ç.Y. 
5. Kazanımların nasıl sınanacağı örneklerle 
gösterilmiştir. 1   1   1   1 Ysiz   

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Yenilenen biyoloji öğretim programında ölçme ve değerlendirme bölümünün bulunması ve 

değerlendirme ile programın temel hedeflerinin tutarlılığı çok yeterli (X=4); değerlendirme ile 

kazanımların tutarlılığı yeterli (X=3); kazanımların nasıl sınanacağının örneklerle gösterilmesi ise 

yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. Öğretim programında içerikle ilgili bilgi yer almadığından 

inceleme seçilen ders kitapları üzerinden yapılmıştır ve çok yeterli (X=4) olarak belirlenmiştir. 

Tablo-8 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK Sonuç (P) 
Sonuç 
(DK) 

11. Öğretim programında ölçme-değerlendirme 
yöntem ve teknikleri ürün değerlendirmeye uygundur.  

BY 3 BY 4 BY 3 0 Ysiz 3 Ç.Y. 

12. Ölçme-değerlendirme süreci öz değerlendirmeyi 
geliştirici niteliktedir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

13. Ölçme-değerlendirme süreci grup değerlendirmeyi 
geliştirici niteliktedir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

14. Ölçme-değerlendirme süreci akran 
değerlendirmeyi geliştirici niteliktedir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

15. Ölçme-değerlendirme süreci performans 
değerlendirme yöntemine uygundur. 

BY 3 BY 4 BY 2 0 Ysiz 3 Yli 

16. Öğretim programında önerilen ölçme-
değerlendirme yöntemleri yeterlidir. 

1   1   1   1 Ysiz   

(G: Gözlemci; DK: Ders Kitabı; P: Öğretim Programı) 

Öğretim programında ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin ürün değerlendirmeye 

uygun olup olmadığı belirlenemediğinden, seçilen ders kitaplarına göre inceleme yapılmıştır ve çok 

yeterli (X=3,3) olduğu belirlenmiştir. Yine, ölçme-değerlendirme sürecinin öz değerlendirmeyi, grup 

değerlendirmeyi ve akran değerlendirmeyi geliştirici nitelikte olması açısından öğretim programında 

bilgi bulunmadığından incelenen ders kitaplarında kontrol sağlanmıştır ve tamamı yetersiz (X=1) 

olarak değerlendirilmiştir. Performans değerlendirme yöntemine uygunluk açısından ise incelenen 

kitaplar yeterli (X=3) olarak değerlendirilmiştir. Öğretim programında önerilen ölçme-değerlendirme 

yöntemleri –yukarıda ifade edildiği gibi açıkça programda yer almadığından- yetersiz (X=1) olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Tablo-9 

 

Öğretim programında ölçme-değerlendirmeye dair ayrıntılı bilgi bulunmadığından, öğretim 

programının önerdiği ölçme araçları öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor davranışları ölçmede 

yeterli olup olmadığı seçilen ders kitaplarındaki ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla 

incelenmiş ve bilişsel davranışları ölçme açısından yeterli (X=3); duyuşsal ve psiko-motor becerileri 

ölçme açısından ise yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. Öğretim programı kazanımların 

değerlendirilmesinde tamamlayıcı ölçme araçlarını kullanmaya yönlendirme açısından program çok 

yeterli (X=4); öğretim programında ölçme sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini belirten 

açıklamaların yer alması açısından çok az yeterli (X=2) ve öğrenciyi portfolyo hazırlamaya 

yönlendirme açısından ise yetersiz (X=1) olarak değerlendirilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ortaöğretim biyoloji programları incelendiğinde: Öğrenme-öğretme durumlarının genel 

değerlendirmesi 4 üzerinden 3 olarak belirlenmiştir. Bu da yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Öğretim programında, öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili bilgiler sınırlıdır; değerlendirme formunda 

bulunan 38 maddeden 18 madde için bilgi bulunamamış ve değerlendirmeler ders kitapları üzerinden 

yapılmıştır. Programın genel amaçlarında öngörülen öğrenci merkezli yaklaşım, önerilen araştırma ve 

tartışma gibi etkinliklerle önemli ölçüde desteklenmektedir. 

Ortaöğretim biyoloji programları incelendiğinde sınama durumlarının genel değerlendirmesi 4 

üzerinden 2 olarak belirlenmiştir. Bu da çok az yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğretim 

programında, sınama durumları ile ilgili bilgiler sınırlıdır; değerlendirme formunda bulunan 22 

maddeden 12 madde için bilgi bulunamamış ve değerlendirmeler ders kitapları üzerinden yapılmıştır. 

Programın genel amaçlarında öngörülen süreç odaklı, çeşitlendirilmiş ve öz-değerlendirmeyi 

destekleyen sınama durumları yetersiz görünmektedir. 

  G-1 DK G-2 DK G-3 DK Sonuç (P) Sonuç (DK) 
17. Öğretim programının önerdiği ölçme araçları 
öğrencinin bilişsel davranışları ölçmede yeterlidir. 

BY 2 BY 3 BY 3 0 Ysiz 3 Yli 

18. Öğretim programının önerdiği ölçme araçları 
öğrencinin duyuşsal davranışları ölçmede yeterlidir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

19. Öğretim programının önerdiği ölçme araçları 
öğrencinin psiko-motor davranışları ölçmede yeterlidir. 

BY 1 BY 1 BY 1 0 Ysiz 1 Ysiz 

20. Öğretim programında ölçme sonuçlarının nasıl 
değerlendirileceğini belirten açıklamalar yer almaktadır. 

3   2   2   2 Ç.A.Y.   

21. Öğretim programı kazanımların değerlendirilmesinde 
tamamlayıcı ölçme araçlarını kullanmaya 
yönlendirmektedir. 

4   4   3   4 Ç.Y.   

22. Öğretim programı ölçme-değerlendirme 
uygulamalarında öğrencileri portfolyo hazırlamaya 
yönlendirir 

1   1   1   1 Ysiz   
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ÖZET 

Eğitimle ilgili olarak günümüzün en çok tartışılan konuları arasında kalite ve verimlilik ön plana 
çıkmaktadır. Pragmatizmin yönlendirdiği günümüz eğitiminde kalite ve niteliğin en önemli göstermesi kuşkusuz 
mezunların iş yaşamına tutunabilme yeterlilikleridir. Türkiye’de eğitim sürecinin kalitesi ve niteliğine yönelik ilk 
ve ortaöğretim kademelerinde yönelik birçok çalışma yapıldığı halde, yükseköğretim kademesine ilişkin olarak 
yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır. Oysaki yaşama en yakın eğitim kademesi olan yükseköğretimde kalite ve 
nitelik öncelikli sorgulanması gereken bir konudur. 

Bu araştırmanın amacı, farklı fakültelerden mezun olan veya öğrenime devam eden lisans öğrencilerinin 
yükseköğretimde kalite konusuna ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenlere göre 
değerlendirmektir. Araştırma, Harran Üniversitesinde 2015-2016 Öğretim Yılında formasyon eğitimi alan 
üniversite mezunu veya lisansın dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Betimsel 
yöntemle yürütülen araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel istatistiksel (yüzde, frekans ve kay-kare) tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada verilerin analizinden, ulaşılan sonuçlar şöyledir: Öğrenciler, üniversite öğretimi sürecinde 
eğitimin kalitesinin, donanımın, öğretim elemanlarının yetersiz olduğu görüşündedirler. Mezun olduktan sonra iş 
imkanına sahip olamamaktan şikayetçilerdir. Öğrenciler, aldıkları lisans eğitimini piyasadan kopuk olarak 
görmektedir. Öğrencilerin çoğu mezun olduktan sonra kamuda çalışmak istemekte ve üniversitelerin, topyekûn 
olarak yeniden yapılandırılması görüşündedirler. Araştırma sonunda şu değerlendirmeye ulaşılmıştır: 
Türkiye’deki Üniversiteler, mevcut yapı, işleyiş ve öğretim politikası ile Bilgi Çağı olarak adlandırılan 
günümüze uygun olmayıp; iş dünyasının beklenti ve taleplerini karşılamaktan uzaktır. Türkiye’deki 
üniversitelerin, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rolünü oynayabilmesi için yeniden yapılanma 
kaçınılmaz görünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yükseköğretimde kalite, Üniversite öğrencileri, Yükseköğretimde yeniden 
yapılanma. 

ABSTRACT 

Quality and efficiency are among some controversy issues about education which have been discussed 
recently.   In today’s education, which is based on Pragmatism, the most important indication of the quality is 
employment in business for graduates. There are a number of researches on quality of primary and secondary 
education whereas the researches on quality of higher education are very limited.  However, the quality of higher 
education, which is closest to the real life, is the primary issue to be discussed. 
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The purpose of this research is to determine the Quality of Higher Education based on the opinions of 
graduated and studying students in different faculties and evaluate them according to some varieties. The 
research was carried out with last grade students and graduates who take teacher training at Harran University in 
2015-2016 Education Years.  For this research which was carried out through descriptive methods, data were 
collected through questionnaire developed by researcher. To analyze the datum descriptive methods (percentage, 
frequency and Kay-square) were used. 

The result of the research based on these analyses:  Students are of the opinion that the quality of higher 
education, equipment and instructors are not adequate. They complain about not finding a job after graduation. 
According to the students, the education that they take during university years is not related to the business 
World. Most of the students wish to work at a government job after graduation and they think universities should 
be restructured as a whole. These evaluations are obtained after analysis: The universities in Turkey are not 
suitable enough today’s business structure which is called Information Era and it is far from meeting the needs of 
business World. It is inevitable that universities in Turkey reconstruct to act their critical role in economic and 
social development. 

Key Words: Quality at Higher Education, University Students, Reconstruction at Higher education. 

GİRİŞ 

Her alanda kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü günümüzün pragmatik dünyasında, kalite, 

hemen her organizasyonda merkezi bir konuma yükselmiştir. Bu durumun yükseköğretime yansıması, 

büyük oranda mezunların piyasa ve iş dünyasındaki yeterlilikleri ile belirlenir olmuştur. Toplumun 

geniş kesimlerinin de bu yöndeki talepleri, sözü geçen durumu daha da güçlendirmektedir. Buna 

paralel olarak, bugün, yükseköğretimde öğretimin niteliği, mezunların yaşama tutunabilmeleri ile 

doğrudan ilişkilendirilmektedir.   

Yükseköğretimin kalitesi ile mezunların bu denli ilişkilendirilmesi sonucunda, 

üniversitelerden beklenen, programlarını çağa, topluma ve piyasa koşullarına göre şekillendirmesidir. 

Günümüzde her kademede olduğu gibi, üniversiteler de, toplumun ekonomik taleplerini karşıladığı 

oranda yaşayabilir (Özdemir, 2011); meşruiyetini ve saygınlığını koruyabilir. Çünkü genel olarak 

eğitimi, konumuz itibarıyla da yükseköğretimi, ekonomi de dâhil olmak üzere, toplumsal ihtiyaçlardan 

bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir(Çakmak, 2008). Bugün, yükseköğretimin, piyasa ve 

dolayısıyla ekonomi sektörü ile olan bu iç içe geçme hali (Çetin, 2014) sonucunda, eğitim ve ekonomi, 

toplumsal gelişmişlik düzeyini belirleyen iki temel gösterge olarak ön plana çıkmıştır (Üstün, 2004, s. 

243). 

Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde yukarıdan sözü edilen üniversite niteliği ve piyasa gerçekleri 

uyumu şeklindeki ilişkinin, üniversitelerin programlarına ve öğretim politikalarına yansımaları dikkat 

çekmektedir. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise ABD’de “Science”, “Technology”, “Engineering” 

and “Mathematic” kelimelerinin baş harflerinden üretilen STEM (http://www.nga.org) projesi ve 

yaklaşımıdır. Şimdilik mühendislik fakülteleri için başlatılan bu girişimin, yakın zamanda tüm fakülte 

ve bölümlerin program ve öğretim politikasını etkilemesi beklenebilir. Çünkü pragmatizmin 
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yönlendirdiği günümüz dünyasında, bir fakülte veya bölümün kalitesinin temel göstergesi pratikteki 

işe yararlığıdır. Bu durum, temel gerçek olarak değişim ve yararlılığı kabul eden Pragmatizmin 

gereğidir (Cevizci, 2011; Büyükdüvenci, 2001). Son zamanlarda, yukarıdan sözü edilen projenin adı 

geçen dörtlüsünün sanat alanını dışladığı eleştirileri karşısında, bu ilişkilendirmeye, “Arts” kelimesinin 

baş harfinin de eklenmesiyle, STEM projesi, STEAM biçimini almıştır. Günümüzde STEAM olarak 

kodlanan bu öğretim politikası ilişkilendirmesinin İngiltere, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney 

Kore’de ulusal bir politika olarak benimsenmeye başladığı gözlenmektedir. Bununla da kalmamış, 

bugün STEAM projesi, küresel ölçekteki birçok şirketin temel politikası olarak benimsenmeye 

başlanmıştır. Doğal olarak STEAM eğitime de yansımıştır. Bugün itibarıyla STEAM, ABD’de eğitim 

politikalarını şekillendirmeye başlamıştır. Buna örnek olarak, Denklemi Değiştir (Change the 

Equation) girişimi ile tüm çocukların STEAM okur-yazarı olmasını sağlama gayretleri gösterilebilir 

(Aydagül, 2014, TÜSİAD 2014). Bu konuda son yıllarda, üniversitelerin hizmet ve ürünlerinin alıcısı 

ya da yararlanıcısı konumunda olan grupları daha çok dikkate alır duruma gelmeleri (Srikanthan ve 

Dalrymple, 2002, s. 218) dikkate değerdir. Ayrıca, öğrencilerin yabancı ülkelere eğitim için gitmeleri, 

Türk yükseköğretiminin kalitesi açısından düşündürücüdür (Köksoy, 1997). 

Konu Türkiye açısından ele alındığında, son yıllarda bazı olumlu girişimlere şahit 

olunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün disiplinler arası lisansüstü programlarını teşvik 

etmesi, üniversite-sanayi işbirliğini yaşama geçirmek üzere tesis edilen tekno-park uygulamaları 

bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mezunların iş bulma olasılığını artırmak üzere,  makine, 

bilgisayar, malzeme mühendisliklerinden oluşturulan mekatronik mühendisliği uygulamasını da örnek 

gösterilebilir. Bu konuda en dikkat çekici girişim, Aydın Üniversitesinin STEM konusunda attığı 

adımlardır (Akgündüz ve Ertepınar, 2015). Ancak bu örneklere rağmen, üniversitelerin mevcut 

programları ve öğretim politikalarının genel itibarıyla çağın gerisinde kaldığı söylenebilir. Bugün, 

Fen-Edebiyat Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 

mezunlarının istihdamında yaşanılan sorunların önemli bir kısmının, adı geçen fakültelerin 

programları ve öğretim politikalarıyla ilgilidir. Son yıllarda fen-edebiyat fakültesi son sınıf öğrencileri 

ile mezunlarının blok halde; diğer birçok fakültenin de son sınıf öğrencileri ile mezunlarının büyük 

oranda pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olmak isteği, Türk yükseköğretiminin ürünleri 

hakkında çarpıcı bir fikir vermektedir. Bugün birçok fakülte mezununun vizyonu “devlette memur 

veya öğretmen olmak” tan ibarettir. Covey’in (2005) tabiriyle, “Bilgi Çağın’da yaşıyoruz, ama 

okullarımızı sanayi çağına göre işletiyoruz” sözü bu çelişkiyi gözler önüne sermektedir. 

Yapılması gereken, üniversite öğretim programları ve öğretim politikasını Bilgi Çağı 

gereklerine göre gözden geçirmektir. Bunun için, mevcut öğretim programları ve öğretim politikasının 

masaya yatırılarak bilimsel bir anlayışla ihtiyaç analizi yapmaktır. Bu noktada nitelikli eğitimin 

önemli değişkenlerinden olan (Kavcar, 2002) öğretim elemanlarını da unutmamak gerekir. Türk 
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yükseköğretim programları ve öğretim politikasının, çağın şekillendirdiği piyasa ile uyumu için 

ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesinde, öğrenci görüşleri kritik öneme sahiptir. Çünkü 

pragmatik bir bakış açısıyla, yükseköğretim kalitesinin önemli göstergelerinden birisi de, müşteri 

memnuniyeti, yani öğrencilerin bu konudaki tatmin olma derecesidir. Nitekim kaliteli bir eğitimin 

öğrenciye sunulmasında öğrenci beklentilerinin alınması ve buna yönelik olarak da iyileştirici 

adımların atılması önemlidir (Ulusoy, Arslan, Öztürk, Bekâr, 2010). Farklı fakültelerden mezun olan 

veya öğrenime devam eden lisans öğrencilerinin yükseköğretimde kalite konusuna ilişkin görüşlerini 

belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenlere göre değerlendirmek olan bu çalışma bu bakımdan 

önem arz etmektedir.  Çalışmayı önemli kılan diğer bir husus da, farklı fakültelerde okuyan veya 

mezun olan öğrencilerin, konuyla ilgili görüşlerinin alınmasıdır. Zira araştırmalar,  (Ekinci ve Burgaz, 

2007; Okumuş ve Duygun, 2008; Şahin, 2009; Demir ve Demir, 2011; Sökmen, 2011; Naralan ve 

Kaleli, 2012; Demir, 2013) öğrenci memnuniyeti ve beklentilerinin bölümlere göre farklılaşabildiğini 

göstermiştir. 

Yükseköğretimde Kalite 

Yükseköğretim öğrencilerinin yetişmiş bireyler olabilmeleri için kaliteli hizmet ve eğitim 

veren okullardan mezun olmaları gerekir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerini dikkate 

almayan bir yükseköğretim anlayışının yararlı olması, yani kalıcı öğrenmeler sağlaması beklenemez. 

Bu nedenle öğretimde her şey öğrenciye yönelik olmak durumundadır (Uluğ, 1999, s. 30). Bunu da 

sağlayabilmek öğretim elemanlarına düşmektedir. Öğretim elemanları okullarda planlı etkinlikler 

düzenleyerek öğretme işini gerçekleştiren kişilerdir (Erdem, 2003: 361, Erden, 1998, s. 43). 

Beklentilerin karşılanabilmesi, memnuniyetin yüksek olması, tercih sebebi olması üniversitelerin 

hedefleri arasında en önemli yere sahiptir. Bu hedefler üniversitelerin de bir yarış içerisine girmesine 

neden olmuş ve memnuniyeti yakalayabilmek adına daha önce yapılmış olan araştırmalar ışığında 

yolunu, çizgisini belirlemesini sağlamıştır (Demir, 2013, s. 312). Memnuniyetin yükselmesinde 

öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında akademik ilişkinin haricinde sosyal ilişkilerin de yüksek olması 

etken olmuştur. Bu da daha somut eğitim çıktılarına ulaşılabilmeyi sağlamıştır (Clark vd., 2002; 

Ekinci ve Burgaz, 2007’den aktaran Demir, 2013, s.312).  

Yükseköğretimde kalitenin sağlanmasında en önemli unsur “öğretim elemanları” olduğu 

vurgulanmıştır (Bulut, 1997; Eroğlu, 2002; Fiduas, 2006; Baykal vd, 2002; Tütüncü ve Doğan, 2003; 

Elliott ve Shin, 2002; Knight, 1994; Kelly, 1994; Pazarlıoğlu vd, 1999; Uzgören vd; 2006; Erdoğan ve 

Uşak, 2005). Üniversitelerde kalite sağlamanın gerekliliği konusunda atılan bir diğer önemli adım 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan 22 Ekim 2002 tarih ve 24914 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol 

Yönetmeliği’dir.” Söz konusu yönetmelik yükseköğretim kurumlarının akademik programlarının 

eğitim-öğretim ve araştırma kalitelerini artırmak amacıyla yürürlüğe konulmuştur (Resmi Gazete, 
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Ekim 2002). Üniversitelerin eğitim kalitesini yükseltmeye çalışması ve bu eğitimin alıcısı olan 

öğrenciler tarafından nasıl algılandığının saptanması kaliteyi amaçlayan üniversiteler için önemli bir 

hareket noktasıdır (Popli, 2005, s. 18). 

METEDOLOJİ 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışma, betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama modelleri, geçmişte ya da 

halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Büyüköztürk vd., 

2008; Karasar, 2003). Çalışmanın evreni, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Harran 

Üniversitesinde öğretmenlik formasyonu sertifika programına devam eden İktisadi İdari Bilimler 

Fakülesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sözel ve Sayısal Gruplar, Sağlık Bilimleri, Ziraat Mühendisliği 

bölümlerinin öğrencileridir. Örneklem ise, sözü geçen evrende yer alan ve ilgili anketi cevaplamayı 

kabul eden toplamda 348 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini teşkil eden öğrencilerin 

demografik bilgileri Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: Örneklemi Teşkil Eden Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet 
Kadın 160 46 
Erkek 188 54 

Mezun Olunan Bölüm 

İİBF 40 11,5 
Fen Edb.Sözel 170 48,9 
Sağlık 42 12,1 
Ziraat 32 9,2 
Fen Edb. Sayısal 64 18,4 

Yaş 

21-25 arası 193 55,5 
26-30 arası 100 28,7 
31-35 arası 41 11,8 
36-40 arası 14 4,0 

Mezun Olunan Lise 
Türü 

Düz Lise 310 89,1 
Meslek Lisesi 22 6,3 
Diğer Liseler 16 4,6 

Aile Ekonomik 
Durumu 

Çok iyi 3 ,9 
İyi 69 19,8 
Orta 234 67,2 
Zayıf 38 10,9 
Çok zayıf 4 1,1 

Toplam  348 100 
 

VERİLER VE ANALİZİ 

Bu araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. 

Metodolojiye uygun olarak hazırlanan anket formu beşi kişisel bilgiler ve 18’i de “Okunan veya 

mezun olunan bölümlerin eğitim-öğretimine yönelik görüşleri” ile ilgili olmak üzere toplam 23 

maddeden oluşturulmuştur. Anket maddeleri “Evet”, “Kısmen” ve “Hayır” olmak üzere üç derecelik 
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likert formda hazırlanmıştır. Gönüllük esasına göre uygulanan anketlerden dördü uygun 

doldurulmadığı için kapsam dışı bırakılarak, 348’i SPSS 21 paket programı vasıtasıyla analiz 

edilmiştir. Analizlerde frekans, yüzde alma tekniği ile kay-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada 

verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin Okudukları /Mezun Oldukları Bölümün Niteliğine Yönelik Görüşleri 

Araştırmaya katılan formasyon öğrencilerinin okudukları bölümün niteliğine yönelik 

görüşlerinin dağılımı  Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Öğrencilerin okudukları/mezun oldukları bölümün niteliğine yönelik görüşlerinin dağılımı 
 
Madde 

Evet Kısmen Hayır Toplam 
f % f % f % f % 

1- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümü ilgi 
duyduğunuz için mi seçtiniz? 

105 30,2 104 29,9 139 39,9 348 100 

2- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, nitelikli-
kaliteli eğitim verdiğini düşünüyor musunuz? 

57 16,4 148 425 143 41,1 348 100 

3- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, iş bulmada 
size yeterli desteği sağlayacağını düşünüyor musunuz? 

51 14,7 105 30,2 191 54,9 348 100 

4- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, size hayatta 
saygınlık kazandıracağını düşünüyor musunuz? 

129 37,1 146 42 73 21 348 100 

8- Lisansta aldığınız eğitimin, piyasadan kopuk, teorik ve 
ezbere dayalı olduğunu düşünüyor musunuz? 

200 57,5 97 27,9 51 14,7 348 100 

9- Lisansta aldığınız eğitimin, sizi zihinsel /entelektüel 
açıdan geliştirdiğini düşünüyor musunuz? 

108 31 155 44,5 85 24,4 348 100 

10- Lisansta aldığınız eğitimin, size yenilikçi ve yaratıcı 
bir perspektif kazandırdığını düşünüyor musunuz? 

95 27,3 150 43,1 103 29,6 348 100 

11- Lisansta aldığınız eğitimin, size girişimcilik vasfı 
kazandırdığını düşünüyor musunuz? 

98 28,2 133 38,2 117 33,6 348 100 

12- Lisansta aldığınız eğitimin, günümüz dünyasında 
geçerliğini yitirdiğini düşünüyor musunuz? 

84 24,1 127 36,5 137 39,4 348 100 

16- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümdeki eğitim, 
proje ve araştırma bakımından yeterli midir? 

38 10,9 123 35,3 186 53,4 348 100 

17- Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölüm, laboratuvar 
ve araç-gereç bakımından yeterli midir? 

39 11,2 99 28,4 209 60,1 348 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin sadece %30,2’sinin okuduğu bölümü isteyerek seçtiği 

anlaşılmaktadır. Bu öğrencilerin %16,4’ü okuduğu veya mezun olduğu bölümünün nitelikli eğitim 

verdiği görüşündedir. Bu oran, okuduğu veya mezun olduğu bölümünün iş bulmada yeterli desteği 

vereceği konusunda %14,7’e inmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %37,1’i okuduğu veya 

mezun olduğu bölümünün kendisine saygınlık kazandıracağı görüşündedir. Öğrencilerin %57,5’ine 

göre, lisanstan aldıkları eğitim piyasadan kopuk, teorik ve ezbere dayalıdır. Lisanstan aldıkları 

eğitimin zihinsel açıdan kendilerini geliştirdiğini düşünenlerin oranı %31; yenilikçi ve yaratıcı bir 

vasıf kazandırdığını düşünenlerin oranı %27,3, girişimcilik vasfını kazandırdığını düşünenlerin oranı 

%28,2 ve lisanstan aldıkları eğitimin günümüz dünyasında geçerliğini yitirdiğini düşünlerin oranı ise 
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%24,1’dir. Öğrencilerin okuduğu veya mezun olduğu bölümdeki eğitimin proje ve araştırmalar 

bakımından yeterli olduğunu düşünenler %10,9; okuduğu veya mezun olduğu bölümdeki laboratuvar 

ve araç-gereçleri yeterli bulanların oranı ise %11,2’dir. 

Tablo 2’de yer alan görüşler, “cinsiyet” değişkenlerine göre ele alındığında 3. maddeye 

yönelik görüşler arasında anlamlı fark vardır (X2=15,556; p<0,05). Buna göre, “Okuduğunuz / mezun 

olduğunuz Bölümün, iş bulmada size yeterli desteği sağlayacağını düşünüyor musunuz”  görüşüne, 

kadınlar %45,6 oranında “hayır” derken, bu oran, erkek öğrencilerde %62,8’dir.   

Mezun olunan bölüm değişkenine göre, 2. (X2=33,261; p<0,05), 3. (X2=124,729; p<0,05) ve 

17. (X2=31,901; p<0,05) maddelerde öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. Buna göre,  

“Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, nitelikli-kaliteli eğitim verdiğini düşünüyor musunuz?” 

görüşüne (madde 2), İİBF öğrencileri %62,5 oranında “Hayır” diye cevaplarken; bu oran, Fen 

Edebiyat sayısal grup öğrencilerinde %50’dir. “Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, iş bulmada 

size yeterli desteği sağlayacağını düşünüyor musunuz?” görüşüne (madde 3), Fen Edebiyat sözel grup 

öğrencilerinin %65,3 ve Fen Edebiyat sayısal grup öğrencilerinin %54,7’si ve Ziraat Mühendisliği 

öğrencilerinin %68,8’i “Hayır” şeklinde cevaplarken; bu oran Sağlık programı öğrencilerinde %31’de 

kalmıştır. “Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölüm, laboratuvar ve araç-gereç bakımından yeterli 

midir?” görüşüne (madde 17), İİBF öğrencilerinin %70’i  “Hayır” diye cevaplarken; bu oran Sağlık 

programları öğrencilerinde %42,9; Fen Edebiyat sayısal grup öğrencilerinde ise %45,3’tür.  

Tablo 2’de yer alan maddeler “yaş” değişkenlerine göre ele alındığında, sadece 2. (X2=19,194; 

p<0,05) maddeye yönelik öğrenci görüşleri arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 

“Okuduğunuz / mezun olduğunuz Bölümün, nitelikli-kaliteli eğitim verdiğini düşünüyor musunuz?” 

maddesini, 36-40 yaş grubundaki öğrencilerin %71,4’ü “Hayır” diye cevaplarken; bu oran, 21-25 yaş 

grubundaki öğrencilerde %44,6’da kalmıştır.  

Mezun olunan lise değişkenlerine göre Tablo 2’de yer alan 16. Maddeye ilişkin öğrenci 

görüşleri arasında anlamlı farklılık vardır (X2=9,651; p<0,05). Buna göre, “Okuduğunuz / mezun 

olduğunuz Bölümdeki eğitim, proje ve araştırma bakımından yeterli midir?”  maddesini, meslek lisesi 

çıkışlı öğrencilerin %81,8’i “Hayır” diye cevaplarken; bu oran, düz lise çıkışlı öğrencilerde %52,3’te 

kalmıştır.  

Tablo 2’de yer alan maddeler “aile ekonomik durumu” değişkenlerine göre ele alındığında 12. 

maddeye yönelik öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir (X2=16,211; 

p<0,05). Buna göre, “Lisansta aldığınız eğitimin, günümüz dünyasında geçerliğini yitirdiğini 

düşünüyor musunuz?” maddesini, ekonomik durumu çok zayıf grubundaki öğrencilerin %75 “Evet” 

diye cevaplarken; bu oran, ekonomik durumu iyi grubundaki öğrencilerde %47,8’de kalmıştır. 
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Öğrencilerin Mezuniyet Sonrasına Planlarına Yönelik Görüşleri 

Araştırmaya katılan formasyon öğrencilerinin mezuniyet sonrası planlarına yönelik 

görüşlerinin dağılımı  Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3: Öğrencilerin mezuniyet sonrasına planlarına yönelik görüşlerin dağılımı 
 
Madde 

Evet Kısmen Hayır Toplam 
f % f % f % f % 

5- Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı 
düşünmekte misiniz? 

135 38,8 117 33,6 96 27,6 348 100 

6- Mezun olduktan sonra Kamu (Resmi) sektöründe 
çalışmayı düşünmekte misiniz? 

290 83,3 42 12,1 16 4,6 348 100 

7- Mezun olduktan sonra kendi işinizi kurmayı 
düşünmekte misiniz? 

74 21,3 115 33 159 45,7 348 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin, %83,3’nün mezun olduktan sonra kamuda çalışmayı 

düşündüğü; özel sektör için bu oranın %38,8; kendi işini kurmada ise %21,3’te kaldığı görülmektedir. 

Tablo 3’te yer alan maddelerde, “cinsiyet” değişkenine göre 7. maddeye yönelik öğrenci görüşleri 

arasında anlamlı fark vardır (X2=36,824; p<0,05). Buna göre “Mezun olduktan sonra kendi işinizi 

kurmayı düşünmekte misiniz?” görüşüne, kadınların %61,9’u “Hayır” diye cevap verirken; bu oran 

erkek öğrencilerde %31,9’da kalmıştır.   Mezun olunan bölüm değişkenine göre 5. (X2=30,132; 

p<0,05) ve 7. (X2=18,099; p<0,05) maddelere yönelik görüşler arasında anlamlı farklılık vardır. Buna 

göre, “Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı düşünmekte misiniz?” görüşünü (madde 5), 

Sağlık grubu öğrencilerinin %54,8’i “Hayır” diye cevaplarken, bu oran İİBF öğrencilerinde %37,5’te 

kalmıştır. “Mezun olduktan sonra kendi işinizi kurmayı düşünmekte misiniz?” görüşü (madde 7), 

sağlık grubu öğrencilerinin %66,7’si “Hayır” şeklinde cevaplarken; bu oran Fen Edebiyat sayısal grup 

öğrencilerinde %39,1’de kalmıştır. 

Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Niteliğine Yönelik Görüşleri 

Araştırmaya katılan formasyon öğrencilerinin öğretim elemanlarının niteliğine yönelik 

görüşlerinin dağılımı  Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4: Öğrencilerin öğretim elemanlarının niteliğine yönelik görüşleri 
 
Madde 

Evet Kısmen Hayır Toplam 
f % f % f % f % 

13- Okuduğunuz/ mezun olduğunuz Bölümdeki öğretim 
elemanlarını mesleki açıdan yeterli olduklarını düşünüyor 
musunuz? 

79 22,7 168 43,3 101 29 348 100 

14- Okuduğunuz/ mezun olduğunuz Bölümdeki öğretim 
elemanlarının öğreticilik vasfı (pedagojik) bakımından 
yeterli olduklarını düşünüyor musunuz? 

85 24,4 137 39,4 126 36,2 348 100 

15- Okuduğunuz/ mezun olduğunuz Bölümdeki öğretim 
elemanlarının, bilgi, zeka ve kapasitesini derslerden çok 
kendi akademik yükselme ve yayın çalışmalarına 
yönelttiklerini düşünüyor musunuz? 

116 33,3 149 42,8 83 23,9 348 100 
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18- “Türkiye’de yükseköğretim topyekûn olarak yeniden 
yapılandırılmalıdır” görüşüne katılmakta mısınız? 

277 79,6 59 17 12 3,4 348 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %22,7’si,  Bölümlerindeki 

öğretim elemanlarını mesleki açıdan yeterli görmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu oran, öğretim 

elemanlarının öğreticilik vasfı (pedagojik) bakımından yeterliliği konusunda ise %24,4’tür. 

Öğrencilerinin %33,3’üne göre,  Bölümdeki öğretim elemanları, bilgi, zeka ve kapasitesini derslerden 

çok kendi akademik yükselme ve yayın çalışmalarına yöneltmişlerdir. Öğrencilerin %79,6’sına göre, 

Türkiye’de yükseköğretim topyekûn olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

Tablo 4’te yer alan maddelerde, “mezun olunan bölüm” değişkenine göre 14. (X2=23,926; 

p<0,05) ve 18. (X2=16,517; p<0,05) maddelere ilişkin öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılık 

vardır. Buna göre, “Okuduğunuz/ mezun olduğunuz Bölümdeki öğretim üyelerinin öğreticilik vasfı 

(pedagojik) bakımından yeterli olduklarını düşünüyor musunuz?” görüşünü (madde 14), Ziraat 

Mühendisliği öğrencilerinin %59,4’ü “Hayır” şeklinde cevap verirken; bu oran, Sağlık Grubu 

öğrencilerinde %35,7’de kalmıştır. Araştırmada yer alan, “Türkiye’de yükseköğretim topyekûn olarak 

yeniden yapılandırılmalıdır” görüşünü (madde 18) “Evet” şeklinde cevaplama oranları ise sırayla 

şöyledir: Fen Edebiyat sayısal grup öğrencileri %82,8; İİBF öğrencileri %82,5; Fen Edebiyat sözel 

grup öğrencileri %81,8; Ziraat Mühendisliği öğrencileri %78,1 ve Sağlık Grubu öğrencileri %64,3. 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Öğrencilerin Okudukları /Mezun Oldukları Bölümün Niteliğine Yönelik Görüşlerine 

İlişkin Tartışma ve Sonuçlar 

Bir yükseköğretim kurumunun kalitesi, birçok değişkenle ilişkilidir (Mortensen, 2000). 

Bunlardan biri, öğrenci memnuniyetidir. Nitekim Toplam Kalite Uygulamasında, üniversitelerin 

müşterilerin iç müşterileri sayılan öğrencilerin memnuniyeti, en önemli nitelik göstergelerinden 

birisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %16,4’ü, okuduğu veya mezun olduğu Bölümün 

kaliteli eğitim verdiğini düşünmektedir. Yine öğrencilerin sadece %14,7’si, okuduğu veya mezun 

olduğu Bölümün iş bulmada destek sağlayacağını düşünmektedir. Bu oran, okuduğu veya mezun 

olduğu Bölümün saygınlık kazandıracağı konusunda %37,1; entelektüel gelişimde %31; girişimcilik 

için ise %28,2’dir. Öğrenciler, büyük oranda (%57,5 Evet; %27,9 Kısmen), lisansta aldığı eğitimi, 

piyasadan kopuk, teorik ve ezbere dayalı olduğunu düşünmektedir. Öğrenciler, okuduğu veya mezun 

olduğu Bölümü eğitim, proje ile laboratuvar ve araç-gereç bakımından da yetersiz görmektedir. 

Bunların yarısından fazlası (%24,1 Evet; %36,5 Kısmen), aldığı eğitimin, günümüz dünyasında 

geçerliğini yitirdiğini düşünmektedir. Aynı şekilde Kavas ve Bugay (2009), derslerde materyal 

kullanımıyla ilgili görüşleri %39,1; laboratuvar derslerinin yeterliliğine yönelik görüşlerini %31,4 

oranlarında yetersiz tespit etmişlerdir. Araştırmanın bu bulguları, Türk yükseköğretiminin, mevcut 
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programlar ve öğretim politikasıyla, öğrencileri memnun etmekten hayli uzak olduğu, biçiminde 

değerlendirilebilir.  

Okuduğu veya mezun olduğu bölümün,  iş bulma konusunda destek sağlayacağına dair erkek 

öğrenciler, kadınlardan daha umutsuzdurlar. Bunun olası bir nedeni, Türk kültüründe ailenin geçimini 

sağlamada erkeklere biçilen rolün daha baskın olması (Özdemir, 2010, s. 102) olabilir. Araştırmaya 

katılan öğrencilerden, okuduğu veya mezun olduğu bölümü, İİBF öğrencileri, Fen-Edebiyat sayısal 

grup öğrencilerine oranla daha az nitelikli olarak görmektedir. Bunun olası bir nedeni, İİBF 

mezunlarının, piyasada iş bulma olasılıklarının, Fen-Edebiyat çıkışlı öğrencilere göre daha az olması 

olabilir. Okuduğu veya mezun olduğu bölümün, piyasada iş bulmada destek sağlaması hususunda, en 

iyimser öğrenciler, sağlık grubu öğrencileri iken, en umutsuz öğrenciler ise, İİBF öğrencileridir. Bu 

durum, İİBF öğrencilerinin, iş bulma kaygısıyla ilişkili olabilir. Araştırmada ulaşılan dikkat çekici bir 

sonuç da, okuduğu veya mezun olduğu bölümün kalitesine ilişkin görüşlerin yaş değişkenine göre 

farklılık göstermesidir. Araştırmada, genç öğrencilerin, okuduğu veya mezun olduğu bölümün 

kalitesine ilişkin olarak, orta yaşlı gruptan daha iyimser bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir.  

Gülcan, Kuştepeli ve Aldemir (2002)’in çalışmasında hem kız hem de erkek öğrencilerin ilerleyen 

yaşla birlikte memnuniyetin azaldığı görülmektedir. Bu bulgu, büyük olasılıkla mezun durumunda 

olan orta yaş grubundaki öğrencilerin, yaşanmışlıklarının bir sonucudur. Genç öğrencilerin konuyla 

ilgili iyimserlikleri, piyasa deneyimsizliğine bağlı olabilir. Bunun olası bir nedeni, meslek lisesi çıkışlı 

öğrencilerin, düz lise çıkışlılara göre, proje ve araştırmalara daha aşina olmalarından kaynaklanabilir. 

Araştırmada aile ekonomik durumu çok zayıf olan öğrencilerin, iyi olanlara göre, Lisans eğitimine 

ilişkin daha olumsuz tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Bunun olası bir nedeni, aile ekonomik 

durumu iyi olan öğrencilerin daha az iş bulma kaygısı duymaları olabilir. 

Öğrencilerin Mezuniyet Sonrasına Planlarına Yönelik Görüşlerine Dair Tartışma ve 

Sonuçlar 

Mezuniyet sonrası öğrenci planları, bir anlamda, yükseköğretimin kalite göstergesi sayılabilir. 

Tıp eğitimi süresince tıp öğrencilerinin büyük bir kısmının mezuniyet sonrası kariyer planlamasında 

maddi olanakların, prestijin, mesleki tatminin, şehir merkezinde çalışma olanaklarının, aile ve toplum 

baskısının ve akademik kariyer isteğinin göz önünde tutulduğunu ortaya koymuştur (Köksal vd. ve 

Dikici vd. 1999). Bu planlar, öğrencilerin okuduğu veya mezun olduğu Bölüme ilişkin algılarını da 

gösterir. Araştırmada katılımcı öğrencilerin, büyük çoğunluğunun kamuda çalışmayı düşündüğü 

belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye’deki istihdam politikaları ile ilgili olabilir. Kamu ağırlıklı merkezi 

bir ekonomik sisteme sahip Türkiye’de, öğrencilerin daha garantili olarak gördükleri kamuda çalışma 

istekleri anlaşılabilir. Ancak bunun diğer bir anlamı, öğrencilerin risk almak istememeleridir. Oysaki 

günümüzde risk alabilen girişimcilere ihtiyaç vardır. Girişimcilik risk alma, fırsatları kovalama, hayata 

geçirmeyle mümkündür (Casson, 2003).Araştırmaya katılan öğrencilerin, özel sektörde çalışmak 
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istememesi ve kendi işini kurmayı düşünmedikleri belirlenmiştir. Bu bile tek başına, yükseköğretimin 

mevcut halini, iş piyasası ile olan ilişkisinin bir göstergesi sayılabilir. Zira gittikçe dışa açılan ve daha 

rekabetçi bir hale dönüşen Türk ekonomisinin, risk alan girişimcilere ihtiyacı vardır. 

Araştırmada kadın öğrencilerin, mezun olduktan sonra kendi işini kurmayı, erkeklere göre 

daha az düşündükleri belirlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, bunun olası bir nedeni, Türk 

kültüründe aile geçindirme konusundaki ataerkil durum olabilir. Araştırmada ayrıca, Sağlık grubu 

öğrencilerinin, mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı en az düşünen öğrenciler olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye’de sağlık sektörünün büyük oranda kamu ağırlıklı olması ve bu 

konudaki istihdamda fazlaca sorun olmamasına bağlı olabilir. Devletin sağladığı güvenceler 

yatırımcılar açısından riski ve maliyeti düşürmektedir; çünkü risk ve maliyet kamusallaştırılmaktadır 

(Karasu, 2011). 

Öğrencilerin Öğretim Elemanı Niteliğine Dair Görüşlerine Yönelik Tartışma ve 

Sonuçlar 

Kalite, belirlenen ihtiyaçların tahmin edilme derecesine yönelik olarak ürün veya hizmeti 

etkileyen özelliklerin toplamı şeklinde açıklanabilir (Geoffrey, 1994). Eğitimde kalite, oldukça 

karmaşık ve çok farklı değişkenlere bağlı bir olgudur. Bu değişkenlerden birisi de hiç kuşkusuz, 

öğretmendir. Öğretmen, eğitimin olmazsa olmazı olup, kalite ve niteliğin başlıca değişkenidir. Çünkü 

toplumdaki bireylerin yetişmesinde öğretmenin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir (Yılmaz, 

2007)Ülkemizde de öğretmen eğitimi alanındaki yeni gelişmeler ve milli eğitim sisteminin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli öğretmeni yetiştirme çabaları çerçevesinde eğitim fakültelerinin yeniden 

yapılandırılması çalışmaları başlamıştır (YÖK, 1998). Bu durum yükseköğretim için de geçerlidir. 

Yükseköğretimde kalite, her şeyden önce nitelikli öğretim elemanı demektir. Öğretmen yetiştiren bir 

fakültede öğretim elemanının iletişim, yaratıcı olması, araştırmacı olması, rehberlik yapması ve model 

olması gerekmektedir (Yelken, Çelikkaleli ve Çapri, 2007). Araştırmaya katılan öğrenciler, okudukları 

veya mezun oldukları Bölümde aldıkları eğitim sürecinde, öğretim elemanlarını; mesleki ve pedagojik 

açıdan yetersiz bulmuşlardır. Akpınar ve Özer (2004, s. 154), tarafından yapılan araştırmada da, 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Önceki bulgularla paralel bu bulgu, araştırmanın yürütüldüğü örneklem 

grubunun, aldığı lisans eğitiminden bu boyut itibarıyla memnun olmadığını göstermektedir. Bu durum, 

yükseköğretimin kalitesine gölge düşürücüdür.  

Araştırmada, Ziraat Mühendisliği öğrencilerinin, öğretim üyelerini öğreticilik vasfı 

(pedagojik) bakımından, Sağlık Grubuna göre daha az yeterli buldukları belirlenmiştir. Bu durum, 

Ziraat Mühendisliği öğrencilerinin daha fazla beklenti içerisinde olmalarıyla ilişkili olabilir. 

Araştırmada “Türkiye’de yükseköğretim topyekûn olarak yeniden yapılandırılmalıdır” görüşünü 

benimseme sıralaması şu şekilde elde edilmiştir: Fen Edebiyat sayısal grup öğrencileri %82,8; İİBF 
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öğrencileri %82,5; Fen Edebiyat sözel grup öğrencileri %81,8; Ziraat Mühendisliği öğrencileri %78,1 

ve Sağlık Grubu öğrencileri %64,3. Bu bulgu, okuduğu veya mezun olduğu bölüme ilişkin öğrenci 

algılarının bir göstergesi sayılabilir. 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilere göre, yapılması gereken, Türkiye’de 

yükseköğretimin topyekûn olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Bunun için öncelikle, uzun soluklu 

bilimsel çalışmalar ve ilgili her kesimin katılacağı ihtiyaç analizi çalışmalarına gereksinim vardır. 

Ayrıca bu konuda, kamunun orta ve uzun vadedeki istihdam politikası, iş piyasasının talep ve 

beklentileri ile küresel eğilimlerin de dikkate alınması önemlidir. Bu konuda başta öğrenciler olmak 

üzere, ilgili her kesimin katkısı sağlanmalıdır. Ortaya çıkacak sonuçlara göre, gerekirse yükseköğretim 

programlarının bazıları (sanayi çağında kalmış, geçerliğini yitirmiş olanlar) kapatılmalı, piyasaya göre 

yeni programlar ihdas edilmelidir. Ayrıca öğretim elemanı yetiştirme sisteminin de gözden 

geçirilmesinde yarar vardır.   
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ÖZET 

Araştırmada 5. sınıf matematik dersinde kullanılması önerilen ders kitabının matematik öğretmenlerinin 
görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile 
öğretmenlerin ders kitabına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan on sekiz 
matematik öğretmeni, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre ve gönüllülük esası gözetilerek 
belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda ilk olarak öğretmenlerin demografik bilgilerine yönelik 
sorular sorulmuştur. İkinci kısımda öğretmenlerin ders kitabının görsel öğeleri, öğretim programıyla ilişkisi, 
içeriği, etkinlikleri, ölçme-değerlendirme soruları, kitapta yapmak istedikleri değişiklikler ve öğrenci ders 
çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabının olmayışının derslerini nasıl etkilediği ile ilgili görüşlerini almaya 
yönelik yedi açık uçlu soru yer almaktadır. Görüşmeler öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilmiş tir ve 
öğretmenlerin izinleri alınarak ses kaydı yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı 
betimsel analiz yöntemiyle analiz edilerek bir araya getirilmiştir. Birlikte yapılan düzenlemelerden sonra verilere 
son şekli verilmiştir. Araştırmanın sonuçları: 1- Öğretmenlerin yarısına yakın kısmı ders kitabının görsel açıdan 
dizaynını yeterli bulmuştur. Olumsuz görüş bildiren öğretmenler resimlerin konuyla ilgisiz ve yetersiz olduğunu 
düşünmektedir. 2- Öğretmenlerin çoğu ders kitabı ile öğretim programının birbirine uyumlu olduğu yönünde 
görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin yarıya yakın kısmı öğretim programında konulara ayrılan süreyi karşılayacak 
kadar ders kitabında yeterli uygulamaların yer almadığını düşünmektedir. 3- Öğretmenlerin yarısı içerik 
açısından ders kitabını zayıf olarak değerlendirmiştir. 4- Öğretmenlerin çoğu kitapta yer alan etkinliklerin 
uygulanmadığını ifade etmiştir. 5- Ders kitabında yer alan soruların sayısı öğretmenlerin tamamına yakını 
tarafından yetersiz bulunmuştur. 6- Öğretmenler ders kitaplarında en çok soru sayısının ve çeşidinin arttırılması 
ile farklı görsel unsurların eklenmesine yönelik değişiklik yapmak istemektedirler. 7- Öğretmenlerin çoğu 
öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının olmamasından dolayı sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Öğretmen Görüşleri, Matematik Dersi. 

ABSTRACT 

In this study analyzing the course book that is offered to use in 5th degree math lesson is aimed 
according to math teachers’ opinions. Teachers’ opinions about the course book were got by using interviewing 
technique, which is one of the qualitative research techniques. In the study, 18 teachers in the research staff were 
selected by using criterion sampling technique, which is one of the purposeful sampling techniques, based on 
voluntariness. In the study, semi-structured interview form was used as data collection tool. Firstly, questions 
directed teachers’ demographic information are asked in the review form prepared by researchers. In the second 
part, there are seven open-ended questions directed getting teachers’ opinions about the course book’s visual 
elements, in relation with the curriculum, content, activities, assessment and evaluation questions, changes in the 
book that they want to do and the effect of the lack of student work book and teacher’s guide book on the 
lessons. Interviews were had face to face with the teachers and sound recording was made with their permission. 
Obtained data was gathered by analyzing with descriptive analysis method separately by researchers. The data 
was put into final form after researchers made arrangements together. Results of the research: 1- Almost half of 
the teachers found the book sufficient in terms of visual elements design. The teachers expressing a qualified 
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opinion thought that pictures were irrelevant with the subjects and insufficient. 2- Most of the teachers expressed 
opinion that the course book and the curriculum were coherent with each other. Almost half of the teachers 
thought that there weren’t sufficient activities to compensate the time for themes. 3- Half of the teachers 
evaluated the course book faintly in terms of content. 4- Most of the teachers expressed that the activities in the 
book were not practiced. 5- Almost all of the teachers found the number of the questions insufficient. 6- 
Teachers wanted to make changes about the number of questions and adding different visual elements in the 
course book. 7- Most of the teachers expressed that they had problems because of the lack of the students’ work 
book and teachers’ guide book. 

Keywords: 5th Grade math course book, teacher opinions, math lesson. 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojideki gelişmeler hayatımızın içerisine her gecen gün ne kadar fazla 

giriyor ve kullanmayı zorunlu kılıyorsa, eğitim ve öğretimdeki uygulamalarda bilim ve teknolojideki 

gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellenmektedir. Bu doğrultuda ortaokul matematik dersi 

programı da yeniden hazırlanmıştır. Yenilenen matematik dersi öğretim programında öğrencilere 

yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, 

beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanmakta, öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif katılımcı 

olmalarını vurgulamakta ve matematik öğrenmeyi etkin bir süreç olarak ele almaktadır (MEB, 2013a). 

Demirel (2012: 6) tarafından öğretim programı “okulda veya okul dışında planlanmış etkinlikler 

yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği” olarak tanımlanmış ve öğretim programının bütün 

öğretim etkinliklerini kapsadığı belirtilmiştir. Öğretim programı çerçevesinde sınıfta yapılan 

etkinliklerin belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasında en çok yararlanılan öğretim materyalini 

ders kitabı olarak nitelendirebiliriz. Nasıl ki otomobilin insan hayatına girmesi ile yürüme 

unutulmamışsa (Altun, 2004: 86), bilim ve teknolojideki gelişmeler de ders kitaplarının öğretim 

materyalleri içerisindeki önemini kaybettirmemiştir. Kılıç ve Seven (2007: 179)’e göre öğretmen 

kılavuz kitabı, öğrenci çalışma kitabı, beceri kitapları, elektronik araçlar, slaytlar, asetatlar, video, 

kaset, CD vs. ders kitabına yardımcı materyallerdir ve ders kitabı bu araçların kullanımını da 

yönlendirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde (Tebliğler Dergisi, 2006: 

26276) ders kitabı “örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim 

programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eser” 

olarak tanımlanmaktadır. Yeni öğretim programlarının 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5. 

sınıflarda başlaması ve kademeli olarak uygulanması ile  programlara uygun ders kitapları da 

hazırlanmıştır. Ülkemizde kullanılacak ders kitaplarına MEB Talim ve Terbiye Kurulu karar 

vermektedir. Ders kitapları, bütün öğeleriyle öğretim programının hedeflerini gerçekleştirmeyi 

amaçlamalıdır. Bundan dolayı kitabı oluşturan öğelerin yeterli ve bir bütünlük içinde olması 
gerektiği vurgulanmaktadır (Kılıç ve Seven, 2007). Ders kitaplarının değerlendirilmesi için içeriğin; 
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anayasa ve kanunlara uygun olması, bilimsel olması, eğitim ve öğretim programlarının kazanımlarını 

gerçekleştirmede yeterli olması ve görsel tasarım ile içerik tasarımının öğretimi destekleyecek nitelikte 

olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması gibi kriterlere bakılmaktadır (MEB, 2013b). 

Öğrenme öğretme sürecinde ders kitaplarından en çok öğretmenler ve öğrenciler yararlanmaktadır. 

Matematik ders kitaplarının incelenmesi ile ilgili yapılan araştırmalara göre kullanılan ders 

kitaplarında eksik olan ve geliştirilmesi gereken kısımlar bulunmaktadır. Bu eksikliklerin 

belirlenmesinde öğretmenlerin görüşleri önemli olmakla beraber öğretmen görüşleri doğrultusunda 

ders kitaplarında yapılacak olan revizyon çalışmaları ile kitapların daha yararlı ve kullanılabilir hale 

geleceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada 2013-2014 öğretim yılından başlayarak kullanılan 

özel bir yayınevine ait 5. sınıf matematik ders kitabına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretmenlerin; 

1.Matematik ders kitabının genel yapısı hakkındaki görüşleri nelerdir?  

2.Matematik ders kitabının öğretim programına uygunluğuna ilişkin görüşleri nelerdir?  

3.Matematik ders kitabının içeriği hakkındaki görüşleri nelerdir? 

4.Matematik ders kitabında yer alan etkinliklere yönelik görüşleri nelerdir?  

5.Matematik ders kitabının ölçme-değerlendirme bölümleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

6.Matematik ders kitabında yapmak istedikleri değişiklikler ve öneriler nelerdir? 

7. Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının kaldırılması ile ilgili düşünceleri 
nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile öğretmenlerin ders kitabına 

ilişkin görüşleri alınmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan on sekiz matematik öğretmeni, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre ve gönüllülük esası gözetilerek belirlenmiştir. Ölçüt 

örnekleme yönteminde, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumlar çalışılır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 140). Araştırmadaki ölçüt ise özel bir yayınevinin 5. sınıf ders kitabının kullanılmasıdır. 

Bu doğrultuda bu ders kitabını kullanan öğretmenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma 

grubundaki öğretmenlerin 10’u kadın, 8’i erkektir. Yaş ortalamaları 34.6 yaş ve kıdem ortalamaları 

18.7 yıldır.  
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Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda ilk olarak öğretmenlerin demografik 

bilgilerine yönelik sorular sorulmuştur. İkinci kısımda öğretmenlerin ders kitabının görsel öğeleri, 

öğretim programıyla ilişkisi, içeriği, etkinlikleri, ölçme-değerlendirme soruları, kitapta yapmak 

istedikleri değişiklikler ve öğrenci ders çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabının olmayışının 

derslerini nasıl etkilediği ile ilgili görüşlerini almaya yönelik yedi açık uçlu soru yer almaktadır. 

Görüşmeler öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilmiştir ve öğretmenlerin izinleri alınarak ses kaydı 

yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analizde veriler daha 

önceden belirlenen temalar çerçevesinde özetlenmektedir. İlk aşamada betimsel analiz için bir çerçeve 

oluşturulur, ikinci aşamada tematik çerçeveye göre veriler işlenir, üçüncü ve dördüncü aşamada 

bulgular tanımlanarak yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). Bu doğrultuda araştırmada veriler 

araştırmacılar tarafından belirlenen tematik çerçeve içerisinde ilk önce ayrı ayrı olarak analiz 

edilmiştir. Daha sonra tematik çerçeveye göre işlenen veriler bir araya getirilmiştir. Birlikte yapılan 

düzenlemelerden sonra verilere son şekli verilmiştir. 

BULGULAR 

5. Sınıf matematik ders kitabı hakkında öğretmen görüşleri tablolar halinde aşağıda 

gösterilmiştir. 

Öğretmenlerin kitabın biçimine yönelik görüşleri tablo1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Ders Kitabının Biçimine İlişkin Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar n % 

Olumlu Yönler 
Görsel içerikler uygun (Ö1,Ö6,Ö7,Ö9,Ö15,Ö16)                                     
Yazı büyüklüğü ideal, okunabilir (Ö4,Ö6,Ö7)                                       

7 
3 

38.8 
16.6                      

Olumsuz Yönler 

Görseller konuyla ve içerikle ilgili değil (Ö2, Ö3, Ö10, Ö14)                    
Uygulanan renkler konuları ve bölümleri birbirinden ayırmada başarılı değil (Ö3, 
Ö11, Ö14, Ö18)                                 
Yazı puntosu büyük (Ö2, Ö18)                                                               
Resimler yetersiz  (Ö4, Ö2, Ö3, Ö10, Ö14)                                      
Tablo ve resimler abartılı (Ö5, Ö8, Ö14,Ö17)                                 
Kapak düzeni uygun değil (Ö10, Ö12, Ö16) 

4 
 
4 
2  
5   
4 
3 

22.2 
 
22.2 
11.1 
27.7 
22.2 
16.6 

 
Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin ders kitabının biçimi ile ilgili temel görüşleri;  “olumlu 

yönler” ve “olumsuz yönler” temaları çerçevesinde ele alınmıştır. Ders kitabının biçimi ile ilgili 

olumlu yönlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri en çok % 38.6 oranında görsel içeriklerin uygun olduğu 
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şeklindedir. Ders kitabının biçimine yönelik olumsuz yönlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri en çok 

%27,7 kitapta bulunan resimlerin, karakterlerin yetersiz ve uygun olmadığına yöneliktir. 

Öğretmenlerin görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

“Bence kitap çok güzel hazırlanmış özellikle görsel açıdan çok beğendim.... kitap tam 
olarak çocuklara göre hazırlanmış. Özellikle karikatürler çocukların ilgisini 
çekiyor”(Ö1) 
“Kitaptaki yazı puntosu oldukça büyük. Resimler konuyla ve içerikle alakalı seçilmeye 
çalışılmış ancak yeterli değil. Kitap renkli bazen fazla olduğunu düşünüyorum”(Ö2) 

 “Resimler yetersiz. Yazı büyüklüğü iyi. Daha renkli olabilirdi. Resimler az. Hep bir 
dedektif karakteri var onu gösteriyor. Sevmedim onu. Bütün yıl boyunca aynı 
karakter”(Ö4) 

 “Görünüş, yazım tarzı, konuların sıralaması gibi fiziksel özellikler bakımından güzel 
bir kitap.”(Ö6) 

 “Kapak tasarımını oldukça basit ve özensiz buluyorum. 5. sınıf öğrencilerine 
matematiği daha sevimli bir ders olarak göstermek açısından görselin önemli olduğunu 
düşünürsek, daha renkli ve içerik hakkında bilgi verecek resimler kullanılabilir”(Ö10) 

“Kitabı beğenmedim. Kullanmıyorum. Yazılar çok büyük ve sıkışık. Bölümlerin nasıl 
ayrıldığı karışık konular net bir şekilde ayrılmıyor.”(Ö18) 

Öğretmenlerin 5. Sınıf matematik dersi öğretim programı ile ders kitabı arasında konular ve 

kazanımlar açısından ilişki olup olmadığına yönelik görüşleri tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2.  Öğretmenlerin 5. Sınıf Matematik Öğretim Programı ile Ders Kitabı Arasındaki İlişkiye Dair 
Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar n % 
Ders kitabı ile 
öğretim programı 
arasındaki ilişki 
durumu 

Birbiriyle ilişkili hazırlanmış (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö12, Ö14, Ö15, 
Ö16, Ö17) 
İlişkili değil (Ö8, Ö13, Ö18)                                                   

13 
3 

72.2 
16.6                      

Ders kitabı ile 
öğretim programı 
arasında 
uyuşmayan 
durumlar 

Öğretim programında konuya ayrılan süre saati fazla kitapta bunu karşılayacak soru 
çözümü vs. uygulamalar yetersiz (Ö2, Ö6, Ö9, Ö12, Ö15, Ö17) 
Bazı konulara daha fazla zaman ayrılabilirdi (Ö7, Ö17) 
Kitaptaki soruların bazıları kazanımlara yönelik değil (Ö10, Ö18) 
Konu sırası programla uyuşmuyor (Ö11) 

 
 
7 
 
2 
2 
1 

 
 
38.8 
 
11.1 
11.1 
5.5 

 
Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin görüşleri en çok %72.2 oranında ders kitabı ile öğretim 

programının birbiriyle ilişkili hazırlandığı şeklindedir. Öğretmenler, %16.6 oranında ders kitabı ile 

programın ilişkili olmadığını ayrıca uyuşmayan durumların sırasıyla % 38.8 öğretim programında 

ayrılan ders saati süresiyle kitapta yapılacak etkinliklerin, alıştırmaların vs. uygulamaların yetersiz 

olduğu, %11.1 oranında bazı konulara daha fazla zaman ayrılması gerektiği, kitaptaki soruların 

bazılarının kazanımlara uygun olmadığı ve %5.5 oranında ise konu sırasının programla uyuşmadığı 

şeklindedir. Öğretmenlerin görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 
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“Konular birbiriyle ilişkili. Ancak öğretim programında 5 saat olarak verilen 
konunun ders kitabında daha yoğun daha pekiştirmeye ve kavratmaya yönelik 
sorular çalışmalar olması gerektiğini düşünüyorum.”(Ö2) 
“Bazı konulara daha fazla zaman ayrılabilirdi. Ama genel itibariyle uyum var.”(Ö5) 
“Kazanım olarak ele alacak olursak, kazanımlar MEB onayı ile oluşturulduğuna 
göre illaki paralellik gösterecek; ama bir de kazanımların çocuklara 
benimsetilmesindeki payına bakacak olursak, orada birkaç problemin olduğunu 
söyleyebiliriz... Sonuç olarak başlıklar öğretim programına paralel gitse de 
kazanımların benimsetilmesinde ders kitabını oldukça yetersiz buluyorum.”(Ö12) 
 “Kazanımlarla öğretim programı arasında bir uyum var. Ama ben öğretim 
programının biraz hafif kaldığını düşünüyorum. Bir haftada sadece 1 kazanım değil 
daha fazla kazanım olmalı.”(Ö15) 
Öğretmenlerin ders kitabının içeriğine yönelik görüşleri tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Ders Kitabının İçeriğine Yönelik Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar n % 

Kuvvetli Yönler 

Konular programa uygun ve öğrenmeyi kolaylaştırıyor (Ö1, Ö16, Ö17) 3 16.6 
Konuları açıklamak için kullanılan görseller ilgi çekici (Ö1, Ö15) 2 11.1 
Konuların sıralanışında önkoşulu olan bilgilere dikkat edilmiş (Ö5, Ö14) 2 11.1 
Konular eğlenceli aktarılmış (Ö1) 1 5.5 

Zayıf Yönler 

Kitapta bulunan sorular, alıştırmalar ve problemler yeterli değil                
(Ö2, Ö4, Ö6, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14) 

9 50 

Kitap ilgi çekici değil (Ö3, Ö4, Ö10, Ö7, Ö10, Ö14, Ö16, Ö18) 8 44.4 
Konularla daha önce öğrenilenler arasında bağlantı kurulmamış (Ö2, Ö5, Ö8, Ö10, 
Ö11, Ö12, Ö14) 

7                

İçerik çok basit ve özensiz hazırlanmış (Ö4, Ö10, Ö11,                            Ö6, Ö11, 
Ö12,) 

6               33.3 

Konuların başında hazırbulunuşluk çalışmaları yetersiz (Ö2, Ö9, Ö5, Ö10) 4               22.2 
Konular günlük hayatla ilişkilendirilmemiş (Ö3, Ö10, Ö13) 3 16.6 
Konuları eğlenceli hale getirmek için karikatür, tablo, fıkra vs. yetersiz (Ö2, Ö12, 
Ö14) 

3              16.6 

Öğrencileri araştırma yapmaya sevk etmiyor (Ö14, Ö15, Ö17) 3              16.6 
Etkinlikler kazanımlarla uyuşmuyor (Ö9)                                      1 5.5 
Teknoloji kullanımını desteklemiyor (Ö14) 1 5.5 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin ders kitabının içeriğine ilişkin görüşleri “kuvvetli 

yönler” ve “zayıf yönler” olmak üzere iki tema çerçevesinde ele alınmıştır. Kuvvetli yönlere ilişkin 

öğretmenlerin görüşleri en çok konular programa uygun ve öğrenmeyi kolaylaştırıyor şeklindedir. 

Zayıf yönlere ilişkin ise görüşler en çok %50 oranında kitapta bulunan soruların, alıştırmaların ve 

problemlerin yeterli olmadığı ve %44.4 oranında kitabın ilgi çekici olmadığı yönündedir. 

Öğretmenlerin görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

“Kitapta sorulan sorular hazırbulunuşluğu sağlamak için yeterli değil. Ön bilgi yeni 
bilgi arasında bir köprü kurmaya çalışıyor ancak bu köprü çok kısa olduğundan 
farkındalık uyandırmıyor öğrencide. Genelde önbilgileri harekete geçirmek için 1 ya 
da 2 soru sorulmuş. Kesinlikle yeterli değil ve o ön bilgiler genelde sözel 
uyarıcılarla hareketlendirilmeye çalışılmış. Verilen etkinlikler dersin gelişme 
derinleştirme bölümüne daha uygun. Dersi daha eğlenceli getirecek merak 
uyandıracak araştırmaya sevk edecek karikatür, tablo vs. gibi yardımcı unsurlara 
yeterince yer verilmemiş.”(Ö2) 
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“Hazırbulunuşluk soruları konuya direk giriş yapmak zorunda bırakıyor. Bu nedenle 
biraz daha günlük hayattan örnekler ile konuya giriş yapılmalı. Yani öğrencinin 
dikkati çekilmeli ve ihtiyaç hissettirilmeli.   Araştırmaya sevk eden herhangi bir soru 
görmedim. Önbilgi ortaya çıkarma ve öğrenciyi düşündürmek yerine direk bilgiyi 
veriyor.  Dikkat çekici öğeler oluşturulmaya çalışılmış fakat başarılı olduğunu 
düşünmüyorum. Basit ve özensiz hazırlanmış.”(Ö10) 

“Kitap hazırlanış olarak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıyor. Ancak 
araştırmaya teşvik etme ve önbilgilerini ortaya koymada yeterli olduğunu 
düşünmüyorum”(Ö16) 

“Çocukların ilgisini çekecek bir kitap değil. Konuyu öğrenmelerini kolaylaştırdığını 
düşünmüyorum. Kitabı beğenmiyorum.”(Ö18)    

Öğretmenlerin ders kitabında yer alan etkinliklere ilişkin görüşleri incelendiğinde 18 

öğretmenden 14 öğretmenin kitapta yer alan etkinliklerin çoğunu uygulamadıkları belirlenmiştir. 

Etkinliklerin uygulanmama nedenleri ise tablo 4 de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklere İlişkin Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar n % 

Etkinliklerin 
Uygulanmama 
Nedenleri 

Etkinlikler kazanımlara uygun değil (Ö3, Ö7, Ö9, Ö14, Ö18) 5 27.7 
Etkinlikler ilgi çekici değil (Ö5,Ö11,Ö13)                                                            3 16.6 
Zaman, sınıf mevcudu ve öğrencilerin hazırbulunuşluğu nedenlerinden dolayı 
etkinlikler uygulanmıyor (Ö1, Ö5, Ö6) 

3 16.6 

Etkinlikler günlük hayatla bağlantılı değil (Ö5, Ö7, Ö8) 3 16.6 
Etkinlikler üst bilişsel hedeflere uygun değil (Ö2, Ö10, Ö11) 3 16.6 
Etkinliklerin yararlı olduğunu düşünmüyorum (Ö6, Ö18) 2 11.1 
Etkinliklerde yeterince açıklama yapılmamış (Ö18) 1 5.5 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenler tarafından ders kitabında yer alan etkinliklerin 

uygulanmama nedenlerine ilişkin görüşleri en çok %27.7 oranında etkinliklerin kazanımlara uygun 

olmaması yönündedir. Diğer görüşler sırasıyla %16.6 oranında etkinliklerin ilgi çekici olmaması, 

zaman, sınıf mevcudu ve öğrencilerin hazırbulunuşluğu nedenlerinden dolayı etkinliklerin 

uygulanamadığı, etkinliklerin günlük hayatla bağlantılı olmaması ile üst bilişsel hedeflere uygun 

olmaması, %11.1 oranında öğretmenlerin etkinliklerin yararlı olduğunu düşünmemesi ve %5.5 

oranında ise etkinliklerde yeterli açıklamaların yapılmaması şeklindedir. Öğretmenlerin görüşlerinden 

alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

“Etkinlikler daha çok kavrama basamağına yönelik. Sentez analiz problem çözme 
yok. Zaten kitabın en büyük eksikliği üst bilişsel öğrenme basamaklarını 
destekleyecek etkinlikleri içinde barındırmaması.”(Ö2) 

“Etkinlikler kazanımlara uygun değil. Örnek ile açıklanabilecek birçok durum 
etkinlik adı altında işlenmiş…”(Ö3) 

“Etkinliklerin bazıları oldukça zorlama olmuş. Genelde grup şeklinde yapılması 
gerekiyor. Bunun için sınıf mevcudu ve öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesi 
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oldukça önemlidir. Etkinliklerin günlük hayatla ilişkisi az olduğu gibi, matematiği 
ilginç ve eğlenceli kılma yönü de oldukça düşük”(Ö5) 

“Etkinlikler çok sıradan ve zaten öğrencilerin daha önceden uyguladıkları 
etkinlikler. Daha yaratıcı, ilgi uyandırarak keşfettirici etkinlikler olmalı”(Ö13) 

Öğretmenlerim ölçme değerlendirme sorularına yönelik görüşleri incelendiğinde bir öğretmen 

(Ö1) hariç diğer 17 öğretmen, kitaptaki soru sayısının yetersiz olduğundan bahsetmiştir. 

Öğretmenlerin görüşleri tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Öğretmenlerin Ders Kitabındaki Ölçme Değerlendirme Sorularına İlişkin Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar  n % 

Olumlu Yönler 
Farklı soru türlerinde sorulara yer verilmiş (Ö5, Ö14, Ö15) 3 16.6 
Sorular öğrenci seviyesine uygun (Ö1, Ö6) 2 11.1 
Soru sayısı yeterli (Ö1) 1 5.5 

Olumsuz Yönler 

Soru sayısı yetersiz (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, 
Ö15, Ö16, Ö17, Ö18) 

17 94.4 

Öğrenciyi akıl yürütmeye ve araştırmaya sevk edecek soru yok (Ö2, Ö10, Ö11, Ö13, 
Ö14, Ö16, Ö17, Ö18) 

8 44.4 

Merkezi sınavlarla yönelik soru yok (Ö7, Ö8, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16) 7 38.8 
Soru sayısı yetersiz olduğu için ek kaynağa ihtiyaç oluyor (Ö2, Ö4, Ö5, Ö10, Ö6, Ö15) 6 33.3 
Sorular kazanımlarla uyuşmuyor (Ö7, Ö8, Ö9, Ö12) 4 22.2 
Sorular bütün konuları kapsamıyor (Ö4, Ö7, Ö10, Ö13)    4 22.2 
Sorular merak uyandırıcı değil (Ö2, Ö13) 2 11.1 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin kitaptaki ölçme değerlendirme sorularına ilişkin 

görüşleri “olumlu yönler” ve “olumsuz yönler”  temaları çerçevesinde ele alınmıştır. Ders kitabının 

ölçme değerlendirme kısmıyla ilgili olumlu yönlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri en çok %16.6  ile 

değerlendirme sorularında farklı türde (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma vb.) sorulara 

yer verilmesi görüşüdür. Olumsuz yönlere ilişkin görüşler ise en çok %94.4 ile soru sayısının yetersiz 

olmasıdır. Diğer görüşler sırasıyla; %44.4 oranında öğrenciyi akıl yürütmeye ve araştırmaya sevk 

edecek türde soruların olmaması, %38.8 oranında merkezi sınavlara yönelik sorunların olmaması, 

%33.3 oranında sorular açısından ders kitabı yetersiz olmasından dolayı ek kaynağa ihtiyaç duyulması, 

%22.2 oranında soruların kazanımlarla uyuşmaması ile bütün konuları kapsamaması ve %11.1 

oranında ise soruların merak uyandırıcı olmaması şeklindedir. Öğretmenlerin görüşlerinden alınan 

birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

“soru kalitesini beğendiğimi belirtmiştim. sorular kaliteli ve orjinal.....devlet 
sınavlarında öğrencinin başarılı olabileceği düzeyde yazılmış..”(Ö1) 

“Sorular kesinlikle yeterli değil, öğrenilen yeni konuyu pekiştirecek pek az soru 
verilmiş. Bu öğretmeni yeni kaynak arayışına itiyor doğal olarak. Değerlendirme 
soruları sadece bilip bilmediğini ölçüyor, merak uyandırmıyor aksine merakını 
köreltiyor öğrencinin. Çünkü belli kalıplara sokuyor…”(Ö2) 

“Konu değerlendirme sorularının değil ama ünite değerlendirme sorularında; soru 
çeşidinin iyi olduğunu düşünüyorum. Zira çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru – 
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yanlış, eşleştirme, klasik soru çeşidiyle yelpaze geniş tutulmuş. Ama soru sayısı 
oldukça az…”(Ö5) 

“.....soru sayısı oldukça yetersiz. Olan sorularda kazanımlara uygun seviyelerde 
olduğunu sanmıyorum. Öğrencileri merkezi sınavlara hazırlama konusunda da 
soruların çok ama çok etkisiz olduğunu düşünüyorum.”(Ö8) 

“... Düşünmeye sevk edecek sorular yerine eski tip, klasikleşmiş sorulara yer 
verilmiş”(Ö11) 

“Soru yok gibi bir şey çok az ...”(Ö18) 

Öğretmenlerin ders kitabında değişiklik yapmak isteyip istemediklerine yönelik görüşleri 

incelendiğinde bir öğretmen (Ö1) hariç diğer öğretmenler değişiklik yapmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ders kitabında yapmak istedikleri değişikliklere ilişkin görüşleri tablo 

6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin Ders Kitabında Yapmak İstedikleri Değişikliklere İlişkin Görüşleri 
Tema/Kategori Kodlar n % 

Görsellik 

Karikatür, tablo, diyagram gibi daha fazla görsellik eklenmeli (Ö2, Ö4, Ö7, Ö10, Ö13, 
Ö14, Ö18) 

7 38.8 

Ön kapak dikkati çekecek şekilde yeniden tasarlanmalı (Ö2, Ö10, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16)                    6 33.3 
Renk uyumuna ve sayfa düzenine dikkat edilmeli (Ö3, Ö11, Ö12, Ö13)         4 22.2 
Resimler güncellenmeli (Ö3, Ö4, Ö9)                                                               3 16.6 
Renkler, üniteleri, konuları, başlıkları birbirinden ayıracak şekilde kullanılmalı (Ö4, 
Ö12, Ö15)        

3 16.6 

İçerik 

Konuyu öğretmeye yardımcı bulmaca, oyun ve zeka soruları eklenmeli (Ö5, Ö13, Ö14, 
Ö15)                                                         

4 22.2 

Konular arasında bağlantılar oluşturulmalı (Ö2, Ö5, Ö9)                    3 16.6 
Gereksiz bilgiler kitaptan çıkarılmalı (Ö8, Ö14)                                                2 11.1 
Konularla ilgili püf noktalar dikkat çekecek şekilde yerleştirilmeli (Ö10, Ö14)                                                                       2 11.1 
Konularla ilgili dikkat çekici fıkra veya ilginç bilgilere yer verilmeli (Ö5)            1 5.5 
Konular günlük hayatla ilişkilendirilmeli (Ö13)                 1 5.5 
Konu girişlerinde önbilgileri yoklayan hazırbulunuşluk sorularına yer verilmeli (Ö14) 1 5.5 
Konu özetlerine yer verilmeli (Ö6) 1 5.5 

Etkinlikler 
Öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkinliklere yer verilmeli (Ö12, Ö18) 2 11.1 
Etkinliklerde görsel öğeler kullanılmalı (Ö6) 1 5.5 
Etkinlikler günlük hayatla ilişkilendirilmeli (Ö2) 1 5.5 

Ölçme ve 
Değerlendirme 

Soru sayısı ve çeşidi artırılmalı (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, 
Ö15, Ö16, Ö17, Ö18) 

15 83.3 

Ev ödevi vermek için testler ve çalışma yaprakları eklenmeli (Ö2, Ö4, Ö14) 3 16.6 
Üst düzey bilişsel öğrenme basamaklarına uygun sorulara yer verilmeli (Ö2, Ö14, Ö15) 3 16.6 
Merkezi sınavlarla uyumlu sorulara yer verilmeli (Ö12, Ö14, Ö17) 3 16.6 
Ünite  değerlendrime soruları arttırılmalı (Ö6) 1 5.5 
Problem çözme becerisi kazandıran sorulara ağırlık verilmeli (Ö10)     1 5.5 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin kitapta yapmak istedikleri değişikliklere ilişkin görüşleri 

“görsellik”, “içerik”, “etkinlikler” ve “ölçme değerlendirme” temaları çerçevesinde ele alınmıştır. 

Öğretmenlerin görsellikle ilgili değiştirmek istedikleri unsur en çok %38.8 oranında karikatür, tablo, 

diyagram gibi daha fazla görsellik eklenmeli şeklindedir. İçerik ile ilgili en çok %22.2 oranında 
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konuyu öğretmeye yardımcı bulmaca, oyun ve zeka soruları eklenmeli şeklindedir. Etkinlikler ile ilgili 

en çok %11.1 oranında öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkinliklere yer verilmeli şeklindedir. Ölçme ve 

değerlendirme ile ilgili ise en çok %16.6 oranında ev ödevi vermek için testler ve çalışma yaprakları 

eklenmeli, üst düzey bilişsel öğrenme basamaklarına uygun ve merkezi sınavlarla uyumlu sorulara yer 

verilmeli şeklindedir. Öğretmenlerin görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur.  

“Soru sayısının arttırılmasını kesinlikle gerekiyor. Konu içerisinde matematikle ilgili 
bulmaca veya zeka sorusu sorulabilir. Öğrencinin stresini alacak fıkra veya rol 
model olabilecek bir büyüğün hayatından ders verici bir kesit sunulabilir. Birbirinin 
devamı niteliğindeki konular arka arkaya getirilerek bütünlük kopmadan 
verilmelidir (Çokgenler ve dörtgenler gibi).”(Ö5) 

“Ön kapağını öğrencinin sevebileceği, dikkatini çekeceği şekilde tasarlardım, 
öğrencinin kitabı görünce mutluluk duyması önemli diye düşünüyorum. Etkinlikleri 
kitabı kalınlaştırmak için değil öğretici olması için hazırlardım. İçindeki şekillerin 
renk uyumuna ve sayfa düzenine dikkat edip karmaşıklığı önlemeye 
çalışırdım.Sorulan soruların sınava yönelik olmasını,çok karmaşık olmamasına 
dikkat edip yeterli olacak kadar sorardım”(Ö12) 

“Görünüşte bir değişikliğe giderdim matematik zaten önyargılı bir ders çocuklara 
sevdirmek açısından daha renkli dikkat çekici bir kapak ve içerisi de aynı şekilde 
dikkat çeken karikatür bulmaca hikaye vs. yerleştirmeye özen gösterirdim. Çocuk 
kitabı şöyle severek eline alsın isterdim. Önemli püf noktalar vs. daha ilgi çekecek 
şekilde logolu başlıklar vs. eklerdim. Soru sayınsı artırırdım dediğim gibi çıkmış 
soruları kitabın uygun bir köşesine her konuyla ilgili derleyip yerleştirirdim. Seviyesi 
üst düzey birkaç örnekte eklerdim konu sonlarına. Kitaba çoğu zaman elimizde veya 
bilgisayarda hazırlanmış egzersiz bol örnekli çalışma yaprakları eklerdim. 5. sınıf 
çocuklarının hayal dünyası göz önünde alınıp görseller karikatürler vs 
yerleştirilebilirdi. (Ö14) 

Öğretmenlerin 5. sınıflarda matematik çalışma kitabı ve kılavuz kitabının kaldırılmasına 

ilişkin görüşleri incelendiğinde 12 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö11, Ö14, Ö17, Ö18), 

öğretmen kılavuz kitabının önemli olduğunu ve eksikliğini hissettiklerini dile getirirken, 4 öğretmen 

(Ö7, Ö10, Ö13, Ö15), öğretmen kılavuz kitap olmasa da olur şeklinde görüş bildirmiştir. Bir öğretmen 

(Ö16) ise görüş bildirmemiştir. Bununla birlikte öğrenci çalışma kitabıyla ilgili 14 öğretmen (Ö1, Ö2, 

Ö3, Ö4, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö18), öğrenci çalışma kitabının eksikliğini 

hissettiklerini belirtirken, 3 öğretmen (Ö5, Ö8, Ö13), öğrenci çalışma kitabına gerek olmadığını ifade 

etmişlerdir. Bir öğretmen (Ö16) ise bu konuda görüş bildirmemiştir. Öğretmenlerin görüşlerinden 

alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

“Öğretmen kılavuz kitabı önemli. Zira sınırların belirlenmesi ve verilecek bilgilerle 
ilgili bir ışık bile yakması önemli. Ayrı bir çalışma kitabının olmasına gerek yok. 
Soru çeşidi ve sayısı arttırılmış şekilde ders kitabına entegre edilebilir. Hem daha 
kullanışlı olur hem de öğrenciler bir yükten kurtulmuş olur.”(Ö5) 
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“Öğretmen kılavuz kitabı olması bence çok önemli. Adı üstünde öğretmene rehberlik 
eder ve kazanımlarda sınırlara uyması konusunda yol gösterir. Diğer sınıflarda var 
ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çalışma kitabına gelince soru sayısı fazla 
olduktan sonra çalışma kitabı pek önemli değil”(Ö8) 

“Kılavuz kitabının eksikliğini hissetmedim. Fakat okul ders kitabındaki sorular 
yetersiz olduğu için öğrencinin pratik yapması ve konuyu pekiştirmesi açısından ek 
bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor” (Ö10) 

“Kılavuz kitaba çok da gerek yokmuş ama çalışma kitabı olmalıydı. Ders kitabı soru 
sayısı ve çeşidi yönünden eksik bu yüzden çalışma kitabı öğrenciler için gerekli ya 
da içinde soru sayısı artırılabilir.”(Ö15) 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

5. Sınıf matematik ders kitabı ile ilgili matematik öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen 

sonuçlar yapılan araştırmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.   

Araştırmada öğretmenlerin yarısına yakın kısmı ders kitabının görsel açıdan dizaynını yeterli 

bulmuştur. Olumsuz görüş bildiren öğretmenler ise, resimlerin konuyla ilgisiz ve yetersiz olduğunu 

düşünmektedir. Tutak ve Güder (2012) ile Artut-Dinç ve Ildırı’nın (2013) araştırmalarında, matematik 

ders kitabında kullanılan dil, anlatım ve görsel öğelerle ilgili öğretmenlerin genellikle olumlu yönde 

görüş bildirdiği belirlenmiştir. Ulusoy (2009) tarafından yapılan araştırmada ise ders kitabındaki 

görsel öğelerin yetersizliğinden dolayı öğrenciler tarafından okunabilirlik düzeylerinin az olduğu 

vurgulanmıştır. Bununla birlikte Dane, Doğar ve Balkı’nın (2004) araştırmalarında da biçimsel yönden 

matematik ders kitabının istenilen niteliklere sahip olmadığı, kağıdın kalitesiz olduğu, kitaptaki 

resimlerin ve görsel öğelerin yetersiz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda 5. sınıf matematik 

ders kitabındaki görsel öğelerin konularla bağlantılı ve öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde revize 

edilmesi önerilebilir.  

Araştırmada, öğretmenlerin çoğu ders kitabı ile öğretim programının birbirine uyumlu olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin yarıya yakın kısmı öğretim programında konulara 

ayrılan süreyi karşılayacak kadar ders kitabında yeterli uygulamaların yer almadığını düşünmektedir. 

Ekinci ve Öter (2014) ile Tutak ve Güder (2012) tarafından yapılan araştırmalarda da ders kitabının 

öğretim programıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Arslan ve Özpınar’ın (2009) 

matematik ders kitaplarının öğretime uygunluğuna yönelik yaptıkları çalışmada; ders kitabının öğretim 

programındaki değişiklikleri yansıtmaya çalıştığı, bilgiye ulaşmada öğrenciye rehberlik yaptığı ve 

öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına fırsat verdiği belirtilmiştir. Artut-Dinç ve Ildırı’nın (2013) 

çalışmasında ise 5. sınıf matematik ders kitabında, matematik dersi öğretim programının amaçlarına 

uygunluğu bakımından bazı eksiklikler olduğu belirtilmiştir. Işık (2008) tarafından yapılan 

araştırmada ders kitaplarının öğretim sürecinde uygulanma süresinin yeterli olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Genel olarak ders kitabının öğretim programı ile uyumlu olduğu ancak uygulamada ders 
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kitabında yer alan etkinliklerin eksikliği nedeniyle öğretim programında belirtilen süreyi 

değerlendirmede yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu nedenle ders kitabına alternatif etkinlerin ilave 

edilmesi önerilebilir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre öğretmenlerin yarısı içerik açısından ders 

kitabını zayıf olarak değerlendirmiş ve öğretmenlerin çoğu kitapta yer alan etkinliklerin 

uygulanmadığını ifade etmiştir. Benzer şekilde Taşdemir’in (2011) çalışmasında, matematik ders 

kitaplarının içerik bakımından eksiklikler olduğu belirlenmiş ve içeriğin öğrencileri araştırmaya, 

incelemeye ve bilimsel düşünme yöntemlerini güçlendirecek şekilde olması, aynı zamanda doğal, 

ekonomik ve kültürel bütünlük içerisinde öğrencinin günlük yaşantısında kullanabilecek şekilde 

hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Araştırmada, ders kitabında yer alan soruların sayısı öğretmenlerin tamamına yakını tarafından 

yetersiz bulunmuştur. Benzer şekilde matematik ders kitapları ile ilgili yapılan çoğu araştırmada da 

(Başer, 2012; Işık, 2008; Tutak ve Güder, 2012; Taşdemir, 2011; Arslan ve Özpınar, 2009) ölçme 

değerlendirme etkinliklerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ders kitaplarındaki 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin arttırılması önerilebilir. 

Araştırmada elde edilen diğer sonuçlar ise, öğretmenler tarafından ders kitaplarında en çok 

yapılması istenen değişiklikler, soru sayısının ve çeşidinin arttırılması ile farklı görsel unsurların 

eklenmesi şeklinde ifade edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin çoğu öğrenci çalışma kitabı ve 

öğretmen kılavuz kitabının olmamasından dolayı sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Başer (2012) 

tarafından yapılan araştırmada da matematik ders kitaplarının birçok açıdan değişikliğe ihtiyacı olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte Nalçacı’nın çalışmasında (2011) öğretmenlerin derslerini yürütürken 

yaygın olarak kullandıkları ders kitaplarının eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yere sahip olduğu, bu 

nedenle ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre devamlı değerlendirilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca, ders kitaplarının fiziksel yapısı, tasarımı, dili, görsel düzeni, programa uygunluğu 

ve bilimsel içeriği açısından en iyi yapıya ulaşması için her eğitim öğretim yılı sonunda Milli Eğitim 

Bakanlığının ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşlerine başvurup kitapların yeniden gözden geçirilip 

geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, ders kitabını, öğretmenlerin önerileri 

doğrultusunda her açıdan tekrar revize etme çalışmaları yapılabilir. Özellikle ders kitabının görsel 

açıdan daha etkili hale getirilmesi ve ölçme-değerlendirme etkinliklerinin arttırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin yanı sıra diğer ilgililerinde (öğrenci, veli, okul yöneticileri, 

alan uzmanları gibi paydaşların) ders kitapları ile ilgili görüşlerini içeren nitel ve nicel araştırmalar 

yapılabilir.   



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

327  

KAYNAKLAR 

Altun, M. (2004). İlköğretim İkinci Kademede (6., 7., 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, Alfa 
Yayınları, Bursa. 

Arslan, S. & Özpınar, İ. (2009). Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim 
Programına Uygunluğunun İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36),  26-38. 

Artut-Dinç, P. & Ildırı, A. (2013). Matematik Ders ve Çalışma Kitabında Yer Alan Problemlerin Bazı 
Kriterlere Göre İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 349-364. 

Başer, N. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitaplarını Kullanma Yolları ve Onların 
Öğrencilerin Matematik Ders Kitaplarını Kullanma Yolları ve Matematik Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Dane, A., Doğar, Ç., Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının 
Değerlendirilmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-18. 

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme, (18. Baskı),  Pegem A Yayıncılık, Ankara. 

Ekinci, A. & Öter, Ö. M. (2014). İlköğretim Okulları Ders Kitapları, Öğrenci Çalışma Kitapları ve 
Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Branşlara Göre İncelenmesi Çalıştay Raporu, 14-23, URL (erişim 
tarihi13.03.2016)http://www.dicle.edu.tr/merkez/duabpo/oygem/dosya/DERS_KiTAPLAR_iNCELEME_RAPO
RU.pdf 

Işık, C. (2008). İlköğretim 2. Kademesindeki Matematik Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitabı 
Kullanımını Etkileyen Etmenler ve Beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 163-176. 

Kılıç, A. & Seven, S. (2007). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, (6. Baskı), Pegem A Yayıncılık, 
Ankara. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2006). Ders Kitapları İle Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge, 4. Madde, URL (erişim tarihi 13.03.2016) 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22297_0.html. 

MEB, (2013a). Ortaokul Matematik Dersi (5 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı, MEB Talim Terbiye 
Başkanlığı Yayınları, Ankara. 

MEB, (2013b). Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı ile İlgili Açıklamalar, URL (erişim tarihi 18.04.2016) 
https://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/19032227_resmiyazi.pdf 

Nalçacı, A. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  15 (2), 321-335. 

Tutak, T. & Güder, Y. (2012). İlköğretim 5.Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitabı Hakkındaki 
Görüş ve Düşünceleri,  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 16-28. 

Taşdemir, C. (2011). Ortaöğretim 10. Sınıf Matematik Ders Kitabının Bazı Değişkenler Bakımından 
İncelenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (84), 41-54. 

Ulusoy, M. (2009). Kaliteli Bir Ders Kitabı İçin Seçim Kriterleri, Giresun Üniversitesi Karadeniz 
Sosyal Bilimler Dergisi,1, 58. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (9.Baskı), Seçkin 
Yayınları, Ankara. 

  

http://www.dicle.edu.tr/merkez/duabpo/oygem/dosya/DERS_KiTAPLAR_iNCELEME_RAPORU.pdf
http://www.dicle.edu.tr/merkez/duabpo/oygem/dosya/DERS_KiTAPLAR_iNCELEME_RAPORU.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22297_0.html


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

328 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin altı şapkalı düşünme tekniğine ilişkin görüşlerini 
belirlemektir. Araştırmanın evrenini, bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf 
öğrencilerinden eleştirel düşünme dersini alan  öğrenciler örneklemini ise, araştırmaya katılmayı kabul eden 
toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin altı şapka düşünme tekniğinin kullanılmasına ilişkin görüşleri 
çoğunlukla; alternatif fikir üretme, somut düşünme ve derse katılımın artmasına katkı sağladığı şeklinde olurken, 
öğrencilerin büyük bir kısmı yeşil şapkada zorlandıklarını belirtmişlerdir Ayrıca dersi zevkli hale getirdiği için 
diğer derslerde de kullanılabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak, altı şapka düşünme tekniğinin kullanılmasına yönelik öğrencilerin olumlu görüşlerinin 
olması bu tekniğin alternatif fikir üretebilen, yaratıcı düşünebilen hemşirelerin yetişmesine katkı sağlayacağı  
için derslerde kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: altı şapka düşünme tekniği, öğrenci görüşü 

ABSTRACT 

The aim of the study is to express the idea of nursing students on six thinking hats application. The 
universe of the study is the second grade nursing students of health collage of a universty who have taken the 
critical thinking lesson and sample is the 40 students who have accepted to be in the study. In the study semi-
structured interview form  have bee used. The idea of the students on the usage of the six thinking hats 
application who have attended the study is; generating alternative ideas, concrete thinking and the positive effect 
of the increase at attending the lesson. Most of the students Expressed that they had difficulties of green hat.  
Besides the students decleared it may use at other lesson because it makes the lesson fun. As a result, theusage of 
six thinking hats application may suggested to other lecturers to use at the other lessons due to the positive views 
of the students who can produce alternative idea and think creatively.  

Keywords: Six thinking hats application, student opinion 
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GİRİŞ 

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, zihnimizi doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde 

geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında zihinsel becerilere odaklı eğitim 

yaklaşımlarını gündeme getirmektedir (Güneş 2012). Altı şapkalı düşünme tekniği Edwar De Bono 

tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. De Bono, insanların birkaç farklı şekil ve yaklaşımla kavrama ve 

düşünme eylemini gerçekleştirebildiğini incelemiştir. Altı şapkalı düşünme tekniğinin; düşünmeye 

odaklanma, yaratıcı düşünme, iletişimi ve karar verme becerisini geliştirdiği belirtilmektedir (De 

Bono, 2009). Bu teknik ile bir olaya farklı pencerelerden nasıl bakılacağı ve olay ile ilgili nasıl 

düşünmesi gerektiği öğretileceği bu sayede öğrenciler onlara sunulan aynı olay karşısında sınıftaki 

arkadaşlarının nasıl farklı düşünceler üretebileceklerini görmelerine imkan sağlayacağı 

belirtilmektedir (Paterson, 2006). Bu tekniğin dersi tekdüze halden daha aktif hale getirilebildiği ve 

öğrencilerin bilgi üretme gücünü geliştirmeye katkı sağladığı da belirtilmektedir.  Ayrıca, bir olay ile 

ilgili karar vermeden önce bu olayı ayrıntılarıyla tartışmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu 

tekniğin en önemli avantajı öğrencilere bir problemi çözmeden önce bu problemi ayrıntılarıyla 

düşünmeleri gerektiğini öğretmesidir. Olay üzerine yürütülen ayrıntılı incelemeler sayesinde olayın 

olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkartılır (Bezir & Baran 2014; Smith & Cook, 2012). Keddie  

(2002) altı şapkalı düşünme tekniğinin, farklı bakış açılarının kazandırılmasında ve bireyleri toplumsal 

doğrular hakkında bilinçlendirmede önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca duyguların ifade edilmesiyle 

ilgili, farklı düşünmedeki engellerin üstesinden gelmek için de bu tekniğin oldukça kullanışlı olduğunu 

belirtmiştir. Bu teknikte şapkalar düşüncenin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkanın 

rengi değiştikçe rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırasıyla aktarılması beklenir 

(Yavuz, 2005). Renklerin ifade ettiği düşünceler kısaca şöyledir: 

 “Beyaz şapka: net bilgiler sayısal ispatlara dayandırma. 

 Kırmızı şapka: Tutkular ve duygular, önseziler ve sezgiler.  

Siyah şapka: Negatif düşünceler, olumsuz yargılar, bir şeyin neden yapılmayacağını 

anlatmaktadır.  

Sarı şapka: Güneş ışığı, parlaklık ve iyimserlik, olumluluk, yapıcılık ve fırsatların 

değerlendirilmesini anlatmaktadır.  

Yeşil şapka: Verimlilik, yaratıcılık, tohumlardan bitkinin ortaya çıkması, hareket, kışkırtmayı 

anlatmaktadır. 

 Mavi şapka: Serinkanlılık ve kontrol, orkestra şefi, düşünme üzerine düşünmeyi temsil 

etmektedir (De Bono, 2009, Erginer 2015). 
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 Literatürde altı şapkalı düşünme tekniğinin öğrencilerin akademik başarısının artmasına, 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerisinin gelişimine katkı sağladığı belirtilmektedir (Can 2005,  

Can  ve Semerci 2007, Karadağ ve Erginer 2008, Forster, 2009,  Güneş ve Demir 2013, Kaya 2013). 

Bu konuyla ilgili hemşirelik öğrencileri ile yapılan sınırlı çalışmaya rastlanmıştır. Karadağ ve 

ark (2009) tarafından  hemşirelik öğrencileri ile yapılan çalışmada, altı şapkalı düşünme tekniğinin, 

öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirdiği, farklı görüşlerin ve düşüncelerin 

paylaşılmasını sağladığı ve olayların olumlu ve olumsuz yönlerini görerek daha objektif karar vermeyi 

sağladığı belirtilmiştir. Bir diğer çalışma ise  Taie ve El Kamel  (2013) hemşirelerle yaptıkları 

çalışmadır. Bu çalışmada, çalışmaya katılan hemşirelerin çoğu altı şapka düşünme tekniği 

kullanılmasının toplantının etkinliğini artırdığını belirtmişlerdir.  

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin altı şapkalı düşünme tekniğine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Hemşirelik öğrencilerinin altı şapkalı düşünme tekniğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın 

örneklemini, bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü Hemşirelikte eleştirel düşünme 

dersini alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden  40 öğrenci  oluşturmuştur. Öğrencilere yöntem ve 

şapkaların simgelediği düşünce sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve bir dönem  ders içerikleri 

anlatılmış ve altı şapkalı düşünme tekniği kullanılarak uygulama yaptırılmıştır. Araştırmanın 

verilerinin toplanmasında öğrencilerin demografik özelliklerini içeren soru formu ve araştırmacılar 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan 

açık uçlu sorular aşağıda verilmiştir.  

1. Altı şapka düşünce tekniğinin kullanılmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? 

2. Altı şapka düşünce tekniğinin kullanılması düşünme sürecine nasıl katkı sağladı ? 

3. Altı şapka düşünce tekniğinin kullanılmasına ilişkin ne tür  güçlükle karşılaştınız? 

4. Diğer derslerde altı şapkalı düşünme tekniği kullanılmalı mı? Neden 

Görüşmeler için 40 öğrenci her grupta 10 öğrenci olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Gruplanan 

öğrencilerin uygun olduğu günlerde kayıt cihazının ve oval oturma düzeninin oluşturulduğu sınıf 

ortamında, bir moderatör ve bir raportörün yer aldığı görüşme oturumu yapılmıştır. Daha önce 

araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorular moderatör tarafından sorulmuş ve bir raportör 

yazılı olarak söylenilenleri kayıt etmiştir. Veriler tekrarlamaya başladığında oturumlara son 
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verilmiştir. Her bir grup görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Verilerin analizinde tüme varım 

yöntemi kullanılmıştır. Yazılı materyal ve teyp kaydında yer alan veriler karşılaştırılarak eksik ifadeler 

tamamlanmış ve teyp kaydı çözümü yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler iki araştırmacı 

tarafından oluşturulan temalarına göre alt gruplara ayrılmıştır. Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin 

analizinde sayı ve yüzdelik kullanılmıştır. 

BULGULAR   

Çalışmaya katılan öğrencilerin; yaş ortalamalarının 19.8, % 92.3’ünün kadın olduğu; % 

82’inin süper lise ya da Anadolu lisesi mezunu olduğu, % 98.7’sinin 4. döneminde bulunduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonunda üç ana tema belirlenmiştir; 

Altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanılmasına yönelik görüşleri  (soru 1-2) 

Altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanımına ilişkin yaşanan sorunlar  (soru 3) 

Diğer derslerde altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanılmasına ilişkin görüşleri (soru 4) 

Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler  

Tablo 1. Öğrencilerin Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri 
Öğrencilerin Görüşleri f 
Fikirleri ifade edebilmeyi sağlar 36 
Başkaların fikirlerine saygı duyma 30 
Farklı seçenek üretebilme 30 
Sorun çözme becerisi geliştirme 28 
İşbirliğini geliştirme 26 
Hayal gücünü kullanma 20 
Somut düşünme  18 

Bir öğrenci birden fazla görüş belirtmiştir. 

 Öğrencilerin altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanılmasına yönelik görüşleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi öğrencilerin çoğunluğu altı şapkalı düşünme tekniğinin 

fikirlerini ifade etme imkanı verdiğini,  başkalarının fikirlerine saygı duymalarını sağladığını, farklı 

seçenekleri değerlendirebilme ve alternatif fikir üretmede yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 

problem çözme, işbirliği içinde birlikte çalışabilme becerisini, hayal gücünü kullanma ve somut 

düşünmeye yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.  

 Aşağıda öğrencilerin konu ile ilgili ifadelerine örnek  verilmiştir;  

“Fikirlerimi rahatça ifade edebilmemi sağladı. İşe yaradığımı hissettim. (Ö-11)   

“Başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrendim” (Ö-19) 
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“Altı şapka ile yeni fikirler öğrendim.Bu fikirlerle kendi fikirlerimi birleştirerek daha yeni 

fikirler ortaya çıkardım”. ..( Ö-21) 

“Bir konuya/soruna ilişkin  çok farklı fikirlerin üretilebileceğini gördüm”(Ö-23) 

“Derse sıkılmadan katılmanı sağladı bu nedenle dersin zevkli geçtiğini düşünüyorum” 

“Hayal dünyamın ne kadar geniş olduğunun farkına vardım...” (Ö-33) 

“Bu benim düşünme yeteneğimi, yorum yapma gücümü geliştirdi. Artık dünyaya farklı gözle 

bakabiliyorum” (Ö-36) 

Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşler   

Öğrencilere ikinci soru olarak “Altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanılmasında yaşanan 

sorunlara ilişkin  verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasında Yaşanan Sorunlara İlişkin 
Görüşleri   
 Öğrencilerin görüşleri f 
Kalabalık Grup  12 
Zaman yetersizliği 5 
Yorucu  2 
Sıkıcı  1 

Bir öğrenci birden fazla görüş belirtmiştir. 

Öğrenciler altı şapkalı düşünce tekniğinin kullanılmasında öğrencilerin çoğunluğu; özellikle 

yeni fikirlerle ve yeni bakış açıları ile ilgili olan yeşil şapkada zorlandıklarını belirtmişlerdir.  Ayrıca 

gruplar kalabalık olduğu zamanlar tartışmanın zorlaştığını ve bazı öğrencilerde tartışma için ayrılan 

zamanın yetersiz olduğunu belirtmiştir.   

Aşağıda öğrencilerin konu ile ilgili ifadeleri verilmiştir; 

 “Yeşil şapkada çok zorlandım, ben hayal kuramıyorum galiba” (Ö- 40) 

“Farklı bir fikir söylersem arkadaşlarım ne der diye düşünmekten yeni fikir üretemiyorum”. 

(Ö- 22) 

“Öz eleştiri yapıyorum. Ben ne kadar karamsar biriyim. Siyah şapkada çok kolay seçenek 

üretebilirken, yeşil şapkada kalem oynatamadım”. (Ö-16) 

Diğer Derslerde Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasına İlişkin Görüşler  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

333  

Öğrencilerin tamamı diğer derslerde de altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasını 

istediklerini belirtmişledir.  Nedenlerinde ise çoğunlukla; aktif katılımı artırması, dersin 

monotonluktan çıkmasına katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Diğer Derslerde Altı Şapkalı Düşünce Tekniğinin Kullanılmasını İsteme 
Nedenleri 

 Öğrencilerin Görüşleri f 
Aktif katılımın sağlanmasına yardımcı olur 35 
Monotonluğu engeller 30 
Birlikte çalışma fırsatı verir  26 
Düşünmeye sevk eder 25 
  

Bir öğrenci birden fazla görüş belirtmiştir. 

Aşağıda öğrencilerin diğer derslerde altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasını isteme 

nedenlerine ilişkin ifadelere örnek verilmiştir;  

“Genellikle derslerde uyurdum. Bu derste zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bence her 

derste kullanılmalı.   (Ö- 5) 

 “Sürekli aktif olmamızı sağlıyor. Her konu için uygun olmayabilir ancak diğer derslerde de 

kullanılmalı diye düşünüyorum”. (Ö- 10) 

“Arkadaşlarımla birlikte çok daha güzel fikirler oluşturabildik. Birbirimizin eksikliklerin 

kapatabildik. Gerçekten çok keyif aldım.  (Ö- 38) 

TARTIŞMA 

Çalışmada, öğrencilerin çoğunluğu altı şapkalı düşünme tekniğinin fikirlerini özgürce ifade 

edebilmesine olanak sağladığını, başkalarının fikirlerine saygı duyma, farklı seçenekler üretme ve 

alternatifleri görmede yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca derse aktif katılıma ve somut 

düşünmeye yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.  

Literatürde altı şapkalı düşünme tekniğinin öğrencilerin akademik başarısının artmasına, 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerisinin gelişimine katkı sağladığı belirtilmektedir (Can 2005,  

Can  ve Semerci 2007, Karadağ ve Erginer 2008,  Karadağ ve ark 2009, Forster, 2009,  Kırmızı 2012, 

Güneş ve Demir 2013, Kaya 2013). 

Koray (2005) yaptığı çalışma sonucunda,  öğrencilerin altı düşünme şapkası tekniğinin fen 

bilgisi derslerinde uygulanmasına ilişkin olumlu görüş belirttiklerini vurgulamıştır.  

 Can  ve Semerci (2007) çalışma sonuçlarında, altı şapkalı düşünme tekniği’nin başarıyı daha 

çok artırdığını bulmuşlardır. Bezir ve Baran’ın (2014) çalışmasında öğrencilerin kendilerine verilen 
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şapka türüne göre aktif olarak düşünme süreci yaşadıklarını ve bir düşünceyi savunmak için güçlü 

kanıtlar elde etmenin yollarını araştırdıklarını belirtilmişlerdir.  

Öğrenciler bu tekniğin kullanılmasında yaşanan sorunlara ilişkin özellikle yeni fikirlerle ve 

yeni bakış açıları ile ilgili olan yeşil şapkada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Yeşil, üretkenliğin, 

gelişmenin rengidir ve küçücük tohumlardan serpilen bitkileri çağrıştırır. Bu nedenle, özellikle 

yaratıcılıkla ilgili olan düşünme şapkasını simgeleyecek renk olarak seçilmiştir. Aynı zamanda bu 

düşünme şekli; değişim ve değişim yönünde bilinçli ve yoğun çaba harcamak demektir.  

Öğrencilerin tamamı, bu tekniğin aktif katılımı artırdığı ve dersin monotonlaşmasını 

engellediği için diğer derslerde de kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin altı şapka düşünme tekniğinin kullanılmasına 

ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu ve öğrencilerin alternatif üretmesinde, yaratıcı düşünmesine katkı 

sağladığı için hemşirelik eğitiminde kullanılması önerilebilir.  

Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma kapsamına alınan örneklem sayısının az olması ve 

çalışmanın bir hemşirelik okulunda uygulanması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Mobbing; iş yaşamında maruz kalınan maddi ve manevi duygusal taciz, psikolojik şiddettir. Mobbing, 
Türk Dil Kurumu’nca ‘bezdiri’ olarak belirlenmiştir. Mobbingin nedenlerinin başında mevcut gücün ya da 
pozisyonun kötüye kullanılarak sistematik olarak çevreye verilen, farklı şekillerde ortaya çıkan duygusal 
saldırılardır.  Yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın kişiyi iş yaşamından dışlamak amacı ile kasıtlı olarak yapılır. 
Mobbinge maruz kalan kişiler gördükleri zararın büyüklüğü ve etkisiyle, işlerini yapamaz duruma 
gelmektedirler. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar göstermiştir ki, en kısa mobbing süresi 6 ay, genelde ortalama 
süre 15 ay, sürecin kalıcı ağır etkilerinin ortaya çıktığı dönem ise, 29-46 aydır. Hangi işyerlerinde ve hangi 
kişilerin mobbinge uğradığına bakıldığında araştırmalara göre kar amacı gütmeyen kuruluşlar, öncelikle sağlık 
ve eğitim sektöründe yaygın olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenleri; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve 
yöneticileri ile aynı ortamda bulunabilmektedirler ve bu durumda da mobbinge maruz kalabilmektedirler. 
Buradan hareketle çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarını ortaya 
koymaktır. Araştırmanın evrenini Muğla ili Menteşe ilçesindeki sınıf öğretmenleri oluşturmakta olup, 
örneklemini ise araştırmaya gönüllü ve istekli katılan sınıf yerbelirlemek amacıyla öğretmenlere Laleoğlu ve 
Özmete’nin (2013) Türkçe’ye uyarlamış olduğu Mobbing Ölçeği (Vol. Mobbing Scale) geçerlik ve güvenirlik 
analizleri yapılarak kullanılmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS 21 programı ile analiz edilerek sınıf 
öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumları ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bu duruma 
yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Sınıf Öğretmenliği, Mobbing Ölçeği, Bezdiri 
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GİRİŞ 

Mobbing, çalışanlara üstleri, astları ve aynı düzeydeki diğer çalışanlar tarafından 

uygulanabilir. Mobbing’ in uygulanmasında amaç, kişiyi iş yaşamından tamamen dışlamaktır. Bu 

amacın gerçekleşmesi için yapılan alaylar, aşağılama, kötü davranışlar, imalar ve kişinin itibarına 

yönelik bütün saldırgan davranışlar kasıtlı olarak yapılır. Kasıtlı olarak uygulanan bu davranışlar bir 

de yönetim tarafından fark edilmez ya da desteklenirse, mağdur için dayanılmaz noktalara kadar gelir. 

Artık mağdurda bir korku kültürü bir dünya görüşü, yaşama bakış tarzı, diğer insanlarla paylaşılan bir 

algılama zemini oluşturur(Cüceloğlu, 2004). 

Ülkemizde ise mobbing sürecine ne akademik çevrelerin ne iş çevrelerinin ne de meslek 

örgütlerinin henüz yeterli dikkati çekilememiştir. Buna yönelik herhangi bir farkındalık oluşmadığını 

düşünülürse eğitim örgütlerinde öğretmenlerin ne denli mobbinge maruz kaldıkları bilinmemektedir. 

 Mobbing okullarda görev yapan öğretmenlere, psikolojik ve fiziksel zararlar verdiği gibi, 

eğitim örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmelerine de engel olmaktadır. Eğitim kurumlarında 

öğretmenler arasında görülmesinin eğitimin kalitesi ve öğretmenlerin ülkenin geleceği konusundaki 

rolleri göz önüne alınırsa mobbingin boyutunun ne olduğunun ortaya konması son derece önem 

kazanmıştır. 

Problem Durumu 

Hangi işyerlerinde ve hangi kişilerin mobbinge uğradığına bakıldığında araştırmalara göre kar 

amacı gütmeyen kuruluşlar, öncelikle sağlık ve eğitim sektöründe yaygın olduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarını 

ortaya koymaktır. 

Alt problemler; 

• Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalmalarında cinsiyete göre anlamlı fark var 

mıdır? 

• Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalmalarında medeni hallerine göre fark var 

mıdır? 

• Meslekte geçen süre mobbinge maruz kalmayı etkilemekte midir ? 

• Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalmalarında meslekten memnun olma ve 

olmama durumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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YÖNTEM 

Bu araştırma tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırma olup, araştırmanın evrenini 

Muğla ili Menteşe ilçesindeki sınıf öğretmenleri oluşturmakta olup, örneklemini ise araştırmaya 

gönüllü ve istekli katılan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan 135 öğretmenin 

66’sı kadın, 69’u erkektir. 

Veri Toplama Aracı  

Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarını belirlemek amacıyla öğretmenlere 

Laleoğlu ve Özmete’nin (2013) Türkçe’ye uyarlamış olduğu Mobbing Ölçeği (Vol. Mobbing Scale) 

kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği SPSS 21 paket programında Cronbach Alpha katsayısı formülü ile 

hesaplanmış ve .89 olarak bulunmuştur. Bu katsayı ölçeğin güvenilir olduğunu göstermekte ve 

uygulanması için yeterli olarak kabul edilmektedir. 

Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarının işinden medeni durum, memnun 

olma ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar t testi ile, 

meslekteki yıla göre mobbinge maruz kalma durumu ise basit doğrusal korelasyon ile analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Mobbinge Maruz Kalma Puanlarının Dağılımı 

Branş N En düşük puan En Yüksek Puan Ortalama S 

Sınıf Öğretmenliği 135 40 139 67,78 28,55 

 

Tablo 1’de 135 katılımcının mobbinge maruz kalma puanları ortalaması alındığında 67,78 

bulunuştur. Testten alınabilecek en yüksek değer 40, en düşük değer 139’dur. Ortalama değer hafif 

düzeyde mobbinge maruz kalmayı belirtmektedir. 

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Mobbinge Maruz Kalma Puanlarının Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları 

Cinsiyet N 
 

S sd t p 

Kadın  66 73,32 32,85 133 2,24 .03 
Erkek 69 62,48 22,73    

 

Tablo 2’de cinsiyet faktörünün mobbinge maruz kalma durumu üzerinde anlamlı etkisi olup 

olamadığını ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemler t-testinde, kadın öğretmenler (X�K= 

X
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73,32) ile erkek öğretmenler (X�E= 62,48) arasında anlamlı bir fark görülmüştür (t(133)= 2,24, p≤.05). 

Bu fark kadın öğretmenlerin lehinedir. Yani kadın cinsiyete sahip öğretmenlerin mobbinge daha fazla 

maruz kaldıkları söylenebilir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Mobbinge Maruz Kalma Puanlarının Meslekten Memnuniyete Göre T-
testi Sonuçları 

Memnuniyet N 
 

S sd t p 

Evet 129 68,77 28,81 133 1,88 .06 
Hayır 6 46,5 4,93    

  

Tablo 3’de meslekten memnun olma faktörünün mobbinge maruz kalma durumu üzerinde 

anlamlı etkisi olup olamadığını ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemler t-testinde,  

mesleğinden memnun olan öğretmenler (X�E= 68,77) ile mesleğinden memnun olmayan öğretmenler  

(X�H= 46,5) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (t(133)= 1,88, p>.05). Buradan hareketle 

öğretmenlik mesleğinden memnun olma ya da olmama durumu mobbinge maruz kalmayı etkilemediği 

söylenebilir. 

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Mobbinge Maruz Kalma Puanlarının Medeni Hale Göre T-testi 
Sonuçları 

Medeni Durum N  S sd t p 

Evli 111 70,00 26,64 133 1,97 .05 
Bekar 24 57,50 20,31    

 

Tablo 4’te medeni durumun mobbinge maruz kalma durumu üzerinde anlamlı etkisi olup 

olamadığını ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemler t-testinde, evli öğretmenler (X�E= 70,00) 

ile bekar öğretmenler (X�B= 57,50) arasında anlamlı bir fark görülmüştür (t(133)= 1,97, p≤.05). Bu fark 

evli öğretmenlerin lehinedir. Yani evli öğretmenlerin mobbinge daha fazla maruz kaldıkları 

söylenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarıyla meslekteki süreyle bir ilişkinin 

bulunup bulunmadığını ortaya koymak için yapılan basit doğrusal korelasyon işlemi sınıf 

öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumlarıyla meslekteki süreleri arasında pozitif yönde ilişki 

olduğunu göstermektedir (r=0,32 p< .05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Cinsiyet ile mobbinge maruz kalma puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 

kadın sınıf öğretmenlerinin erkek sınıf öğretmenlerine oranla daha çok mobbinge maruz kaldıklarını 

göstermektedir. 

X

X
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Cemaloğlu ve Ertürk (2006), psikolojik yıldırma eylemlerini cinsiyet yönünden incelemiş; 

psikolojik yıldırma davranışlarının daha çok erkekler tarafından yapıldığını, çünkü erkeklerin hem 

kadınlara hem de erkeklere daha fazla yıldırıcı davranışlarda bulunduğunu; kadınların ise kendi 

cinsiyet gruplarına yıldırıcı davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir. 

Türkiye’de cinsiyetin bu araştırmada ön plana çıkma sebebi, Türk toplumunun kültürel 

yapısının, bir kadına yönelik olumsuz tutumları hoşgörü ile karşılayıp onaylamamasından 

kaynaklanıyor olabilir (Cemaloğlu ve Ertürk ,2006). 

Meslekten memnun olma durumuna göre mobbinge maruz kalmaya bakıldığında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Buradan hareketle sınıf öğretmenliği mesleğini yapmaktan memnun olmak, 

mobbinge maruz kalmayı etkilememektedir. 

Medeni duruma göre mobbinge maruz kalma incelendiğinde, sırf evlilerin bulunduğu bir ofiste 

tek bekar veya sadece bekarların çalıştığı bir ofiste tek evli kişi olmak dahi, mobbinge maruz kalmaya 

yeterli nedendir (Tınaz, 2006). Yapılan çalışmada evli sınıf öğretmenleri mobbinge daha fazla maruz 

kalmaktadırlar. Buna sebep olarak da evlilerin sorumluluğun fazla olarak işini iyi yapmadığı düşüncesi 

verilebilir. Özellikle sınıf öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden ayrılarak sürekli öğrenciyle her 

açıdan ilgilenmek durumundadır. Bu sorumluluğa bir de evli öğretmenler için aile sorumluluğu 

eklendiğinde çevreden mobbinge maruz kaldıkları söylenebilir. 

Çalışmada yapılan korelasyonda meslekteki yıl artıkça mobbinge maruz kalma artmaktadır. 

Ceylan’a göre (2005), yaptığı araştırmada uzun süre görev yapan öğretmenlerin kendilerini 

yenileyemedikleri nedeniyle daha mobbinge maruz kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Sonuç olarak sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumları incelemiş, cinsiyetin ve 

medeni durumun mobbingi yüksek oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, süreci tek bir 

degiskene ya da bir grup degiskene bağlamak dogru degildir. 

ÖNERİLER 

Eğitim örgütlerinde yaşanan mobbing eylemlerine ilişkin daha kapsamlı araştırmalar 

yapılabilir. 

Mobbinge maruz kalan öğretmenlerin bu durumdan rahatsız olmaya başladıklarında 

profesyonal desteğe başvurmaları gerekebilir. Bu sayede mobbingin zararlarından en az şekilde 

kurtulabilir. 
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ÖZET 

Oyun, insanların kültür oluşumundan önce de var olmuş ve olacak olan, insanın en saf fiziksel ve 
biyolojik etkinlikleridir. Bu çalışmanın amacı insan kültüründen bile eski bir olgu olan oyunların tarihsel 
gelişimini ve bugününü, kültürel, felsefi ve yapısal boyutlarda incelemek ve ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda öncelikle literatürde oyun nedir sorusuna cevap aranmıştır. Oyun tanımının tarihsel değişimi 
incelenmiş, oyunun insan var oluşu için bireysel ve toplumsal önemine vurgu yapılmıştır. Sonraki bölümde 
oyunların kültürle ilişkisi irdelenmiş, felsefi temelleri tartışılmıştır. Bunlara ek olarak çalışmada, oyun unsurları 
da detaylı biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. İlerleyen bölümlerde geleneksel ve dijital oyunlar, oyunların 
sınıflandırılması, oyuncu tipleri ve oyun temelli uygulamalar hakkında bilgiler sunulmuş, oyunların öğrenmeyle 
ilişkisine değinilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında oyun felsefesini temel alan eğitsel yaklaşımlar için önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, oynayan insan, oyun ve kültür, oyun türleri 

ABSTRACT 

Games are the purest physical and biological activities of human beings which existed before the 
formation of culture and also will be existed after it. The aim of this study is to investigate and reveal the 
cultural, philosophical and structional dimensions of the phenemenon of games which is older than human 
culture, in the context of historical and present development. According to this aim first of all we seek an answer 
in the litarature about what game actually is. The definition of  games was examined in the context of the 
historical perspective  After the definition made, personal and social significance of games was emphasised for 
all human beings. In the following part, the relationship between games and culture was expounded and 
philosophical background of games was discussed. In addition to these, the components of games were examined 
in detail. Traditional vs dijital games, classification of games, gamer characteristics, game based practises, 
relationship between learning and games was mentioned in this study. In the conclusion section some 
suggestions were given about educational approaches which bases on game philosophy.  

Key Words: Games, homo ludens, game and culture, game types 
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GİRİŞ 

Bu bölümde öncelikli olarak oyunun tanımlanmasına yönelik önemli araştırmacıların temel 

görüşleri incelenmiş, oyun tanımları kronolojik olarak ortaya konulmuştur. Oyunların tarihsel gelişimi 

ve buna bağlı olarak çeşitli düşünürlerin oyun bağlamındaki görüşleri oyun algısının değişimini 

inceleyebilmek için önemli görülebilir. 

İnsanlar doğumlarından itibaren biyolojik yapıları gereği sürekli öğrenme eğilimindedirler. 

İnsan zihninin karmaşık yapısı öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini anlama konusunda araştırmacıları 

farklı kuram ve yaklaşımlara yöneltirken elde edilen sonuçlar etkili öğrenme konusunda araştırmalara 

yön verir. Bu yaklaşımlardan biri oyunsal felsefeye dayanan öğrenme yaklaşımlarıdır. Oyun, kültürden 

eski bir olgu olup, toplumu ve kültürü şekillendiren etkinliklerdir. Oyunla ilgili çalışmaların 

başyapıtlarından biri sayılan Homo Ludens isimli kitabında Huizinga (1938) oyunu tanımlarken, 

hayvanların doğal oyun davranışlarıyla birlikte gelişimini vurgulamış, hayvanların oyun oynamak için 

insanların oyunu onlara öğretmesini beklememiş olduklarını ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

oyun doğaya ait ve içgüdüsel bir etkinliktir. Durum insanlarda da benzerdir. Bebeklerde oynama 

güdüsü dış çevreden bağımsız gelişebilir. Schiller’e (1985), göre oyun doğuştan gelen her insanda olan 

bir güdüdür. insana ait oyunun insanların en önemli eylemi olduğunu ifade eder. Ona göre insan oyun 

oynadığı sürece insandır. Oyun insana ait olan en önemli eylemdir. Ancak Huizinga oyun eylemine 

sadece içgüdüsel veya sadece zihinsel olarak bakılmaması gerektiğini vurgular.  Oyunlar insanların 

doğumlarından itibaren öğrenmelerine sürekli olarak yön verir. Bebeklerin ve çocukların dünyayı 

oyun olarak gören gözleri, onların bilişsel,duyuşsal,fiziksel bağlamlarda gerekli yeterliliğe 

ulaşmasında, dahası hayatın onlardan ilerideki yaşantılarında talep edeceği (Huizinga,1955) 

yeterlilikleri sağlamalarında en önemli yardımcıdır.  

Oyunların tarihi insanlık tarihi kadar eski sayılsa da, ulaşılabilen belge ve kaynaklar M.Ö. 

3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Kazılarda elde edilen eserler ve hiyeroglifler Antik Mısır’da 

oynanan Senet ve Mangala oyunlarını tasvir etmekte, Yunan ve Roma uygarlıklarına ait olduğunu 

bilinen misket, topaç ve aşıkların oyunlara ait en eski bulgulardan olduğu bilinmektedir 

(Onur,1992;Fox,2002). 

Türklerde oynanan veya oynanmış geleneksel oyunlarla ilgili bilgiler Kaşgarlı Mahmut’ un 

Divanü Lügat-it Türk adlı eserinde, Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde ve Dede Korkut 

Hikayelerinde görülebilir (And,2003). Bunlarla birlikte İngiliz gezgin ve oryantalist Thomas Hyde’ın 

1694 tarihli De Ludis Orientalibus adlı eserinde şu Türk oyunlarının tanımını vermiştir (And,2003):  

Allı dikli oyunu, Aşık oyunu, Atlanbaç oyunu, Bızdık oyunu, Çalık oyunu, Dokuztaş oyunu, 

Dur Tut oyunu, El oyunu, Falaka oyunu, Fırlak oyunu, Gerdan oyunu, Koz veya Ceviz oyunu, Kumar 
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oyunu, Mangala oyunu, Siramana oyunu, Satranç oyunu, Sultan oyunu, Tabanca oyunu, Takla oyunu, 

Tavla oyunu, Tek mi çift mi oyunu, Top oyunu, Tura oyunu, Uzun Eşek oyunu, Yumurta oyunu. 

Şekil1. Antik Mısır oyunu “Senet” tasviri  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Senet_(Antik_M%C4%B1s%C4%B1r_oyunu)#/media/File:Maler_der_Grabkammer_der_Nefert
ari_003.jpg 

Tarihsel süreç içerisinde oyun ilgili önemli düşünürlerin görüşleri incelendiğinde ulaşılan 

ortak payda oyunların insana ait öğrenme-öğretme süreçlerinde önemli bir olgu olduğudur. Tarihsel 

gelişim izlendiğinde oyun kavramının öneminin düşünürler tarafından zamanla daha iyi anlaşıldığı 

görülür. Aristo’ya (M.Ö 384 –322) göre oyun çocuklar için bir provadır, ancak ne çok yorucu ne de 

düşünceden yoksun olmamalıdır. Oyun bilinçli bir etkinliktir ve hayata hazırlık çalışmasıdır. Platon 

(M.Ö.427-347), çocuğun eğitiminin oyunla gerçekleşmesi gerektiği üzerinde durur. Ona göre 

çocukların oyun oynama etkinlikleri yetişkinler tarafından kısıtlanmamalıdır. Gazali’ye (1058-1111), 

göre oyun, çocuğun zihnini tazeler, dinlendirir ve öğrenme gücünü arttırır (Akandere, 2003’den akt; 

Koçyiğit, Tuğluk, ve Kök, 2007). Gazali çocuğun gelişimi için oyundan alıkonulmaması gerektiğini 

belirtir. Comenius (1592 - 1671) çocuğun kişilik gelişimi ve ahlaki değerleri kazanmasında oyunun 

önemini vurgular. Oyun önemli bir öğrenme aracıdır; disiplin ve düzen kazanmada da önemli rolü 

vardır. Rousseau (1712 - 1778), çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini savunur. Buna göre 

oyunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin en önemli yollarından biridir.  Oyunlar çocukların özgür 

ve kendilerine özgü bir ortamda öğrenmelerine olanak sağlar. Bu da çocuğun gelişimi ve eğitimi için 

oldukça önemlidir. Rousseau’ya göre oynamak çocukların doğuşlarından ileri gelen doğal haklarıdır. 

Oyun konusuyla ilgili en önemli düşünürlerden biri olan Froebel (1782- 1852), yaratıcılık kavramı 

üzerinde durmuş, insanların ancak yaratıcılık göstererek ve yaparak gelişebileceğini vurgulamıştır. 
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Oyun çocuğun iç dünyasını yansıtır, çocuk oynayarak veya oyunla kendini anlatır (Akandere, 

2003’den akt; Koçyiğit, Tuğluk, ve Kök, 2007), iletişim kurar. Çocuk oyun ortamında hem eğlenir 

hem de öğrenir.  Froebel’e göre oyun çocukların içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkaran bir etkinliktir 

(Bruce,2012). Rousseau’ nun çocuk ve oyunla ilgili görüşlerine paralel olarak Dewey’ de (1859-

1952), öğrencinin aktif olduğu, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesinin sağlanabileceği ortamların 

etkili öğrenme ile sonuçlanabileceğini belirtmiştir. Oyunların eğitim ve bireyin gelişimi üzerindeki 

etkileri hakkındaki görüşler incelendiğinde, oynamanın insan için ne denli önemli bir etkinlik olduğu 

görülebilmektedir. Bu noktada oyunların ne gibi bileşen ve unsurlardan meydana geldiğinin 

belirlenmesi oyunu temel alan yaklaşımlar için faydalı olacaktır. 

Oyunlara İlişkin Tanımlar 

Huizinga’ya (1955) göre oyun, insanların kültür oluşumundan önce de var olmuş ve olacak 

olan, insanın en saf fiziksel ve biyolojik etkinlikleridir. Oyun evrensel bir kavramdır, insanların ve 

hayvanların olduğu her yerde oyunları gözlemlemek olasıdır. Hayvanlarda gözlenen basit oyunlar 

genelde fiziksel ve sosyal gelişimleriyle ilişkilendirilse de insanlardaki oyun içgüdüsünü sadece 

biyolojik, fiziksel, duygusal, psikolojik olarak tanımlamak güçtür. Oyun insanları kendi hayatlarına 

hazırlamak için gerçekleşen bir öğrenme eylemidir (Huizinga,1955). Oyunların sosyal birliktelik 

sağlama becerisi vardır. Ona göre oyunlar, İnsan özgürlüğünün bir ifadesidir. Günlük hayatın 

akışından farklıdır. Kendi yönü ve anlamı vardır. Günlük hayatın gereklilik ve ciddiyetinden uzaktır. 

Salen ve Zimmerman’ın (2004) Rules of play: Game design fundamentals isimli kitaplarında 

aktardıkları üzere; Parlett (1992), oyunları bir bitiş noktası ve anlamlılığa sahip olan eylemler olarak 

tanımlar. Buna göre oyun, bir amacı olan ve yarışma sonucunda amaca ulaşılan bir eylemdir. Oyunda 

kurallar ve amaca yönelik hazırlanmış nesneler bulunur. Oyunun bir kazananı vardır. 

Abt’a (1987) göre oyun iki veya daha fazla oyuncu arasında çeşitli hedeflere ulaşmak 

amacıyla gerçekleştirilen eylemdir. Bu tanımda oyuncuların aktif rol alması ön plandadır. Abt’ ın 

tanımına göre oyunda 4 unsur bulunur. Bunlar; aktivite, oyuncular, hedefler ve kurallardır. 

Caillois‘a (1961) göre oyun; kuralları olan, inandırıcı, kendine özgü bir zaman mekan 

oluşturan, sonucu önceden bilinemez , gönüllülük , esasına dayalı bir eylemdir. 

Suits’e (1980) göre oyun oynama etkinliğidir. Bu etkinlik gönüllülük gerektirir. Bununla 

beraber kurallar davranışları kısıtlayıcı unsurlar olarak görev yapar. Herkes oyuna başlamadan önce 

kuralları kabul etmiştir. Oyun oluşturulması aşamasında bir amaç etrafında şekillenir. 

Crawford’a (1982) göre oyunlar birer sistemdir.  Kuralları vardır. Oyunlar oyuncular için 

duygusal gerçekliğin yansımalarını içerir. Oyunda etkileşimlilik önemli bir konudur. Gerçek hayatta 

neredeyse her şey birbiri ile bağlantılıdır. Oyunların özelliği de oyunculara bu bağlantıları oyun 
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dünyası içerisinde araştırma fırsatı sunmasıdır. Bu oyunları insanlar için cazip hale getiren bir 

etkendir. Oyunların bir diğer özelliği mücadeledir. Oyun amaca ulaşılması için mücadele edilmesini 

gerektirir. Bunlarla beraber oyunlar gerçek durumlarla kıyaslandığında daha güvenli aktivitelerdir. 

Costikyan’a (2002) göre oyun, katılımcıların belirli bir amaca yönelik olarak belirli yapıdaki 

kaynakları yönetmek adına kararlar verdikleri sanatsal bir üründür. Oyunlar kültürün yansımasıdır. 

Costikyan oyunları bu nedenle sanat olarak nitelemiştir. Oyunlar aktif katılım gerektirir. Oyun 

sistemindeki kaynakları doğru kullanabilmek oyunların gerekliliğidir. Salen ve Zimmerman’a (2004) 

göre ise oyunların özellikleri şu şekildedir;  

 Oyunlar birer sistemdir. 

 Oyun bir veya birden fazla oyuncunun aktif olarak oynadığı bir yapıdır. Oyuncular oyun 
sistemiyle etkileşir ve oynanışı deneyimler. 

 Oyunlar gerçekliğin birer yansıması olsalarda en önemli özellikleri yapay olmalarıdır. 

 Oyunda güçlerin mücadelesi vardır. Mücadele farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. İşbirliği, 
yarışma, sistemle teke-tek oynama, sosyal mücadele bunlardan bazılarıdır.  

 Oyunda kurallar oyunun genel yapısını belirler. 

 Oyunların ölçülebilir çıktıları vardır. 

McGonial (2011)’e göre ise oyunlar gönüllülük esasına göre gerçekleşen, kuralları ve amaçları 

olan bunularla beraber bir geribildirim sistemi bulunan yapılardır. Belirtilen bütün tanımlardan yola 

çıkarak oyunların özellikleri aşağıdaki görselde bir araya getirilmiştir. 

ŞEKİL2. OYUNLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

 

Geri Bildirim 
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Buna göre oyunlar; kurallar, kısıtlamalar, ölçülebilir çıktılar, mücadele, işbirliği, yarışma hissi, 

kaynak yönetimi, aktif katılım, güvenlik hissi, gönüllülük, etkileşim, bağlantıları görebilme becerisi, 

oyuncular, geri bildirim, amaçlar, nesneler gibi bileşen ve özelliklerden oluşan, çevreleriyle ilişki 

halinde olan açık sistemlerdir.  

Oyunların Sınıflandırılması ve Türleri 

Oyunlar, oynamak (play) eyleminin formal sistemi olarak tanımlanabilir (Salen ve 

Zimmerman,2004). Bu formal yapının kuralları, sınırları, hedefleri, öğrenme çıktıları bulunur. Ancak 

iki çocuğun bir birbirlerini görüp şakalaşmaları da oynamak tanımı içindedir. Bu gibi olay ve 

deneyimler alanyazında “ludik etkinlikler (Ludic Activities) (Salen ve Zimmerman,2004) olarak 

tanımlanmaktadır. Huzinga’nın Homo ludens adlı kitabı sonrası daha çok ilgi gören ve üzerinde 

çalışılan oyun olgusuyla ilgili ilk sınıflandırmalardan birini Callious (1962) gerçekleştirmiştir. Buna 

göre oyunlar simülasyon (mimicry), yarışma (agôn), şans (alea) ve vertigo (ilinx) olmak üzere dörde 

ayrılır. Bunlardan vertigo olarak adlandırılan tür, bilinçte farklı algılara yol açabilecek, baş dönmesi, 

yer yön duygusunun kaybolması gibi durumlara yol açabilen oyunları ifade etmektedir. Sanal 

gerçeklik gözlükleri ile oynanan oyunlar bu türün özelliklerini gösterir. 

Oyunlarla ilgili en temel düzeyde ve kabul gören sınıflandırmalardan birini Parlett (1992) 

gerçekleştirmiştir. Parlett’e göre oyunlar, formal oyunlar ve informal oyunlar olmak üzere ayrılır. 

Buna göre iki çocuğun yerde yuvarlanmaları informal oyun olarak görülebilir. Formal oyunlarda ise 

oyunun bir kazananı, kazanmak için kullanılan araç ve kurallar vardır.  

Oyunlarla ilgili bir diğer sınıflandırmayı Sutton-Smith (1997) gerçekleştirmiştir. Sutton-Smith 

(1997)’ oyunları türlerine göre; 

 Akılsal-Düşünsel Oyun 

 Yalnız Oyun 

 Oyunsu Davranış ile Eylem 

 İnformal Sosyal Oyun 

 Temsili Oyun 

 Performansa Dayalı Oyun 

 Kutlama ve Festivaller 

 Spor Müsabakaları 

 Riskli Oyunlar 

olarak sınıflamıştır. Bu sınıflamaların dışında oyunlar teknolojileri kullanım yoğunluklarına göre de; 

geleneksel oyunlar, dijital oyunlar ve sanal gerçeklik oyunları olarak sınıflandırılabilir. Geleneksel 

oyunlar bilgisayar ortamlarında hazırlanmamış oyunlardır (saklambaç, sek sek vb.). Dijital oyunlar ise 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

349  

bilgisayar, oyun konsolu veya mobil araçlar ile oynanabilen oyunlardır. Buna paralel olarak sanal 

gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik oyunları dijital oyunların gerçek hayata veya gerçek hayatın dijital 

ortama entegre edilmesiyle oynanan oyunlardır. Oyunlar amaçlarına göre de sınıflandırılabilir. Eğitsel 

oyunlar, dijital eğitsel oyunlar ve ciddi oyunlar (serious games) farklı öğretim deneyimleri 

sağlayabilecek türler olarak ayrılabilir. Eğitsel ve dijital eğitsel oyunlarda, oyunun öncelikli amacı 

öğretim olmamakla birlikte, ciddi oyunlarda oyun, belirli bir öğretim hedefine yönelik olarak tasarlanır 

veya kullanılır.  

Oyunların gelişimi ve çeşitlenmesi, teknoloji ve kültür etkisiyle sağlanır. Bu noktada 

unutulmaması gereken teknolojinin de kültürü şekillendirebilen etkenlerden biri olduğudur. 

Teknolojinin sürekli olarak ilerlemesi ve herkesin kullanabileceği ölçüde yaygınlaşması dijital 

oyunlara olan ilgiyi oldukça arttırmıştır. 2014 yılında 75 milyar dolar olan dijital oyun endüstrisi, 2016 

yılında 99,6 milyar dolara ulaşmıştır (Nowzoo, 2016). Dijital oyun türleri arasında ise  

 Aksiyon (Action)  

 Platform (Arcade) 

 Macera (Adventure)  

 Rol yapma oyunu (RPG: Role playing game)  

 Simülasyon (Simulation)  

 Strateji (Strategy) 

 Yarış 

 Puzzle-Bulmaca 

 Spor 

 Sosyal oyun (Social Game) 

 Kart, zar ve blok oyunları 

gibi oyunlar bulunur (Salen ve Zimmerman,2004; Whitton,2009) 

Oyuncu Türleri 

Oyunlar, insanların oyunun yapısı içindeki bileşenlerle ilgili yaşadıkları  deneyimleri ile var 

olur. Oyunun bileşenleri ve ortamı ne kadar iyi düşünülmüş ve planlı yapıda olsa da oyunun başlaması 

için en önemli unsur oyunculardır. Satranç tahtasında dizilmiş satranç taşları veya yere çizilmiş sek 

sek sayıları bir oyunu temsil edebilir. Ancak oyuncular bu yapıları oynayarak etkinleştirimediği sürece 

tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Değişen bilgi çağıyla beraber bireysel özelliklerin öne çıkması, 

oyunlarda da bu farklılıkların incelenmesine sebep oluşturmuştur. Oyuncularla ilgili kabul gören en 

önemli sınıflandırmalardan biri Bartle’a (1996) aittir. Bartle oyuncuları aşağıdaki gibi 

sınıflandırmıştır: 
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Başaranlar (Achievers): Sadece hedefleri gerçekleştirmeye veya kazanmaya değil aynı 

zamanda iyi performans göstermeye odaklıdırlar. Ödülleri, amaçları gerçekleştirmeyi, görevi 

tamamlamayı ve lider cetvellerini seven oyuncu tipleridir.  

Sosyalleşenler (Socializers): Diğer oyuncularla etkileşime geçmeye odaklı oyuncu tipidir. 

İşbirliği ve takım çalışması gerektiren oyunları tercih ederler.  

Kaşifler (Explorers): Oyun dünyasıyla etkileşime geçen, sırları çözmeye, bulmacalara yanıt 

bulmaya odaklı oyuncu türüdür. Oyun içerisinde genellikle yeni yollar ve yöntemler keşfetmeye 

çalışırlar.  

Katiller (Killers): Genellikle diğer oyunculara karşı bir mücadele içerisindedirler ve 

başarılarını sergilemeyi severler. Kazanmak bu oyuncu tipi için önemlidir ve kazanmak için ne 

gerekiyorsa yapmaya odaklanırlar. (Bartle, 1996) 

Bir diğer sınıflandırma Klopfer, Osterwell ve Salen’a (2009) aittir. Bartle’ ın sınıflandırması 

genel bir sınıflandırmayken, bu sınıflandırma dijital oyuncuların sınıflandırılmasına yöneliktir. Buna 

göre dijital oyuncular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 Güçlü oyuncular(power gamers) 

 Sosyal oyuncular(social gamers) 

 Serbest oyuncular (leisure gamers) 

 Pasif oyuncular (dormant gamers) 

 Tesadüfi oyuncular (incidental gamers) 

 Geçici oyuncular (occasional gamers) 

Oyun Kültür İlişkisi 

Kültür en genel haliyle;‘”tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü’’ olarak tanımlanır 

(TDK,2016). Oyunlar kültürden önce oluşmuş etkinliklerdir  (Huizinga,1955). Oyunlar yapıları 

itibariyle açık sistemlerdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde oyunlar içinde bulundukları kültürlerle de 

yakın etkileşim halindedir. Bir toplumun ve dolayısıyla kültürün incelenmesi, o toplumun oyunlarının 

da incelenmesini gerektirir (And,1979)  

Oyun ve oynamak fiili, Fransızca, Almanca ve Türkçe gibi birçok dilde birbirleri yerine 

kullanılırlar (Türkçedeki oyun ve oynamak, Fransızcada "jeu" ve "jouer" Almancada “spiel” ve 

“spielen” gibi). Ancak anlamsal olarak farklı olgu ve eylemleri ifade edebilirler. Oyunlar 
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çevrelerindeki imaj ve ideolojileri yansıtır. Örneğin “Anadolu’da çok yaygın olan kör ebe oyununa kör 

çebiş veya kör çebiç denilir. Çebiş, keçi yavrusudur ve tepesinde bulunan saçları gözünün önüne düşer 

Gözleri kapalı olduğu için gözleri kapalı ebeye benzetilir” (And,2003). 

Sistem kuramına göre tüm sistemler bir ortam içerisinde bulunur. Oyunların açık sistemler 

olmaları çevreleriyle ilişki halinde olmalarına sebep olur. Bu durumda oyunsal düşünce ve yapılar 

içinde bulundukları kültürden etkilenir, kimi durumlarda da kültüre şekil verir. Oyunlar kültürlerin 

parçalarıdır. Farklı kültürlerde oyunlara farklı anlamlar yüklenebilir. Bu anlamsal farklılıklar, tarihi 

yapı, dilsel özellikler, coğrafi konum, sosyo-ekonomik düzey, dini yapı vb. değişkenlerden 

etkilenebilir. 

A: Why is six afraid of seven? 

B: Because seven ate nine. 

Örnekte yer alan İngilizce diyalog, basit bir bilmecedir. Türkçe diline çevirdiğimizdeki hali ise şu 

şekildedir: 

A: Altı yediden neden korkar? 

B: Çünkü yedi dokuzu yedi. 

Bilmece bu haliyle anlamlı gelmemektedir. Ancak İngilizce  “Because seven ate nine”  

ifadesinde “ate” ve sayı dizisinde yedi (seven) rakamından sonra gelen “eight” İngilizcede homonim 

(sesteş) kelimelerdir. Dolayısıyla İngilizce bilen biri bu homonimi farkederek oyunu devam ettirebilir. 

Ancak Türkçe ifadede bu homonimliğin anlaşılabilmesi zordur. Burada verilen basit diyalog farklı 

dilsel yapılarda ve buna bağlı olarak farklı kültürlerde, oyunun beklentilerinin karşılanmasının kültüre 

bağlı olabileceğini gösterir. 

Bazı dini anlayış ve kültürlerde oyun gerekli bir etkinlik olarak görülmez. Protestanlıkta ‘’İyi 

bir Hristiyanın oyuna ayıracağı vakit yoktur, öncelikle yapılacak başka işler vardır’’ (Snow, 1993, ss. 

12–13). İslam dininde ise Farabi, Gazali, İbni Sina gibi düşünürlerinde belirttiği gibi oyun bireylerin 

gelişimi için önemli bir etkinlik olarak görülür (Çelik,2004). 

Oyun Düşüncesini Temel Alan Öğrenme Yaklaşımları 

Oyunlar her insanın doğumuyla beraber hayatında olan etkinliklerdir. İstisnasız her birey, 

oynayarak fiziksel ve zihinsel gelişimini sürdürür. Oyun insanın doğasının bir parçasıdır. Bu bağlamda 

oyunlar, öğrenme açısından etkili araçlar olarak nitelendirilebilir. Oyunu temel alan en önemli iki 

öğrenme yaklaşımı oyun tabanlı öğrenme (game based learning) ve oyunlaştırma (gamification) 

yaklaşımlarıdır.  
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Dijital Oyun tabanlı öğrenme  

Oyun tabanlı öğrenme, ‘’formal veya informal eğitim ortamlarında öğrenme-öğretme 

eylemlerinin bir oyun aracılığıyla gerçekleştirilmesi’’ (Kirriemuir ve McFarlane, 2004) olarak 

tanımlanmaktadır. Oyun tabanlı öğrenmede önceden tanımlanmış öğrenme hedefleri vardır. Eğlence 

ikinci plandadır. Dijital oyun tabanlı öğrenmede, öğrenenler eğitsel içeriğe belirlenmiş hedefler 

doğrultusunda yarışmacı bir ortamda ulaşmaya çalışır. Oyunlar öğrenenlerin öğrenmelerini 

desteklemek, bilişsel becerilerini arttırmak ve pekiştirmek için tasarlanır (Erhel ve Jamet,2013) 

Oyunlaştırma 

Oyunlaştırma oyunsal düşünme, estetik ve oyun mekaniklerinin, bireylerin motivasyonlarını 

ve katılımlarını sağlamak yoluyla ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla,  oyunsal olmayan bir 

durumda kullanılmasıdır (Kapp,2012). Bir başka tanıma göre ise oyunlaştırma, öğrenme ortamları için 

‘’oyunsu deneyimler’’ yaratma sürecidir (Koivisto ve Hamari, 2014). Oyunlaştırmanın pek çok 

kullanım alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında; el-göz koordinasyonu gelişimi, problem çözme 

becerisi kazandırılması, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, empati öğretimi, öğrenenleri bir 

amaç uğrunda bir araya getirme, bireylerin kilo vermesine yardımcı olma, fiziksel terapiler, sosyal 

davranışların geliştirilmesi, askeri becerilerin eğitimi, performans ölçme…vb gibi etkinlikler vardır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber dijitalleşen kültür ve çevre, insan yaşamındaki birçok 

olayı ve aracı değiştirmiş, öğrenme eylemi giderek zor bir hale gelmiştir. Buna neden olarak öğrenme 

verilerinin sağlandığı kaynakların çok fazlalaşması ve bu karmaşa içerisinde bireylerin bilgi işlem 

süreçlerinin sekteye uğraması gösterilebilir. Araştırmacılar, bu darboğazı aşabilmek için, insanın 

doğasına ait en etkili öğrenme yollarından biri olan oyunlar ve oyun tabanlı öğrenme yaklaşımları 

üzerinde durmaya başlamışlardır.  

Toplumları ve kültürü şekillendirebilen oyun olgusu da zamanla değişebilmektedir. Geniş bir 

kavram olan oyun kavramı içinde, törenler, ritüeller, festivaller gibi eylemlerde bulunabilir. Eski 

çağlarda farklı toplumlarda oynanan oyunların büyük kısmı günümüzde oynanmamaktadır. Bu 

durumda teknolojinin etkisi de büyüktür. Giderek dijitalleşen oyunlar mobil araçlar ve sosyal ağların 

da etkisiyle yaygınlaşmış ve neredeyse her bireyin yaşantısına girmiştir. 2016 yılında kısa sürede çok 

hızlı bir yayılım göstermiş olan konum tabanlı oyunlardan Pokemon Go, oyunların evrensel 

duygusunu ve insan hayatına ne kadar hızlı nüfuz edebileceğini gösteren bir örnektir.  

Oyunların gelişiminin durması, insan varlığı devam ettiği sürece beklenemez. Giyilebilir 

teknolojiler, yapay zeka tabanlı yeni uygulamalar ve makineler, kişisel dijital asistanlar, arttırılmış ve 
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sanal gerçeklik uygulamaları ve insansı robotlar oyunsal felsefe ile geliştirilen ve geliştirilecek yeni 

nesil teknolojilerden olacaktır. Veri barındırma hizmetlerinin kapasitesinin artması, kablosuz ağ 

teknolojileriyle birlikte tüm araç ve bireylerin birbirleriyle bağlı duruma gelmesi ile kişisel verilerin 

analitiklerinin tutulabilmesi, oyunu temel alan yaklaşımların da öğrenme bağlamlarında sıklıkla 

kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda eğitimciler, uygulama geliştiricileri, teknoloji 

karar vericileri ve yaşam uzmanlarının dijital oyunlarının potansiyellerini öğrenme ortamlarında ve 

gündelik yaşamda verimli ve etkili şekilde kullanmaları önemlidir. 
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ÖZET 
Motivasyon bireyin davranışını başlatan ve davranışın devam etmesini sağlayan bir güç kaynağı olarak 

görülmektedir. Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkileyen en önemli etkenlerden birisi olarak belirtilen 
motivasyon bireyi eyleme geçmeye teşvik etmekte ve bireyin başarısını artırmaktadır. Öğretmenler için ise en 
önemli eylem bilginin öğretilmesidir. Öğretmeye motive olan bir öğretmen dışsal bir uyarıcı olmadan dahi 
harekete geçerek bütün davranışlarını öğretmek için düzenleyebilmektedir. Bu sebeple öğretmen ve öğretmen 
adaylarının öğretme motivasyonlarının belirlenmesi önemli görülmektedir. Araştırma kapsamında öğretmen 
adaylarının öğretme motivasyonlarının cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, genel akademik başarı ve lisansüstü eğitim 
yapmak isteyip istememe durumu açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel 
bir çalışmadır. Çalışma grubunu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim 
yılının bahar döneminde öğrenim gören 376 öğrenci oluşturmuştur. Öğretme motivasyonu ölçeği kullanılarak 
toplanan veri bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre kadınların erkeklere göre daha yüksek öğretme motivasyonuna sahip oldukları, 
öğretme motivasyonunun bölümlere göre farklılık gösterdiği, sınıf düzeyi arttıkça ve genel akademik başarı 
azaldıkça öğretme motivasyonunun düştüğü ve lisansüstü öğrenime devam etmek isteme durumu ile öğretme 
motivasyonu arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretme motivasyonu, Öz belirleme kuramı. 

ABSTRACT 

Motivation is seen as a source of power to make start and continue individuals’ behavior. It is stated as 
one of the most important factor affecting learning and teaching process and it prompts someone to act and also 
it fosters success. The most crucial activity for teachers is teaching for sure. A motivated teacher would take the 
action even if there isn’t any extrinsic motivation and organize his/her behavior for teaching activity. For this 
reason it is seen to be significant to determine the teachers and teacher candidates’ teaching motivations. Within 
this scope, it is aimed to examine teacher candidates’ teaching motivation levels according to the variables of 
gender, department, class level, academic success and wishing to enter graduate studies. This is a survey model 
descriptive research. Study group consists of 376 students from Ankara University, Faculty of Educational 
Sciences and data were gathered in the 2015-2016 academic year. Independent samples t-test and One Way 
ANOVA were used for data analysis. According to the results; it is founded that women have higher teaching 
motivation level, teaching motivation differs amongst departments, motivation level decreases when class level 
go up and academic success go down, and there isn’t any significant difference between motivation level and 
wishing to enter graduate studies. 

Keywords: Motivation, Teaching motivation, Self-determination theory 
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GİRİŞ 

Problem Durumu 

Eğitim ve psikolojide davranışların çeşitli faktörlerden etkilendiği bilinmesine rağmen, bu 

davranışın yönünü, şiddetini ve kararlılığını değiştiren psikolojik yapının motivasyon olduğu ifade 

edilmektedir (Fidan, 1997). Eroğlu (2000) motivasyonun istek, amaç, başarı, beklenti, eğilim, tatmin 

gibi birçok kavramı kapsayıcı bir psikolojik yapı olduğunu açıklamaktadır. İnsan davranışları üzerinde 

önemli bir yere sahip olan motivasyonun; bireye enerji vermesi, bireyin hedef yönelimli eyleme 

geçmesini sağlaması ve davranış için istekli hale gelmesine yol açması nedeniyle eğitimde önemli bir 

yere sahip olduğu belirtilmektedir (Akbaba, 2006; Ryan ve Deci, 2000a; Pintrich ve Shunk, 1996).  

Eğitim ve psikolojide en fazla araştırılan kavramlardan biri olan motivasyonu (Robbins ve 

Judge, 2012) açıklayan çeşitli yaklaşım ve kuramlar ortaya atılmıştır (Açıkgöz Ün, 1996; Akbaba, 

2006; Erden ve Akman, 1995; Onaran, 1981; Süral Özer ve Topaloğlu, 2012; Uzun, 2012). Çeşitli 

kuramlara göre farklı açıklanan motivasyon kavramının genel bir tanımının yapılmasının zor olduğu 

ifade edilmesine rağmen bu kavramın Latince “motive” sözcüğünden geldiği ve organizmayı harekete 

geçirici enerji kaynağı olarak açıklandığı belirtilmektedir (Abacı, 2000; Morgan, 1977). 

İnsanların günlük yaşamlarında gösterdikleri birçok davranışın hızını, şiddetini ve sürekliliğini 

belirleyen, içsel ya da dışsal olan çeşitli faktörlerin olduğu bilinmektedir (Akbaba, 2006). Bu dışsal 

faktörlerden kaynaklanan davranışların nedenlerini içselleştirme, bütün sağlıklı insanların başvurduğu 

bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu süreç bireyin davranışlarının dış etkenlerden ziyade kendi 

kişisel inançları ve değer yargıları doğrultusunda belirlenmesi ve kararlarını kendi başına vererek 

özgür seçimler yapabilmesi olarak tanımlanan öz-belirleme (self-determination) kavramının ortaya 

atılmasına neden olmaktadır (Budak, 2000; Deci ve Ryan, 2000). Öz belirleme kavramını ayrıntılı bir 

şekilde ele alan öz belirleme kuramında bireyin davranışlarının çevresel etkenler doğrultusunda 

düzenlendiği ve durumu içselleştirme düzeyine göre davranışın değişkenlik gösterebileceği 

belirtilmektedir (Deci ve Ryan, 1985; Pintrich ve Schunk, 1996; Vallerand ve diğerleri, 1992). Bireyin 

içsel yaşantılarını ve değişen çevresel durumlarını bir bütün olarak ele alan öz-belirleme kuramı bu 

özelliğinden dolayı gelişim, güdülenme ve kişilik kuramı niteliği taşımaktadır. Bu kuramın ortaya 

atılması ile birlikte motivasyona yeni bir bakış açısı geliştirilerek farklı zamanlarda oluşan motivasyon 

çeşitlerinin varlığı vurgulanmakta ve içsel ile dışsal motivasyonun düzeylerinin önemine dikkat 

çekilmektedir (Ryan ve Deci, 2000a, 2000b; Vallerand, 2000). 

Öz-belirleme kuramına göre bireylerin bütün davranışlarının arkasında arzu, istek gibi içsel 

faktörlerin veya zorlama, baskı gibi dışsal faktörlerin farklı düzeylerinden oluşan motivasyonlarının 

olduğu ve dışsal faktörlerin de zamanla içselleştirilebileceği belirtilmektedir (Deci ve Ryan, 1985; 

Ryan, 1995). Ayrıca bireylerin motivasyonlarının dışsal durumdan içsel duruma doğru uzayan bir 
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süreklilik içinde olması bu kuramın en önemli özelliklerinden biri olarak ifade edilmektedir (Reeve, 

Deci ve Ryan, 2004; akt, Kauffman, Yılmaz Soylu ve Duke, 2011). Böylece bireyin başlangıçta 

motivasyonsuz olduğu bir duruma yönelik davranışının içselleştirme derecesine göre hiyerarşik bir 

şekilde değişkenlik gösterebilme sürecinin olduğu açıklanmaktadır (Vallerand, 2000). İlgili literatür 

incelendiğinde öz-belirleme kuramının ortaya koyduğu kavramların yapılan birçok çalışmaya temel 

oluşturduğu ve içsel-dışsal motivasyon kavramlarının ortaya atıldığı günden bugüne kadar sürekli 

araştırıldığı görülmektedir (Deci ve Ryan, 1985; Deci ve Ryan, 2000; Deci ve diğerleri, 1991; Hardre 

ve Reeve, 2003; Pintrich ve Schunk, 1996; Ryan ve Deci, 2000b; Vallerand, 2000; Vallerand ve 

diğerleri; 1992). Bu bağlamda, öz-belirleme kuramı ile ilgili göreceli olarak çok sayıda araştırma 

yapıldığı tespit edilmiş ve bu kuram araştırma kapsamında incelenmiştir (Ryan ve Deci, 2000a, 

2000b). 

Öz-belirleme kuramında motivasyonun genel olarak içsel, dışsal ve motivasyonsuzluk 

düzeylerinin olduğu ifade edilmektedir. Motivasyonsuz bireyin herhangi bir zorlukla karşılaştığında 

harekete geçmekten vazgeçtiği ve birey tarafından eylemin ya keyifli görüldüğü ya da istenen sonucu 

elde etmek için bir zorunluluk olarak kabul edildiği takdirde gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Deci 

ve diğerleri, 1991; Kauffman, Yılmaz Soylu ve Duke, 2011). Başka bir ifade ile motivasyonsuz birey 

her ne olursa olsun davranışın kendisine yarar sağlayacağına inanmayarak ya hiç harekete 

geçmemekte ya da hiçbir beklentisi olmadan hareket etmektedir. İçsel motivasyona sahip olan birey 

ise dışarıdan (başkalarından) bir şey beklemeden harekete geçmekte ve bu durum bireye haz, başarma 

duygusu ve içsel olarak da doyum sağlamaktadır (Deci ve Ryan, 2000; Ercan, 2003; Ryan, 1995). 

Buna karşın bireyin kendi isteğinin dışında çeşitli pekiştireçler veya cezalardan etkilenerek eyleme 

geçtiği durumlar da söz konusudur. Bu durumlar motivasyonsuzluk ile içsel motivasyon arasında 

kalan aralıkta yer almakta ve dışsal motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda birey harekete 

geçmek için başkaları tarafından zorlanarak davranışta bulunmaya itilmekte ve dışsal sonuçların elde 

edilmesi amaçlanmaktadır (Ercan, 2003; Kara, 2008; Özer, 2009; Ryan ve Deci, 2000b; Stipek, 1998). 

Birey davranışının sonucuna odaklanması nedeniyle içsel olarak motive olamamaktadır. Bununla 

birlikte dışsal motivasyonun gerçekleştiği bu geniş aralıkta, davranışın birey tarafından içselleştirilme 

düzeylerine dayalı olarak dışsal motivasyon kendi içinde farklı özellikler göstermektedir. Böylece 

dışsal motive olunan davranışların nedenleri birey tarafından içselleştirme sürecine sokularak bir 

düzenleme işlemi yapılmaktadır (Kauffman, Yılmaz Soylu ve Duke, 2011; Ryan ve Deci, 2000b; 

Vallerand, 2000). 

Bu içselleştirme sürecinde bireyin davranışını etkileyen çevresel faktörlerin miktarı (düzeyi) 

doğrultusunda dışsal (external) düzenleme, içe yansıtılmış (introjected) düzenleme, özdeşleşmiş 

(identified) düzenleme ve bütünleştirilmiş (integrated) düzenleme olmak üzere dört aşamada 

içselleştirilmektedir (Deci ve diğerleri, 1991; Pintrich ve Schunk, 1996; Vallerand, 2000). Dışsal 
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düzenlemede birey bir ödül almak veya cezadan kaçınmak için çevresi tarafından dayatılan davranışa 

yönelmekte ve böylece bireyin davranışı dışsal faktörler tarafından kontrol edilmektedir (Deci ve 

Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000b). İçe yansıtılmış düzenleme basamağında ise birey utanma veya 

gurur meselesi yapma gibi içsel faktörler nedeni ile davranışı gerçekleştirmektedir (Sheldon, 2001). 

Bu motivasyon düzeyine sahip olan bireyler içselleştirme yaşamaya başlayarak davranışlarının 

altındaki nedenleri fark etmektedirler (Deci ve Ryan, 1985).  

Özdeşleşmiş düzenleme sürecinde davranışın nedeni içe yansıtılmış düzenleme sürecinde 

açıklananların aksine bireyin kendisine belirlediği amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek istemesidir 

(Boiche ve Sarrazin, 2007; Ryan ve Deci, 2000a, 2000b). Bu düzenleme biçimine göre içselleştirme 

biraz daha artmakta ve davranışın yapılma sebebi olarak başkalarından ziyade bireyin kendisinin 

davranışı önemsemesi gösterilmektedir (İlhan, 2009). Son olarak bütünleşmiş düzenleme ise bireyin 

davranışını gerçekleştirirken en fazla özerklik gösterdiği ve tam içselleştirme sağladığı şeklidir. 

Bütünleşmiş düzenleme dışsal motivasyonun en üst düzeyi olarak açıklanmasına rağmen birçok 

bakımdan içsel motivasyonun da özelliklerini taşımaktadır. Bütünleşmiş düzenlemede bireyin toplum 

içinde farkındalık kazanması söz konusu iken, içsel motivasyonda daha çok bireyin içsel olarak 

geliştirdiği istek ve arzuları ön plandadır (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000b). Sonuç olarak öz 

belirleme kuramına göre dışsal motivasyon düzeyinde içselleştirme gerçekleşirken süreç bir noktada 

kesintiye uğradığında içselleştirme kısmi olarak oluşmakta, bu durum ise ara bir düzenlemenin 

varlığını ortaya koyarak hiyerarşik bir durumu belirtmektedir (Kara, 2008).  

Türkiye’deki literatür incelendiğinde motivasyonla ilgili birçok araştırmanın yapıldığı 

görülmektedir. Bu araştırmalar çoğunlukla çalışanların motivasyon düzeylerinin belirlenmesi (Dündar, 

Özutku ve Taşpınar, 2007; Öztürk ve Dündar, 2003; Özutku, 2012; Yıldız, Savcı ve Kapu, 2014), 

öğretmenlerin/öğretmen adaylarının mesleki motivasyon düzeyleri ile ilişkili olan değişkenlerin tespit 

edilmesi (Altınkurt, Yılmaz ve Erol, 2014; Ayık ve Ataş, 2014; Recepoğlu, 2013), öğrenci, 

öğretmen/öğretmen adayı veya yöneticilerin kullandıkları motivasyon yaklaşımları ile motivasyon 

düzeylerinin ortaya çıkarılması (Acat ve Yenilmez; 2004; Çakır, 2006; Dereli ve Acat, 2010; Güneş, 

2007; Helvacı ve Başın, 2013; Kapıkıran, 2012; Ozan ve Bektaş, 2011; Turhan ve Ağaoğlu, 2011; 

Yalçın ve Korkmaz, 2013; Yıldırım, 2011), öğretmen veya öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen 

faktörlerin tespit edilmesi (Başaran ve Dedeoğlu Orhun, 2013; Büyükses, 2010; Ertem, 2006; 

Karadağ, Baloğlu ve Küçük, 2010; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Özan, Türkoğlu ve Şener, 2010; 

Özgan ve Aslan, 2008; Sıcak ve Başören, 2015) ve öğretmenlerin öğrenci motivasyonuna etkisi ile 

öğrencilerini motive etme biçimlerinin belirlenmesi (Deniz, Avşaroğlu ve Fidan, 2006; Emir ve Kanlı, 

2009; Güzel, Özdöl ve Oral, 2010; Uçgun, 2013) gibi konular üzerine yapılmıştır.  

Türkiye’de yapılan araştırmalardan bazılarında ise motivasyon kavramı öz-belirleme kuramı 

çerçevesinde ele alınmıştır (Cihangir Çankaya, 2009; Özer, 2009). Ayrıca yabancı literatürde öz-
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belirleme kuramına dayalı olarak geliştirilen birçok motivasyon ölçeğinin (Kauffman, Yılmaz Soylu 

ve Duke, 2011; Lafrenière, Verner-Filion ve Vallerand, 2012; Stover, Iglesia, Boubeta ve Liporace, 

2012; Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier ve Villeneuve, 2009; Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, 

Senegal ve Vallieres, 1992) Türk kültürüne uyarlama çalışmaları yapılmıştır (Akın, Kaya ve Demirci, 

2015; Bacanlı ve Şahinkaya, 2011; Güzel Candan ve Evin Gencel, 2015; Kara, 2008).  Ancak ilgili 

literatürde öğrenme ve öğretme sürecindeki performansı doğrudan etkileyen gizil bir güç olarak 

görülen bireylerin öğretme motivasyonu ile ilgili bir araştırmaya rastlanılmamıştır.  

Bireylere gelişmeyi ve üretmeyi hedef olarak gösteren çağdaş eğitim anlayışı, bireyin ilgi ve 

yeteneklerine uygun olan ve isteyerek yapacağı bir meslek seçmesine önem vermektedir (Yeşilyaprak, 

2006). Motivasyon ise bireyin mesleğinde başarılı olmasını sağlayan en önemli faktör olarak 

görülmektedir (Özsoy, 2005). Bireylerin sahip olduğu motivasyonun, onların yaptığı işe olan 

tutumunu (Ayık ve Ataş, 2014) ve düşüncesini değiştirdiği, özellikle de yapılan iş eğitim gibi birey 

hayatını önemli derecede etkileyen nitelikte ise, bu durumun öğretmenler için daha da önemli hale 

geldiği ifade edilebilmektedir. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarının gelecek yıllardaki 

meslek hayatlarında başarılı ve mutlu olmaları açısından büyük önem taşıdığı düşünülmekte ve 

öğretme motivasyonları ile ilgili değişkenlerin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda 

araştırma kapsamında öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarının cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, 

genel akademik not ortalaması ve lisansüstü eğitim yapmak isteyip istememe değişkenleri açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak 
manidar farklılık göstermekte midir? 

2. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları bölümlerine göre istatistiksel 
olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları sınıf düzeylerine göre 
istatistiksel olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları genel akademik başarı 
düzeylerine göre istatistiksel olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

5. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları lisansüstü eğitim yapmak isteyip 
istememe durumlarına göre istatistiksel olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli geçmişte veya halen 

var olan bir durumun veya bireylerin görüş, ilgi, tutum, yetenek, beceri gibi belirli özelliklerinin odağa 

alınarak durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi (açıklamayı) amaçlayan araştırma modelidir (Cohen, 

Manion ve Morrison, 2007; Gall, Gall ve Borg, 2003). 
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Çalışma Grubu 

Katılımcılar, araştırma problemine cevap bulunabilecek bireylerin seçilmesine olanak sağlayan 

amaçlı örnekleme ile belirlenmiştir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Uygulama öncesinde gerekli 

izinler alınmış, öğretmen adayları araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve uygulamalar gönüllük esasına 

dayalı olarak yapılmıştır. Böylece araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi’nde 2015-2016 Bahar yarıyılında 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarında öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmuştur. Öğrencilerden, 138’i sınıf öğretmenliği, 110’u sosyal bilgiler öğretmenliği ve 128’i 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 132’si 1. 

sınıfta, 94’ü 2. sınıfta, 79’u 3. sınıfta ve 71’i 4. sınıfta öğrenim görmekte olup 117’si erkek, 259’u 

kadındır. 

Veri Toplama Aracı 

Öğretme Motivasyonu Ölçeği. Öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin içsel ve dışsal 

motivasyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Kauffman, Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından 

geliştirilen ölçeğin madde havuzu 80 içsel motivasyon ve 80 dışsal motivasyon maddelerinden oluşan 

toplam 160 maddeden oluşmaktadır. Yapılan pilot uygulama ve uzman görüşlerine dayalı olarak 

geliştirilen ölçeğin son formu ise 6 içsel ve 6 dışsal olmak üzere iki alt boyuttan ve toplam 12 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek, kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), biraz katılmıyorum (3), 

biraz katılıyorum (4), katılıyorum (5) ve kesinlikle katılıyorum (6) olmak üzere 6’lı Likert tipinde 

düzenlenmiştir. Ölçekte olumsuz ifade yer almamakta ve ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük 

puan 12, en yüksek puan ise 72 olarak hesaplanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak 

amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin iki alt boyuttan oluştuğu, birinci alt 

boyutun toplam varyansın %31,56’sını, ikinci alt boyutun ise %23,04’ünü açıkladığı bulunmuştur. İç 

tutarlık anlamında yapılan güvenirlik analizi sonucunda içsel motivasyon alt boyutunun güvenirlik 

katsayısı .86 iken dışsal motivasyon boyutunun güvenirlik katsayısı ise .76 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışması Ayık, Ataş Akdemir ve Seçer (2015) tarafından 

açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre birinci alt boyut toplam varyansın %38,36’sını, ikinci alt boyut ise %14,04’ünü 

açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak yapılan modifikasyon işlemleri sonucundaki 

uyum indeksleri (χ2/sd=2,23, RMSEA=.064, AGFI=.90, GFI=.94, CFI=.97, NFI=.95, NNFI=.96)  

yapısal modelin veri ile iyi düzeyde uyum sağladığını göstermektedir. Ayrıca ölçeğin cronbach alpha 

iç tutarlık katsayısı .84’dür. İçsel motivasyon boyutunun güvenirlik katsayısı .70, dışsal motivasyon 

boyutunun güvenirlik katsayısı ise .76 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu katsayılar incelendiğinde 

ölçeğin güvenilir olduğu ifade edilebilmektedir. 
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Araştırma kapsamında kullanılan öğretme motivasyonu ölçeğinin uygulama yapılan grupta da 

geçerli ve güvenilir olup olmadığının araştırılması gerekmektedir (Crocker ve Algina 2008). Bu 

bağlamda ölçeğin araştırma grubu için yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Kestirim yöntemi olarak En Çok Olabilirlik yöntemi kullanılarak oluşturulan iki 

boyutlu yapısal modelde model-veri uyumunu iyileştirmek amacıyla önerilen modifikasyonlar 

denenmiş ve beş iyileştirme çalışması sonucunda kabul edilebilir düzeyde model-veri uyumu sağlanan 

bir yapısal model ortaya konulmuştur (Jöreskog ve Sörbom, 1993). Modelde gizil değişkenin gözlenen 

değişkenleri açıklama durumuna ilişkin bilgi veren t değerlerinin 6.08 ile 13.77 arasında ve anlamlı 

olduğu, hata varyanslarının .38 ile .86 arasında, açıklanan varyansların ise .17 ile .64 arasında 

değiştikleri sonucuna ulaşılmıştır (Kline, 2005). 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda bulunan uyum indeksleri (χ2/sd=4,90 RMSEA=.10, 

AGFI=.85, GFI=.91, CFI=.96, NFI=.96, NNFI=.95) kurulan yapısal modelin veri ile kabul edilebilir 

düzeyde uyum sağladığını göstermektedir (Kline, 2005; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Ayrıca ölçeğin uygulanan çalışma grubundaki cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .90’dır. Bununla 

birlikte içsel motivasyon boyutunun güvenirlik katsayısı .84 iken dışsal motivasyon boyutunun 

güvenirlik katsayısı ise .79 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu değerler dikkate alındığında ölçeğin 

güvenilir olduğu belirtilebilir (Alpar, 2011).  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda oluşturulan araştırma sorularına cevap bulmak 

amacıyla öncelikle verideki bağımsız değişkenlerin her bir grubu için bağımlı değişken puanlarının 

dağılımları incelenmiştir. Çoklu normallik varsayımının incelenmesi sürecinde tek değişkenli uç 

değer, ve çarpıklık ile basıklık katsayıları incelenmiştir. Verinin standart z puanına dönüştürülmesi 

sonucunda +3, -3 puan aralığının dışında kalan hiçbir bireyin olmadığı ve böylece dağılımın normal 

olduğu                (-1< ç.k. <+1, -1< b.k. <+1) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca örneklemi oluşturan 

grupların aynı varyansa sahip bir evrenden gelip gelmediği belirlemek amacıyla varyansların 

homojenliği varsayımı Levene testi kullanılarak incelenmiştir (Field, 2009; Howitt ve Cramer, 2011). 

Araştırma soruları dikkate alınarak bağımsız değişkenin grup sayısına göre bağımsız örneklemler için 

t-testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde LISREL 8.7 ile SPSS 21.0 

paket programları kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak 

manidar farklılık göstermekte midir? 
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Kadın ve erkeklerin öğretme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak manidar bir 

farklılığın olup olmadığını test etmeden önce varyansların homojenliği varsayımı kontrol edilmiştir. 

Levene testi sonucuna göre (F=0.290) grupların varyanslarının eşit olduğu bulunmuştur, (p>.05). 
Bağımsız örneklemler için t-testi sonucu Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Öğretme motivasyonu puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları 
Cinsiyet N 𝑋� S sd t p 
Kadın 259 44.28 11.85 374 3.96 .00 
Erkek 117 39.00 12.20    

 

Öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları cinsiyete göre farklılık göstermektedir, 

t(374)=0.00, p<.05. Kadınların öğretme motivasyonu puan ortalamaları (𝑋�=44.28) ile erkek 

öğrencilerin öğretme motivasyonu puan ortalamaları (𝑋�=39.00) arasında istatistiksel olarak manidar 

bir fark olduğu ifade edilebilmektedir. Elde edilen bu bulgu, kadın ve erkeklerin öğretme 

motivasyonlarının anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı ve kadınların öğretme motivasyonlarının 

daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları bölümlerine göre istatistiksel 

olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

Farklı bölümlerdeki öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak 

manidar bir farklılığın olup olmadığını test etmeden önce varyansların homojenliği varsayımı kontrol 

edilmiştir. Levene testi sonucuna göre (F=0.192) grupların varyanslarının eşit olduğu bulunmuştur, 

(p>.05). One Way ANOVA sonucu Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretme motivasyonu puanlarının bölümlere göre ANOVA sonuçları 
Varyansın Kaynağı 

Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 3263.734 2 1631.867 11.592 .000 S.Ö-RPD 

Gruplariçi 52511.074 373 140.780   SBÖ-RPD 

Toplam 55774.809 375     

 

Analiz sonuçları, en az iki farklı bölümdeki öğrencilerin öğretme motivasyonları puanları 

arasında istatistiksel olarak manidar bir fark olduğunu göstermektedir, F(2,373)=11.592, p<.05. 

Varyansların homojen olduğu bilindiğine göre hangi bölümler arasındaki farkın manidar olduğunu 

belirlemek amacı ile yapılan Bonferonni testi sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği bölümündeki 

öğrencilerin öğretme motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=45.04) ile Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık bölümündeki öğrencilerin öğretme motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=38.55) arasında 

anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin 
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öğretme motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=44.37) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

bölümündeki öğrencilerin öğretme motivasyonu puan ortalamalarının da (𝑋�=38.55) anlamlı bir şekilde 

birbirinden farklılaştığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bu bulgu, öğretmen adaylarının öğretme 

motivasyonlarının bölümlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşarak Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık bölümündeki öğrencilerin öğretme motivasyonlarının diğer bölümlere kıyasla anlamlı bir 

şekilde düşük olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları sınıf düzeylerine göre istatistiksel 

olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

Farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları arasında istatistiksel 

olarak manidar bir farklılığın olup olmadığını test etmeden önce varyansların homojenliği varsayımı 

kontrol edilmiştir. Levene testi sonucuna göre (F=0.110) grupların varyanslarının eşit olduğu 

bulunmuştur, (p>.05). One Way ANOVA sonucu Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretme motivasyonu puanlarının sınıf düzeylerine göre ANOVA sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 2738,047 3 912.682 6.402 .000   1-4, 2-4, 

Gruplariçi 53036,761 372 142.572                  3-4, 

Toplam 55774,809 375     

 
Analiz sonuçları, en az iki farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğretme motivasyonları 

puanları arasında istatistiksel olarak manidar bir fark olduğunu göstermektedir, F(3,372)=6.402, p<.05. 

Varyansların homojen olduğu bilindiğine göre hangi sınıf düzeyleri arasındaki farkın manidar 

olduğunu belirlemek amacı ile yapılan Bonferonni testi sonuçlarına göre, birinci sınıftaki öğrencilerin 

öğretme motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=43.23) ile dördüncü sınıftaki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=37.45) arasında, ikinci sınıftaki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=45.51) ile dördüncü sınıftaki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=37.45) arasında ve üçüncü sınıftaki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=42.88) ile dördüncü sınıftaki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=37.45) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

bu bulgu, öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşarak dördüncü sınıftaki öğrencilerin diğer sınıf düzeylerine göre öğretme motivasyonlarının 

anlamlı bir şekilde düşük olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları genel akademik başarı 

düzeylerine göre istatistiksel olarak manidar farklılık göstermekte midir? 
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Öğretmen adaylarının genel akademik not ortalamaları 1.70-2.49, 2.50-2.99, 3.00-3.49 ve 

3.50-4.00 olmak üzere dört farklı puan aralığına dönüştürülmüştür. Farklı genel akademik başarı 

düzeyindeki öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak manidar bir 

farklılığın olup olmadığını test etmeden önce varyansların homojenliği varsayımı kontrol edilmiştir. 

Levene testi sonucuna göre (F=1.981) grupların varyanslarının eşit olduğu bulunmuştur, (p>.05). One 

Way ANOVA sonucu Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretme motivasyonu puanlarının genel akademik başarı düzeylerine göre ANOVA sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 1474.296 3 491.432 3.367 .019       (1.70-2.49) – (3.00-3.49) 

Gruplariçi 54300.512 372 142.969       (1.70-2.49) – (3.50-4.00) 

Toplam 55774.809 375     

 
Analiz sonuçları, en az iki farklı genel akademik başarı düzeyindeki öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puanları arasında istatistiksel olarak manidar bir fark olduğunu göstermektedir, 

F(3,372)=3.367, p<.05. Varyansların homojen olduğu bilindiğine göre hangi genel akademik başarı 

düzeyleri arasındaki farkın manidar olduğunu belirlemek amacı ile yapılan Bonferonni testi 

sonuçlarına göre, genel akademik başarı ortalaması 1.70-2.49 aralığında olan öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=37.13) ile genel akademik başarı ortalaması 3.00-3.49 aralığında 

olan öğrencilerin öğretme motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=43.59) arasında ve genel akademik 

başarı ortalaması 1.70-2.49 aralığında olan öğrencilerin öğretme motivasyonları puan ortalamaları 

(𝑋�=37.13) ile genel akademik başarı ortalaması 3.50-4.00 aralığında olan öğrencilerin öğretme 

motivasyonları puan ortalamaları (𝑋�=45.00) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

bu bulgu, öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarının genel akademik başarı düzeylerine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşarak akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin, akademik başarısı düşük 

olan öğrencilere göre öğretme motivasyonlarının anlamlı bir şekilde yüksek olduğu şeklinde 

yorumlanabilmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu puanları lisansüstü eğitim yapmak isteyip 

istememe durumlarına göre istatistiksel olarak manidar farklılık göstermekte midir? 

Lisansüstü eğitim yapmak isteyen ve istemeyen öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları 

arasında istatistiksel olarak manidar bir farklılığın olup olmadığını test etmeden önce varyansların 

homojenliği varsayımı kontrol edilmiştir. Levene testi sonucuna göre (F=0.853) grupların 

varyanslarının eşit olduğu bulunmuştur, (p>.05). Bağımsız örneklemler için t-testi sonucu Tablo 5’de 

verilmiştir.  
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Tablo 5. Öğretme motivasyonu puanlarının lisansüstü eğitim yapma isteğine göre t-testi sonuçları 
Lisansüstü eğitime devam etme isteği N 𝑋� S sd t p 
Evet istiyorum 197 42.26 12.62 374 -0.624 .533 
Hayır istemiyorum 179 43.05 11.72    

 
Öğrencilerin öğretme motivasyonu puanları lisansüstü eğitime devam etme isteğine göre 

farklılık göstermemektedir, t(374)=-0.624, p>.05. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen 

öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋�=42.26) ile devam etmek istemeyen öğrencilerin öğretme 

motivasyonu puan ortalamaları (𝑋�=43.05) arasında istatistiksel olarak manidar bir fark olmadığı ifade 

edilebilmektedir. Elde edilen bu bulgu, lisansüstü eğitime devam etmeyi isteme durumunun öğretmen 

adaylarının öğretme motivasyonu açısından anlamlı bir farklılığa yol açmadığı şeklinde 

yorumlanabilmektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu 

araştırma kapsamında kadınların erkeklere nazaran daha yüksek öğretme motivasyonuna sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Kayan Fadlelmula (2013) tarafından yapılan bir araştırmada 

kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutuma sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca Özçakmak ve Köroğlu (2015) yaptıkları araştırmada 

kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına kıyasla öğretmen olarak atanacaklarına daha 

fazla inandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Sıcak ve Başören (2015) ortaöğretim öğrencileri üzerinde 

yaptıkları bir araştırmada kadın öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyonlarının erkek öğrencilere göre 

anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirtilmiştir. Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular 

incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine 

yönelik motivasyon düzeylerinin yüksek oldukları (Turhan ve Ağaoğlu, 2011), öğretmenlik mesleğini 

daha çok sevdikleri, bu mesleğe karşı daha olumlu tutum sergiledikleri, öğrencilere bir şeyler 

öğretmeye daha çok motive oldukları ve gelecek yıllarda atanarak öğretmen olma umudu taşıdıkları 

sonuçları görülmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarının literatürle paralel olduğu ifade edilebilir.   

Farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretme motivasyonları incelendiğinde 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümündeki öğrencilerin Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği bölümlerindeki öğrencilere kıyasla daha düşük öğretme motivasyonuna sahip oldukları 

görülmektedir. Bu bulgu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümündeki öğrencilerin kendilerini 

öğretmen olarak görmedikleri sonucunu ortaya koymaktadır. Bu bölümdeki öğrencilerin kendilerini 

psikolojik danışman olarak görmeleri ve derslere girip öğrencilere bir şey öğretmek durumunda 

kalmayacaklarını düşünmeleri nedeniyle böyle bir sonuca ulaşılmış olabilir. Turhan ve Ağaoğlu 

(2011) tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

motivasyon düzeylerinin okudukları bölümlere göre farklılaştığı ifade edilmiştir. Yenilmez ve Acat 
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(2005) yaptıkları bir araştırmada öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon kaynaklarını belirleyerek 

birtakım özellikler açısından bölümler arasında bazı farklılıkların olduğunu belirtmişlerdir.  

Sınıf düzeyleri açısından öğretmen adaylarının öğretme motivasyonları incelendiğinde birinci, 

ikinci ve üçüncü sınıf düzeylerindeki öğrencilerin öğretme motivasyonları ile dördüncü sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin öğretme motivasyonları arasında dördüncü sınıf öğrencilerinin aleyhine fark 

olduğu görülmektedir. Dördüncü sınıfa gelen öğretmen adayının ilk defa okullarda staj yapması, 

mezun olup hayata atılma stresini yaşaması ve mezun olur olmaz atanması için kazanması gereken bir 

merkezi sınavın olması gibi nedenlerde mesleğe yönelik tutumlarının ve öğretme motivasyonlarının 

düşüş göstermiş olduğu ifade edilebilir (Çakır, 2006; Sıcak ve Başören, 2015). Öğretmen adaylarının 

atanma umutlarını bağladıkları Kamu Personel Seçme Sınavı’nda bölümlerindeki en düşük atanma 

puanları ve atanacak kişi sayıları düşünüldüğünde bu adayların öğretmen olarak istihdam 

edilemediklerinde motivasyonlarının düşeceğini tahmin etmek zor değildir (Altınkurt, Yılmaz ve Erol, 

2014; Başaran ve Dedeoğlu Orhun, 2013).    

Araştırma sonuçlarına göre genel akademik başarı ortalaması yüksek olan öğrencilerin 

öğretme motivasyonlarının da yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Özçakmak ve 

Köroğlu (2015) yaptıkları araştırmada yüksek not ortalamasına sahip öğretmen adaylarının düşük ve 

orta seviyede not ortalamasına sahip öğretmen adaylarına kıyasla öğretmenlik mesleği hakkında daha 

olumlu düşündükleri bulunmuştur. Motivasyon ile öğrencilerin akademik başarıları arasında pozitif 

yönde anlamlı ve yüksek bir ilişkinin olduğu ifade edilebilmekte (Yazıcı ve Altun, 2013) ve bu durum 

ise başarılı öğrencilerin öğretmenlik mesleğini daha çok sevmeleri ve daha çok değer vermeleri ile 

açıklanabilmektedir (Kayan Fadlelmula, 2013). Son olarak öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime 

devam etmeyi isteyip istememe durumları ile öğretme motivasyonları arasında bir ilişki 

bulunamamıştır. Başka bir ifade ile lisansüstü eğitime devam etmek istemeyenlerin öğretme 

motivasyonu puanları ile devam etmek isteyenlerin öğretme motivasyonu puanları birbirine yakın 

bulunmuştur.  

Sonuç olarak mesleğine ve öğretmeye motive olan öğretmenin işini aşkla yapacağı ve bu 

durumunda hem kendisinin hem de öğrencilerinin başarısını yükselteceği ifade edilebilir. Böylece 

öğretmen adaylarının da gelecekte eğitimin temel amaçları doğrultusunda çalışmaları için öncelikle 

motive olmaları gerekmektedir (Ayık ve Ataş, 2014; Güney, 2011). Bununla birlikte içsel faktörlerin 

dışsal faktörlere kıyasla bireyin motivasyonu üzerinde daha etkili olarak duygu ve davranışların 

değişmesine yol açtığı ifade edilmektedir (Aydın, 2013). Örneğin öğretmeye motive olan bir 

öğretmenin para veya makam gibi dışsal bir uyarıcı olmasa dahi bütün gücünü öğretmek için 

harcayacağı belirtilebilir.  
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Bu çalışma Türkiye’deki bir devlet üniversitesi ile sınırlıdır. Benzer bir araştırmanın yeni 

kurulan ve köklü devlet üniversitelerinde ve yine Eğitim Fakültesi olan vakıf üniversitelerinde de 

yapılarak sonuçların desteklenmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bireylerin sosyal yaşamlarında diğer bireylerle olan ilişkilerinde belirleyici bir beceri olan duygusal 
zekâ, son yıllarda daha çok tartışılmaya başlanmış ve sosyal yaşama etkileri üzerine birçok araştırma 
yapılmaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ; bir insanın kendisine veya başkalarına ait 
duyguları anlayabilme, sezinleyebilme, yönetebilme ve yönlendirebilme yeti, kapasite ve becerisi olarak 
tanımlanmakla birlikte yapılan tanımlar yeni çalışmalarla sürekli güncellenmekte ve değişim göstermektedir. 
Tanımına ilişkin farklı bakış açıları ve farklı tanımlar olsa da duygusal zekânın temel olarak kişisel yetenek ve 
sosyal yetenek olmak üzere iki boyuttan oluştuğu ve beş beceri üzerine bina edildiği üzerinde genel bir kabul söz 
konusudur. Bu beş beceri; kendini yönetmek, sosyal yetkinlik, motivasyon, empati, iletişim becerisidir. 

Bu çalışmada, bireyler arasında sıkça yaşanan ve sonuçları itibariyle birçok olumsuzluğu doğuran 
çatışmaların yönetilmesinde günümüzde önemi hızla artan duygusal zekâ düzeyinin etkisi olup olmadığına 
odaklanılmaktadır. Bireyler arası ilişkilerde ve etkinliklerde uyuşmazlık veya tutarsızlıklar neticesinde ortaya 
çıkan çatışma, iki ya da daha fazla kişi/grup arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlık olarak 
tanımlanmaktadır. Çatışmaların yönetilmesi bireylerin sosyal becerilerin sahip olmasını gerektirir. Çalışmada 
duygusal zekânın, kendini yönetmek, sosyal yetkinlik, motivasyon, empati, iletişim becerisi şeklindeki beş 
belirleyici becerisinin araştırma kapsamındaki bireylerde hangi düzeyde olduğu belirlenmekte ve bu boyutların 
çatışma yönetimi becerisi açısından bir yordayıcı olup olmadığı analiz edilmektedir.  

Çalışmada Schutte ve arkadaşlarının hazırladığı duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. Duygusal zekâ ile 
çatışma yönetimi becerisi arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri yoluyla saptanmıştır. Sonuçlarda, 
tanımlayıcı istatistikler, faktör ortalamaları, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Regresyon analizi 
için kurulan modelde bağımsız değişkenler duygusal zekâ boyutları, bağımlı değişken ise çatışma yönetimi 
becerisi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar istatistikî açıdan p<.01 düzeyinde anlamlı bulunmuş olup sonuçlar 
bireylerin sahip olduğu duygusal zekâ düzeyinin boyutlarıyla çatışma yönetiminde önemli bir yordayıcı 
olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda duygusal zekâ düzeyinin çatışma yönetimi becerisi üzerindeki etkisi 
istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, çatışma yönetimi, sosyal beceri. 

ABSTRACT 

Emotional intelligence, a deterministic skill in individuals’ social lives and their relations with others, 
has been started to be more under discussion in recent years, and many studies have been conducted about its 
effects on social life. Relatively a new concept, it is defined as understanding, inspiring and managing one’s own 
or others’s feelings and leading competence, capacity or skill, and accordingly definitions are often updated with 
new studies. In spite of different point of views about its definitions, emotional intelligence basically consists of 
two dimensions which are individual competence and social competence, and there is a general acceptance to be 
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built on five skills. These five skills include managing yourself, social competence, motivation, empathy and 
communication skill. 

In this study, the focus is to figure out whether the level of emotional intelligence is effective on 
managing conflicts which both create troubles owing to its results and is often experienced among people. 
Conflict, emerging as a consequence of disharmony or incoherency among activities and relations of individuals, 
is identified as disagreement appearing between two groups or more due to various reasons. Managing these 
conflicts needs individuals to have social skills. As for his paper,  the levels of five determinants of emotional 
intelligence: “self management, social competence, motivation, empathy, communication skill” are identified on 
people under research, and their aspects are analyzed to find out whether there is a predictor with respect to 
conflict management. 

Emotional intelligence scale, prepared by Schutte et al. has been used. The relation between emotional 
intelligence and conflict managemant has been comfirmed through correlation and regression analyses. 
Descriptive statistics, factor averages, correlation and regression analyses are used in the results. In the model 
made for regression analysis, while independent variables are found as emotional intelligence aspects, dependent 
variable is detected as conflict managemant skill. The results are found statistically significiant at p<.01 level, 
and they show an important predictor between conflict managemant and the aspects of emotional intelligence 
level people have. Within this context, the effect of emotional intelligence level on conflict managemant skill is 
statistically at significant level. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre yaşamda başarı ve mutluluk IQ seviyesine değil 

duyusal zekâ düzeyine bağlıdır. Duygusal farkındalık düzeyi ve duygularla başa çıkabilme becerisi 

olan duygusal zekâ ne kadar yüksekse o kadar başarı ve mutluluk söz konusudur. Duygusal zekâları 

sayesinde bireyler, sosyal süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmekte,  bu sayede bireysel yetkinliklerini 

en üst düzeyde kullanarak etkili sonuçlar üretebilmektedir.  

Son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken bir kavram haline gelen duygusal zekâ kavramının 

araştırmacıların ilgi odağı olmasında şüphesiz, insan davranışlarını açıklamak için sadece zekâya ilişki 

araştırmaların değil, duyguyla ilgili araştırmaların da artması etkili olmaktadır. Duygusal zekâ kavramı 

bazı araştırmacılara göre, IQ kavramına alternatif olarak geliştirilmiş bir kavram olarak ortaya atılmış; 

bazılarına göre ise, zekâ kavramının geçirmiş olduğu evrimin en son halkası olarak görülmüş ya da 

algılanmıştır (Abacı, 2003).Bu kapsamda insan davranışlarının açıklanmasında araştırmacıların 

ilgisinin yoğun bir şekilde odaklandığı bir kavram olan duygusal zekâ; İngilizcede “Emotional 

Intelligence-EI” veya “Emotional Quotient-EQ” olarak tanımlanan ve Türkçeye “Duygusal Zekâ-DZ” 

olarak çevrilmiştir. 

1995 yılında yazdığı “Duygusal Zekâ” kitabıyla, duygusal zekâ kavramının geniş kitlelere 

ulaşmasında büyük katkısı olan Daniel Goleman (1995) duygusal zekâyı, “kendini harekete 

geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini 
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erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, 

kendisini başkalarının yerine koyabilme” olarak tanımlamaktadır. Goleman duygusal zekâyı 

tanımlarken, öz disiplin, kararlılık ve empati gibi yeterliliklerin, duygusal zekânın bileşkeleri olduğunu 

ve bunların yasamdaki başarıyı IQ’dan daha fazla belirlediğini ileri sürmektedir. Araştırmamızın 

bağımlı değişkeni olan çatışmaların yönetiminde söz konusu yeterliliklerin bireylerde varlığı son 

derece önemlidir. 

Psiko-sosyal yönü ağı basan çatışmalar, ister ticari örgütler olsun ister eğitim örgütleri ya da 

kamu örgütleri olsun hepsinde sıkça görülen ve sonuçları itibariyle verim düşüklüğü, bireysel 

motivasyonsuzluk ve stres gibi başka problemlere yol açan bir kavramdır. Örgütler kıt kaynakların 

paylaşıldığı, güzel görevlerin ve zor görevlerin paylaşılamadığı yapılardır. Örgüt kaynaklarının azlığı 

mevcut kaynakların paylaşılamamasına neden olmaktadır. Herkes tarafından istenebilecek güzel 

görevler ile istenmeyen zor ve problemli görevlerin de istenmemesi bir başka çatışma nedenidir. 

Çatışmalarda insanların kişisel özellikleri kadar kişisel özelliklerinden etkilenen çatışmaya 

genel bakışları, çatışma becerileri ve bu doğrultuda çatışma süresince sergiledikleri davranışlar 

önemlidir.Çatışma sureci psikolojik bir süreçtir ve aslında psikolojik bir savaştır. Bu nedenle çatışma 

yönetiminde duygu yönetimi ve duyguların kullanımı öne çıkmaktadır. Çatışmaya bakış ve çatışma 

becerilerinin bir çok değişken tarafından etkilendiği düşünülse de duyguların etkili olduğu bu süreçte 

bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ve duygularını kullanabilme becerileri en önemli faktörlerdir.   

2. DUYGUSAL ZEKÂ KAVRAMI: 

Mayer ve Salovey (1990) ve Mayer, Salovey ve Caruso'ya (2004) göre, duygusal zekâ sadece 

tek bir özellik veya yeteneği ifade etmemekte, bilakis kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını 

değerlendirmeye ve ifade etmeye katkıda bulunan, kendilerinin ve başkalarının duygularını kontrol 

etmeye yardımcı olan ve bireyin kendi yaşamında motivasyon ve başarı sağlayıcı duyguları 

kullanmayı sağlayan çok sayıdaki yeteneklerin bir bileşimidir. Duygusal zekânın temel dört yapıtaşı 

mevcuttur. Bunlar hiyerarşik bir sıraya göre dizilir ve her basamak bir öncekiyle sıkı bir bağlantı 

içindedir (Mayer ve Salovey, 1997). 

Goleman (2004) ise duygusal zekâyı; kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna 

devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların 

düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme ve umut besleme olarak 

tanımlamaktadır.  

Reuven Bar-On duygusal zekâyı, “bireyin çevresinden gelen baskı ve taleplerle başarılı 

şekilde baş edebilmesinde bireye yardımcı olacak, kişisel, duygusal ve sosyal yeterlilik ve beceriler 

dizini” şeklinde tanımlamaktadır (Bar-On, 2005). 
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Duygusal zekâ modelini oluşturan Mayer ve Salovey’in tanımına göre; “Duygusal zekâ, 

bireyin kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve bu 

süreçten elde ettiği bilgiyi, düşünce ve davranışlarında kullanabilme yeteneğiyle ilgili olan sosyal 

zekânın bir alt formudur” (Mayer ve Salovey, 1993). Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ modelinde 

duygusal zekâ; duyguyu algılamak ve ifade etmek, duyguyu düşünceyle kaynaştırmak, duyguyu 

anlamak ve analiz etmek ile duyguları kontrol etmek yetenekleri ile açıklanmaktadır (Mayer ve 

Salovey, 1997). 

Literatürde yaygın olarak kullanılan dört ana duygusal zekâ modeli bulunmaktadır. Bu dört 

modele ilişkin ayrıntılar Tablo-1’de özetlenmektedir (Acar, 2007). Modellerin ortak noktalarına 

baktığımızda duygusal zekâda temel olarak; kişilerin duygularının farkında olması, duygularını 

yöneterek kendini motive edebilmesi, başka kişilerle iletişim kurabilmesi ve onları anlaması, sosyal 

becerilerini geliştirmesi yeteneklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yeteneklerin çalışma 

yaşamında, örgütlerin sinir sistemi olan iletişim ile sistem düşüncesinin temel gereksinimleri olduğu 

ortadır. 

3. ÇATIŞMA YÖNETİMİ KAVRAMI 

Çatışma olgusu iki birey arasında yaşanabileceği gibi insanların grup halinde yaşadığı 

örgütlerde de iki birey arasında, formal iki grup arasında ya da informal gruplar arasında yaşanabilir. 

Çatışma tarafların karşılıklı ilişkilerinde negatif etkileşimlerinin değişim göstererek çatışmaya 

dönüştüğü aşamayı ifade etmektedir. Bu durumda çatışmanın aslında bir öncesi vardır. Tarafları 

çatışmaya iten şarlar oluştukça ve bireyler bunu fark ettikçe çatışma belirmeye başlar. 

Çatışmayı bireysel anlamda; gerek fizyolojik gerekse psiko-sosyalojik gereksinimlerin 

tatminine engel olan sıkıntıların meydana geldiği gerginlik durumu, örgütsel anlamda ise birey ve 

grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya 

karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanmaktadır (Eren, 2008:553). 

Robbins ve Judge (2012) çatışmayı “taraflardan birinin değer verdiği bir şeyin diğer tarafın 

negatif olarak etkilemek üzere olduğu veya etkilemekte olduğu algısı ile başlayan bir süreç” olarak 

tanımlamakta ve çatışma tanımlarının çoğunda çatışmanın aslında bir algı olduğunu ifade 

etmektedirler.  Yani bireyler bir çatışmayı hissetmiyor ve farkında değillerse çatışma yok anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla bireylerin çatışmayı algılamaları çatışmanın başladığı noktadır. Bu başlangıç 

noktası karşıdaki bireyin ya da grubun değer verdiği şeyler üzerinde kaybetme endişesinin doğduğu 

nokta olarak kabul edilebilir. 

Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere çatışmanın temel unsurları; anlaşmazlık, 

zıtlaşma, uyumsuzluk ve birbirine ters düşmedir (Koçel, 1998: 25). Bu kapsamda çatışmanın 
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psikolojik ve sosyo-psikolojik boyutu bulunmaktadır. Çatışmayı algılamanın psikolojik boyutu ile 

çözmenin psiko-sosyolojik yönü bireylerde duygusal bazı yetenekleri kullanmayı gerektirmektedir. Bu 

anlamda çatışmayı duygusal zekâsı yüksek ve duygularını çok iyi kullanabilen bireyler daha başarılı 

olacaktır. Bu araştırmada çatışma yönetiminin duygusal zekâ ile ilişkisi ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. 

TABLO-1 DUYGUSAL ZEKÂ MODELLERİ TABLOSU 

REUVEN BAR-ON  
MODELİ 

JOHN MAYER-PETER 
SALOVEY MODELİ 

ROBERT K.COOPER-
AYMAN SAWAF ODELİ 

DANIEL GOLEMAN  
MODELİ 

5 Genel Alan ve 15 
Beceriyi Kapsar 

4 Temel Alanı Kapsar 
4 Köşe Taşı ile 16 Yeterliliği 
Kapsar 

5 Temel Yetenek ile 
25 Yeterliliği Kapsar 

1. Kişisel Beceriler 
(İçsel Dünya Alanı) 
- Duygusal benlik bilinci 
(Farkındalık) 
- Kendine güven (Dışavurum) 
- Bağımsızlık 
- Özsaygı 
- Kendini gerçekleştirme 
2. Kişilerarası Alan 
(Dış Dünya Alanı) 
- Empati 
- Sosyal sorumluluk 
(Bireylerarası ilişkiler) 
- Sosyal ilişkiler 
3. Adaptasyon Alanı 
(Uyumluluk) 
- Gerçekçilik 
- Esneklik 
- Problem çözme 
4. Stresle Basa Çıkma 
Alanı 
- Strese karsı tolerans 
- Dürtü alanı 
5. Genel Ruhsal 
Durum 
- İyimserlik  
- Uyumluluk (Mutluluk) 

1. Duyguları Tanımlama-
Algılama 
- Duygularını fark etmesi, 
duygularını tanımlayıp, ifade 
etmesi. 
- Diğer kişilerin neler, 
hissettiğini fark etmesi ve 
duygularını tanımlaması. 
2. Düşünceleri 
kolaylaştırmak için 
duyguları kullanma 
- Duyguyu düşüncede 
kaynaştırmaktır. 
- Duygular etkin ve verimli 
düşünmeyi sağlar. 
- Duygular yargılara ve 
hafızaya yardım ederler. 
3. Duyguları anlamak 
- Temel duyguların nasıl 
karmaşık duygulara 
dönüştüğünü bilmek 
- Duyguların bir aşamadan 
diğer bir aşamaya nasıl 
geçtiğini anlamak 
4. Duyguları 
düzenlemek ve 
yönetmek 
-Kendini, arzularını ve 
dürtülerini kontrol edebilmek 
-Kendisinin ve diğer kişilerin 
duygularını yönetebilmek 

1. Köşe Taşı: 
Duyguları Öğrenmek 
- Duygusal dürüstlük 
- Duygusal enerji 
- Duygusal geribildirim 
- Pratik sezgi 
2. Köşe Taşı:  
Duygusal Zindelik 
- Öz varlık 
- Güven çemberi 
- Yapıcı hoşnutsuzluk 
- Esneklik ve yenilenme 
3. Köşe Taşı:  
Duygusal Derinlik 
- Özgün potansiyel ve amaç 
- Adanmışlık 
- Dürüstlüğü yaşamak 
- Yetki olmadan etki 
4. Köşe Taşı: 
Duygusal Simya 
- Sezgisel akış 
- Düşüncesel zaman 
değişimi 
- Fırsatı sezinlemek 
- Geleceği yaratmak 

KİŞİSEL YETERLİLİK 
1. Özbilinç 
- Duygusal bilinç 
- Doğru öz değerlendirme 
- Özgüven 
2. Kendine çekidüzen 
vermek 
- Özdenetim 
- Güvenilirlik 
- Vicdanlılık 
- Uyumluluk 
- Yenilikçilik 
3. Motivasyon 
- Başarma dürtüsü 
- Bağlılık (Kendini adama) 
- İnisiyatif (Girişimcilik) 
- İyimserlik 
SOSYAL YETERLİLİK 
4. Empati 
- Başkalarını anlamak 
- Başkalarını geliştirme 
- Hizmete yönelik olma 
- Çeşitlilikten yararlanmak 
- Politik bilinç 
5. Sosyal beceriler 
- Etki 
- İletişim 
- Çatışma yönetimi 
- Liderlik 
- Değişim katalizörlüğü 
- Bağ kurmak 
- İmece ve işbirliği  
- Ekip yetenekleri 

Kaynak: Acar, 2007:17 

Örgütsel çatışma yönetimi konusunda belli başlı bir takım uygulamalar ve stratejiler 

bulunmaktadır. Bu uygulama ve stratejilerde temel amaç, çatışmalara neden olan nedenlerin ve 

çatışma kaynaklarının, örgütsel çıkarlar için etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Bunlar, 

çatışmanın özendirilmesi ya da teşvik edilmesi şeklinde yapılarak örgüte dinamiklik kazandırmak 

amacıyla desteklendiği gibi, yıkıcı sonuçlara neden olmaması için engellemesi olarak da 
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uygulanmaktadır. Çatışmanın, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çözümlenmesi de 

bir başka strateji olarak karşımıza çıkmaktadır (Demir, 2010:201-202). 

Çatışma yönetiminde literatürde en çok kabul gören ve kullanılan çatışma çözümleme 

stratejisi Rahim’in (2001:29) önerdiği “Çatışma Çözümleme Stratejisi”dir. Beş temel stratejiden 

oluşan bu stratejiler; uyma, hükmetme, bütünleştirme/işbirliği, kaçınma ve uzlaşma şeklindedir Rahim, 

çatışmayı yönetmede bireylerin bu beş stratejiden birini benimsediğini öne sürmektedir. 

Rahim’in önermiş olduğu bu beş stratejiyi uygulamak için bireyin duygusal farkındalığı ve 

karşı tarafın duygularının farkında olması ve duygusal yönetim becerisi olması gerekmektedir. Bilinçli 

ve eğitim almış bireyler bu stratejileri çatışmanın ve tarafların durumuna göre karar vererek 

uygulamakta iken, çatışma becerisi ve stratejilerinin farkında olmayan bireyler bu yeteneklerini 

içlerinden geldiği gibi kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu stratejiler bazı için bilinçli bazıları için ise 

bilinçsiz tercihlerdir. Çatışma yönetimi konusundaki çalışmalar bireylere bu yetenekleri kazandırma ve 

bilinçli kullanma konusu üzerinde durmaktadır.  

4. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ VE YÖNTEMİ 

4.1. Araştırmanın Problemi: Araştırmanın problemi; bireylerin duygusal zeka düzeyleri 

çatışma yönetimini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? şeklinde belirlenmiştir. 

4.2. Araştırmanın Hipotezleri: Araştırmanın hipotezleri şunlardır; 

H1:Genel Duygusal Zekâ seviyesi çatışma yönetimini pozitif yönde yordamaktadır. 

H2:Duygusal zekânın duygulardan faydalanma faktörü çatışma yönetimini pozitif yönde 

yordamaktadır. 

H3: Duygusal zekânın duyguların ifadesi faktörü çatışma yönetimini pozitif yönde 

yordamaktadır. 

H4: Duygusal zekânın iyimserlik faktörü çatışma yönetimini pozitif yönde yordamaktadır. 

4.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini havacılık alanında önlisans 

eğitimi veren bir meslek yüksekokulunun 2015-2016 öğretim yılı öğrencilerini oluşturmakta olup 

araştırma evreninde birinci ve ikinci sınıf olmak üzere toplam 944 öğrenci bulunmaktadır. Bu 

araştırma için örneklem, ana evrenden % 95’lik güvenirlik sınırları içinde ve % 5’lik bir hata payı 

öngörülerek 274 olarak belirlenmiş ve eğitime devam eden öğrencilerden 290 öğrenci tesadüfi 

örneklem yolu ile seçilerek veri toplanmıştır. Anketlerden kullanıma uygun ve hatalardan arındırılmış 

280 adet anket hesaplamalarda kullanılmıştır. 
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4.3. Araştırmada Kullanan Veri Toplama Araçları: 

Göçet’in Revised Shutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmış ölçeği: 
Schutte ve diğerleri tarafından geliştirilen ve duygusal zekâ araştırmalarında yoğun olarak kullanılan 

33 maddelik Duygusal Zekâ Ölçeği’nin kuramsal temeli 3 boyutlu duygusal zekâ modeline 

dayanmaktadır. Austin ve diğerleri tarafından modifiye edilen Duygusal Zekâ Ölçeği, olumsuz 

maddelere daha fazla yer vermek için Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin bazı maddelerinin olumludan 

olumsuza çevrilmesi ve daha önceden güvenirliği diğer faktörlere göre daha düşük bulunan 

“Duygulardan Faydalanma” faktörünü temelde hedef alan bazı yeni maddelerin eklenmesiyle 

oluşmuştur. 20’si olumlu ve 21’i olumsuz toplam 41 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, “Kesinlikle 

katılmıyorum” 1 puan, “Katılmıyorum” 2 puan, “Kararsızım” 3 puan, “Katılıyorum” 4 puan ve 

“Kesinlikle katılıyorum” 5 puan olacak şekilde derecelendirilmiş 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek 

İyimserlik/Ruh Halini Düzenleme, Duygulardan Faydalanma ve Duyguların İfadesi olmak üzere üç 

faktörden oluşmaktadır. Ölçek bu üç faktörü ve bütününde genel duygusal zekâyı ölçmektedir. 

(Göçet2006:53-54) 

Göçet tarafından 2006 yılında yapılan Revised Shutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türk 

kültürüne uyarlanması çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık kat sayıları ölçeğin bütünü için 

.81, iyimserlik faktörü için .77, duyguların ifadesi için .73 ve duygulardan faydalanma faktörü için .54 

olarak bulunmuştur. İki yarı güvenirliğinde ise İyimserlik.71, Duyguların İfadesi .72 ve Duygulardan 

Faydalanma .52 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için ise .78 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-

tekrar test güvenirlik katsayısı .63 olarak bulunmuştur. Bu üç faktörden herhangi birine katkı 

sağlamadığı görülen maddelere uyarlanan ölçekte Göçet tarafından yer verilmemiştir.  41maddelik 

olan Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin son uyarlamasında 3, 13, 14 ve 16. Maddeler çıkarılarak 37 

maddelik ölçek son haline getirilmiştir  (Göçet2006:55-57). 

Ölçeğinin faktör analizinde maddeler 3 faktöre dağılım göstermiştir. Bu alt boyutlar; 

iyimserlik faktörü, duyguların ifadesi ve duygulardan faydalanma faktörüdür. Araştırmada ölçeğin 

güvenirlik Cronbach's Alpha değeri ,927 bulunmuş olup ölçeğin bu araştırma için katılımcıların 

verdiği cevapların oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.  

Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri-II (ROCI-II):Rahim tarafından 1983 yılında 

geliştirilmiş olan ROCI-II üstler, astlar ve emsaller arasındaki bireyler arası çatışma yönetim stillerini 

ölçen ve 28 maddeden oluşan likert tipi beş boyutlu bir ölçme aracıdır. Ölçeğin 3 ayrı formu 

bulunmaktadır. Bireylerin amirleriyle aralarında çıkan çatışmalarına yönelik ROCI-II Form A, 

bireylerin ast çalışanları ile aralarında çıkan çatışmalarına yönelik ROCI-II Form B ve çalışanların 

kendi emsalleri ile ortaya çıkan çatışmalarına yönelik ROCI-II Form C’dir. Ölçek, işbirliği, uyma, 
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hükmetme, kaçınma ve uzlaşma olarak belirlenen çatışma yönetim yaklaşımlarının hangilerinin ve ne 

ölçüde kullanıldığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Ölçekteki her bir madde için “Hiç” seçeneği 1, “Az” seçeneği 2, “ara sıra” seçeneği 3, 

“çoğunlukla” seçeneği 4 ve “her zaman” seçeneği 5 olarak puanlanmıştır. Her bir alt ölçek için toplam 

puanlar hesaplanarak, puanların ortalaması alınmıştır. Her bir alt ölçekten alınan düşük puan, o 

çatışma biçiminin daha az kullanıldığını ifade etmekte, alınan yüksek puan ise daha sıklıkla 

kullanıldığını ifade etmektedir. Alt ölçeklerden alınan ortalama puanların yüksek olması, çatışma 

yoğunluğu ölçeği için o alt ölçekte çatışmanın yoğun olduğunu, çatışma yönetim tarzı ölçeği için ilgili 

olduğu tarzın sık kullanıldığını ifade etmektedir.  

Araştırmada Altıntaş tarafından 2007 yılında yapılan çalışmada Rahim Örgütsel Çatışma 

Ölçeği’nin faktör analizleri yapıldıktan sonra elde edilen şekli kullanılmıştır. ROCI II’nin Türk 

katılımcılar üzerindeki yapısını keşfederek açığa çıkarmaya çalışmak ve özgün faktör yapısının Türk 

katılımcılardan elde edilen verilerle sağlanıp sağlanmadığı kontrol etmek için yapılan araştırma 

sonucunda faktör analizleri sonucunda üç maddenin birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip 

olduğu görülmüştür. Bu maddeler ölçekten çıkarılarak 25 maddeyle yeniden yapılan analiz sonucunda 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik sonuçlarından elde edilen veriler, ölçeğin Türkiye’de çatışma çözme 

stilleri konusu üzerinde yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir (Altıntaş,2007:91).  

Çatışma yönetimi ölçeğinin faktör analizinde maddeler 5 faktöre dağılım göstermiştir. Bu alt 

boyutlar ölçeğin orijinalinde olduğu gibi; İşbirliği, Uzlaşma, Kaçınma, Hükmetme ve Uymadır. 

Ölçekte, 1,4,5,10,19,20,25’inci maddeler “işbirliği”; 6, 12, 13’üncü maddeler “uzlaşma”; 3,14,15,23, 

24’üncü maddeler “kaçınma”; 7,8,16,18,22’nci maddeler “hükmetme” ve 2,9,11,17,21’inci maddeler 

“uyma” davranışlarını ölçmektedir. Ölçeğin güvenirlik testinde Cronbach's Alpha değeri ,877 

bulunmuş olup güvenirlik oldukça yüksektir. 

4.4. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli: 

Araştırma sonucu elde edilen veriler araştırma amaçları kapsamında istatistiksel analizlerden 

yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler SPSS (Statistical Package Program forSocialScience) 15.0 

paket programı kullanılmıştır. İlk olarak; araştırma örneğindeki kişilerin tanımlayıcı istatistiklerine 

ilişkin bulgular incelenmiştir. Daha sonra değişkenler arası korelasyonlara bakılarak araştırma 

hipotezleri çözümlenmiştir. Araştırmada kullanılan alt ölçekler arası korelasyonlar için Pearson 

Momentler Çarpım Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordayıp yordamadığının belirlenmesi için regresyon analizi 

kullanılmıştır.  
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5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA 

5.1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler: 

Araştırma örnekleminde yer alan kişilerin mezun olunan okul açısından en yüksek oranla 

%52,5 ile Anadolu Lisesi, %29,3 Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi olduğu görülmektedir. Bu iki okul 

türünü %3,6 ile Çok Programlı lise takip etmektedir.  

TABLO 2: MEZUN OLDUKLARI OKUL TÜRÜNE GÖRE KATILIMCILAR 

Okul Türü Frequency ValidPercent CumulativePercent 
 Anadolu lisesi 147 52,5 52,5 
 Fen lisesi 1 ,4 52,9 
 Anadolu mesleki ve 

teknik lisesi 82 29,3 82,1 

 Sosyal bilimler lisesi 1 ,4 82,5 
 Çok programlı lise 10 3,6 86,1 
 Diğer 39 13,9 100,0 
 Total 280 100,0  

 
Aşağıdaki tabloda katılımcıların önlisans eğitimi gördükleri programlar görülmektedir. 

Katılımcıların % 22,1’i Sosyal Programlarda, % 33,2’si Uçak Teknolojisi Programında, %15,7’si 

Elektronik ve Haberleşme Programında, % 9,6’sı Hava Trafik Programında öğrenim görmektedir. 

Diğer katılımcıların %2,1 ile %6,4 arasında değişen oranlarda diğer programlardan olduğu, bunun 

öğrenci sayısıyla uyumlu olması nedeniyle örneklemin evreni temsil ettiği değerlendirilmektedir. 

TABLO 3: ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ SINIFLARA GÖREKATILIMCILAR 

Sınıf Frequency ValidPercent CumulativePercent 
Valid 1.sinif 136 48,6 48,6 
 2.sinif 144 51,4 100,0 
 Total 280 100,0  

 
Öğrenciler kredileri açısından incelendiğinde, öğrencilerin % 52,1’inin 2,00 ile 3.00 kredi 

ortalamasında toplandıkları, diğer 47,1’inin ise diğer kredi ortalamalarına dengeli dağıldığı 

görülmektedir. 
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TABLO4:DERS KREDİLERİNE GÖRE KATILIMCILAR 

Ders Kredileri Frequency ValidPercent CumulativePercent 
Valid 3,51-4,00 arası 9 3,2 3,2 
 3,01-3,50 arası 35 12,5 15,7 
 2,51-3,00 arası 84 30,0 45,7 
 2,01-2,50 arası 90 32,1 77,9 
 1,51-2,00 arası 46 16,4 94,3 
 1,50 ve daha az 16 5,7 100,0 
 Total 280 100,0  

 

Kitap okuma düzeyleri açısından öğrencilerin % 20’sinin iyi düzeyde kitap okudukları, % 

56,8’inin orta düzeyde kitap okudukları, %23,2’sinin ise kitap okuma alışkanlığının zayıf olduğu 

görülmektedir. 

TABLO5:KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA GÖRE KATILIMCILAR 

Kitap Okuma Durumu Frequency ValidPercent CumulativePercent 
 - Kitap kurduyum 19 6,8 6,8 

- İyi bir okuyucuyum 37 13,2 20,0 
- Ortalama bir okuyucuyum 159 56,8 76,8 
- Pek fazla kitap 
okuyamıyorum 65 23,2 100,0 

- Total 280 100,0  

 

Öğrencileri %63,6’sı kendisini herhangi bir sanat dalında başarılı bulmazken, %36,42’si ise 

başarılı bulmaktadır. 

TABLO6:SANAT DALINDA BAŞARI DURUMUNA GÖRE KATILIMCILAR 

Sanatta Başarı Frequency ValidPercent CumulativePercent 
Valid Evet 102 36,4 36,4 

Hayır 178 63,6 100,0 
Total 280 100,0  

 
Öğrencilerin % 55,7’si kendini sosyal derslerden başarılı olduğunu düşünürken %44,7’sinin 

sayısal derslerden başarılı bulmaktadır. 

Tablo7: Daha Çok Başarılı Olunan Derse Göre Katılımcılar 

Başarılı Olunan Dersler Frequency ValidPercent CumulativePercent 
Valid Sayısal Dersler 124 44,3 44,3 

Sosyal Dersler 156 55,7 100,0 
Total 280 100,0  
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Tablo-8’de yer alan grupların değişkenler açısından görünümü incelendiğinde 2. Sınıfların her 

iki değişken için de daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılıkta okulda 

verilen mesleğe yönelik eğitimde aldıkları çatışma yönetimi, müzakere teknikleri, iletişim becerileri, 

kişilerarası ilişkiler, empati, liderlik gibi konulardan oluşan duyuşsal alan konuların etkili olduğu 

değerlendirilmektedir. 

TABLO 8: DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GRUP İSTATİSTİKLERİ 

 Sınıf N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
CATYONGEN 1.sinif 136 3,5427 ,56633 ,04856 

2.sinif 144 3,7241 ,51340 ,04278 
DUYZEKGEN 1.sinif 136 3,6647 ,60531 ,05191 

2.sinif 144 3,7714 ,57908 ,04826 

 

5.2. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ: 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçilmeden önce değişkenlere ilişkin ortalamaları 

incelemekte fayda bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda araştırma ölçeğinde yer alan değişkenlerden 

Çatışma Yönetimi ve alt faktörlerine ilişkin ortalamalar görülmektedir. Çatışma Yönetiminin Genel 

ortalaması 3.64’dir.  

TABLO8: ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORTALAMALARI 

 
 

N 
Statistic 

Range 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean Std. 
Deviation 
Statistic 

Variance 
Statistic Statistic 

Std. 
Error 

CATYONGEN 280 3,76 1,24 5,00 3,6360 ,03265 ,54639 ,299 
         

 
Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan değişkenlerden Duygusal Zekâ ve alt faktörlerine 

ilişkin ortalamalar görülmektedir. Duygusal Zekânın Genel ortalaması 3.72’dir. Alt faktörlerden en 

yüksek ortalamaya sahip faktör 3.86 ile iyimserliktir. İyimserlik faktörünü 3,68 ile duyguların ifadesi 

alt faktörü, 3,41 ile duygulardan faydalanma alt faktörü takip etmektedir.  

TABLO 9: DUYGUSAL ZEKÂ ORTALAMALARI 

 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
DUYZEKGEN 280 3,81 1,19 5,00 3,7196 ,03546 ,59331 ,352 
IYIMSERLIK 280 4,00 1,00 5,00 3,8580 ,04119 ,68929 ,475 
DUYGFAY 280 4,00 1,00 5,00 3,4101 ,04319 ,72267 ,522 
DUYGÝFADESI 280 4,00 1,00 5,00 3,6770 ,04193 ,70163 ,492 
Valid N (listwise) 280        
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Tablo-10’da ise değişkenlere ait genel ortalamalar, bireylerin öğrenim gördükleri sınıflara göre 

görülmektedir. Araştırmada ortalamalar açısından beklenti; her iki ölçek için de ikinci sınıflarda 

ortalamanın yüksek olmasıdır. İkinci sınıflara ait ortalamaların her iki ölçek için de yüksek olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeninin okulda verilen duyuşsal alan eğitimlerinin yoğun olarak uygulanması 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın bu aşamasında hipotez testlerine geçilmiştir. Hipotez testi yapılmadan önce 

değişkenler arası korelasyonlara bakılmıştır. Aşağıdaki korelasyon tablosu incelendiğinde; çatışma 

yönetimi ile duygusal zekâ arasında orta düzeyde bir ilişki (r=0.476) söz konusu olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca duygusal zekânın alt boyutlarından iyimserlik ile çatışma yönetimi arasında 

orta düzeyde ilişki (r=0,632), duyguların ifadesi ile çatışma yönetimi arasında da orta düzeyde bir 

ilişki (r=0,293) olduğu tablodan görülmektedir. Duygulardan faydalanma ile çatışma yönetimi 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (r=0,045). 

TABLO 10: DEĞİŞKENLERİN SINIFLARA GÖRE ORTALAMALARI 

 SINIFLAR DUYGUSAL ZEKÂ ÇATIŞMA YÖNETİMİ 
1.sinif Mean 3,6647 3,5427 
 Std. Deviation ,60531 ,56633 
 Variance ,366 ,321 
 Std. Error of Mean ,05191 ,04856 
2.sinif Mean 3,7714 3,7241 
 Std. Deviation ,57908 ,51340 
 Variance ,335 ,264 
 Std. Error of Mean ,04826 ,04278 
Total Mean 3,7196 3,6360 
 Std. Deviation ,59331 ,54639 
 Variance ,352 ,299 
 Std. Error of Mean ,03546 ,03265 

 
TABLO 11: DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ KORELASYONLAR 

  DUYZEKGEN IYIMSERLIK DUYGFAY 
DUYGÝFA
DESI CATYONGEN 

DUYZEKGEN PearsonCorrelation 1 ,888(**) ,570(**) ,907(**) ,476(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 280 280 280 280 280 

IYIMSERLIK PearsonCorrelation ,888(**) 1 ,273(**) ,661(**) ,632(**) 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 280 280 280 280 280 

DUYGFAY PearsonCorrelation ,570(**) ,273(**) 1 ,518(**) ,045 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,449 
N 280 280 280 280 280 

DUYGÝFADESI PearsonCorrelation ,907(**) ,661(**) ,518(**) 1 ,293(**) 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 280 280 280 280 280 
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CATYONGEN PearsonCorrelation ,476(**) ,632(**) ,045 ,293(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,449 ,000  
N 280 280 280 280 280 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Değişkenler arasında ilişki tespit edilmesi nedeniyle regresyon analizine geçilmiştir. 

Hipotezlerin test edilmesi için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıdaki tablolarda duyguların 

ifadesi ve iyimserlik alt faktörlerinin % 43’ünü (R2=0,431) açıkladığı görülmekte olduğundan çatışma 

yönetimini pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Ancak, duygulardan faydalanma değişkeninin p 

değeri 0,177 olduğundan çatışma yönetimi üzerinde bir yordama gücü bulunmamaktadır. 

TABLO 12: MODELİN ÖZETİ 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
theEstimate 

1 ,657(a) ,431 ,425 ,41421 

a  Predictors: (Constant), DUYGÝFADESI, DUYGFAY, IYIMSERLIK 

TABLO 13: REGRESYON TABLOSU 

 

a  DependentVariable: CATYONGEN 

Hatırlanacağı üzere araştırma hipotezleri H1: Genel Duygusal zekâ seviyesi çatışma 

yönetimini pozitif yönde yordamaktadır,H2: Duygusal zekânın duygulardan faydalanma faktörü 

çatışma yönetimini pozitif yönde yordamaktadır, H3: Duygusal zekânın duyguların ifadesi faktörü 

çatışma yönetimini pozitif yönde yordamaktadır, H4: Duygusal zekânın iyimserlik faktörü çatışma 

yönetimini pozitif yönde yordamaktadır şeklindeydi. Yapılan regresyon analizi sonrasında; 

H1 hipotezi; Genel Duygusal Zekâ seviyesi çatışma yönetimini pozitif yönde yordadığından 

kabul edilmiş, 

H2 hipotezi; Duygusal Zekânın duygulardan faydalanma faktörü çatışma yönetimini 

yordamadığından reddedilmiş,  

H3 hipotezi; Duygusal Zekânın duyguların ifadesi faktörü çatışma yönetimini pozitif yönde 

yordadığından kabul edilmiş, 

 
 

UnstandardizedCoefficient
s 

StandardizedCoe
fficients t Sig. 

B Std. Error Beta Zero-order Partial 
 (Constant) 1,978 ,164  12,076 ,000 
 IYIMSERLIK ,611 ,048 ,770 12,661 ,000 
 DUYGFAY -,055 ,040 -,072 -1,355 ,177 
 DUYGÝFADESI -,139 ,053 -,179 -2,613 ,009 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

385  

H4 hipotezi; Duygusal Zekânın iyimserlik faktörü çatışma yönetimini pozitif yönde 

yordadığından kabul edilmiştir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada genel olarak Genel Duygusal Zekâ seviyesinin çatışma yönetimi üzerinde 

pozitif yönde etkili olduğu, Duygusal Zekânın; duygulardan faydalanma faktörünün çatışma yönetimi 

üzerinde etkisi olmadığı, Duygusal Zekânın duyguların ifadesi faktörünün çatışma yönetimini pozitif 

yönde etkilediği, Duygusal Zekânın iyimserlik faktörünün çatışma yönetimini pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Ayrıca, duygusal zekâ düzeylerinin ortalama farkları öğrenim görülen sınıflar 

açısından anlamlı bir fark olarak tespit edilmiş iken çatışma yönetimi düzeyi açısından öğrenim 

görülen sınıfın anlamlı bir fark oluşturmadığı anlaşılmıştır.  
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FAALİYETLERİ 
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AGRICULTURAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
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Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi Bölümü, Bursa 
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ÖZET 

Osmanlı yönetimi, Hudȃvendigȃr Vilȃyeti dâhilinde yapılan tarımsal faaliyetlerdeki verimliliği 
artırmak, yerli halka ve tarımsal faaliyetlerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere, modern tarım metotlarını 
uygulamalı olarak öğretmek amacıyla; Bursa’da bir tarım okul kurulması yönünde karar aldı. Bu karar 
gereğince; “Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat-ı Ameliyât Mektebi” ismiyle kurulan okul, 20 Mart 1891 tarihinde 
eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Mesleki ve teknik alanda eğitim veren okul, açıldığı ilk yıllarda Ticaret ve 
Nâfıa Nezâretine bağlı bir statüdeyken, 1893 yılında yeni kurulmuş olan Orman, Maâdin ve Zirâat Nezâreti’ne 
bağlandı ve faaliyetlerine bu nezaretin denetimi altında devam etti. Okulun eğitim süresi üç yıldı ve ilk 
mezunlarını da 1894 yılında verdi. Okul yönetiminin kararı gereğince, 1899 (veya 1900) yılında ayrı bir binada 
faaliyet göstermek üzere; “Harir Dârüttahsili” adıyla bir böcekçilik bölümü açıldı. Bölüm, yaz aylarında da 
okulda ipek böceği yetiştiriciliği üzerine kurslar düzenledi. 

Ziraat mektebi, öğrenci yetiştirmek yanında, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan yöre halkına 
yeni bilimsel bilgiler içeren modern tarım yöntemlerini öğretmeyi de kendisine bir vazife olarak gördü. Bu 
amaçla Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmelerinde; “Takvim-i Zirâi” başlığı altında bir bölüm oluşturularak, yörenin 
iklimi ve coğrafi konumu başta olmak üzere pek çok bilimsel bilginin paylaşımı yapıldı. Okulun buna ek olarak; 
kendi bünyesinde kurduğu deneme çiftliklerinde yüksek verim sağlayan tohumlar yetiştirmek veya mevcut 
olanları ıslah etmek, pek çok tarımsal ve hayvansal ürün elde ederek yöre halkının beğenisine sunmak ve 
damızlık hayvan yetiştirerek çevre köylülere dağıtmak gibi birçok faaliyet alanı bulunmaktaydı. 

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ziraat okulunun fiziki durumu 
iyileştirilerek özgün yapısı korundu. Okul günümüzde “Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi” 
adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bursa, Hudȃvendigȃr, Ziraat Mektebi, Harir Dârüttahsili, Osmanlı Dönemi Ziraat 
Mektepleri, Ziraat, Osmanlı Dönemi Ziraat, Bursa’da Ziraat. 

ABSTRACT 

The ottoman administration made a decision in the direction of establishing an agricultural school in 
Bursa in order to increase productivity in agricultural activities performed within the boundaries of 
Hudȃvendigȃr Vilȃyet and teach modern agricultural methods practically to local people and students who 
wanted to specialize in agricultural activities. In accordance with this decision, the school established under the 
name of “Hudâvendigâr Hamidiye Agricultural Vocational High School” started its educational activities on 20th 
March, 1891. While the school giving education in vocational and technical areas was connected to the Ministry 
of Trade and Public Works in the first years of education, it was connected to the newly founded Ministry of 
Forest, Mines and Agriculture in 1893 and continued its activities under the supervision of this ministry. The 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

389  

study period of the school was three years and gave its first graduates in 1894. As required by the decision of the 
school administration, to give education at a separate building, an entomology department was opened under the 
name of “Harir Dârüttahsili” in 1899 (or in 1900). The department organized courses on silkworm rearing at the 
school in summer months. 

Besides training students, the agriculture school took it upon itself to teach modern agricultural methods 
to local people making a living from agriculture and livestock breeding including new scientific knowledge. For 
this purpose, by creating a section under the title of “Takvim-i Zirâi” in Hudâvendigâr Vilȃyet Sâlnâmes, many 
kinds of scientific information about mainly climate and geographical position of the region were shared. In 
addition to this, the school performed in many areas such as cultivating high-production seeds in the 
development farms which it established within its own body or rehabilitating existing ones, producing many 
kinds of agricultural and animal products and presenting to the taste of the local people and raising breeding 
animals and distributing to nearby villages. 

In the Republican Period, the original structure of the agriculture school was preserved by improving 
the physical conditions of the school continuing its educational activities. Today, the school continues its 
activities under the name of “Bursa Agricultural Technical High School and Agricultural Vocational High 
School”. 

Key Words: Bursa, Hudȃvendigȃr, Agricultural School, Harir Dârüttahsili, Ottoman Period Agricultural 
Schools, Agriculture, Ottoman Period Agriculture, Agriculture in Bursa. 

 

 

1.GİRİŞ 

Osmanlı Devleti için tarım önemli bir faaliyet alanı olup iktisadi alanın merkezinde yer 

almaktaydı. Bununla beraber Anadolu’da ilkel metotlarla tarım yapılmaktaydı (Yıldırım, 2008, 24, 

s.224). Hal böyle olunca, üretim düzeyleri de düşük seviyelerde kalmaktaydı. Tarımda yeni teknikler 

kullanılarak yüksek verim elde etme düşüncesi ancak 19.yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru ortaya 

çıktı. Bu düşüncenin bir yansıması olarak, 16 Ocak 1846 tarihinde müstakil olarak Ziraat Nezareti 

kuruldu1 (Yıldız, 2012, 5(4), s.294) ve bir yıl sonra da başkent İstanbul’da bir ziraat okulu açılması 

gündeme geldi. Açılacak olan ziraat okulu, teorik ve pratik eğitimi birlikte verecekti. Avrupa’dan yeni 

tarım usullerini gösteren yayınlar getirilip çevirisi yapılacak ve bu okulun öğrencilerine uygulamalı 

olarak öğretilecekti. Osmanlı yönetimine düşen görev de ziraat okulu mezunlarını ülkenin dört bir 

yanına göndererek ilkel tarımın sonlandırılmasını sağlamak olacaktı. Tüm bu amaçlar doğrultusunda 

1847 yılında, İstanbul Yeşilköy’de; “Ziraat Talimhanesi” ismiyle bir ziraat okulu açıldı. Büyük 

beklentilerle açılan okul, istenilen hedefleri yerine getiremeyince 1851 yılında kapatıldı (Keskin, 2010, 

28, s.89). Osmanlı yönetimi, okulun bu başarısızlığına rağmen, modern tarım tekniklerini kullanma 

düşüncesinden vazgeçmedi. Neticede 1870 yılında, İstanbul Küçükçekmece Ayamama Çiftliği’nde, 

                                                                 
1Osmanlı yönetimi; “yapacağı yatırımlar için büyük meblağlar gerektiği ve bunun ancak uzun vade de 

gerçekleşebileceği” gerekçesiyle, Ziraat Nezareti’ni kurulduktan dört ay sonra Ticaret Nezareti ile birleştirdi 
(Çeşme, 2014, 15 (2), s.40). 
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bir ziraat okulu gibi faaliyet gösterecek olan numune çiftliği kuruldu. Bu okul, daha önce kurulmuş 

olan ziraat mektebinden farklı olarak, Anadolu’dan getirdiği öğrencilerine iki yıl teorik ve pratik 

eğitim verdikten sonra, mezun olan öğrencilerini tekrar geldikleri vilayetlere göndererek, taşrada 

modern ziraat yapılmasını amaçlamaktaydı (Demirel, Doğanay, 2011, 21, s.188). Bu iki okulun 

ardından; 1877 yılında Edirne’de ve 1889 yılında da Selanik’te birer ziraat okulu açıldı2. Bu 

çalışmada; sözü edilen ziraat okullarından sonra Bursa’da açılmış olan; “Hudâvendigâr Hamidiye 

Ziraat-ı Ameliyât Mektebi” nin kuruluşu, gelişimi ve eğitim-öğretim faaliyetleri ele alınıp 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

2.Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat-ı Ameliyât Mektebi 

Osmanlı yönetimi, ülkenin taşra kentlerinde tarımsal verimliliği artırmak için, çağın 

gerektirdiği modern metotlarla tarım yapılmasını öngören bir anlayış benimsemişti. Bu anlayışın bir 

yansıması olarak merkezi yönetim; ziraat mektebi bünyesinde kurulacak olan deneme çiftlikleri 

aracılığıyla vilâyet dâhilinde tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere, modern tarım tekniklerini 

uygulamalı olarak öğretmeyi hedeflemekteydi (Çiftçi, 2009, s.303). Tüm bu anlayış ve hedefler 

doğrultusunda merkezi yönetim, 1887 yılında, Hudâvendigâr Vilâyeti’nin merkezi olan Bursa’da, bir 

ziraat okulu açılması yönünde karar aldı. Bu karar doğrultusunda, ziraat mektebinin yapımı için uygun 

bir arazi arayışı içine girildi. Neticede Bursa-Mudanya yolu üzerinde, Bursa şehir merkezinden 8,5 km 

uzaklıkta, Geçit denilen mevkide istenilen ölçülerde arazi tespit edildi. Sözü edilen arazi, Bursa 

Hamitler Köyü’nden, Topaloğlu Mehmet Ağa (Akkılıç, 2002, 4, s.1766) ile Bilâd-ı Yunus Köyü’nden 

Pamir ailesine aitti. Her iki aile de devlete olan aşar borcunu ödemediğinden, 26.000 dönümlük arazi 

devlet tarafından 1890 yılında kamulaştırılmıştı (Koca, 2010, s.23). 7 Mart 1890 tarihinde 

kamulaştırılan bu arsa üzerinde, ziraat mektebi için yapılacak binanın temel atma töreni 

gerçekleştirildi (Kepecioğlu, 2009, 4, s.280). Osmanlı yönetimi, Bursa Maarif Müdürlüğü’ne, inşaat 

için tahsis edilen miktarın yetersiz olduğu anlaşılınca eksik olan meblağın Ziraat Bankası şubelerince 

karşılanması uygun görüldü (BOA, MV, 58/46, 27 Sefer 1308). Bununla birlikte Ziraat Bankası’ndan 

elde edilecek gelirin de yeterli olmayacağı anlaşıldığından; okul binasının ve çiftliğin yapım ücretleri 

ile okula ilk yıl alınacak öğrencilerin masraflarının, Hisse-i Menafi’den ödenmesi konusunda, Osmanlı 

yönetimi bir karar aldı (BOA, MV, 65/29, 7 Zilkade 1308). 

Ziraat okulu, 20 Mart 1891 tarihinde; “Hudâvendigâr Nümune Çiftliği Ziraat Mektebi”3 

ismiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı4 (Akkılıç, 2002, 4, s.1380; Hudâvendigâr Vilâyeti 

                                                                 
2“1910 yılında Adana, Ankara, Bursa, Selimiye ve Selanik’te olmak üzere beş tane Ziraat Ameliyat 

Mektebi vardır. 1911 yılında; Siroz, Manastır, Kosova, Kastamonu, Trablusgarp, Sivas, Erzurum ve 
Halep’tekilerle beraber mektep sayısı 12’ye yükselmiştir” (Şişman, 2008, 1(1), s.39). 

3 Okulun ismi, çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde kullanılmıştır: Zirâat Ameliyât Mektebi, Bursa 
Hamidî Zirâat Ameliyât Mektebi, Hudâvendigâr Zirâat Mektebi ve Numune Çiftliği, Bursa Zirâat Mektebi, 
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Sâlnâmesi, H.1325, s.337). Yapılan okul binaları haricinde, okulun 956 dönüm arazisi de 

bulunmaktaydı (Kepecioğlu, 2009, 4, s.280). 

Okul binasının içinde; iki katlı ana bina, bu binanın arka tarafında bir yatakhane, ahırlar, 

süthane ve bu binalara ait gerekli yapılar bulunmaktaydı (Çiftçi, 2009, s.293).  Okulda ziraat ile ilgili 

öğrenilen temel bilgiler yanında, okula bağlı numune çiftliklerinde uygulamalı olarak da eğitim 

verilmekteydi. Okulun üç yıllık eğitim vermek üzere kurulduğu ve rüşdiyye ile idâdî arasında bir 

eğitim verdiği anlaşılmaktadır (BOA, MF.MKT, nr.1103/62, 7 Sefer 1327)5. 

2.1.Okulun Fiziki Gelişimi 

Okul, meslekî ve teknik alanda eğitim verdiği için, kuruluşunda ve ilk yıllarında Ticaret ve 

Nâfıa Nezâretine bağlandı.1893 yılında, yeni kurulan Orman, Maâdin ve Zirâat Nezâreti’nin 

bünyesinde yer aldı ve faaliyetlerine bu şekilde devam etti (Çiftçi, 2009, s.296). Ziraat okuluna, 

Hudâvendigâr Vilâyeti halkının yoğun ilgi göstermesi üzerine, okul binasının genişletilmesine karar 

verildi. Bu amaçla vilâyet yöneticileri, 29 Mayıs 1893 tarihinde Maarif Nezâreti ile bir görüşme 

yaptılar. Bu görüşme neticesinde; okul binasının 60 öğrenci kapasitesine ulaştırılması kararlaştırıldı 

(Kepecioğlu, 2009, 4, s.280). Bu karar uyarınca; halkın ileri gelenlerinden Hacı Latif Bey’in 

başkanlığında bir komisyon oluşturuldu (Bursa gazetesi, H.1311, nr.129, s.3). Komisyon, bu iş için 

ayrılmış 3000 liranın, 2448 lirasını harcayarak, okul için ihtiyaç duyulan; hangar, ağıl ve muhafaza 

duvarı, önü balkonlu koğuş, odalar ve kimyahane bölümünün yapılmasını sağladı (Hudâvendigâr 

gazetesi, 1312, nr.1606, s.2). Okul yeni haliyle 16 Temmuz 1893 tarihinde açıldı (Kepecioğlu, 2009, 

4, ss.280-281). 1895 yılında da okul arazisinin genişletilmesi amacıyla 30 dönümlük bir arazinin 

istimlâk edilme işlemi başlatıldı. İstimlâk edilecek arazinin değeri ve arazi sahipleri gazete yoluyla 

ilan edilerek müracaatları istendi. İlanda şöyle denilmekteydi: (Hudâvendigâr gazetesi, H.1312, 

nr.1624, s.4) 

“Bâ irâde-i seniyyye cenâb-ı padişâhî Bursa'da mü’esses olan Numûne Ziraat Mektebi arâzisinin tevsî‘i 
zımnında ashâbından istimlâk-ı emlâk kararnâmesine tevfîken ahz ve mübâya‘ası karargîr olup evvelce dahi i‘lân 
olunan arâzîden bâlâda muharrer olan arâzî ashâbı şimdiye kadar gelüp matlûb olan arâzîlerine takdîr olunan 

                                                                                                                                                                                                           
Zirâat ve Orman Ameliyât Mektebi. II.Abdülhamid’in tahta çıkmasından sonra  kendisine atfen “Hamidiye” 
kelimesi  eklenerek, “Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi” ne dönüştürüldü. II.Abdülhamid’in 
tahttan indirilmesinden sonra da “Bursa Mıntıka Ziraat Mektebi” ismini aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra 
okulun adı; Bursa Zirâat Mektebi (Çiftçi, 2009, s.292; Akkılıç, 2002, 4, s.1767) oldu. 

4“Bursa’dan Konya’ya Seyahat” isimli kitabında Mehmed Ziya, okul binasının kırmızı tuğladan 
yapıldığını bildirmektedir (Mehmed Ziya, 2008, ss.44-45). 

5 Arşiv belgesinden anlaşıldığına göre; Hudâvendigâr Hamidiye Zirâat Mektebi’nden mezun olan Aristo 
isimli şahıs Dersaâdet’e başvurarak bir okula kaydını yaptırmak istemiş fakat bitirdiği okulun bir idâdî olmadığı 
gerekçesiyle başvurusu kabul edilmemiştir. 
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kıymeti alup ikrâr-ı mu‘âmelesini icrâ ettirmemelerine ve arâzî-i mezkûrenin ise lüzûmuna mebnî takdîr olunan 
bâlâda muharrer kıymeti alup ashâbının hemen ikrâr-ı mu‘âmelesini îfâ etmeleri istimlâk-ı emlâk 
nizamnâmesinin on üçüncü maddesi mûcebince i‘lân olunur.” 

Bu ilan gereğince hazırlanmış olan tablo da aşağıdaki şekliyle verilmişti: 

Tablo No:1 

Numûne Ziraat Mektebi (Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat-ı Ameliyât Mektebi) Arâzîsi İstimlak 

İlânı 

Beher dönümü 
Guruş 

Mikdâr 
Dönüm 

Esâmî-i ashâb-ı arâzî 
(Arazinin sahibi olan kişi) 

Takdîr olunan kıymet 
Guruş 

240 22 Nâmık Paşa merhûmun veresesi arâzîsi 5280 
240 8 Hamidler Karyesi’nden Râşid Pehlivan 1920 
                                                                                       Toplam 7200 

 

2.2.Okula Öğrenci Kabulü ve Sınıf Mevcutları 

Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat-ı Ameliyât Mektebi’ne ilk yıl alınacak öğrencilerin 

masraflarının Hisse-i Menafi’den, sonraki yıllarda da Ziraat Bankası şubeleri tarafından karşılanması 

konusunda, Osmanlı yönetimi bir karar aldı (BOA, MV, 65/29, 7 Zilkade 1308). Öğrencilerin 

evlerinden okula kadar olan yol masrafları da, yine öğrencilerin bağlı bulundukları kazalarda bulunan, 

Ziraat Bankası şubeleri tarafından karşılandı (Düstur, 1939, Birinci Tertib, 6, s.920). 

Osmanlı yönetimi, ziraat mektebleri için 12 Recep 1308 tarihli “Nazarî ve Amelî Hamidiye 

Ziraat Mektebleri Nizamnamesi” ni hazırladı6. Bu nizamnameye göre; okula alınacak öğrencilerin 

çiftçi çocuğu olması ve vilâyete bağlı ilçe ve kazalarda ikâmet ediyor olmaları gerekiyordu. 

Öğrencilerin okula kabul yaşları on beş yaşından aşağı yirmi yaşından yukarı olmayacaktı. Okulun 

eğitim süresi ve öğrenci alımı ile ilgili de şu ifadeler yer almaktaydı: (Düstur, 1939, Birinci Tertib, 6, 

ss.918-919). 

 “Ziraat mekteblerinin müddeti tahsiliyesi ileride görülecek lüzuma göre tezyidi caiz olmak üzere 
şimdilik üç senedir. Her vilâyetin mülhakatına nisbetle leylî ve dâhilî olarak bilâ ücret alınacak 
talebenin adedi Ziraat Nezareti tarafından tayin ve beher sene sülüsü nisbetinde talebe kayıd ve kabul 
olunarak mektebin üç sınıfı ikmal olunduktan sonra her sene başehadetname çıkacak talebenin yerine 
kezalik sülüs nisbetinde muceddeden talebe kayıd ve kabul olunacaktır. Dâhilî ve leylî olan talebeden 
maada mektebin vüs'ati derecesinde bilâ ücret haricî ve neharî ve talebe dahi kabul olunabilecektir.” 

Vilâyet salnâmesinde verilen bilgiye göre; Hudâvendigâr Hamidiye Ziraat-ı Ameliyât Mektebi 

başlangıçta altmış öğrenci kapasiteli olarak planlanmıştı. Üç yıllık öğretim süresini tamamlayıp mezun 

                                                                 
612 Recep 1308 tarihli “Nazarî ve Amelî Hamidiye Ziraat Mektebleri Nizamnamesi” için Ek No:1’e 

bakınız. 
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olanlara diplomalarının yanında bir miktar da para verilmekteydi (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i 

Resmîsi, H.1310, ss.483-484). Osmanlı yönetimi böylelikle mezun olan öğrencilerin kendi 

bölgelerinde kalarak, tarımsal faaliyetlere devam edip, bu yolla bölgesel kalkınmayı 

gerçekleştirmelerini hedeflemekteydi. 

H.1317 (M.1899/1900) yılında ziraat mektebine bağlı olarak, ayrı bir binada “Harir 

Dârüttahsili” adıyla bir böcekçilik bölümü açıldı. Ziraat mektebi öğrencileri bu bölümde teorik ve 

uygulamalı olarak eğitim almaktaydı (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi,H.1325, s.338). 

1894 yılında da okul ilk mezunlarını verdi (Koca, 2010, s.23). Okulun bazı yıllara ait toplam 

öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir: 

TABLO NO:2 

Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmelerine Göre Okuldaki Toplam Öğrenci Sayıları7 

 

SÂLNÂME TARİHİ 
(HİCRİ) 

SÂLNÂME TARİHİ 
(MİLADİ) 

TOPLAM ÖĞRENCİ 
SAYISI 

1310 1892-1893 17 
1316 1898-1899 63 
1317 1899-1900 60 
1318 1900-1901 60 
1319 1901-1902 60 
1320 1902-1903 68 
1321 1903-1904 87 
1322 1904-1905 70 
1323 1905-1906 60 
1325 1907-1908 60 

 
2.3.Ziraat Mektebinin Faaliyetleri 

Ziraat okulu öğrencileri kendi alanlarında pek çok ürün ortaya koymaktaydı. Okula bir ziyaret 

gerçekleştirmiş olan Mehmed Ziya, bu ürünlerden bazılarını tatmış ve taze tereyağı ile peynirin çok 

güzel olduğunu ifade etmiştir (Mehmed Ziya, 2008, s.79). Öğrenciler bu ürünleri şehirde açılan 

sergiler vasıtasıyla da Bursa halkına sunmaktaydı. Bursa Sergisi’ne katılan okulun,  ipekçilik 

bölümünde dokunan bir dizi halı sergilenmiştir. Bulgaristan’dan gelip sergiyi ziyaret eden Petır 

Daskalov, bu halıların Ermenilere ait bir fabrikada dokunduğunu ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
                                                                 

7Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, Bursa, H.1310, s.135; H.1316, s.435; H.1317, s.331; 
H.1319, s.338; H.1320, s.84; H.1321, s.354; H.1322, s.330; H.1323, s.342; H.1325, s.340. (Çiftçi, 2009, s.307; 
Önel, 2010, ss.27-30). 1904 yılında okulun 78 öğrencisi vardı (Üsküdari, 1972, s.135). Hasan Tâib Efendi de 
1905 yılında yayınladığı hatıratında, okulun yatılı öğrenci sayısını 63 olarak vermektedir (Hasan Tâib Efendi, 
2007, s.52). 
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gördüğünü söylemektedir (Daskalov, 2009, s.103). Bir diğer Bulgar ziyaretçi Bulgar Vasil Kinçov da 

ziraat okulunda yaz aylarında ipek böceği kursu düzenlendiğini ifade etmektedir (Kinçov,1899, s.82)8. 

Ziraat okulunun faaliyet gösterdiği yıllarda, hayvancılık alanında ve kaliteli üretimin 

gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu başarı, bölgenin iç pazarlarına da yansımış ve bölgede kurulan 

panayırlarda, okulun ürettiği tarımsal ürünler yer almıştır (Oğuzoğlu, 2010, s.6). 

Bursa Hamidî Zirâat Ameliyât Mektebi İdâresi, bölge çiftçilerine yardımcı olmak amacıyla 

1324 ve 1325 yılına ait Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmelerinde; “Takvim-i Zirâi” başlığı altında bir 

bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde; tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerin aylık olarak yapması gerekli 

faaliyetler hakkında bilimsel bilgiler verilmiştir (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, H.1324, 

ss.46-73; H.1325, ss.93-141). 

Okul arazisinin bir kısmı bağlık, dutluk ve gül dikeni dikmek üzere ayrıldığı bilgisi 1898 

tarihli bir raporda yer almaktadır (Üsküdari, 1972, s.136). Raporda sözü edilen bu dutluk alanlarda 

yetiştirilen dut fidanları, Bursalı üreticilerin ihtiyacını giderdiği gibi ülkenin çeşitli bölgelerine de yüz 

binlerce dut fidanı gönderilmiştir (Hudâvendigâr Vilâyet Sâlnâmesi, H.1325, s.338). Okulun çalışma 

faaliyetlerine bakıldığında mevsimine ve ayına göre değişiklik göstermekle beraber; Çift işleri, el 

işleri, ekim ve dikim işleri, çayır ve meralar, bağcılık, böcekçilik ve dutçuluk, meyve ağaçları, 

ormancılık, ehlileştirilmiş hayvanlar, kümes hayvanları, arıcılık, sebzecilik, çiçekçilik, koşu işleri, 

ürün ve meyve toplama, hasat, sulama, süthane ve mahsulât faaliyetleri görülmektedir (Oğuzoğlu, 

2010, ss.7-19). 

Okul, açıldığı tarihten itibaren modern usullere önem vermiş ve ziraat konusunda Avrupa’daki 

bilimsel gelişmeleri takip etmeye çalışmış ve hatta Avrupa’dan pulluk olarak ifade edilen demir 

tekerlekli bir saban dahi getirtmiştir (Üsküdari, 1972, s.136). Avrupa’dan alanında uzman kişilerin 

okula kazandırılıp, okul kalitesinin artırılması da hedeflenmiştir. Bu amaçla Türk yetkililer 

İngiltere’nin Londra’da bulunan Türk Büyükelçiliği ile temasa geçmişlerdir. Elçilikten alınan yanıtta 

ziraat alanında uzman kişilerin bulunabileceğini ve bu kişilerin Bursa’ya gelmek için ne gibi isteklerde 

bulunacaklarının araştırılıp bildirileceği ifade edilmiştir (BOA, Y.A.HUS, nr.220/13, 6 Ramazan 

                                                                 
8Abdülkadir Kadri’nin yayınladığı Bursa Rehberi’nde Bursa Ziraat Okulu’nun verdiği bir reklam 

bulunmaktadır. Bu reklamda Saray-ı Hümayun Tereyağı Müteahhidi Ahmed Cemal Bey (Saray Caddesi’nde 
Telgrafhane karşısında);“Hudâvendigâr Ziraat Meslek Lisesi’nin saf ve lezzetli sütleri yalnız bu işletmede 
satılır” denilmektedir. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan Ordusu tarafından yakılıp, yıkılan okul binası 
(Böcekhane dışında), Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşundan sonra, eski görünümüne uygun olarak yeniden 
yaptırılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra “Bursa Ziraat Mektebi” ismiyle anılan okul, bölgesinde çağdaş 
tarıma geçişin öncülüğünü yapmıştır. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin kuruluşunda da bir süre fakülte 
binası olarak hizmet vermiştir. Çeşitli tamirlerle günümüze gelen okul halen özgün yapısını korumakta ve 
“Tarım Lisesi” adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir (Abdülkadir Kadri, 2009, s.57; Akkılıç, 
2002, 4, ss.1766-1767; Kaplanoğlu, 2006, s.90). 
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1306). Bunun yanında okul yönetimi, Amerika ile bazı ülkelerden sebze tohumlarının getirilmesi 

konusunda da merkezi yönetimden talepte bulunmuştur (BOA, Y.EE, nr.46/8, 26 Ramazan 1310). 

Ziraat Mektebi, tarımsal alanda yetiştirdiği uzmanlar aracılığıyla bölge halkının zirai bilincini 

geliştirmeye çalışmaktaydı. Bu amaçla tarla ve bahçe bitkilerine ait tohumlar ıslah ve teksir edilmekte, 

damızlık hayvan yetiştirilerek bölgede bulunan köylülere verilmekteydi. Bursa Hamidî Zirâat 

Ameliyât Mektebi’nde dönemin en gelişmiş tarım teknolojisi uygulanmakta ve Bursalı çiftçilere 

modern tarım teknikleri uygulamalı ders olarak gösterilmekteydi (Erdönmez, 2003, s.32).Osmanlı 

yönetimi, tarımsal verimliliği gerçekleştirmek için Bursa ve kazalarına ziraat öğretmeni de 

göndermiştir. Gemlik’e gönderilen, Belçika Ziraat Okulu mezunu Pavlos Stamadiyadis 750 kuruş 

maaşla işe başlatılırken, Pazarköy’e gönderilen Halkalı Zirâat Mektebi'nden mezun Bünyamin Efendi 

de 500 kuruş ile işe başlatılmıştır (Hudâvendigâr gazetesi, nr.1974, 9 Şaban 1319, s.1). 

2.4.Ziraat Mektebi Hakkında Birtakım Eleştiriler 

Bursa Hamidî Zirâat Ameliyât Mektebi, şehirde görev yapan devlet memurlarının yanı sıra 

yerli ve yabancı birçok seyyah tarafından ziyaret edilmiştir. Sözü edilen devlet memurları veya 

seyyahlar daha sonra yazdıkları hatırat ve seyahatnamelerinde, ziraat mektebi hakkındaki izlenimlerini 

kaleme almışlar ve okul hakkında çeşitli olumlu-olumsuz görüşler sergilemişlerdir. Olumlu görüş 

sergileyen yerli seyyahlara; Mehmed Ziya ve İbnülcemal Ahmet Tevfik örnek olarak gösterilebilir. 

Mehmed Ziya, okulu ziyaret ettiği dönemde okul müdürü olarak görev yapan Nesib Bey’in, 

Mekteb-i Sultani mezunu olduğunu, tarlada ve uygulama bahçelerinde öğrencileriyle beraber 

çalıştığını ifade etmektedir (Mehmed Ziya, 2008, s.79)9. 

İbnülcemal Ahmet Tevfik de hatıralarında, okulun genel olarak temiz olup, ziyaret etmek 

isteyen herkese açık olduğunu belirtmekte ve ziyaretçi sayısının da oldukça fazla olduğunu dile 

getirmektedir. İbnülcemal yine hatıralarında; Okul çiftliğinde, evcil kuşların kalması, yağ çıkarılması 

gibi işler için ayrı bölümlerin düzenlendiğini, gül yağı üretildiğini ve okulda; saban, tarak türleri, 

tohum atmaya yarayan araba ile tereyağının suyunu almaya yarayan aletlerin bulunduğunu 

bildirmektedir (İbnülcemal Ahmet Tevfik, 2006, ss.38-39)10. 

                                                                 
9Mehmed Ziya, okula ait tarlaları gezerken ufak tefek bazı deniz hayvanları ile birtakım kemik 

kalıntılarına rastladığını bildirmiştir. Bir rivayete göre; okulun bulunduğu arazi bir zamanlar sularla kaplıydı ve 
suların çekilmesi ile de suda yaşayan hayvanlar ölmüştü. Sözü edilen kemik kalıntılarının da muhtemelen Nilüfer 
Çayı’nın getirdiği ölmüş hayvan artıkları olduğunu ifade etmektedir (Mehmed Ziya, 2008, ss.79-80) 

10Kâmil Kepecioğlu’nun hazırladığı Bursa Kütüğünde; okulun bulunduğu mevkiinin, Bursa Ovası’nın 
en iyi yeri olduğu bildirilmektedir (Kepecioğlu, 2009, 4, s.280). 
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Yabancı seyyahlardan olumlu görüş bildirenler arasında, Bursa’da açılan sergiyi ziyaret etmek 

için Bulgaristan’dan gelmiş olan Petır Daskalov’dur. Daskalov, Bursa Sergisi’ni ziyareti sırasında 

ziraat okulunun açtığı standı da gezmiş ve anılarında bu stantta; tahıl tohumları, meyve çekirdekleri ile 

karpuz iriliğinde birkaç patlıcanın da teşhir edildiğini bildirmiştir (Daskalov, 2009, s.102). 

Okulun bulunduğu alan ve faaliyetleri hakkında genelde olumlu görüşler bildirilmesine karşın, 

olumsuz görüş ifade edenler de bulunmaktadır. Çeşitli yönlerden olumsuz görüş bildirenler içinde 

daha önce de bahsedildiği üzere Hudâvendigâr Vilâyeti’nde, çeşitli dönemlerde vali olarak görev 

yapan Mehmet Tevfik Bey (Biren) ve Ebubekir Hâzım Tepeyran bulunmaktadır. Bu iki devlet adamı, 

devletin çeşitli üst kademelerinde ve ülkenin birçok yerinde çalışmış, bir dönem de Hudâvendigâr 

valiliği görevinde bulunmuş önemli kişiliklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin eleştirileri, bulundukları statü 

ve aldıkları görevler açısından dikkate alınıp, değerlendirilmesi gerekir. 

Mehmet Tevfik Bey’e (Biren) göre; Osmanlı Devleti’nin açmış olduğu bazı ziraat mektepleri  

(Konya ve Bursa gibi) verimli olmayan topraklar üzerinde inşa edilmiştir. Mehmet Tevfik Bey, 

Bursa’da nüfuzu olan bazı kişilerin ellerinde bulunan verimsiz toprakları (Konya’da da olduğu gibi) 

devlete sattıkları için, Bursa Ziraat Mektebi’nin çiftliğinin toprağının ürün yetiştirmek için uygun 

olmadığını ileri sürmektedir. Bu görüşünü desteklemek için de çiftlikte yetiştirilen armutların, çevre 

köylülerin yetiştirdiklerine oranla çok daha kötü olduğu görüşünü ortaya atmaktadır. Bursa Ziraat 

Mektebi müdürünün, okulun tecrübe tarlaları üzerine hazırlamış olduğu rapor, Mehmet Tevfik Bey’in 

bu iddiasını destekleyecek niteliktedir (Bursa Ziraat Mektebi’nin 1326-1327 Senesi Tecrübe 

Tarlalarının Natayicini Nubayin Raporu, H.1327, ss.1-9). Bu raporda şöyle denilmektedir: 

“İki senede bir çapalamakta olduğumuz tecrübelere nazari mektep arazisinin azot ve fosfor maddeleri 
noksan ve potas kâfi derecede olduğu anlaşılmıştır. Noksanları ilave etmek suretiyle yüksek derecede 
mahsul almaya muvaffak olunacağı geçen seneki raporumuzda gösterildiği gibi bu seneki tecrübe 
tarlalarımızın neticiyesini gösteren marbut cetvel dahi çok ve az ve aşikâr bir surette vaziyeti 
göstermektedir. 

Mehmet Tevfik Bey, ahırda damızlık olarak beslenen atların iyi cins olmalarına karşın 

hayvanların oldukça yaşlı olması ve boş yere masraf yapılarak beslenmelerini de eleştirerek, bu 

durumun nedenini okul müdürüne sorduğunu ve şu cevabı aldığını ifade etmektedir: “Bunları 

yenileyemiyoruz, elden çıkarmamıza da müsaade edilmiyor. Mektepte damızlık hayvan var diye 

boşuna besliyoruz” (Mehmet Tevfik, 1993, 1, s.376). 

Ebubekir Hâzım Tepeyran da hatıralarında, Sivas’taki Numune Çiftliği, Bursa’daki ziraat 

mektebi gibi değişik bölgelerde açılmış olan ziraat okullarının 25-30 yıl önceki (19.yüzyıl sonları ile 

20.yüzyıl başları) durumlarının çok vahim olduğundan bahsetmektedir. Örneğin Sivas veya Bursa’da 

bulunan ziraat okullarının çiftliklerinde köylülere örnek olarak sunulabilecek herhangi bir ürün 

yetiştirilmediği gibi, köylü halkın okulda yetiştirilen ürünleri beğenmeyerek alaycı bir tavır 
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takındıklarını ifade etmektedir. Ebubekir Hâzım Tepeyran, eleştirilerine devam ederek şöyle 

demektedir: (Tepeyran,1998, s.403). 

“Bu müesseselerin, o devirlerdeki hallerine nazaran bulundukları yerlerin ziraatçilerine nümune olmak 
suretiyle değil, bilakis hükümet memurlarının bir şey yapamayacaklarını halka fiilen göstererek kendi 
kendilerine terakki etmeye çalışmaktan başka bir selamet çaresi bulunmadığı kanaatini telkin suretiyle 
irşat etmek istedikleri sanılabilirdi”. 

Devlet Şûrası tarafından 29 Temmuz 1897 tarihinde, okulun yapısı, çalışmaları ve eksiklikleri 

üzerine bir rapor istenmesi üzerine, Bursa Ticaret Odası tarafından 15 Mart 1898 tarihinde bir toplantı 

düzenlenmiştir. Bu toplantıya düşünceleri alınmak üzere; Hasan Molla ve Muharrem Çavuş isimli iki 

köylü de çağrılmıştır. Köylüler; demir tekerlekli pulluk ve demir sapanın ziraat için elverişli olduğunu 

fakat bozulduklarında tamir edecek usta bulmakta güçlükle karşılaştıklarını, sığır hayvanlarının 

damızlığından istedikleri gibi yararlanamadıklarını, okula serbestçe giremediklerini, okulun başka 

araziye ihtiyacı olmadığını, okul arazisinin gerekli çalışmalar ile bire on beş derecesinde ürün 

alınabileceğini ifade etmişlerdir. Toplantıyı düzenleyen oda yetkilileri de bu fikirleri dikkate alarak, 

alet ve hırdavatın tamiri ve fenni tedbirler alınması hususunda vilâyetin bilgilendirilmesi yönünde bir 

karar almışlardır (Üsküdari, 1972, ss.135-136). 

SONUÇ 

Ziraat okulu, Bursa ve çevre köylerdeki çiftçileri modern tarım teknikleriyle tanıştırmış, 

yetiştirdiği öğrencileri ile bölgede çağdaş anlamda tarım yapılmasının öncülüğünü yapmıştır. Okul 

yaptığı faaliyetlerle yöre halkının takdirini kazanmıştır. Bununla beraber bilimsel veya bilimsel 

olmayan birçok olumsuz eleştiriye maruz kalmaktan da kurtulamamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ziraat okulunun fiziki 

durumu iyileştirilerek özgün yapısı korunmuştur. Okul günümüzde “Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve 

Tarım Meslek Lisesi” adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 
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EK NO:1 

 

NO: 212 — NAZARÎ VE AMELÎ HAMİDİYE ZİRAAT MEKTEBLERİ NİZAMNAMESİ 

12 RECEP 1308, 9 ŞUBAT 1306 

(DÜSTUR, BİRİNCİ TERTİB, 6, 919-923) 

 

BİRİNCİ FASIL 

Ziraat mekteblerinin sureti tesisi 

 

Madde 1.Fenni ziraatin nazariyat ve ameliyatını talim ve tedrise mahsus ve leylî olarak 

vilâyetlerde Hamidiye namile ziraat mektebleri ve nümune çiftlikleri tesis ve küşad olunacaktır. 

Madde 2.Ziraat mekteb ve çiftlikleri tesis olundukları vilâyat valilerinin nezareti ve ziraat 

müfettişlerinin teftişi tahtında bulunacaktır. 

Madde 3.Zikrolunan mekteblerde talebeye fenni ziraatin nazariyatı talim ve mezkûr 

çiftliklerde dahi ameliyatı irae olunacak ve çiftliklere ameliyat görmek üzere haricî talebe dahi kabul 

olunabilecektir. 

Madde 4.Ziraat mekteblerinin müddeti tahsiliyesi ileride görülecek lüzuma göre tezyidi caiz 

olmak üzere şimdilik üç senedir. Her vilâyetin mülhakatına nisbetle leylî ve dâhilî olarak bilâ ücret 

alınacak talebenin adedi Ziraat Nezareti tarafından tayin ve beher sene sülüsü nisbetinde talebe kayıd 

ve kabul olunarak mektebin üç sınıfı ikmal olunduktan sonra her sene başehadetname çıkacak 

talebenin yerine kezalik sülüs nisbetinde müceddeden talebe kayıd ve kabul olunacaktır. 

Dâhilî ve leylî olan talebeden maada mektebin vüs'ati derecesinde bilâ ücret haricî ve neharî 

ve talebe dahi kabul olunabilecektir. 
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İKİNCİ FASIL 

TALEBENİN ŞERAİTİ İNTİHAB VE KABULLERİ 

Madde 5.Ziraat mekteblerine kayıd ve kabul olunacak talebenin evvelâ tebaai devleti aliyeden 

olmaları saniyen mümkün olduğu mertebe çiftlik ve bağ ve bahçe ashabı veya çiftçi evlâdından ve 

ahlâkı hasene erbabından intihab olunmaları salisen on beş yaşından aşağı ve yirmi beş yaşından 

yukarı bulunmamaları rabian ilel ve emrazdan salim bulunmaları şarttır. 

Madde 6.Ziraat mekteblerinin senei tahsiliyesi teşrinievvelden bed' edip her sene tarihi 

mezkûrda yeni talebe kayıd ve kabul olunacak ve üç ay evvel ziraat müfettişlerinin takriri üzerine 

valiler tarafından kazalardan miktarı muayyen talebe istenilecektir. 

Madde 7.Makamı vilâyetten maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile vuku bulacak taleb 

üzerine derhal kaza merkezlerinde beşer azadan mürekkeb bir hey'eti intihabiye teşkil olunarak yevmi 

imtihan tayin ile beraber mektebe girmek için müracaat edeceklerin beşinci maddede muharrer evsafı 

haiz olmak şartile tezkerei osmaniyelerini mensub oldukları kasaba veya karyenin belediye veya 

ihtiyar meclisi tarafından bir kıt'a hüsnühal ve belediye tabibi tarafından sıhhat şehadetnamelerini ve 

mektebi gayri meşru bir sebeble terkeyledikleri halde yevmi duhullerinden zamanı huruçlarına kadar 

geçirdikleri müddetin masarifini tesviye edeceklerine dair velileri tarafından verilmiş teminat senedini 

hamil olmaları lüzumu ilân kılınacaktır. 

Madde 8.Ziraat mekteblerine duhul etmek isteyenler kıraat ve imlâdan ve hesaptan amali 

erbaadan imtihan edilecektir. 

Madde 9.Her kaza heyeti intihabiyesi taliblerden imtihanda en ziyade ehliyeti tebeyyün 

edenlerin lüzumu kadarını tefrik ile olbabda tanzim eyliyeceği mazbatayı evrakı müteferriası ile 

beraber kaza kaymakamına ita edecek ve kaymakam kaza meclisi idareden tanzim olunacak diğer 

mazbata ile beraber işbu mazbatayı nihayet eylûl ibtidasına kadar doğrudan doğruya veya mensub 

olduğu liva mutasarrıflığı vasıtasile makamı vilâyete irsal edecektir. 

Madde 10.Ziraat mekteblerine alınacak talebenin sakin oldukları köy veya kasabadan 

mektebin bulunduğu mahallere kadar masarifi seferiyeleri mensub oldukları kazaların ziraat bankaları 

temettüatından tesviye edilecektir. 

Madde 11.Ziraat mekteblerine kayıd ve kabul için intihab olunanlar vilâyat ziraat müfettişleri 

tarafından defteri mahsusuna kayıt olunduktan sonra bir kıt'a varaka ile mektebe gönderileceklerdir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

İDARE HEYETLERİ 

Madde 12.Ziraat Mektebleri ile Nümune çifliklerinin heyeti idareleri ziraat mekteblerinden 

diplomayı haiz birer müdür ile talim ve tedris edecekleri ulûm ve fünunu tahsil eylediklerini mübeyyin 

şehadetnameyi haiz birer müdür muavini ve lüzumu miktar muallimden ibarettir. Müdür ve müdür 

muavinleri ile muallimler Ziraat Nezaretinden vesair müstahdemin mekteblerin heyeti idareleri 

tarafından intihap ve tayin olunacaktır. 

Madde 13.İdare heyetleri ayda bir kere ve lüzum göründükçe daha ziyade biliçtima umuru 

idare ve tedrisiyeye müteallik bilcümle hususatı müzakere edecekler ve ittihad veya ekseriyeti âra ile 

karar vereceklerdir. 

Madde 14.İdare heyetleri mekteblerin ve çiftliklerin tahsisatı dairesinde olan levazımını 

mubayaaya ve furuht ve mübadeleye ve muamelâtı hesabiyeyi tedkik ve tasdika mezundur. Fakat 

tahsisat haricinde mecburî bir masraf ihtiyarı lâzım geldikte veyahud ileride fevaidi mühimme 

bahşedecek ve çiftliklerin terakkiyatı zer'iyesine medar olacak bazı sarfiyatın lüzumu bittezekkür 

tahakkuk eylediği ve hasılâttan buna karşılık bulunduğu takdirde icrayı icabını makamı vilâyetten 

istizan edecek ve böyle karşılık bulunamadığı surette keyfiyeti vilâyete iş'ar edip vali tarafından dahi 

Ziraat Nezaretinden bil'istifsar alınacak cevab mucibince hareket olunacaktır. 

Madde 15.Vilâyat ziraat müfettişleri aralıkta mekteblerin sureti idare ve hesabatını teftiş ve 

tedkik ile meşhudatlarını batakrir Ziraat Nezaretine bildireceklerdir. 

Madde 16.Mekteb müdürleri muallimin vesair müstahdeminin vazifelerinin bihakkin ifasına 

nezaret ve idare heyetlerinin vermiş olduğu kararları icra ve çiftliklerin bilcümle muamelâtı 

hesabiyesini rüyet etmekle mükelleftir. Müdürler Ziraat Nezaretine merbut ve ona karşı mes'ul olup 

mahallî hükûmetleri ile dahi muhabereye mezundur. 

Madde 17.Müdürler her senei tahsiliye nihayetinde mekteb ve çiftliklerin kâffei umur ve 

hususatını ve hesabatı umumiyelerini batakrir Ziraat Nezaretine iş’ar eyliyeceklerdir. 

Madde 18.Müdür muavinleri müdürlerin gaybubeti halinde vezaifi memurelerini vekâleten ifa 

edeceklerdir. 

Madde 19.Ameliyat muallimleri çiftlik dâhilindeki tarlaların fenne tatbikan ameliyatı 

zeriyesinin vaktile ifasına ve alât ve edevatı zer'iyenin ve ambar ve debboy eşyasının tamirile hüsnü 

muhafazasına ve idare heyetleri tarafından çiftlik umuruna müteallik verilecek kararların ve çiftliğe 

müteallik bilcümle hususatın icrasına memur olup fen muallimleri dahi kimyahane ve nümunehanede 
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mevcud hikmeti tabiiye ve kimya alât ve edevatile hayvanat nümunelerinin ve kütüphanelerin hüsnü 

muhafazasına ve ameliyatı kimyeviye ve hürdebiniyeyi talim ve irae ile mükelleftirler. 

Madde 20.Lisanı Türkî hocaları mekteb ve çiftliklerin umuru tahririyesini dahi icra ile 

mükelleftirler. 

 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

TEDRİS HEYETLERİNİN SURETİ TERTİBİ VEZAİFİ 

 

Madde 21.Ziraat mekteblerinin heyeti tedrisiyeleri mekteb müdür ve muavinleri ile fünunu 

zer'iye nazariyat ve ameliyatı ve lisanı Türkî muallimlerinden mürekkeptir. 

Madde 22.Nazariyat muallimleri mekteb müdürleri dahi dâhil oldukları halde beşer neferden 

ibaret olacaktır. 

Madde 23.Her mektebde ameliyatı tedris ve talim etmek ve çiftliklerin umum ameliyatını 

filen icra ettirmek üzere birer ameliyat muallimi bulunacaktır. 

Madde 24.Tedris heyetlerinden maada kendi vazife ve san'atlarına dair olan işleri ifa ve 

başkaca talebeye talim ve irae etmek üzere birer çiftçi başı ve birer ahır memuru ve birer bahçivan 

bulunacaktır. 

Madde 25.Müdür ve muavinleri ve fen muallimleri nazarî dersleri ve lisanı Türkî muallimleri 

Türkçe kıraat ve kitabet tedris ve talim etmekle mükelleftirler. 

Madde 26.Ameliyat muallimleri bilcümle alât ve edevatı zer'iyenin usulü istimalini vesair 

ameliyatı zer'iyeyi ve peynir ve yağ yapmak ve edevatı imal ve tamir eylemek usullerini irae ve talim 

edeceklerdir. 

 

Madde 27.Çiftçi başılar ve ahır memurları kendilerine aid hizmetleri mekteb müdürlerinin ve 

ameliyat muallimlerinin nezareti tahtında olarak ifaya ve kendilerine mevdu olan bilcümle alât ve 

edevat ve hayvanatın hüsnü muhafazasına mecburdurlar. Hilâfı nizam hal ve harekette bulunan çiftçi 

başı ve ahır memurları ameliyat muallimlerine ve ameliyat muallimleri dahi mekteb müdürlerine karşı 

mes'uldürler. 
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Madde 28.Ziraat mekteblerinin her senei tedrisiyesinde talim ve irae olunacak nazariyat ve 

ameliyat ders cedvelleri icabı hal ve mevkie göre Ziraat Nezareti tarafından tertib ve tayin olunacaktır. 

 

BEŞİNCİ FASIL 

İMTİHANLARIN ZAMANI İCRASI İLE TALEBE HAKKINDA OLUNACAK MÜKÂFAT 

Madde 29.Senei tedrisiye teşrinievvel ibtidasından haziran intihasına kadar olup temmuz 

ibtidasından on beşine kadar olan müddet imtihanı umumî hazırlığına tahsis ve on beşinden nihayetine 

kadar imtihanlar icra ve ikmal olunacak ve ağustos bidayetinden eylûl nihayetine kadar mekteb tatil 

edilecektir. İmtihanların sureti icrası ve derecatı nizamnamei dâhilîde tayin ve izah olunacaktır. 

Madde 30.Müddeti tahsiliyesini ikmal edip de bil'imtihan ehliyeti tebeyyün eden talebeye itası 

icabeden şehadetnameler Ziraat Nezareti canibinden ita edilecektir. 

Madde 31.İkmali tahsil ederek mektebden ba şehadetname çakacak talebeden imtihanda 

birinciliği ihraz etmiş olanlara ziraat mekteblerine mahsus olarak imal olunacak madalyalardan altın 

ve ikinci ve üçüncü derecede çıkanlara gümüş madalya ita olunacaktır. 

Madde 32.Hilafı nizam ve edeb harekette bulunan talebe hakkında tertib olunacak mücazatın 

derecatı ve suveri icraiyesi nizamnamei dâhilî ile tayin olunacaktır. 

 

HATİME 

Madde 33.Ziraat mekteblerinin idarei dâhiliyeleri ve çiftliklerin ameliyatına dair hususatı 

saire nizamnamei dâhilîde tayin ve izah olunacaktır. 

Madde 34.Ziraat mektebleri eyyamı mukaddese ve resmiyede ve haftada bir gün tatil 

edilecektir. 

Madde 35.Ziraat mektebleri ve nümune çiftliklerinin tesis ve küşad ve idareleri için sarfı 

iktiza eden meblâğ işbu mekâtibden müstefid olan bir veya bir kaç vilâyet Ziraat Bankası şubeleri 

hasılatından tesviye ve ita kılınacaktır. 

Madde 36.Ziraat Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memurdur. 

 

EK NO:2 
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Orman ve Me‘âdin ve Ziraat Nezâreti’ne Bağlı Hüdâvendigâr Zirâat Ameliyyât 

Mektebi'nde tedrîs edilen dürûsun esâmîsini mübeyyin cedvel (BOA, MF.MKT, 1103/62, 7 Safer 

1327) 

 

Üçüncü Sınıf İkinci Sınıf Birinci Sınıf 
Akâ’id-i dîniyye Akâ’id-i dîniyye Akâ’id-i dîniyye 
Zirâat Zirâat Zirâat 
Kimyâ Kimyâ Kimyâ 
Kitâbet Hesâb Türkçe 
Sanâyi-i zirâ‘iyye Türkçe Tabakât 
Eşcâr-ı müsmire Nebâtât Fransızca 
Coğrafya Böcekçilik Kimyâ 
Mevâşî ve baytarlık Bağçıvanlık Tarih-i İslâm 
Nebâtât Hendese Hayvanât 
Fransızca Hikmet Hüsn-i hat 
Servet-i milel Hendese-i zirâ‘iyye Hesâb 
İnşâʼât-ı zirâ‘iyye Fransızca  
Hikmet-i tabî‘iyye Hayvanât  
Cebir Kimyâ  
 Coğrafya-yı umrânî  
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II.ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BURSA’DA GAYRİMÜSLİM VE ECNEBİLERİN 

(YABANCI) AÇTIĞI OKULLAR VE FAALİYETLERİ 

SCHOOLS OPENED BY NON-MUSLIMS AND FOREIGNERS IN BURSA AND THEIR 

ACTIVITIES IN THE PERIOD OF ABDULHAMID II 

 

Okt. Dr. Nursal KUMAŞ 
Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi Bölümü, Bursa 

nkumas@uludag.edu.tr; kumasnursal16@gmail.com 

 
 
 

ÖZET 

Osmanlı Devleti, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile gayrimüslim tebaanın eğitim-öğretim 
kurumları açmasına izin verdi. Hükümetin verdiği bu serbestliğe dayanarak gayrimüslim tebaa ülke içinde pek 
çok eğitim-öğretim kurumu açtı. Gayrimüslimler için okul, milli benliklerini korumanın bir yolu olarak 
görülürken; ecnebiler için eğitim kurumları, misyonerlik gibi birtakım gizli amaçları gerçekleştirmede bir araç 
olarak görülüyordu. Bu kurumlar aynı zamanda gayrimüslim ve ecnebilerin örgütlenmelerini gerçekleştirdikleri 
mekânlardı. Osmanlı yönetimi, bu eğitim kurumları üzerindeki denetimini ancak 1887 yılında kurulan “Milel-i 
Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri Müfettişliği” ile gerçekleştirebildi. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bursa, Hudâvendigâr Vilâyeti’nin merkezi konumundaydı. 
Şehirde Müslüman unsur belirgin bir şekilde çoğunlukta olmasına karşın; Rum, Ermeni, Yahudi, Katolik, 
Protestan, Bulgar ve Latinlerden oluşan gayrimüslim bir tebaa ile sayıları az da olsa ecnebi (yabancı) olarak 
adlandırılan Osmanlı tebaasına mensup olmayan küçük topluluklar, şehrin nüfus yapısını şekillendirmekteydi. 
Bu yapı içerisinde yer alan gayrimüslim tebaadan; Rum, Ermeni ve Musevi cemaatinin açtığı ilk ve orta düzeyde 
eğitim veren okulların yanında; Amerikan, Fransız ve Rus milliyetlerine ait ecnebilerin açtığı okullar eğitim-
öğretim faaliyetinde bulunmaktaydı. 

Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmelerinde verilen bilgilere göre; II.Abdulhamid Dönemi’nde Bursa şehir 
merkezinde, gayrimüslim tebaa ile ecnebiler tarafından açılmış olup;  ibtidâî, rüşdiyye ve idâdî derecesinde olan 
yirmiden fazla eğitim-öğretim kurumu faaliyet göstermekteydi. Bu çalışmada, sözü edilen bu eğitim 
kurumlarının faaliyetleri, vilâyet sâlnâmeleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine dayalı olarak 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hudâvendigâr, Bursa, Bursa Eğitim, Osmanlı Dönemi Eğitim Kurumları, Osmanlı 
Döneminde Gayrimüslimler, Osmanlı Döneminde Ecnebiler 

ABSTRACT 

The Ottoman State permitted non-Muslim subjects to open educational institutions with the 1869 
Regulations for Public Education. Based on this freedom given by the government, non-Muslim subjects open 
many educational institutions in the country. While the school was a way of protecting their national identities 
for non-Muslims, it was a means of realizing some secret aims, such as missionary activities, for foreigners. At 
the same time, these institutions were the places where non-Muslims and foreigners set up organizations. The 
ottoman administration managed to take these educational institutions under control only through the 
“Inspectorship of Non-Muslim and Foreign Schools” established in 1887. 
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In the last period of the Ottoman State, Bursa was the center of the Vilȃyet of Hudâvendigâr. Although 
the Muslim elements clearly formed the majority in the city, there was a non-Muslim community composed of 
Rums, Armenians, Jews, Catholics, Protestants, Bulgarians and Latin people and, even few in number, small 
communities called foreigners and not belonging to the Ottoman subjects. Besides the primary and secondary 
schools opened by the Rum, Armenian and Jewish communities, three of these non-Muslim subjects included 
within this structure, there were also schools opened by the foreigners of the American, French and Russian 
nationalities. 

According to the information given in the Hudâvendigâr Vilȃyet Sâlnâmes, in the period of Abdulhamid 
II, there were more than twenty primary, secondary and high schools opened by the non-Muslim community and 
foreigners in the city center of Bursa. In this study, the activities of these mentioned educational institutions were 
examined based on the vilȃyet sâlnâmes and documents of the Prime Ministry Ottoman Archives. 

Key Words: Hudâvendigâr, Bursa, Bursa Education, Ottoman Period Education Institutions, Non-
Muslims in the Ottoman Period, Foreigners in the Ottoman Period 

 
 

1.GİRİŞ 

Osmanlı Devleti, 20.yüzyıl başlarına kadar, içinde birçok etnik yapıyı barındıran çok uluslu 

büyük bir imparatorluktu. Üç kıtada büyük bir coğrafya üzerine kurulan bu imparatorlukta fertler, 

Osmanlı kimliği ile merkezi yönetime bağlandı. Bu anlamda hiçbir etnik yapı diğerinden üstün 

tutulmadı ve Osmanlı yönetimi; toprakları üzerinde yaşayan her bireye eşit konumda bulunmaya özen 

gösterdi. Osmanlı merkezi yönetimi etnik yapıda yapmadığı ayrımı dini alanda yaptı ve kendi 

uyruklarını Müslim ve gayrimüslim olarak sınıflandırdı. Bununla beraber bu sınıflandırma sadece 

toplumsal yaşayışı kolaylaştırmak için uygulanan pratik bir ayrım olarak kaldı. 

18.yüzyıl sonlarında Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu ülkeleri ve 

özellikle de Osmanlı Devleti’ni derinden sarstı. Ülke içerisinde bulunan gayrimüslimler etnik 

yapılarını ön plana çıkardı ve millet şuuruna ulaşmaya başladı. Bu süreçte özellikle devrin büyük 

güçlerinin Osmanlı Devleti üzerinde kurduğu baskılar etkili oldu. Büyük güçler; Osmanlı’nın 

gayrimüslim tabirini artık bir kenara bırakarak, kendilerine siyasi kazanç sağlayacak azınlık kavramını 

kullanmaya başladılar. Böylece gayrimüslimler üzerinde kültürel denetim ve nüfuz kurma amacını da 

gerçekleştirmiş olacaklardı. 

Osmanlı Devleti, büyük devletlerin baskılarını bertaraf etmek için, 1839 yılında Tanzimat 

Fermanı’nı yayınladı. Bu ferman ile gayrimüslimlere birtakım haklar tanındı ve bu haklar 

doğrultusunda resmi devlet okullarına girebilmelerinin de yolu açılmış oldu. Bu karar, Osmanlıcılık 

politikasının bir gereği olarak Müslim-gayrimüslimi “Osmanlı” kimliği altında birleştirme 

düşüncesinin bir yansımasıydı. Bununla beraber Tanzimat Fermanı’nda gayrimüslimlerin ve 

ecnebilerin (yabancıların) eğitim kurumu açmalarına yönelik bir madde bulunmamaktaydı (Tekeli, 2, 

ss.466-467; Koçak, 2, ss.485-486). 
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1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı’nda; eğitime geniş bir yer ayrılarak, gayrimüslimlerin 

eğitim hakları vurgulandı. Osmanlı Devleti dâhilinde uyrukları bulunan devletler; bu fermanları birer 

fırsat görerek kendi uyrukları veya dindaşları için, Osmanlı toprakları üzerinde birer birer okul açmaya 

başladı. Okul açılması yönünde Osmanlı Devleti tarafından ilan edilmiş bir ferman olmamasına karşın; 

bu okullar yabancılar tarafından izinsiz olarak açıldı ve genellikle de kapitülasyonlar çerçevesinde 

faaliyet gösterdi (Koçak, 1985, 2, ss.485-486). 

Gayrimüslimler, okul açabilme serbestliğine; “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi” ile 

kavuştular. 1 Eylül 1869 tarihli nizamnâmenin 18.maddesinde bu durum şöyle ifade edilmekteydi: 

“Beş bin haneyi mütecaviz olan bir kasaba ahalisi sırf İslam ise yalnız İslam ve sırf Hristiyan ise yalnız 
Hristiyan için bir mektebi rüşdiye olacaktır ve eğer ahalisi muhtelit ise İslam için başka ve Hristiyan 
için başka bir mektebi rüşdiye yapılacaktır. Ve bu vecihle muhtelit kasabada mektebi rüşdiye olacak sırf 
ahalinin adedi yüz haneden ziyade olmak lazımdır ve sair sınıf gayrimüslime hakkında bu kaide 
caridir”(Düstur, I.Tertip, 2, s.187). 

Bu nizamnâmeyle, gayrimüslimlerin kendi cemaatleri için, sıbyân ve rüşdî derecesinde okullar 

açarak, Müslümanlardan ayrı olarak eğitim görmeleri, Osmanlı yönetimince kabul edildi. Osmanlı 

Devleti’nin ilan ettiği Kanun-i Esasi’nin ilgili maddeleriyle de gayrimüslimlerin eğitim hakları 

korundu ve özel eğitimin serbest olduğu bir kez daha belirtildi. Bununla beraber anayasada yabancı 

okullar ile ilgili bir hüküm bulunmamaktaydı. Osmanlı Devleti gayrimüslimleri hiçbir zaman devletin 

ayrı bir parçası olarak görmedi ve onları Müslümanlardan ayrı tutmadı. Osmanlı yönetimi toprakları 

dışında yaşayanları ecnebi olarak nitelendirdi ve bundan dolayı da ecnebilerin açtığı okulları Kanun-i 

Esasi içine almadı veya alınmasını uygun görmedi. Bir nevi bu okulları yok saydı. Buna karşın 

Osmanlı yönetimi, gayrimüslimlerin veya ecnebilerin açtığı okullar üzerinde sürekli bir denetim 

kurma çabası içine girdi. Bu çabaya karşın sözü edilen bu okullar, Maârif Nezâreti’nden onay alma 

zorunluluğu olmadan ve her türlü denetiminden uzak bir şekilde, uzunca bir süre süre faaliyetlerine 

devam etti. 

Ecnebi okullar üzerindeki denetim ancak II.Abdülhamid döneminde, kabul edilen bir 

nizâmnâme ile sağlandı. Bu nizâmnâmeyle ilgili kurumlara, gayrimüslim ve ecnebi okullara müdahale 

etme yetkisi verildi. Maârif müdürleri; “ruhsatların kontrol edilmesi, öğretmenlerin ve öğretimin 

yasalara uygunluğunun saptanması, ders saatlerinin düzenlenmesi” gibi konularda denetim imkânına 

kavuştu (Koçak, 1985, 2, s.488). Bununla beraber gerçek anlamda denetim imkânı ancak “Milel-i 

Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri Müfettişliği” nin 1887 yılında kurulmasıyla sağlanmış oldu. Bu 

kurumun adı sonraki yıllarda “Mekâtib-i Âliyye ve Hususiye Müfettişliği” şeklinde değiştirildi 

(Kodaman, 1991, s.52). Bu müfettişlik aracılığıyla, gayrimüslim ve ecnebi okullarının zararlı 

faaliyetleri önlenmeye çalışıldı. 
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Osmanlı yönetimi, gayrimüslim ve ecnebilerin açtıkları okullar üzerindeki denetimi önce 

İstanbul ile sınırlı tuttu. Bir süre sonra da tüm Osmanlı topraklarında yaygınlaştırdı. Nitekim Maârif 

Nezâreti, ruhsatsız olarak açılmış gayrimüslim okullara, ruhsat almaları için 1893 yılı içinde belli bir 

süre tanıdı. Bu süre içinde ruhsat almayan okulların kapatılacağını bildirdi. Rum Patrikhanesi, 

belirlenen sürede İstanbul ve Bursa’da bulunan okullarına ruhsat alamadığı gerekçesiyle Bâb-ı Âlî’ye 

müracaat ederek sürenin uzatılması talebinde bulundu (Bursa Gazetesi, 1310, 105, s.3). Bu durum 

gayrimüslimlerin ruhsat konusunu çok fazla ciddiye almadıklarını göstermekteydi. 

Devletin kısmen denetimi dışında faaliyet gösteren bu okullar,  dış devletlerin maddi 

destekleri ve gayrimüslim vatandaşların da yardımları sayesinde, eğitim-öğretim açısından, resmi 

Müslüman okullarından daha ileri bir konuma geldiler. Bu bağlamda Osmanlı yönetiminin uyguladığı  

“Osmanlıcılık”  ilkesi de başarılı olamadı ve gayrimüslimler kendi açtıkları veya ecnebilerin açtıkları 

okullara yöneldi. Osmanlı Devleti’nin, resmi Müslüman okullarında gerekli iyileştirmeleri 

yapamaması da bu yönelmeye yol açan bir etken oldu. 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 1909 yılında; “Maârif-i Umumiye Kanunu” ile yeni bir yasa 

hazırlandı. Gayrimüslimler, özgürlüklerine müdahale ettiği gerekçesiyle yasaya karşı çıktılar. Bundan 

dolayı yeni yasanın uygulama olanağı bulunamadı. Bu sorun ancak 23 Eylül 1913 tarihinde çıkarılan 

“Tedrisat-ı İbtidâiye Kanun-ı Muvakkati” ile giderildi (Koçak, 1985, 2, s.488). 

2.Gayrimüslimlerin ve Ecnebilerin Bursa’da Açtığı Eğitim Kurumları 

Osmanlı Devleti’ne bir zamanlar başkentlik yapmış olan Bursa’da, gayrimüslim ve ecnebiler 

tarafından birçok eğitim kurumu açıldı. Gayrimüslimlerden; Rum, Ermeni, Musevi ile ecnebilerden; 

Fransız, Amerikalı ve Ruslar tarafından açılan bu okullarda, hem çağın gerektirdiği bilimsel bilgiler 

öğretiliyor hem de dini bilgiler veriliyordu. Hudâvendigâr Vilâyetinde yaşayan gayrimüslimler sözü 

edilen okullarda, Müslümanlara nazaran daha kaliteli ve daha çağdaş bir eğitim alıyorlardı. 

Gayrimüslimlerin veya ecnebilerin açtığı okullar bazen kimsesizler yurdu olarak da işlev 

görüyordu. Bursa’da açılan sergiyi ziyaret etmek için Bulgaristan’dan gelmiş olan Nikola Naçov 

hatıralarında: “Balkan savaşları sırasında öksüz kalmış kız çocuklarının Gospodinov isimli bir Bulgar 

tarafından, ailelerinden izin alınarak Bursa’daki bir pansiyona yerleştirildiklerini” söylemektedir. 

Naçov; “Pansiyonun ve öğrencilerin masraflarının yıllık olarak yine aynı kişi tarafında karşılandığını 

ve burada bulunan 40 kadar öksüz çocuğun bir öğretmen nezâretinde eğitim aldıklarını” 

bildirmektedir (Naçov, 2009, s.46). 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde eğitimle ilgili olarak genel bir kaygı yaşanıyordu. 

Osmanlı yönetimi, ülkenin dışarıdan veya içeriden gelecek tehlikelerle yüz yüze olduğunu ve bu 

nedenle de çok dikkatli davranılması gerektiği düşüncesiydi. Eğitim de bu tehlikelerden biri olarak 
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görülüyordu. Bu nedenle gayrimüslimlerin ve ecnebilerin açtıkları okullara kuşkuyla bakılıyor ve bu 

okullar üzerinde denetim kurulmaya çalışılıyordu. 6 Mayıs 1890 tarihinde Bursa İnegöl kasabasındaki 

bir Ermeni okulunda okutulan müzik kitaplarındaki şarkı sözlerinin bozgunculuk çıkardığı 

gerekçesiyle, bu okulun müdür ve öğretmenlerinin, ibret olsun diye cezalandırılmasının istenmesi; 

Osmanlı yönetiminin bu konuda gösterdiği hassasiyetin derecesinin ne kadar yüksek olduğunu 

göstermesi açısından dikkat çekicidir (Deringil, 2007, ss.138-140). 

Bursa’da açılan gayrimüslim ve ecnebi okullarının -açıktan açığa olmasa da- gizli bir 

misyonerlik faaliyeti içinde oldukları yönünde bir düşünce mevcuttur. Osmanlı Devleti, bu endişelerin 

farkına varmış olacak ki; taşra şehirlerine gönderdiği resmi telgrafta, ulema denilen din bilginlerinin 

gün geçtikçe sayılarının azalmasına dikkat çekilerek, bu durumun halkın cahil kalmasına neden olduğu 

ve böylece de misyonerlerin fikirlerine karşı savunmasız kaldıkları bildirilmekteydi. Telgrafta ayrıca 

halkı misyonerlik faaliyetlerinden korumanın tek yolunun, din görevlileri tarafından İslam dini 

hakkında va‘z ve nasîhat verilmesi olduğu ifade edilmekteydi (BOA, Y.PRK.MŞ, nr.7/23, 13 

Rebîülevvel 1317). Ermeni ve Rum okullarının binaları genellikle kiliseleri ile iç içe bulunuyor olması 

da Osmanlı yönetiminin bu endişesini artırmaktaydı. 

Bursa’ya gelip gayrimüslimlerin ve ecnebilerin açtıkları eğitim kurumlarını ziyaret eden ve 

daha sonra yazmış oldukları hatıratlarında veya seyahatnamelerinde, bu okullardan bahseden birçok 

yabancı seyyah bulunmaktadır. Sözü edilen bu seyyahlardan biri Vasileios I. Kandes’tir. Kandes, 19. 

yüzyılda yaygın olduğunu söylediği yeni bir öğretim yöntemi sunan okullardan bahsetmektedir. 

“Allilodidaktik Okul” ismi verilen bu okullarda, öğrenciler öğretmen görevi üstlenmekte ve üst 

sınıflardaki öğrenciler daha alt sınıftaki öğrencilere okuma yazma öğretmekteydi. Bu öğretim 

metoduna başvurulmasında, yeterli sayıda öğretmen bulunamaması veya bulunsa bile ücretlerinin 

karşılanamamış olması neden olmuş olabilir. Kandes; Bursa’da 19.yüzyılın sonlarına doğru, 

gayrimüslim ve ecnebiler tarafından açılmış olan okullar içinde bu eğitimi veren iki okul bulunduğunu 

ifade etmektedir. Biri Balık Pazarı diğeri de Kayabaşı semtinde olan bu okulların her birinde 

Kandes’in bildirdiğine göre 100’er öğrenci öğrenim görmekteydi (Kandes, 2009, s.152, 162). 

2.1.Gayrimüslimlerin Açtıkları Eğitim Kurumları 

2.1.1.Rum Okulları 

Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâmelerinden elde edilen bilgilere göre; Bursa merkezde Rumlar 

tarafından; ilk ibtidâî H.1263 (1846/1847), ilk rüşdiyye H.1244 (1828/1829) ve ilk idâdî H.1288 
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(1871/1872) tarihlerinde açılmıştır11 (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, Bursa, H.1320, 

ss.356-357; H.1321, ss.358-361). 

Kandes hatıralarında; Heybeliada Ruhban Okulu’ndan mezun olan Nikodemos Tenedios’un 

(Bozcaadalı)  Rumların dini idarecilerinden biri olduğunu ve 1870 yılında Bursa’ya geldiğini ve onun 

girişimleri ile Bursa Merkez Rum Okulu ile Bursa’ya bağlı kazalarda birçok okul ve kız yurdu 

yapıldığını söylemektedir12. Bu bilgilere ilave olarak; Merkez Rum Okulu’nun (rüşdiyye) 1875 yılında 

yapıldığını, yaklaşık 70 öğrencisi ve 4 öğretmeni olduğunu, okul masraflarının “Bithynia Eğitim 

Severler Derneği” ve George Zarifi tarafından karşılandığını, okulun bulunduğu ve “Yanık Fabrika” 

adını taşıyan 12 bin metrekarelik arsasının da Osmanlı Devleti tarafından tahsis edildiğini ve okulda; 

Rumca, Latince, Türkçe ve Fransızca derslerinin verilmekte olduğunu ifade etmektedir. (Kandes, 

2009, s.152, 162). 

Bir başka seyyah Schneider de yazmış olduğu mektuplarda çok sayıda Rum kız öğrencinin 

devam ettiği Lancasterian (Sisteme Dayalı Okul Türü) denilen eğitim metodunun uygulandığı bir 

okuldan bahsetmektedir. Schneider ayrıca, Rumların kız çocuklarının eğitimine önem verdiklerini ve 

ebeveynlerin çoğunun kızlarını okula gönderdiğini ifade etmektedir (Schneider, 2009, ss.52-53). 

Bursa sergisini ziyarete gelmiş olan Vasil Kinçov, Osmancık semtinde dört sınıflı ve dört 

öğretmenli bir Rum okulu olduğunu, okulun yoksul bir görünümü bulunduğunu, öğretmenlerin 

yetersiz maaş aldıkları için eğitimin kalitesinin de düşük olduğunu ifade ediyor. Bunun nedenini de 

Rum topluluğunun imkânları olmasına rağmen, okul için toplanılan paraların iyi 

değerlendirilememesine bağlıyor (Kinçov, 2009, ss.82-83). 

2.1.2.Ermeni Okulları 

Ermenilerin en eski rüşdiyyelerinin açılış tarihi vilâyet salnâmelerindeki verilere göre; H.1237 

(M.1821/1822) tarihidir (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i Resmîsi, H.1320, ss.358-359). Bursa’da, 

Gregoryen Ermenileri, Protestan Ermenileri ile Katolik Ermenileri çocuklarını kendi mezheplerine 

bağlı okullara göndermekteydi. Bölgede ikâmet eden Ermenilerin bağışları ile oluşturulan kız ve erkek 

Ermeni okullarının bütçeleri, H.1280 (M.1863/1864) yılında kurulmuş olan Ermeni Muhibb-i Maârif 

Cemiyeti tarafından denetleniyordu (Bursa gazetesi, nr.108, 19 Receb 1310, s.4). 

                                                                 
111903 tarihli bir arşiv belgesine göre; bir Rum mektebi için resmi ruhsat verildiği anlaşılmaktadır 

(BOA, MF.MKT, nr.716/39,  4 Rebîülâhir 1321). 

12Arşiv belgelerine göre, bu dönemde Bursa Miskinler civarında bir Rum mektebi yapımı için 
geçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında antika bir kiremit ile birtakım tarihi eserler çıkmış ve Osmanlı yönetimi 
bu eserlere el koyarak müzeye göndermiştir (BOA, MF.MKT, nr.45/54, 29 Zilkade 1293). 
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Vasil Kinçov hatıralarında; “Ermeni Gregoryen Kilisesi’nin yanında, ders programı açısından 

bizim (Bulgaristan) üçüncü sınıf okullarımıza eş olan Ermen okulu bulunur. Yaklaşık 250 öğrencisi 

vardır. Bunun dışında iki ilkokul da vardır” ifade etmektedir. Kinçov’un bu tespiti, Ermeni okullarında 

verilen eğitimin yeterli olmadığını gösteriyor. Kinçov yine hatıralarında; Katolik Ermenileri’nin küçük 

bir okullarının olduğunu ve bu okulda genç bir delikanlının, 10-12 çocuğa okuma-yazma öğretmeye 

çalıştığını söylemektedir. Kinçov’a göre bu okul; Katolik Ermeni ailelerin, çocuklarını Fransız 

Dominikenlerine ait olan “Dominikken Lisesi” ne göndermeleri için, bilinçli olarak terk edilmişti 

(Kinçov, 2009, s.82). 

Schneider, Ermeni ebeveynlerin erkek çocuklarının eğitimine önem verirken kız çocuklarının 

eğitimine gereken önemi göstermediğini, bu ailelerin ya kızlarını okula göndermediği ya da sadece 

okuma-yazma öğrenmelerini yeterli gördüğünü ifade etmektedir. Bununla beraber bu konuda yavaş da 

olsa bir gelişme yaşandığını ve 50 kız öğrencinin Ermeni okulunda eğitim gördüğünü bildirmektedir 

(Schneider, 2009, ss.52-53). 

Kâmil Kepecioğlu, Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı olan şair ve yazar Hilmi İstepan’ın 

(Gardikyan), 1883 yılında Ermeni mektebinde önce öğretmen (Osmanlıca öğretmeni), daha sonra da 

müdür olarak görev yaptığını söylüyor (Kepecioğlu, 2009, 2, s.255). Arşiv belgelerinde de Hilmi 

İstepan’ın H.1327 (M.1909) yılında Bursa Ermeni Mektebi’ne, Lisan-ı Osmanî öğretmeni olarak tayin 

edildiği görülmektedir (BOA, MF.MKT, nr.1099/52, 19 Muharrem 1327). 

2.1.3.Musevi Okulları 

19.yüzyılının sonlarına doğru Bursa’da, Musevi cemaatinin iki okulu bulunmaktaydı. Bu 

okullar, Uluslararası Musevi Birliği (Alliance Israelite Universelle) tarafından yönetilmekte ve maddi 

olarak da bu birlik tarafından desteklenmekteydi. Bu iki okulda toplam 80 erkek ve 65 kız öğrenci 

eğitim görmekteydi. 

Arşiv belgelerinde “Lisan-i Osmanî Musevi Cemiyeti” nin açtığı ve çeşitli milletlere mensup 

450 öğrencinin devam ettiği gece okulunda, öğrencilere Osmanlıca okuma-yazma öğretildiği de 

anlaşılmaktadır (BOA, MF.MKT, nr.1110/11, 2 Rebîülevvel 1327). Sözü edilen Musevi okuluna, 

Musa Efendi isimli bir Türk, Osmanlıca öğretmeni olarak gönderilmiş fakat İbranice bilmediği için 

öğrenciler ile iletişim konusunda birtakım sıkıntılar yaşanmış, dolayısıyla Osmanlıca eğitimi alanında 

yeterli başarı sağlanamamıştır. Bundan dolayı Musevi Cemaati Hahambaşılığı, Osmanlıca 

öğretmenliği için Nesim Solomo isimli Bursa İdâdîsi mezunu bir şahsı önermiş, Maârif Nezâreti de bu 

öneriyi dikkate alarak, önerilen kişinin öğretmenlik konusunda yeterli olup olmadığının Hudâvendigâr 

Valiliği tarafından araştırılmasını istemiştir (BOA, MF.MKT, nr.482/15, 23 Şaban 1317). Bununla 

beraber- valililiğin talebi Maârif Nezâreti tarafından karşılanmamış olsa gerek- valilik tarafından bir 

önceki talebi yenileyen yeni bir resmi belge gönderilmiştir. Bu belgede ek olarak; Musa Efendi 
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görevinde kaldığı takdirde ek bir hocanın gönderilmesi ayrıca ifade edilmiştir (BOA, MF.MKT, 

nr.1065/64, 14 Cemâziyelâhir 1326). Musa Efendi’nin yetersizliğine ek olarak, öğrenci mevcudunun 

yüksek olması da bu talebin haklı bir nedeni olarak görülse de; Osmanlı yönetiminin, gayrimüslim 

okullarına gayrimüslim bir hoca yerine bir Türk hocanın görevlendirilmesini daha uygun görmüş 

olacağı düşüncesi ihtimal dâhilinde gözükmektedir. 

Zükûr (Erkek) Musevî Mektebi Müdürü tarafından Hudȃvendigȃr Valiliği’ne buradan da 

Maârif Nezâreti’ne gönderilen bir arzuhalde, Musevi okulunu bitirmiş olan mezun gençlerin bilgilerini 

unutmamak, elde ettikleri bilgileri birbirleriyle paylaşmak, eksik kalan kısımları takviye etmek 

amacıyla, “Mütalaa Salonu” isminde bir salonun açılması için ruhsat talebinde bulunmuştur. 

Arzuhalde bu istek şu şekilde dile getirilmiştir: (BOA, MF.MKT, nr.443/42, 29 Zilkade 1316). 

“…haftada bir yahûd ayda iki kere mektebe gelmelerine izin verilerek yine okudukları dersleri 
mektebdeki arkadaşlarıyla beraber tekrar ve kitâb ve gazete mutâla‘a ve yekdiğeri ile müzâkere ederek 
tahsillerini takviyye eylemek ve âcizleri tarafından da ara sıra mubâhât-ı ilmiyyeye müte‘allik bazı 
dersler îrâdıyla ulûm ve fünûnun lezzetini onlara iyice tanıttırmak sûretiyle âcizâne bir hizmet etmek 
emelinde bulunduğundan…” 

Bu arzuhalden anlaşıldığı kadarıyla, Musevi okulu yönetimi; mezun olan öğrencilerini bir 

arada tutmak, iletişimlerini koparmamak ve belki de milli benliklerini korumak için bir araya getirmek 

arzusu içindedir. Osmanlı yönetimi gayrimüslimlerden ve ecnebilerden gelen bu türlü talep ve 

isteklere karşı temkinli yaklaşmaktaydı. Bu arzuhale de olumlu ve olumsuz bir cevap vermekten 

ziyade, bu isteğin siyasi bir nedeni olup olmadığı konusunda durumun araştırılması için Hudȃvendigȃr 

Valiliği’ni görevlendirmiştir. 

2.2. Ecnebilerin Açtığı Okullar 

2.2.1.Fransız Okulları 

19.yüzyılın son çeyreği ve 20.yüzyılın ilk çeyreği dikkate alındığında, Bursa’da adı tespit 

edilebilen başlıca Fransız okulları şöyleydi:13  Peres Augustinus Assomption Fransız Koleji, Fille De 

La Charite, Frerler Fransız Koleji, Fransız Labek Bagir Ruhani Mektebi. Bu okulların dışında arşiv 

belgelerinde; Mösyö Velenazik, Velenaz, Joseph Velityoz, Vellettaz olarak isimlendirilmiş olan bir 

gayrimüslimin açtığı bir Fransız okulundan da bahsedilmektedir14. Osmanlı yönetimi, bu okulların 

                                                                 
13Arşiv belgelerinde H.1307 (M.1890) tarihinde Bursa Avusturya Konsolosluğu’na bağlı “Assomption 

Şirketi” tarafından satın alınıp, Sörler Mektebi isimli okulun bir şubesi olarak, ruhsatsız açıldığı ve maarif 
nizamnamesi gereği üç ay içinde ruhsat alınmadığı takdirde okul binasının yıkılacağına dair bir bilgi 
bulunmaktadır (BOA, MF.MKT, nr.112/109, 27 Muharrem 1307). 

14 Büyük olasılıkla, bu verilen isimlerin hepsi aynı kişi olup, belgelerin yazımında yanlışlık yapılmıştır. 
Verilen tarihlerin de birbirine yakın olması (1314-1315-1319) bu iddiamızı da ayrıca desteklemektedir. 
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faaliyetleriyle yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi doğrultusunda ecnebi okullarda okutulmak amacıyla 

Avrupa’dan getirtilen kitaplar incelettirilmiş ve zararlı görülen bazı sayfalar ya düzeltilmiş ya da 

tamamen kitaptan çıkartılmıştır (BOA, MF.MKT, nr.464/42, 26 Rebîülâhir 1317). Bu uygulamadan 

amaç, gayrimüslim vatandaşların Osmanlı yönetimine olan bağlılıklarının zarar görmemesidir. 

2.2.1.1.Peres Augustinus Assomption Fransız Koleji 

1885 yılında Bursa’nın Maksem semtinde kurulmuş özel bir Fransız okuludur. Levanten 

çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için kurulan okul, Katolik Kilisesi’nin 

gözetiminde faaliyetlerine devam etmiştir. Okulun ikisi başlangıç düzeyinde ve ikisi de yüksek 

düzeyde olmak üzere dört sınıfı vardı. Bu sınıflara ek olarak, akşamları yetişkinlere ders verilen bir 

sınıfı daha mevcuttu. Bu sınıfa gündüz faaliyetlerinden sonra kendilerini geliştirmek ve Fransızca 

öğrenmek isteyen gençler katılıyordu. Okulda eğitim veren dört rahibe aynı zamanda okul 

yönetiminden de sorumluydu. Okulda; Fransızca, Fransızca Dil Bilgisi, Türkçe, Aritmetik, Geometri, 

Coğrafya, Çağdaş Tarih ve Din Tarihi dersleri dışında, isteyen öğrencilere, Ermenice dersi de 

verilmekteydi. Okula ücretli öğrenci alınmasına karşın, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları 

da ücretsiz olarak okula kabul edilmişlerdir. Okul mezunlarının birçoğu, Avrupalı devletlerin 

denetimindeki  “Düyun-u Umumiye” de ve “Tütün Reji İdaresi” nde kolayca iş bulabilmekteydi 

(Akkılıç, 2002, 1, s.129). Okul yönetimi- tepki çekmekten korktuğu için olsa gerek- okulun kapılarını 

tüm Bursa halkına açmış ve okula öğrenci alımında hiçbir etnik ve dini ayrım yapmamıştır.            

Vasil Kinçov anılarında okul ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

 “Bursa’da en iyi okul-yedinci sınıfa kadar lise-Fransız Dominikenlerine aittir. Sözü edilen okul, kent 
nehrinin sol kıyısında, Ermeni Mahallesi’nin hale uzadığı noktada eski ve tamir edilmiş binalarda yer 
alır. Bu okulda bütün kalburüstü Ermeni, Rum ve Karaman’lı ailelerin çocukları eğitim görürler. 
Okulun kütüphanesi, eğitim araç-gereçleri ve yurdu vardır” (Kinçov, 2009, s.82). 

Vasil Kinçov bu bilgileri 1899 yılında Bursa’ya yapmış olduğu geziden aktarmaktadır. 

Yazarın “kalburüstü” deyiminden, bu okulun “Peres Augustinus Assomption Fransız Koleji” olduğu 

anlaşılmaktadır. Arşiv belgelerine göre, okul yönetimi ülke dışından müzik aletleri getirtmiştir. 

Mudanya limanına gelen aletler için Osmanlı idaresi gümrük vergisi almıştır (BOA, MF.MKT, 

nr.491/36, 7 Zilkade 1317). Bir başka arşiv belgesine göre de okul idaresi, okul binasının 

genişletilmesine karar vermiş ve bu amaçla Maârif Vekâlet’inden ruhsat talebinde bulunmuştur. 

Vekâlet önce Maârif Nizamnâmesi’ne göre hareket edileceğini bildirmiş, daha sonra da Şura-yı Devlet 

kararına göre hareket edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (BOA, MF.MKT, nr.697/9, 18 Muharrem 

1321). 
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2.2.1.2.Frerler Fransız Koleji 

Osmanlı Maârif Nezâreti, gayrimüslim okulların açılışını ve faaliyetlerini yakından takip 

etmesine karşın, ruhsatsız olarak açılmalarını engelleyememiştir. Osmanlı yönetimi, Fransa ile olan 

ilişkilerini bozmak istemediği için, bu duruma göz yummak zorunda kalmış olabilir. Bununla beraber 

Frerler Fransız Koleji öğrencilerinin teneffüslerde “Vive la France” (Yaşasın Fransa) şeklinde 

bağırdıklarının bildirilmesi ve üstelik okulun resmi ruhsatının da bulunmaması üzerine, okul hakkında 

İrade-i Senniye’nin ilgili hükmüne göre hukuki işlem yapılması kararlaştırılmıştır (BOA,MF.MKT, 

nr.608/23, 9 Zilkade 1319). 

2.2.1.2.Fille De La Charite 

Bursa Ansiklopedisi’nde verilen bilgilere göre; Fransızlar tarafından, 19.yüzyıl sonlarına 

doğru Bursa’da açılmış olan bir kız okuludur. Bu okul öğretim işlevinin yanında, bir düşkünler evi 

veya yetimler yurdu olarak da faaliyette bulunmaktaydı. Gayrimüslim Osmanlı vatandaşı olan çocuk 

veya yetişkin bayanlara hem eğitim hem de barınma imkânı sunulmaktaydı. Okulda; Fransızca ve 

Fransızca Dilbilgisi, Türkçe, Antik Tarih, Osmanlı Tarihi ve Coğrafya yanında Müzik ve El İşi 

dersleri de verilmekteydi. Ayrıca isteklilere Ermenice de öğretilmekteydi (Bursa Ansiklopedisi. 2002, 

2, s.706). 

2.2.1.3. Özel Bursa Fransız Laik Okulu (Valtaz Mektebi) 

Bursa’da, H.1309 (M.1891/1892) yılında ibtidâî olarak kurulmuş bir Fransız okuludur 

(Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâme-i Resmîsi, H.1321/M.1903/1904, ss.360-361). Raif Kaplanoğlu, 

Hudâvendigâr gazetesinde çıkan haberlere dayanarak okul hakkında birçok bilgi vermektedir. Buna 

göre okul Altıparmak semtinde olup, kurucuları Bay ve Bayan Valtaz’dı. Okulun resmi kayıtlarda 

“laik (gayri ruhani)” ifadesiyle verildiğini ifade eden Kaplanoğlu, okulun kurucusu olarak önce 

“Mösyö Bonvean” ismini verirken, daha sonra kurucu olarak “Mösyö ve Madam Valtaz” ismini 

vermekte ve bu isimden dolayı okula “Valtaz Mektebi” de denildiğini bildirmektedir. Kaplanoğlu’nun 

yine Hudâvendigâr gazetesine dayandırarak verdiği bilgilere göre; rüşdiyye ve idâdî kısmı bulunan 

okulda karma bir eğitim verilmekte olup; Türkçe, Rumca ve Fransızca dersleri okutulmaktaydı. Okula 

öğrenci alımında hiçbir dini ve etnik ayrım yapılmamaktaydı. Okulda gündüzlü ve yatılı eğitim 

verilmekteydi. Yatılı eğitim gören öğrencilerden yıllık 25 Osmanlı lirası üç taksit halinde alınırken, 

gündüzlü öğrencilerden de aylık yarım lira- üç ayda bir peşin olarak- alınmaktaydı. Gündüz eğitim 

gören kız öğrencilerden de aylık 30 kuruş alınmaktaydı (Kaplanoğlu, 2006, s.128, 167). Kız 

öğrencilerden erkeklere göre daha düşük ücret alınmasında, okul yönetiminin kız öğrencilerin okula 

gönderilmesini teşvik etmek istemesi yer almış olabilir. 
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Okula ilk zamanlar, idarecileri tarafından Müslüman öğrenci de alınmak istenmiştir. Maârif 

Nezâreti bu durumun İrade-i Senniye’ye aykırı olduğunu gerekçe göstererek, Müslüman öğrencilerin 

bu okula gidemeyeceğini fakat Hıristiyan öğrencilerin istedikleri okula gidebileceklerini bildirmiştir 

(BOA, MF.MKT, nr.356/41, 24 Zilhicce 1314). Bu karardan Osmanlı yönetiminin misyonerlik 

faaliyetlerinden endişe duyduğu açıkça anlaşılmaktadır. Arşiv belgelerinde aynı Fransız okulu 

tarafından, Fransa’dan bir çorap makinesi getirtildiği ve bu makine için gümrük vergisi alınmadığı 

anlaşılmaktadır (BOA, MF.MKT, nr.592/4, 15 Şaban 1319). 

2.2.2.Amerikan Okulları 

1820 yıllarında “American Board of Commissioners for Foreign Missions  (ABCFM)  veya 

kısaca Board”  isimli örgüt ki sonradan değişen ismi ile United Church Board for World Ministries, 

Osmanlı toprakları üzerinde misyonerlik faaliyetlerine başlamıştır. Bu örgütün desteğiyle Osmanlı 

topraklarında Amerikan okulları açılmış, bu nedenle de açılan okullar “Board Okulları” olarak 

tanınmıştır. Osmanlı toprakları üzerinde ilk Amerikan Okulu 1824 yılında Beyrut’ta açılmıştır. 

İstanbul’da da 1832 yılında, Amerikalı bir misyoner olan William Goodell tarafından kendi evinde 

kurulmuş fakat Fener Patrikhanesi’nin baskısı sonucu kapatılmıştır (Kocabaşoğlu, 1985, s.496). 

Osmanlı yönetimi Amerikan okullarının ülke içindeki faaliyetlerini takip etmiş ve bu amaçla 

çeşitli dönemlerde vilâyetlere gönderdiği emirlerde; Amerikan okullarının bulundukları yerler, 

dereceleri, okula devam eden öğrencilerin cinsiyet ve mezheplerine göre ayrılmış sayısal verilerle, bu 

okullara Müslüman öğrencilerin gidip gitmediğine dair bilgi istemiştir (BOA, Y.PRK.MF, nr.4/36, 28 

Zilkade 1317). 

2.2.2.1.Amerikan Kız Koleji 

Vasil Kinçov, 1899 yılında yapmış olduğu Bursa gezisinde, Amerikan misyonerlerinin, 

yaklaşık 80 yoksul haneden oluşan Ermeni Protestan topluluğunu yönettiklerini fakat bu topluluğa ait 

bir okul görmediğini ifade etmektedir (Kinçov, 2009, s.82). Bu ifadeden yola çıkarak, Amerikalıların 

bu okulu 1899 yılından sonraki bir tarihte, yönetimleri altındaki bu Protestan topluluk için açmış 

olduklarını söyleyebiliriz. 

Tülin Akyürek’in Yüksek Lisans çalışmasında okulun, 1867 yılında ilk yatılı kız okulu olarak 

açıldığı ve Amerikan misyonunun Pasifik Kadınlar Heyeti tarafından organize edildiği, zamanla 

okulun gelişerek “Amerikan Kız Koleji” ismini aldığı bilgisi yer almaktadır (Akyürek, 2005, 

s.95).Bursa gazetesinin 1893 tarihli sayısında da Amerikan Kız Okulu’nda, geliri Bursa’da yaşayan  

“fukarâ ve biçâregânı” ya verilmek üzere, bir tiyatro oyununun sergilendiği görülmektedir. Bu şekilde 

okul üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmiştir (Bursa gazetesi, nr.119, 14 Şevval 1310, s.5). 
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Bu dönemde Bursa’da Amerikan uyruğu bulunmamasına karşın, okulun 19.yüzyılın ikinci yarısı ile 

20.yüzyılın ilk çeyreğinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır15. 

2.2.3.Rus Okulları 

H.1304 (M.1886/1887) yılında David Kalantaryan tarafından, “Sıbyân Bahçe Mektebi” 

ismiyle bir Rus Protestan ibtidâî okulu açılmıştır. Bu okul R.21 Temmuz 1309 (M. 2 Ağustos 1893) 

tarihinde ruhsat almıştır (Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâme-i Resmîsi, H.1321/M.1903/1904, ss.360-

361). Bursa gazetesinde yer alan habere göre; okul Molla Arap Mahallesi’nde bulunmaktaydı ve adı da 

“Protestan Eytâm Mektebi” olup, “Çocuklar Bahçesi” olarak anılmaktaydı. Okulun yöneticiliğini de 

Bursa Bank-ı Osmâni Direktörü Mösyö Fan Milençi yapmaktaydı (Bursa gazetesi, nr.129, 3 

Muharrem 1311, s.5). 

3.Gayrimüslimlerin ve Ecnebilerin Açtıkları Okullara Ait Çeşitli Veriler 

Bursa’da, II.Abdülhamid döneminde, gayrimüslimlerden; Rum, Ermeni ve Museviler ile 

yabancılardan (ecnebi); Rus, Fransız ve Amerikalılara ait okullar eğitim faaliyetinde bulunmaktaydı. 

H.1325 (M.1907/1908) yılında, Hudâvendigâr Vilâyetinde; 22.149 gayrimüslim öğrenci 

bulunmaktaydı. Bu öğrencilerin topluluklara göre dağılımı da şu şekildeydi: (Hudâvendigâr Vilâyeti 

Salnâme-i Resmîsi, H.1325, s.339). 

Tablo No:1 

Hudâvendigâr Vilâyeti’nde Öğrenim Gören 

Gayrimüslim ve Ecnebi Öğrencilerin Topluluklara Göre Dağılımı 

Topluluklar Okul Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı Toplam 
Rum 148 10.427 5404 15.831 
Ermeni 35 3385 1682 5.067 
Protestan 3 132 83 215 
Ermeni Katolik 4 185 121 306 
Musevi 2 85 90 175 
Fransız 4 200 243 443 
Amerikan 1 - 112 112 
Toplam 197 14.414 7735 22.149 

 

  

                                                                 
15Amerikan Kız Koleji, Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da faaliyetlerine devam 

etmiştir. 1912 yılında iki-üç kız öğrencinin Hıristiyan olduğuna ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine okul 
soruşturma geçirmiştir. Bu soruşturmaya rağmen okul 1928 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir 
(Kaplanoğlu, 2006, s.166). 
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Tablo No:2 

Bursa Merkezde Bulunan Gayrimüslim İdâdî Mektepleri ve Öğrenci Sayıları 

(Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâme-i Resmîsi, H.1325, s.339) 

 
Okul ve Öğrenci Sayıları 
Okul İsmi Adet Erkek Kız Toplam 
Rum 5 520 335 855 
Ermeni 2 341 216 557 
Protestan 1 40 - 40 
Musevi 2 360 160 520 
Fransız (özel) 
(Mösyö Valtaz) 

1 78 35 113 

Fransız (özel) 
(Asompsiyon) 

1 131 204 335 

Özel Kalantaryan 
Mektebi 

1 80 15 95 

Amerikan 1 10 90 100 
TOPLAM 14 1560 1055 2615 

 
Tablo No:3 

Bursa ve Kazalarındaki Gayrimüslim Mektebleri 

(Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâme-i Resmîsi, H.1321, ss.358-361) 

Liva Kaza Okul İsmi Cemaati Mesul Derece Mevcut Kuruluş 
Tarihi 

Ruhsatname 
Tarihi Erke

k 
Kız 

Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati idâdî 180 - 1288 1 ts 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati rüşdiye - 110 1244 1 ts 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî - 60 1300 1 ts 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî - 175 1292 1 te 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî - 95 Bilinmiyor 1 te 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî - 70 1263 1 ts 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati rüşdiye 285 - 1254 1 ts 1309 
Bursa Bursa Rum Mektebi Rum Rum Cemaati rüşdiye 65 50 Bilinmiyor 1 te 1311 
Bursa Mihaliç Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî 120 110 1309 1 te 1311 
Bursa Kirmasti Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî 52 49 1311 1 te 1311 
Bursa Gemlik Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî 65 - 1311 1 te 1311 
Bursa Mudanya Rum Mektebi Rum Rum Cemaati ibtidâî 276 377 1311 1 te 1311 
Bursa Bursa Ermeni Mektebi Ermeni - rüşdiye 210 - 1237 11 ke 1311 
Bursa Bursa Ermeni Mektebi Ermeni - rüşdiye - 165 1237 11 ke 1311 
Bursa Bursa Katolik Mektebi Ermeni 

Katolik 
Katolik 

Murahhası 
rüşdiye 30 - 1304 31 Mart 

1313 
Bursa Bursa Musevi Mektebi Musevi Alyans İsrailiyet rüşdiye 85 28 1301 5 Ağustos 

1309 
 ECNEBİ OKULLARI  

Bursa Bursa Amerikan 
Mektebi 

Amerika
n 

Boldvin idâdî 10 70 1292 1 Kasım 
1308 

Bursa Bursa Amerikan 
Mektebi 

Amerika
n 

Boldvin rüşdiye - 34 1292 1 Kasım 
1308 

Bursa Bursa Fransız 
Mektebi 

Fransız Mösyö Veltaz ibtidâî 75 32 1309 13 Temmuz 
1309 

Bursa Bursa Sıbyân Bahçe 
Mektebi 

Rus Kalantaryan 
Efendi 

ibtidâî 51 27 1304 21 Temmuz 
1309 
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Tablo No:2 ve 3’de yer alan okullar; gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde 

kurulmuştu. Örneğin Ermenilerin için açılmış olan okullar, Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları 

Sedbaşı’nda bulunmaktaydı (Bursa gazetesi, H.1310, 126, s.4). Gayrimüslim vatandaşlar çocuklarını 

kendi mezheplerine bağlı okullara gönderme eğilimindeydi. Örneğin; Gregoryen Ermenileri (Bursa 

Ermeni Piskoposluğuna bağlıydı), Protestan Ermenileri ile Katolik Ermenileri çocuklarını kendi 

mezheplerine bağlı okullara gönderiyorlardı. 

Tablo No:3’de; 20.yüzyılın başlarında Bursa merkezde ve kazalarında gayrimüslimler ile 

ecnebiler tarafından açılmış olan toplam on altı adet okul ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu okullardan; 

dördü ibtidâî, üçü rüşdiyye ve biri idâdî olmak üzere toplam sekizi Rum cemaatine aitti. Rüşdiyye 

derecesinde olmak üzere; Ermenilerin üç (Biri Ermeni Katoliklerine ait) ve Musevilerin bir adet okulu 

vardı. Ecnebiler tarafından açılan okullar dikkatte alındığında; Amerikalılara ait bir idâdî ve bir 

rüşdiyye, Fransızlara ait bir ibtidâî ve Ruslara ait bir ibtidâî okulu olmak üzere; toplam dört adet 

okulun olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo No:4 

Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâmelerine Göre Rum Okullarının Öğrenci Mevcutları16 

 
Kaza Derece Ruhsatname 

Tarihi 
1898/1899 1899/1900 1900/1901 1901/1902 1903/1904 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 
Bursa İdadi 1 ts 1309 62 - 62 - 74 - 74 - 180 - 
Bursa İdadi 1 te 1311 95 - ? ? 100 - 100 - ? ? 
Bursa Rüşdiye 1 te 1311 75 75 75 75 70 61 70 61 - 110 
Bursa Rüşdiye 1 te 1311 - 200 - 200 - 218 - 218 ? ? 
Bursa Rüşdiye 1 te 1311 - 40 - 40 - 47 - 47 ? ? 
Bursa Rüşdiye 1 ts 1309 100 - 100 - 100 - 100 - - 70 
Bursa Rüşdiye 1 ts 1309 165 - 165 - 175 - 175 - 285 - 
Bursa Rüşdiye 1 te 1311 105 - 105 - 105 - ? ? 65 50 
Mihaliç Rüşdiye 1 te 1311 110 - 110 - 130 - 105 - 120 110 
Kirmasti Rüşdiye 1 te 1311 60 35 60 35 63 37 130 - 52 49 
Gemlik Rüşdiye 1 te 1311 171 160 171 160 178 153 63 37 65 - 
Mudanya Rüşdiye 1 ts 1309 240 200 240 200 256 215 178 153 276 377 

 
Tablo No:2,3 ve 4’e göre; Rum mekteplerinin sayısının diğer gayrimüslimlerin okul sayılarına 

göre çok daha fazla olduğu görülmektedir. Rum nüfusun gayrimüslim nüfus içindeki yüzdesinin 

                                                                 
16 Rum okullarının öğrenci mevcutlarıyla ilgili bilgiler, çeşitli tarihlere ait vilâyet salnâmelerinde yer 

almaktadır. Buna göre; H.1303 (1885/1886) Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâmesi’ne göre dört Rum okulunda 598, 
Bursa merkezde bulunan Ermeni okulunda da 400 öğrenci öğretim görmekteydi (Hudâvendigâr Vilâyet-i 
Salnâme-i Resmîsi, H.1303, s.30, 32). H.1320 (1902/1903) eğitim-öğretim yılında Bursa merkezde Rum cemaate 
ait tüm okullarda 950 öğrenci eğitim görmekteydi (Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi, Def’a 29, Matbaa-i 
Vilâyet, H.1320, ss.356-357). H.1323 Hudâvendigâr Vilâyeti Salnâmesi’ne göre 1904 yılında Bursa ilinde 35 
Ermeni okulunda 5067 öğrenci (3385 Erkek ve 1682 Kız) öğretim görüyordu. Üç Protestan Ermeni okulunda 
215 öğrenci (132 Erkek ve 83 Kız) ve dört Ermeni Katolik okulunda 306 öğrenci (185 Erkek ve 121 Kız) ve iki 
Musevi okulunda da 175 öğrenci (85 Erkek ve 90 Kız) öğretim görüyordu (Hudâvendigâr Vilâyet-i Salnâme-i 
Resmîsi, H.1323, s.339). 
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yüksek olması, okul sayısının fazla olmasında bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bu tablo, 

gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının daha çok eğitimin ilk kademesinde (ibtidâî ve rüşdiyye) 

örgütlenmiş olduklarını göstermektedir. Gayrimüslim din adamlarının da bu okulların açılmasına 

destek vermelerinin altında, milli benliklerini koruma refleksi yatmaktadır. Milliyetçilik akımlarının 

hız kazandığı bir dönemde gayrimüslim cemaatler, kendi içlerindeki çeşitli örgütlenmeler yolu ile 

eğitim alanını Osmanlı Devleti’ne bırakmadıkları gibi bu alan üzerinden benliklerini de koruma arzusu 

içindeydiler. 

4.SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gayrimüslimler ve ecnebiler, Osmanlı yönetiminin 

eğitimde Batılılılaşma girişimlerine paralel olarak, eğitim-öğretim alanında birçok hak elde ettiler. 

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasiye dayalı olarak çıkarılan birçok yönetmelikle; 

gayrimüslimler ve ecnebiler okul kurma ve eğitim alanında örgütlenme olanağına sahip oldular. 

Gayrimüslimler milli kimliklerini kaybetmemek ve Osmanlı’dan ayrılma düşüncelerini uygulamak 

için, bu durumu bir fırsat olarak değerlendirme çabası içine girdiler. Eğitim-öğretim görüntüsü altında 

ayrılıkçı hareketleri desteklemeye ve örgütlemeye başladılar. Ecnebiler de Osmanlı topraklarında 

nüfuz elde etmek ve misyonerlik faaliyetleriyle yeni dindaş edinme çabası içinde okul açma furyası 

içinde yerlerini aldılar. Osmanlı yönetimi, tüm bu olup bitenin farkındaydı. Bununla beraber 

kapitülasyonların yaygınlaştırılması, kaybedilen savaşlar ve ekonominin bozulması gibi birçok 

nedenden dolayı bu okulları yeterince denetleyemedi. Gayrimüslim ve ecnebi okulları da bu 

denetimsizliğin dışında istedikleri gibi hareket etme imkânına kavuştular. Gayrimüslim ve ecnebi 

okullar üzerindeki denetim Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kısmen sağlanmaya çalışılsa da asıl 

kontrol Cumhuriyet Dönemi’nde 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

sağlanmış oldu. 
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OSMANLI EĞİTİM SİTEMİNDE İKİ SORUN ALANI: İLTİMAS VE RÜŞVET 

TWO AREAS OF PROBLEM IN OTTOMAN EDUCATIONAL SYSTEM: FAVORITISM 

AND BRIBERY 

 

Gürsoy AKÇA 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü. 

 

Özet 

İlmiye sınıfı Osmanlı imparatorluk siteminin temel unsurlarından biridir. İlmiye mensuplarının eğitim 
ve adliye kurumlarının insan kaynaklarını teşkil etmelerinin yanında devlet ideolojisini oluşturucu misyonları 
onların siyasal önemini ortaya koyar. Dini-toplumsal yaşamı yönlendirmeleri ise toplumsal etkinliklerini yansıtır. 
Devletin yükselme dönemlerinde ilmiye sınıfının iç işleyişi ilmiye ilkelerine bağlılık esası üzerinden 
yürütülmüştür. Liyakatin kıymetlendirildiği bu anlayış  devlet ve toplum yapısını güçlendirmiştir. Siyasal ve 
toplumsal dejenerasyonlar, ilmiye kurumuna, iltimas ve rüşvetin liyakat esaslı ilkelerin yerini alması şeklinde 
yansımıştır. Bildiride iltimas ve rüşvetin ilmiye sınıfındaki durumu ve etkileri dönemin kaynakları üzerinden 
değerlendirilecektir. 

Abstract 

Clergy was one of the main components of Ottoman imperial system. In addition to the fact that they 
constituted human resource for educational and judicial institutions, their mission about composing the state 
ideology reveals their political significance. Their guiding religious-social life reflects their efficiency in the 
society. During the raising period of the state internal mechanism of the clergy were based on loyalty to 
principals of the Clergy. This kind of understanding that is based on merit strengthened structure of the state and 
society. Political and social degenerations reflected to the clergy as substitution of merit based principals by 
favoritism and bribery. In this study state of favoritism and bribery in the Clergy and its effects will be evaluated 
based upon sources of the era. 

 

İlmiyede İlkesel Çözülme: Patronaj İlişkilerinin ve Rüşvetin Yaygınlaşması 

GİRİŞ 

Toplumsal-tarihsel kurumlardaki dönüşümler toplumun geneli dikkate alınmadan 

değerlendirilemez. Bu anlamda duraklama evresinden itibaren Osmanlı ilmiye sisteminde beliren 

bozulmalar toplumun genelinde ortaya çıkan ve Osmanlı sosyo-politiğini işlevsizleştiren dinamikler 

çerçevesinde ele alınmalıdır. Böylesi bir yaklaşımda nedenler çeşitliliğinin kategoriler haline 

getirilmesi en etkili nedenlerin öne çıkarılmasını ve başat nedene ulaşılmasını sağlayacaktır. Nitekim 

Osmanlı ilmiye sistemindeki işlevsizleşmenin konu edildiği çalışmalarda söz konusu işlev yitimi 

ilmiyenin işleyiş ilkelerinin terk edilmesiyle, nüfusun artmasıyla, siyasal sistemin merkezî-bürokratik 
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bir yapıya evrilmesiyle, devlet kurumlarındaki çözülmeyle ve ulemanın yozlaşmasıyla17 

ilişkilendirilmiştir.  

Osmanlı İlmiyesinde İltimas İlişkileri: 

İlgili literatürde ilmiye sınıfındaki sorunlar, kuruluş ve gelişme dönemlerine referanslarla 

görünür kılınmaya çalışılmıştır. Buna göre Osmanlılar, kuruluş ve yükselme dönemlerinde ilmiye 

sınıfına ait ilkelerin tatbikinde büyük titizlik göstermişlerdir. Kurumsal ilkelerin esas alındığı 

dönemlerde ilim ve erdem sahibi âlimler yetişmiştir. Liyakat sahibi bu âlimler, toplumsal ve siyasal 

çevrelerde saygı görmüşlerdir. Ayrıca ulemanın ilmî yetkinliği, devletin kurumsal düzenine ve 

işleyişine katkı sağlamıştır. Ulemanın özellikle eğitim ve adliye sistemindeki varlığı önemsenmelidir; 

zira, bu iki kurum devlet düzeninin temel dayanaklarını teşkil etmiştir. Devletin kurumsal yapısındaki 

ve işleyişindeki bozulmaya koşut olarak iltimasın ve rüşvet ilmiyenin işleyişinde işlerlik kazanmıştır. 

Rüşvetle ve iltimasla ilmiye makamlarına yapılan atamalar, ilmiye işleyişinde liyakati ölçü olmaktan 

çıkarmıştır. Böylece ilme liyakati olmayanlar ilmiye saflarında yer edinebilmişlerdir. Ehliyetsiz 

ulemanın ilmiyedeki etkinlikleri ilmî çap[sızlık]ları ile uyumlu olmuş; ilmiye işlerinde rüşvet ve 

iltimas kurumsallaşmıştır. Bu mesele öyle bir boyut kazanmıştır ki, iltimas ve rüşvet ilişkilerinin 

geçerlik kazandığı dönemlerde ismi olup cismi olmayan medreselere atamalar yapılabilmiştir. Örneğin 

yangında binası yanmış, dolayısıyla var olmayan bir medreseye müderris tayini yapıldığı 

bilinmektedir. Bu süreçte müderrislik, soyut bir saygı payesi ve atama işlerinde kullanılan bir unvan 

halini almıştır. Eğitim ve adliye makamlarına atamada uygulanan mülâzemet sisteminin bozulması, 

mülâzemet kâğıtlarının ticarî bir mal gibi alınır ve satılır olmasına neden olmuştur. Öyle ki, voyvoda, 

subaşı kâtibi gibi devlet görevlileri ve hatta halktan kimseler mülâzemet kâğıtlarını satın alarak kadı ve 

müderris olabilmişlerdir. Bütün bunlar olurken ilmiyeye giriş sınavları yapılmaya devam etmiştir; 

fakat sınav, yalnız medresede kalan öğrencileri bağlamaktaydı. Zenginler, soylular, üst düzey devlet 

görevlileri ile ulema elitleriyle patronaj ilişkisi içinde olanlar için imtihansız ruus almak her zaman 

mümkündü. Yönetim çevrelerinde dünyalık sağlamak, çocuklarını siyaseten katlden ve müsadereden 

korumak için ilmiye sınıfına dâhil etmeye çalışmak normalleşmişti.18 

Burada özellikle mülâzemet sistemindeki bozulmaya değinilmelidir; zira mülâzemetteki 

bozulma adliye ve eğitim sistemlerindeonulmaz sorunlara neden olmuştur. İlmiye terimi olarak 

mülaâzemet, medrese mezunlarının kadılık ve müderrislik görevlerinden önce meslekî donanımlarını 

artırmak amacıyla bekletilmelerini ifade etmekteydi. Bu süreçte aday, görev almak istediği bölgeye 

göre Anadolu veya Rumeli kazaskerlerinden birinin belirli günlerdeki toplantılarına devam ederdi. 
                                                                 
17 Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul 1976. s. 64–69; Ziya Kazıcı, 
İslâm Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1991. s. 253–254. 
18 Tatarcık Abdullah Efendi, “Selim-i Sâlis Devrinde Nizâm-ı Devlet Hakkında Mütalât”, TOEM, C. III, No. 41, 
1332, s. 272–276; Ahmed Cevdet Paşa,  Tarih-i Cevdet, C. I,  Tertib-i Cedid, Matbaa-i Osmani, İstanbul 1303. s. 
87–94. 
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XVI. yüzyıl sonlarından itibaren ilmiye teşkilatının işleyişini düzenleyen ilkelerden uzaklaşmanın 

ilmiye teşkilatının temelini oluşturan mülâzemet uygulamalarına da yansımaları oldu. Örneğin ulema 

çocuklarına ilmiye hiyerarşisinde yükselmede ayrıcalıklar tanındı, ilmiye mesleği dışından olanlar 

mülâzemete alındı, ilmiyede patronaj ilişkileriyle liyakat sahibi olmayanların mesleğe alınması 

yaygınlaştı.19 Böylece mülâzemet ilkelerinin terk edilmesi, ilmiyeyi işlevsiz kılan hemen bütün 

etkenleri harekete geçirmiştir.  

Lütfi Paşa’nın(d.1488?- ö.1563?),  “ … Osmân ve Orhan Gâzîzemanında….ehl-i ‘ilim var idi 

ki, sözlerin beğleregeçürürlerdi. Beğler dahi sözlerinden çıkmazlardı. Şöyle kim, Âl-i Osmân’dan bir 

günâh ve bir zulm sâdır anı men iderlerdi. Eğer men olunmasalar ol zemân ‘ulemâsı andan kaçarlardı. 

Ol zemânda ‘ulemâ adında olan müfsid değillerdi. Şimdiki ‘ulemâ ve mansıblarındankorkub tek 

oturmazlardı. Olakişer’amuhalifdir men idüb sözlerin geçürürlerdi…ve ol zemânda kadılığa yarar 

danişmendi müderrsilerden talebi derlerdi. Bir kadılık nice zemândurırdı. Ve kimisi kadılığa razı 

olmazdı zîra kadılık cehennemden bir hasır yerdir dirlerdi, kadılıkdan kaçarlardı. Bu ‘acebdir ki, 

şimdiki zemânda kadılık için rüşvet virürler ve şef’iler tutunurlar dilek itdürürler. Begler ve 

kadı’askerlerkapusunda hor ve zelîlolubmülâzemet itmezlerdi…”20ifadeleri kuruluş dönemi 

ulemasının erdemleri üzerinden zamanın ulemasının durumunu yansıtmaktadır. Koşut olarak Koçibey 

de (ö.1649), Osmanlının ihtişam dönemlerindeki ilmiyenin ve ulemanın vurgulanması üzerinden 

ilmiye işleyişinin dönemindeki açmazlarına dikkat çeker. Koçibey, Osmanlıların, kuruluş ve ihtişam 

dönemlerindeki başarılarını ilme ve ilim adamlarına verilen değerle ilişkilendirir. Ulemanın toplumsal-

siyasal kıymetlendirilmesini ise, ulema arasında liyakatin esas alınmasına bağlar.  Bu durumu “ulemâ 

beyninde cârî olan kânûn ve resm budur ki ulemânın a’lem ve efzali ve etka ve evra’  ve esenn ve 

eslahı şeyhü’l-islâm ve müfti’l-enâm olun andan aşağı Rumeli ve Anadolu kazaskerleri bu tertib üzere 

istihkâklarına göre ri’âyet olunurdu” şeklinde ifade etmektedir. “Aralarında şimdiki gibi şöhret ve 

zînetyoğidi” demek suretiyle de ilmiye işleyişinde kanun-ı kadîmin terk edilmesi kaynaklı bozulmaya 

işaret eder. O, siyasetin ilmiyeyi etkilemesiyle bağlantılı olan azil korkusunun ilmiye ilkelerini 

işlevsizleştirmesinden ve ilmiye makamlarının rüşvet ve iltimas yoluyla ehil olmayanlara 

verilmesinden yakınmaktadır.21Burada Osmanlı merkezî-bürokratik yapılanmasının 

tamamlanmasından sonraki dönemlerde azil korkusu kadar yükselme endişesinin de bürokrasi-ulema 

etkileşiminiyönlendirdiği belirtilmelidir. Nitekim Ocak’a göre,  Osmanlı ulemasının ilmiye silkinde ve 

bürokraside yükselmesinde bilimsel donanımı kadar saraya kadar uzanan bürokratik ağ ile olan 

ilişkileri etkiliydi. XV. yüzyıldan itibaren merkezdeki yüksek makamlara atanma Sahn 

müderrisliğinden geçer olmuştu. Bu durum Osmanlı ulemasını bürokrasiyle ilişkili olmaya teşvik 

                                                                 
19 Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi ve Rumeli KadaskeriMehmed 
Efendi Zamanına Ait Mülâzemet Kayıtları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa 
Araştırmaları Dergisi, S. 10–11, İstanbul 1983. s. 222–225. 
20 Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001. s. 162- 164. 
21Koçibey, Koçibey Risâlesi, Yay. Haz. Yılmaz Kurt, Akçağ Yayınları, Ankara 1998. s. 39–46. 
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etmiştir.22 Ulema-bürokrasi etkileşimi, bürokrasinin ilmiye üzerindeki etkisini pekiştirmiştir. 

Ulemanın yükselme kaygısı da, bürokrasi ile etkileşimlerinin eşitlik temelinde gerçekleşmesine imkân 

vermemiştir. III. Selim dönemi ulemasından Ubeydullâh Kuşmânî’nin döneminin ulemasına yönelik 

Allah’ın ulemayı halk katında itibarsızlaştırdığı ve cahillere dalkavuk kıldığı şeklindeki 

değerlendirmesi23 bu bağlamda anlamlıdır. Kuşmanî’nin yorumunda ulemanın dalkavukluk ettiği 

değerlendirilen kesimler yönetim çevreleri olmalıdır. Nitekim Kabakçı isyanında Şeyhülislâm, Rumeli 

ve Anadolu kazaskerleri gibi ileri gelen ulema ile isyancı liderlerinin yaptıkları görüşmede âsîlerin 

başının, “halkın kül gibi bir ekmek yediğini, devlet ricalinin (efendilerin) ise beyaz ekmek yediklerini, 

ulemanın buna göz yummakla kalmayıp efendilerden gelen emirler doğrultusunda fakir halkın idam 

ilamlarını verdiklerini” söylemesi karşısında şeyhülislâmın cevabı “haklısınız” olmuştur. Âsîler, devlet 

ricalinden ve reayadan kellesini istedikleri kimselerin isimlerini verdiklerinde deşeyhülislamın yine 

hiç itirazı olmamıştır.24Oğulukyan’ın aktardığı bu olayda şeyhülislâmın mazlum halkın durumu 

karşısında sessiz kalışı, daha önemlisi, haklılığını şer‘an incelemeksizin yönetim çevrelerinden gelen 

idam taleplerinin ilâmlarını vermelerini kabul etmesi, ulemanın otorite karşısındaki zilleti hakkında 

fikir vericidir. İsyancıların idamını istedikleri kişiler hakkında da benzer tavrın sürdürülmüş olması 

ulemanın siyaset karşısındaki konumunu ortaya koymaktadır. 

Sözü edilen konumlanışın ilmiyeye yansıması, geleneksel ilmiye ilkelerinden taviz verilmesi 

şeklinde olmuştur. İlmiye ilkeleri, ilmiyenin her türlü himayeden bağımsız, liyakat temelinde işlemesi 

amacına matuf olarak oluşturulmuştu. Dolayısıyla ilkelerden uzaklaşma, iltimas ve rüşvetin ilmiye 

işleyişine dâhil edilmesi anlamına gelmekteydi. İltimas ve rüşvetin ilmiyede yaygınlık kazanması ise, 

ilmiyenin iç işleyişini bozmuştur. Tatarcık Abdullah Efendi (d.1730-ö.1797), ilmiyedeki patronaj 

ilişkilerinin ulema arasındaki birliğe zarar verdiğini, ulema elitlerinin yüksek makamlara ulaşmak için 

birbirlerinin ayıplarını sayıp dökerek vakitlerini geçirdiklerini belirtir. Ona göre; ilmiyedeki himaye 

ilişkileri ilmiye mensupları arasında fitnenin ve fesadın yaygınlaşmasına neden olmuştur.25Selânikî 

Mustafa Efendi’nin Sultan III. Mehmed zamanına (1595-1603) dair bir kaydı dönem ulemasının duçar 

olduğu fitneyi olduğu kadar ilmiyeki ilkesel çözülmeyi de yansıtmaktadır. Sözü edilen kayıt şu 

şekildedir: “Anadolı mülâzimleriKadıasker Damad Muhyiddin Efendi’den ‘Mürteşîdür, 

fukarâyıulemâyızelîl ü hakir eyledi. Ednâ kadılıkları külli bahâlara satılur ve bir yılda niçe 

kimesnelere tebdîl olunur’ diyu kağıdlar ve mahzarlar sunub feryâd eylediler. Pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretleri mübârek ellerin destârına koyub hayrlar ola didiler. Ve kezâlik Vâlide Sultân Hazretleri 

                                                                 
22 Ahmet Yaşar Ocak 2004. “Dini Bilimler ve Ulema”, Osmanlı Uygarlığı, C. I, Yay. Haz. Halil İnalcık ve 
Günsel Renda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. s. 250. ss. 243-265. 
23 Dihkanîzâde Ubeydullâh Kuşmânî, Zebîre-i Kuşmânî Fî Ta‘rîf-i Nizâm-ı İlhâmî, Haz. Ömer İşbilir, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 2006. s. XII-XIII, 2-18. 
24 Georg Oğulukyan, Georg Oğulukyan’ın Ruznamesi 1806- 1810 İsyanları III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud 
ve Alemdar Mustafa Paşa, (Tercüme ve notlar: Hrand D. Andreasyan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1972. s. 6–8. 
25 Tatarcık Abdullah Efendi, a.g.e. (1332) s.  274–275. 
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arabası önünde turub, anda dahi beyhûde efgân eyleyüb, ‘Halk-ı âleme eltâf-ı âliyenüz mebzûldür, 

ulemâdu‘âcılarımızun dahi hayr du‘âların alup, Ahî-zâde Abdülhâlim Efendi’yi bize kadıasker 

eyleyüvirün’ didiler. Ve Dîvân-ı mu‘allaya gelüp, vüzerâ-ı izâm huzûrunda dahi çağrışup, şikâyetler 

eylediler. Âhir-i kâr azlitdürüp, Âhî-zâde Abdülhâlim Efendi’yi yine Anadolu Kadıaskeri 

itdürdiler”.26İfadelerden ilmiye işleyişinde kişisel hesapların kurumsal ilişkilerin önüne geçtiği 

anlaşılmaktadır. Aynı zamanda mülâzımlardan gelen baskının sultan ve valide sultan nezdinde karşılık 

bularak, ilmiye teamüllerine aykırı olmasına rağmen Anadolu kadıaskerinin değiştirilmesi anlamlıdır. 

İlmiyedeki himayeci ilişkilerde hâmîlik, ulema elitleri ve yönetim elitleri tarafından 

yapılmaktaydı. Osmanlı toplum yapılanmasındaki yönetenlerle-yönetilenler arasındaki sosyal 

mesafenin derinliği, geniş halk kesimlerinin yönetim çevrelerine ulaşmasını imkânsızlaştırmıştı. Bu 

durum ilmiye kadrolarının dinî-politik elitlerin tekeline geçmesine neden olmuştur. Dolayısıyla alt 

toplumsal kesimlerden gelen, ulema elitlerinin ve yönetim çevrelerinin himayesine sahip ol(a)mayan, 

ilme yetenekli kişiler ilmiye hiyerarşisine dâhil olamamışlardır. Nitekim Faroqhi, Osmanlı ulemasına 

ait biografilerin eleştirel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra ‘Ata’înin verilerine dayandırdığı 

çalışmasında ulema hiyerarşisine girişte ve bu hiyerarşi içinde yükselmede patronaj ilişkilerinin 

belirleyici olduğu değerlendirmesinde bulunur. Ona göre, ilmiye makamlarına getirilmede ulema 

elitlerince korunan adaylar ve –onlardan daha az etkili olmakla birlikte- üst-yönetim elitlerince 

korunan adaylar, taşra referanslarına sahip olanlara oranla daha avantajlı olmuşlardır.27Koşut olarak 

Gelibolulu Mustafa Ali, medreselerin bozulmasını, ilmiye hiyerarşisindeki yükselmede liyakatın terk 

edilmesine bağlar. İlmiyede liyakatin terk edilmesibeşik uleması geleneğinin oluşmasına, ulema içinde 

kastlaşmaya ve içine kapanmaya neden olmuştur. Bu durumu “Pes, evlad-ı Etrak nice şugle 

ylesünler? Medaris-i aliyede nice tahsil-i ilmetsünler? Anlar evahir-i ömrinde varamayacağı mansıba 

bir çelebi, şeref-i nisbet ü haseble saba aleminde vasıl olur. Bundan sonra anlarun iştigalinden ne 

faide tahakkuk bulur?” şeklinde ifade eder. Mustafa Ali, medreselerdeki bozulmanın diğer nedenleri 

bağlamındabeşik uleması geleneğinin oluşmasıyla kabiliyetli kişilerin ilmiye sınıfına dâhil olmalarının 

engellenmesine bağlı olarak ilmî iştiyakın kaybedilmesini, ilmî statülerin rüşvet karşılığında verilir 

olmasından dolayı müderrislerin ve kadıların cahilleşmesini ve rüşvetin ilmiye mensupları arasında 

yaygınlık kazanmasıyla ilmiye makamlarının ehliyetsiz kişiler tarafından doldurulmasını sayar. Bütün 

bunların gerçek ilim insanlarını kıymetsizleştirdiğini ve bilimsel üretkenliği olumsuz etkilediğini 

vurgular.28 Elbette ilme liyakatı olmayanın ilmî verimliliği de liyakatı ölçüsünde olmuştur. 

                                                                 
26 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003- 1008/ 1595- 1600), C. II, Haz. Mehmet İpşirli, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1999. s.  827. 
27 Suraiye Faroqhi, “Social Mobility among the Ottoman ‘Ulema in the Late Sixteenth Century”, International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 2, Great Britain 1973. p. 204–210. pp. 204-218. 
28 Gelibolulu Mustafa Ali,  Künhü’l- Ahbar, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451- 148, C. II, Yay. Haz. M. Hüdai 
Şentürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 80. 
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Hourani’ye göre, XVI. yüzyılda ulema elitleri içine kapanmıştır. İlmiye, çıkarları peşinden 

koşan kişilerden oluşan bir yapı arz etmiştir. Böylesi bir durum ulemanın vakıf yönetimi işini kontrol 

etmelerinden dolayı ekonomik refahlarının güvencede olması, ani görevden alınmama,  mallarının 

müsadere edilememesi ve idamlarının yasak olması ayrıcalıklarından kaynaklanmıştır. Söz konusu 

yapı, yüksek ekonomik refahın verdiği güç, devlet görevinde bulunmanın kazandırdığı statü, bağlı 

olarak nüfuz, devlet okullarında kendilerine tanınan öncelik hakkı ve seçkin aile ve gruplarla yapılan 

evliliklerle kurulan akrabalıklar yoluyla pekişmiş, yüksek devlet makamlarının elde edilmesinde bir 

tekel sistemi işler olmuştur.29 Ortaylı, üst düzey ilmiye makamlarını (Şeyhülislâmlık, Anadolu-Rumeli 

Kazaskerlikleri, Mevlevîyet payeli kadılıklar vb.) işgal eden ulema elitleri arasında bir kastlaşmanın 

ortaya çıktığı görüşündedir.Nitekim üst ilmiye makamları Dürrizâdeler, Arabzâdeler, Ebubekir 

Efendizâdeler, Şerifzâdeler gibi ulema ailelerinin tekelindeydi. Bu aileler ilmiye mensuplarının 

öldürülememesi ve mallarının müsadere edilememesi ayrıcalıklarından da yararlanarak büyük 

servetler edinmişlerdi. Bu kastlaşmabeşikten verilen payeler ve patronaj ilişkileriyle pekiştirilmiştir. 

Hatta aileye damat alımlarında da kastın sınırları önemsenmiştir.30Buradan devletin kurumsal 

çözülmesine koşut olarak, ilmiye sınıfının sahip olduğu ayrıcalıkların, ilmiye elitleri ve yakın çevreleri 

lehine istismar edildiği anlaşılmaktadır. Ortaylı’nın Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi’den 

aktardığı veriler bu görüşü desteklemektedir: “16. yüzyıl sonundan (1590’lar) 17. yüzyıl ortalarına 

(1660’lara) kadar uzanan bir zaman içinde görev yapan yirmi şeyhülislâmın, dördü şeyhülislâm oğlu 

veya torunu, beşi yüksek rütbeli ilmiye ricalinin (Anadolu-Rumeli Kazaskeri, Sultan Hocası, 

Mevlevîyet pâyeli kadılar veya büyük müderrislerin) çocuğu, biri yüksek rütbeli devlet adamının, biri 

tarikat şeyhinin çocuğu olup, dokuzu halk tabakasından gelmektedir”. İlmiye makamlarının elde 

edilmesinde soy bağının belirleyiciliği 18. yüzyılda da devam etmiştir: “(1702-1750’ler arası): Bu 

dönemde görev yapan 30 şeyhülislâmdan 13’ü şeyhülislâm torunu ve çocuğu, 9’u yüksek rütbeli 

ulemânın çocukları .... 3’ü yüksek rütbeli kalemiye veya seyfiye memurlarının çocukları (reisülküttâb, 

vezir vs.), biri tarikat şeyhinin, 4’ü ise halktan insanların çocuklarıdır.” Bu dönemde aristokrat ulema 

arasındaki söz konusu kastlaşma taşra uleması arasında da yaygınlaşmıştır.31 Nitekim, Kadı naîbliğine 

ve kadının maiyetine tayin edilen görevliler yerel medreselerden icazet alanlar arasından 

seçilmekteydi. XVI. yüzyıldan itibaren merkezî idare tarafından yasaklanmasına rağmen kadılar 

tarafından iltizam usulü naîb tayinleri yapıldığı bilinmektedir.32 Bu durum taşra medreselerinin 

yönetim örgütlenmesine dâhil olma kanalları konusunda bilgilendiricidir. Yine, belirtildiği üzere, 

ilmiye işlerindeki ilkesel çözülmenin yalnız ulema elitleriyle sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. 

                                                                 
29 Albert Hourani, Batı Düşüncesinde İslâm, Çev. Mehmed Kürşad Atalar, Pınar Yayınları, İstanbul 

1996. s. 216. 
30 İlber Ortaylı, Osmanlı’da Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu Seçme Eserler II, Türkiye İş Bankası 

Yayınları, İstanbul 2008. s. 20–21. 
31 A.g.e, (2008). s. 20–23.  
32 İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Turhan Kitabevi Yayınları, 

Ankara 1994, s. 31-32. 
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Zilfi’ye göre, oğulların babaların mesleklerini sürdürmeleri ilmiye sınıfına özgü bir durum 

olmayıp Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren hem merkezî yönetim kadrolarında hem diğer 

meslek kollarında hem de taşra idaresinde sık görülen bir uygulamaydı. Böyle olmakla birlikte bu 

uygulama, XVIII. yüzyıldan itibaren ilmiyede özel bir ilişki biçimi olmuştur. Osmanlılarda ilmiye 

kadroları ilkece her toplumsal kesime açıktı. Belirli liyakat koşullarına sahip olanlar için ulaşılabilirdi. 

Böyle olmakla birlikte yetişme koşulları ve himayecilik ilişkileri ulema çocuklarını ilmiye kadrolarına 

ulaşmada daha avantajlı kılmıştır. Özellikle XVIII. yüzyıl, ilmiyede patronajın yoğunlaştığı, ilmiye 

hiyerarşisinin kapalı bir sisteme dönüştüğü bir yüzyıl olmuştur. Değinildiği üzere, sistem, ilmiye 

kadrolarının belirli ailelerde tekelleşmesi şeklinde işlemiştir. Yönetici elitler de patronaj ilişkilerine 

dâhil olmuşlarsa da etkinlikleri ulema aristokrasisinin oluşmasını ve gelişmesini engelleyecek düzeye 

ulaşamamıştır.33Zilfi, ilmiyedeki tekelleşmeyi aile patronajı ve ilmiye mensuplarının çocuklarının 

yetişme koşullarının avantajlarıyla ilişkilendirerek, patronajın etkisini tahfif eder gibidir. Ortaylı ise, 

ulema aileleri mensuplarının 15-20 gibi erken yaşlarda hariç medreselerinde müderrislik unvanına 

sahip olmalarının olağan oluşuna34 dikkat çekerekailevî imkânlardan ziyade patronaj ilişkilerinin 

belirleyiciliğini öne çıkarmaktadır.  

Değinildiği üzere aslında intisab, Osmanlılarda devlet görevlerine atanmada uygulanan bir 

yöntemdi. Bu yöntem, yüksek devlet görevlerine atamalarda devletin üst kademeleriyle kurulan 

ilişkileri baz almaktaydı. Devlet açısından bu ilişkiler, bir güven mekânizması işlevine sahipti. Bu 

anlamda değerlendirerek ilmiyedeki patronaj ilişkilerini Osmanlı tarihinin ihtişam dönemlerine kadar 

geri götürmek mümkündür. Örneğin, Hoca Sadeddin Efendi, şeyhülislâmlığı döneminde oğullarının 

ilmiyenin yüksek rütbelerine tayinini sağlamıştır. Nitekim öldüğünde oğullarından Mehmed Efendi 

Rumeli Kazaskeri, Esad Efendi İstanbul Kadısı, Aziz Efendi ise padişah hocası idi.35 Yine Sunullah 

Efendi’nin babasının Kanûnî dönemi devlet adamlarından olması,  kendisine ilmiye hiyerarşisinde 

hızla yükselme imkânı sağlamıştır. Ebussuud Efendi’den ders okumuş ve onun hizmetinde bulunmuş 

olan Sunullah Efendi, kısa süre sonra sırasıyla Beşiktaş’taki Hayreddin Paşa Medresesi müderrisliğine 

ve Sultan Murad Han Validesi Medresesi müderrisliğine atanmıştır. Akabinde Bursa ve Edirne 

kadılıklarında bulunmuştur.Daha sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerine getirilmiştir. 

Nihayetinde Hoca Sadeddin Efendi’nin yerine şeyhülislâm olmuştur.36 Yücel, Ebussuud Efendi’nin 

torunu Abdulkerim Efendi’nin ailesinin saygınlığı nedeniyle mezuniyetinden sonra def’aten “Hariç” 

                                                                 
33 Madeline C. Zilfi, Dindarlık Siyaseti Osmanlı Uleması Klasik Dönem Sonrası, Çev. Mehmet Faruk Özçınar, 
Birleşik Yayınevi, Ankara 2008. s. 27-60. 
34 Ortaylı, a.g.e. (2008), s. 21. 
35 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. (1999), C. II, s. 825. 
36 Nev’îzâde Atâî, Hadaiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik Şakaik-ı Nu‘maniye ve Zeyilleri, C. II, Nşr. Haz. 
Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989. s. 552–557; Müstakımzade Süleyman Saadeddin, Devhat ül-
Meşayıh Osmanlı Şeyh ül-İslâmlarının Biyografileri, Çağrı Yayınları, İstanbul 1978. s. 39–42.  
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müderrisliği ile Mahmud Paşa Medresesi müderrisliğine atandığını belirtir.37 Bu örnekler ilmiye 

makamlarına atanmada ve ilmiye hiyerarşisinde yükselmede aile patronajının belirleyiciliğini ortaya 

koymaktadır.  

Osmanlı ilmiye tarihinde aile patronajını örneklemek bakımından Şeyhülislâm Feyzullah 

Efendi’nin çok özel bir yeri vardır. Onun sağlığında kendisinden sonra şeyhülislâmlık makamına 

büyük oğlu Fethullah Efendi’nin geçmesini padişah fermanıyla teminat altına almış olması özellikle 

dikkat çekicidir. Müstakim-zade Süleyman Sadeddin Efendi’ye göre, Osmanlı tarihinde meşihat 

makamına fiilen tayin olunmaksızın kendisine şeyhülislâmlık unvanı verilen ilk kişi, Karaçelebi-zâde 

Abdülaziz Efendi (1591-1668) dir.38 Bu uygulamanın ikincisi, babasının ölümünden sonra meşihata 

geçeceği bir fermanla belirtilen Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin büyük oğlu Fethullah Efendi için 

yapılmıştır. Padişahın iltifatına mazhar olan Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, bu iltifattan da cesaret 

alarak, sahip olduğu nüfuzu ailesi ve akrabaları lehinde kullanmıştır. Selanik Kadısı olan büyük oğlu 

Fethullah Efendi’yi önce Anadolu Kazaskerliği makamına atatmış, mazuliyetinden sonra ise, 

Nakîbü’l-Eşrâflık görevine terfi ettirmiştir. Fethullah Efendi’ye Hatt-ı hümâyunla “şeyhülislâmlık” 

unvanı verilerek, babasının ölümünden sonra meşihata geçeceği belirlenmiştir.39İntisab usulünün 

geleneksel dönemde devlet işleyişine katkı sağlayıcı olduğu kabul edilebilirse de; doğası gereği 

istismara açık olan bu usulün ulema elitleri tarafından kötüye kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Bazı tarihçiler, intisab ve patronaj ilişkilerini, Osmanlı devlet ve toplum yapılanmasının ürünü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. İnalcık’a göre; Osmanlı patrimonyal yapılanması gereği intisab ve 

patronaj ilişkileri, toplumsal elitlerin her birinin toplumsal yapılanmalarının ve ilişkilerinin 

şekillenmesine damgasını vurmuştur. Bu anlamda statü grupları, ordu, bürokrasi ve ilmiye intisab ve 

patronaj ilişkileri temelinde hiyerarşik yapılanmalarını ve sosyal etkileşimlerini biçimlendirmiştir.40 

İlmiye özelinde Osmanlı medreselerindeki eğitim etkinliklerinin hocalar odaklı yapılandırılmış olması 

intisab ve patronaj ilişkilerinin ilmiye işleyişinde yer edinmesini kolaylaştırmıştır. Unan’ın işaret ettiği 

üzere, İslâm dünyasındaki diğer medreselerde olduğu gibi, Osmanlı medreselerinde de eğitim öğretim 

faaliyetleri mektepler ve medreseler odaklı olmaktan çok hocalar odaklıydı. Bu durum, Osmanlı 

siyasasında görevlendirilmede etkin bir araç olarak kullanılan intisabmekânizması gibi araçlarla da 

desteklenen patronaj ilişkilerinin ilmiye içinde yaygınlaşmasına, ulema sınıfının zamanla halktan 

kopmasına, kendini aşma dinamiklerinden yoksunlaşarak içine kapanık bir toplumsal sınıf halini 

                                                                 
37 Selahattin Yücel, İmam Birgivî ve Sünnet, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâmî 
Bilimler Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1995. s 13. 
38 Müstakimzade Süleyman Saadeddin, a.g.e. (1978), s. 58. 
39 Râşid Mehmed, Târîh-i Râşid, İstanbul 1282, C. II, s. 526; C. III, s. 12; Zilfi, a.g.e. (2008), s. 226–232. 
40 Halil İnalcık, “‘Sultanizm’Üzerine Yorumlar: Max Weber’in Osmanlı Siyasal Sitemi Tiplemesi”, Çev. Kemal 
Aydın Akagündüz, Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, S. 7, İstanbul 1994. s. 8-9. 
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almasına neden olmuştur.41 Devlet ve ilmiye sistemine ve işleyişine ait nitelikler yanında sosyal ve 

ekonomik imkân(sızlık)lar ilmiyenin dışa kapalı bir yapıya evrilmesinde etkili olmuştur. Ocak’ın da 

belirttiği üzere, teorik olarak ilmiye mesleği (ilmiye silki ya da tarîk-i ilmiye) bütün Müslüman halka 

açık olmakla birlikte, Osmanlı yönetim katmanlarının hemen hepsi için geçerli olan intisâb (patronaj) 

ilişkileri ve ilmiye sınıfında var olan mülazemet (staj görerek görev bekleme)  uygulamaları yüksek 

ilmiye makamlarını elde etmede devlet merkezinde ve çevresinde bulunan medrese mensuplarını taşra 

medreseleri mensuplarına oranla daha avantajlı kılıyordu. Bu durum kitaba ve yetkin hocalara ulaşma 

imkânlarındaki farklılık tarafından da pekiştiriliyordu.42 Belirtildiği üzere, patronaj ilişkileri yalnız 

ilmiye kadroları için işlemiyordu. Osmanlı devlet örgütünün hemen her biriminde yapılacak 

görevlendirmelerde geçerli olan bir usuldü. Bu uygulama tarihsel geçmişi ile orantılı olarak sağlam bir 

kültüre dönüşmüştü. Öyle ki, yeniçeri ordusunun kaldırılmasından sonra, yerine kurulan Asakir-i 

Mansure-i Muhammediye Ordusu’nda atama ve yükseltmeler, geleneksel referans yönteminin yerine, 

sınav temelinde rasyonel ilkeler baz alınarak gerçekleştirilmeye çalışılmış; fakat başarılı olunamamıştı. 

Dolayısıyla Osmanlı sisteminin derinliklerine işlemiş olan intisab ve patronaj kültürünün aşılmasının 

kolay olmadığı açıktır. Öyle ki modern bir sistem kurulduğu halde bu sitemi destekleyecek modern bir 

kültürün henüz geliştirilememiş olduğu ortaya çıkmış; yeni ordunun kadrolarına atamalarda ve 

yükseltmelerde liyakatı hedefleyen kuralların oluşturulmuş olmasına rağmen, atamalar ve 

yükseltmeler başta sultan olmak üzere, yönetici elitlerin patronajında yapılmaya devam edilmiştir.43 

İltimasın ilmiyeye yansıması, ilmiye kadrolarına yapılan atamalarda ulema ve yönetim elitleri ile 

kurulan organik bağların, liyakat ölçüsünün etkisini neredeyse sıfırlayan yüksek bir belirleyiciliğe 

sahip olması şeklinde olmuştur. Daha vahimi, bu istismar ilişkilerinin yaygınlaşması ve 

normalleşmesidir. 

OSMANLI İLMİYE İŞLEYİŞİNDE RÜŞVET VE SOSYO-POLİTİK YANSIMALARI: 

İltimasın ve rüşvetin yaygınlaşması ile kurumsal işleyişin bozulması birbirini besleyen 

süreçler olmuştur.Osmanlı devlet sisteminin içine düştüğü açmaz bazı devlet adamlarının dikkatinden 

kaçmamıştır. Örneğin XVIII. yüzyılın ilk yirmi yılında birçok defa defterdarlık görevinde bulunan, 

dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin askerî, ekonomik ve yönetsel alanlarında beliren çöküşü içeriden 

gözlemleyen, çöküşün önlenmesi için düşünceler geliştiren ve düşünceleriniNesayih’ül- Vüzera v’el-

ümera (Devlet Adamlarına Öğütler) adındaki eserinde bir araya getiren Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 

devlet düzeninin bozulmasında adam kayırmacılığın ve rüşvetin yıkıcı etkisine dikkat 

                                                                 
41 Fahri Unan, “Osmanlılarda Medrese Eğitimi”, Yeni Türkiye –Osmanlı Özel Sayısı II-, S. 32, İstanbul 2000, s.  
688-692. 
42 Ocak, a.g.m. (2004), s. 249. 
43 AvigdorLevy, “The Officer Corps in Sultan MahmudII’s New Ottoman Army, 1826–39”, İnternational 
Journal of Middle East Studies, Vol. 2, No. 1, Great Britain 1971. p. 30–31. 
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çekmiştir.44Aslında, belirtildiği üzere,iltimasın ve rüşvetin yaygınlaşması ile siyasal ilkelerin 

geçerliklerini yitirmesi ve kurumların işlevsizleşmesi karşılıklı etkilere sahiptir. Dolayısıyla Osmanlı 

Devleti’nin çözülme dönemindeki sosyo-politik değişimleri neden-sonuç yaklaşımı temelinde değil, 

etkileşimler ağı perspektifi temelinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.  

Rüşvet ilişkilerinin devlet işleyişinde etkinlik kazanmasının ortaya konulması, böylesi 

çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Burada devlet işleyişinde, -bu arada ilmiyede- rüşvetin sosyal ve 

politik bir sorun olarak varlığına kapı aralanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, rüşvet olgusunun ilmiye 

kurumunun geleneksel işleyişinden sapmasındaki misyonuna işaret edilecektir.İnalcık’ın, ulemanın 

koşulların zorluğuna ve yozlaşmaya bağlı olarak sık sık rüşvet yoluna başvurmasının neden olduğu 

sorunların giderilmesive adaletin gözetilmesi için devlet merkezinceadaletnameler gönderildiğini 45 

belirtmesi,ilmiyedeki rüşvet ilişkilerinin topluma sirayet ettiğini hatta onun varlığını tehdit eden sosyal 

bir sorun haline geldiğini düşündürmektedir. Öyle ki devlet, ilmiye kurumundaki yozlaşmaya kayıtsız 

kalmamış, adaletnâmelerle kurumsal işleyişi yeniden tesis etmeye çalışmıştır. Ulemanın toplumsal ve 

politik misyonları dikkate alındığında devletin hassasiyeti daha anlaşılır olmaktadır. Eğitim, adliye ve 

bürokrasideki etkin ulemanın varlığı bu konuda fikir vericidir. Bu alanlardan adliye işleyişindeki 

ulema varlığına yakından bakıldığında; öncelikle, kadıların sosyo-politik misyonlarıyla 

karşılaşılmaktadır. Osmanlı sosyo-politik örgütlenmesinde çok önemli bir yere ve misyona sahip olan 

kadılar, adlî alanın yanında politik ve ekonomik alanlarda da güçlü bir etkinliğe sahiptiler. Nitekim 

kadılar, devletin egemenlik gücünün taşıyıcı bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. Öyle ki, bir yere 

kadı atamak oraya egemen olmayı ifade etmekteydi. Kadılık makamı adaleti tesis edici misyonu 

nedeniyle de önemliydi. Adaleti tesis etmek öncelikle ilmî ve ahlakî bir donanımı gerektirmekteydi. 

Hırzül’l-Mülûk müellifinin, zamanındaki kadıların büyük kısmının rüşvet ve iltimas ilişkileriyle 

atandıklarını, çoğunun cahil olduklarını ve şer‘î hükümlerinin geçerliliğinin tartışmalı olduğunu 

belirtmesi anlamlıdır. O, bu durumun dinsel sorumluluk boyutuna dikkat çekmektedir. Ona göre, 

kazaskerlerin makam endişesiyle büyüklerin istekleri doğrultusunda ilmiye makamlarını cahillere ve 

zalimlere vermeleri, taşrada adlî usülsüzlüklere neden olabilmektedir.  Örneğin, patronaj ilişkisi ile 

atanan kadılar, örfî idare elitleriyle işbirliği yaparak yörenin zenginlerine veya halka haksız suç 

isnadında bulunmaktadırlar. Onların mallarına el koymakta veya hapsettirmektedirler. Kadılar, bu 

şekilde elde ettikleri malların bir kısmını kendi ikballeri için harcarlarken bir kısmını da kendilerine 

makam temin eden patronların memnuniyetine ayırmaktadırlar. Böyle dönen çark, kadıları ve 

patronlarını zenginleştirmiş, yoksul halkın yoksulluğuna yoksulluk, ezilmişliğine ezilmişlik 

katmıştır.46  Süheyl Ünver tarafından yayınlanan XVII. yüzyıla ait bir lâyihada padişah, kadı 

                                                                 
44 Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler Nesayih’ül- Vüzera v’el-Ümera, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1987. s.  54–57. 
45 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayınları, İstanbul 2000. s. 75–128. 
46 Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar Kitâb-ı Müstetâb, Kitabu Mesâlihi’l-Müslimîn ve 
Menâfi‘i’l- Mü’minîn, Hırzü’l-Mülûk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988. s. 195–196. 
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atamalarında liyakatten ziyade rüşvet ve ricanın belirleyici olduğu konusunda bilgilendirilmiştir. 

Layihada, kazaskerlerin, kadı atamalarında liyakati esas alan imtihan yapmaları, liyakatsiz, câhil ve 

zâlim kişilerin kadı olarak atamamaları ile ilgili olarak uyarılmaları hakkında padişaha nasihatte 

bulunulmuştur. Böyle bir öğütte bulunulmuş olması dönemin kadı tayinlerindeki usulsüzlükler 

hakkında fikir vericidir.47 Kazaskerlerin iltimasla ve rüşvetle makama tayininde bulunmaları nedeniyle 

liyakatsiz kişiler büyük makamlara ve gelirlere sahip olmuşlardır. Patron desteğine ulaşamayan ilim 

sahipleri ise, hak ettikleri makamları elde edememişler, çoğu zaman maişet derdine düşmüşlerdir. 

İlmiyenin yüksek makamlarının yolları,  yönetim elitlerinden biri tarafından desteklenmekten, rüşvet 

vermekten veya molla çocuğu olmaktan geçer olmuştur.48 

İltimas ve rüşvet ilişkilerinin ilmiyede yerleşmesi belirli bir zaman sürecinde gerçekleşmiştir. 

Tarihçi Mustafa Ali’ye (1541-1600) göre,  ilmiye sınıfındaki bozulma Sultan Süleyman Han’ın 

saltanatından sonra başlamış; Sultan II. Selim’in devlet işlerine ilgisizliğiyle yaygınlık kazanmıştır. III. 

Murat zamanında şeyhülislâm olan Hoca Sa’deddin Efendi ve halefi Şeyhülislâm Mevlana Sun’ullah 

Efendi, ilmiyedeki geleneksel yükselme kurallarına yeniden işlerlik kazandırmaya çalışmışlarsa da 

başarılı olamamışlardır. Sonraki dönemlerde ilmiye hiyerarşisindeki yükselmelerde rüşvet ilişkileri 

yeniden ve daha etkin olmuştur. Öyle ki ahlakî yozlaşma, ölen müderrisin isminin danişmend defterine 

rüşvetle yazdırılarak görev alma ve maişet sağlama boyutuna kadar vardırılmıştır.49 Bu kayıt 

ilmiyedeki meslekî ilkesizliğin ve ahlakî yozlaşmanın ulaştığı boyutu göstermektedir.  

İlmiye işleyişinde iltimasın ve rüşvetin yaygınlaşmasına koşut olarak ulema, toplumsal 

saygınlığını yitirmiştir.Liyakatin ilmiyedegeçerliğini yitirmesiyle ehl-i liyakat ya ilmiye saflarının 

dışında kalmış ya da rüşvet sarmalına dâhil olmuştur. Nitekim Hırzül’l-Mülûk müellifi, Fatih Sultan 

Mehmed (1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) dönemlerinde ulemanın toplumsal ve siyasal 

saygınlığının yüksek olduğunu belirttikten sonra ilmiye düzeninin dönemindeki işleyişinden (XVI. 

yüzyıl sonları) yakınmıştır. Onun mülazemet usulündeki düzensizlikler nedeniyle âlimin ve cahilin 

aynı ilmiye makamına ulaşabilmeleri, hatta iltimasın ve rüşvetin belirleyiciliğinde zenginlerin ve 

cahillerin gerçek ilim sahiplerinden daha yüksek makamlara ulaşır olmalarından şikâyeti konumuz 

açısından anlamlıdır. Ona göre; bu durum liyakat sahibi ilmiye mensuplarını ümitsizliğe sevk etmiş, 

ilmî faaliyetlerinden soğutmuş, büyüklerin kapılarında mülâzemet aramalarına neden olmuştur.50  

İnançların, düşüncelerin ve davranışların toplumsal yaygınlığı ile toplumsal normalliği 

arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bu anlamda toplumsal değerlerle uyumlu olmayan inançlar, 
                                                                 
47 A. Süheyl Ünver, “XVII inci Yüzyıl Sonunda Padişaha Bir Lâyiha”, Belleten, C. XXXIII, S. 129, Ankara 
1969. s. 28–29. 
48 Yücel, a.g.e. (1988), s. 196–197. 
49 Mehmet Şeker, Gelibolulu Mustafa ‘Ali ve Meva’idü’n-Nefais Fi-Kava’idi’l-Mecalis, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 1997. s. 89–93. 
50Yücel, a.g.e. (1988) s. 189–192. 
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düşünceler ve davranışlar, yaygınlıklarının sağladığı güçle, değerlere rağmen, kendilerine toplumda 

yer edinebilirler. Hatta etki alanlarını değerler aleyhine genişletebilirler. Osmanlı Devleti’nin çöküş 

sürecinde ilmiyedeki yaygınlığı oranında normalleşmiştir. XVII. yüzyıldaki Osmanlı Devlet işleyişini 

eleştiren Kitâb-ı Müstetâb yazarı, ilmiye için de geçerli olmak üzere, devlet işleyişinde rüşvetin 

masumlaşarak yaygınlaştığına, hatta mübah olarak algılanır olduğuna dikkat çeker. Söz konusu 

dönemde, devlet makamlarında bulunanlar arasındaolduğu gibi ulema arasında da, gelirleriyle 

orantısız süslü konaklar, kalabalık hizmetliler içerisinde süren şatafatlı bir yaşam tarzı yaygınlaşmıştı. 

Bu yaşam tarzının ekonomik yansıması, özellikle mazuliyet dönemlerinde borçlanmalar şeklinde 

kendini göstermiş; borç baskısı, meslekî makamların rüşvetle alınıp satılmasına neden olmuştur. Hatta, 

mevcut yaşam tarzından kaynaklanan maliyetler nedeniyle, atandığı memuriyet yerlerine gitmek bile 

memuriyet geliriyle finanse edilemez boyutlara ulaşmıştır. Bu durum makamların bir başkasına 

tevcihine neden olmuştur. Atandıkları yerlere gidenler ise, masraflarını reayadan çıkarma yolunu 

tutmuşlardır.51Lüksün ilmiye mensupları arasında yaygınlaşması, onlarda daha kolay ve çok kazanma 

motivasyonuna neden olmuş ve bu motivasyon rüşvet ilişkilerini tetiklemiştir. 

Batıdaki tekno-bilimsel gelişmelerin neden olduğu toplumsal dönüşümler karşısında medrese 

eğitiminin işlevsizleşmesi, medreselerde yeni toplumsal koşulların doğurduğu ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik atılımların gerçekleştirilememiş olması, içe kapanmayı ve muhafazakârlaşmayı 

doğurmuştur. İçe kapanma sürecine kuralsızlık ve yoz ilişkiler eşlik etmiştir. Chambers’in 

gözlemlediği üzere, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren medreselerde din-dışı bilimlerden 

uzaklaşılmıştır. Bu süreç, medreselerin yalnızca İslâm ilâhiyatı, İslâm hukuku okutulan ve sonunda 

cami görevlilerinin, kadıların ve din eğitimcilerinin yetiştirildiği kurumlar halini almasıyla 

sonuçlanmıştır. Muhafazakârlığın ve bağnazlığın yaygınlaşmasının da etkisiyle medreseler, 

gelişmelere, keşiflere ve yeni düşüncelere kapılarını sıkıca kapatmışlardır. Neticede medrese işleyişine 

ait kurallar esnetilmiş, medreseye giriş standardı düşürülmüş ve ilmiyede akraba kayırmacılığı 

yaygınlaşmıştır. Büyük mollalar ilmiye makamlarını çocuklarının gelecekleri için bir araç olarak 

görmüşler ve doğumlarından itibaren onların medreselere kayıtlarını yaptırıp, terfilerinin takipçisi 

olmuşlardır. Yüksek ulemanın, zenginlerin ve yönetici elitlerin çocukları için diplomalar açıktan satılır 

hale gelmiştir. Böylece eğitim makamları liyakatsız, rantiye peşinde koşan kişilerce 

dolduruldmuştur.52Burada etkileşimin bir tarafında medrese mensupları öte tarafında ekonomik ve 

siyasal seçkinlerin bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla medreselerde beliren ilkesel 

çözülme, diğer devlet kurumlarındaki ve toplumsal yapıdaki çözülmeleri içeren bir yaklaşımla ele 

alınmalıdır. Nitekim Unan, Osmanlı Devleti’nin çözülme süreci olayları ve bu olaylara dair 

oluşturulan devlet politikaları ile ilmiye ilkelerinden verilen tavizleri ilişkilendirir. Ona göre; Osmanlı 

                                                                 
51a.g.e. (1988), s. 23–24; Ortaylı, a.g.e. (1994), s. 17, 33. 
52Richard L. Chambers, “The Education of a Nineteenth-Century Ottoman Âlim, Ahmed Cevdet Pasa”, 
İnternational Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 4, Great Britain 1973. p. 445. 
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Devleti’nde XVI. yüzyıl ortalarında beliren askerî, politik ve ekonomik durgunlaşma, bu yüzyıl 

sonunda ve XVII. yüzyıl başlarında göçler, isyanlar ve politik mücadeleler şeklinde beliren sosyo-

politik çalkantıları doğurmuştur. Bu dönemde devlet, öncelikle yönetimi altındaki insanları kontrol 

etme çabasında olmuş ve bu çabasında ulemanın İslâm toplumu üzerindeki nüfuzundan yararlanma 

yolunu tutmuştur. Söz konusu süreç, bir yandan ilmiye mensuplarının siyasal belirleyiciliklerinin 

artırırken, diğer yandan, ilmiyeyi siyasal etkilere açık hale getirmiştir.53 Devletin maruz kaldığı 

toplumsal, politik hatta askerî sorunların, ilmiyeye siyasal belirleyiciliğin artması şeklinde yansımıştır. 

Bu durum ilmiye ilkelerinin geçerliklerini yitirmeleriyle sonuçlanmıştır. Özellikle ilmiye makamlarına 

atamalarda ve terfilerde belirleyici olan siyasal güç dinamikleri, ilmiyede liyakatin işlerlikten 

kalkmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda ilmiye mensupları arasında siyasal gücün çekimine 

kapılanlar ve siyasal güçten çekinenler, ilmin ve ulemanın geleneksel saygınlığı ile örtüşmeyen tutum 

ve davranışlar sergilemişlerdir. Örneğin görevden alınma endişesi, ulemada siyasal güç odakları 

karşısında teslimiyetçi bir eğilimin gelişmesine neden olmuştur. Koçi Bey’in ifade ettiği gibi; 

“Nihayetü’l-emr bin üç târîhinden beri bu intizâmbozulubmukaddemâşeyhü’l-islâm olan Sun‘u’l-llâh 

Efendi birkaç def‘abî-vechma‘zûlolub ve kazaskerler dahi tiz tiz ma‘zûlolmağla yerine gelen 

azlhavfınadüşüb vükelâ-i devlet ile mudârâya (dost görünme) muhtâcolubhuzûr-ı hümâyûnda hak sözü 

söylemekden kaldılar ve herkesin ri‘âyet-i hâtırıylamukayyed oldular. Amma dînindemetâneti olan 

mü’min-i kâmil azlden dahi korkmayub kelâm-ı hakkı söyler. Sun‘u’l-llâh Efendi-rahmetu’l-llâhi 

aleyh- birkaç def‘ama‘zûl olmuşken yine kelâm-ı hakkı söyleyübemr-i dîn ü devletdekat‘anmüsâmaha 

etmediler”.54Koçi Bey, görevden alınma endişesinin ulemadasiyasal elitlere yakın olmak eğilimi 

doğurduğuna işaret etmektedir. Söz konusu eğilim, ulemanın siyasallaşmasına, koşut olarak, hakkı 

temsil ve ifade etmek misyonundan uzaklaşmasına neden olmuştur.İlmiyede hakkın değil, siyaseten 

doğrunun sesi olma meyli güçlenmiştir. Ulemadan ancak imanının gücüyle görevden azl edilmekten 

çekinmeyenler bu eğilime direnebilmişlerdir. 

Himaye, rüşvet ve siyaset baskısı ilmiye ilkelerini ve bağlı olarak ilmiye mensuplarının görev 

bilinçlerini de olumsuz etkilemiştir. Nitekim ilmî ve ahlaki zafiyetle malûl olan ulemanın elinde eğitim 

zaafa uğramıştır.Öncelikle ilkelerinden kopan ilmiye ilmî ve ahlakî donanımıyüksek âlimler 

yetiştirememiştir. Gelibolulu Mustafa Ali bu durumu şöyle ifade eder:“Fi-zamanina olan 

müderrisinün haftada dört derse müdavemetleri muhal oldı. Danişmendlerindedahı tarik-ı iştigal ve 

istifade bir yanlış hayal oldı. Müderris vardur ki, ayda bir kerre medreseye varmaz. Nice varsun ki? 

Tahsil-i uluma kabil danişmend zümresi bulınmaz. Bulınsadahıkendüsi ders virüp ifade-i ulum itmege 

kadir olmaz”. 55 Mustafa Ali’nin ifadesinden hem müderrislerin hem de danişmendlerin ilim tarağında 

                                                                 
53 Fahri Unan, “Osmanlı İlmiye Tarikinde ‘Paye’li Tayinler Yahut Devlette Kazanç Kapısı”, Belleten, C. LXII, 
S. 233, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998. s. 46-53. ss. 41-64. 
54 Koçibey, a.g.e. (1998), s. 42–43. 
55 Gelibolulu Mustafa Ali, a.g.e. (2003), s. 79. 
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bezi olmadığı anlaşılmaktadır. Haftada dört ders yapmayan, bazen ayda bir defa dahi medreseye 

uğramayan müderrisle ilim talebi olmayan talebenin etkileşimlerinden bilimin çıkmayacağı açıktır. 

Mustafa Ali’nin ifadesinden hareketle, ilmiye aktörlerinin liyakatsizliğinin medreseleri ilimden 

uzaklaştırdığı değerlendirilebilir. Hırzül’l-Mülûkmüellifi’nin dönemindeki, medreselerin 

müderrislerinin sekizinden ancak ikisinin veya üçünün ilim ehli olduğu, diğerlerinin, ilmî yeterliği 

olmayan gençlerden veya ilmini artırma yeteneğini ve isteğini kaybetmiş câhil yaşlılardan oluştuğu56 

şeklindeki değerlendirmesi bu bağlamda anlamlıdır. 

Liyakat sorunları ve siyasal baskılanma gibi nedenlere bağlı olarak ilmiye mesleğinde ortaya 

çıkan gerileme XIX. yüzyılda daha belirginleşmiştir.  Bu dönemde ilmiye dışı dinamiklerin etkisiyle 

yeni ilmiye makamları ve unvanları ihdas edilmiştir. Böylece ilmiye unvanlarının içi 

boşaltılmıştır.Ahmed Cevdet Paşa’nın yaşamından bir anekdot söz konusu durumu örneklemektedir: 

O, ilmiye mesleğinde kazaskerlik makamı derecesine kadar yükselmesine rağmen, ilmiye silkinden 

ayrılarak mülkiyeye geçmiştir. Paşa, sözü edilen tercihinin kendisine zor gelmekle birlikte pişman 

olmadığını şu şekilde belirtmiştir:  “Bâr-ı girân-ı vezâret alanına girmekten müctenib idim. 

Bulunduğum tarîk-i ilmiyyeninmüntehâsı olan kadıaskerlikrâddesineçıkdıkdan sonra tebdîl-i tarîk 

epeyce güç geldi. Lâkin sonra Hasan Efendi’nin meşîhatinderüteb-i ilmiyyeibzâl olunarak rüteb-i 

kalemiyye gibi sırf bir emr-i i‘tibârîden kalınca tarîk-i ilmiyyeşân u şerefini zâyi‘ etmekle, tebdîl-i 

tarîk etmiş olduğumdan dolayı memnun kalmışımdır”57 Paşa’nın ilmiye makamlarının çoğaltılıp itibarî 

bir nitelik kazanması dolayısıyla ilmiyenin geleneksel şerefini muhafaza etmekten uzaklaşmasından 

kaynaklanan tercihi, imparatorluğun güçlü, ilmiye mensuplarının itibarlı olduğu dönemde askerî 

sınıftan olan Kemâlpaşa-zâde’nin dönemin Filibe Müderrisi olan Molla Lütfi’ye bir mecliste devrin 

tanınmış komutanlarından Evrenosoğlu Ahmed Bey’den daha fazla itibar gösterilmesine şahit olması 

üzerine ilmiyeye dâhil oluşu58 hatırlanarak değerlendirilirse daha bir anlamlı olmaktadır. Buna göre, 

liyakatin esas olduğu dönemlerde ilmiye makamlarının ve mensuplarının toplumsal saygınlığı yüksek 

olmuş, ilmiye makamları farklı toplumsal sınıflardan insanların hayallerini süslemiştir; fakat liyakatın 

ilmiyede işlerliğini yitirmesi, ilmiye makamlarına ulaştıran yolların çoğalması, bu makamların ve 

unvanların itibarîleşmesine; dolayısıyla toplumsal saygınlıklarını yitirmelerine neden olmuştur. 

İlmiyede liyakatin yerine, soy gibi ilim dışıkriterlerin belirleyici olmasının ulemanın toplumsal 

ve politik itibarını kaybetmesine neden olduğu bilinmektedir. İlmiye kadrolarının tahsisinde ulema 

çocuklarına öncelik tanınması ile yöneticilerin katledilme ve mallarının müsadere edilmesi 

korkusundan ilmiye sınıfına katılmaları, ilmiye makamlarının ilmî ehliyeti olmayan kişilerce 

doldurulması sürecine hız kazandırmıştır. İlmiye mensuplarının liyakatsizlikleri, önemli devlet 

                                                                 
56 Yücel, a.g.e. (1988), s. 196–197. 
57 Ahmed Cevdet Paşa, Marûzat, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları, İstanbul 1980. s. 176. 
58 Mecdî Mehmed Efendi, Mecdî Mehmed Efendi, Hadaiku’ş-Şakaik Şakaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri, C. I, Nşr. 
Haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989. s. 371- 372. 
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hizmetlerinden uzak tutulmalarını doğurmuştur. Ulema sınıfında gözlemlenen söz konusu işlevsel 

değersizleştirme, ulemanın dünya ahvalinden ve devlet işlerinden habersiz, ömürlerini aynı 

mevkide/rütbede geçiren ve nihayetinde emekliliklerini isteyen bir topluluk haline gelmelerine neden 

olmuştu. Dolayısıyla bu gelişmelerin politik yansıması, önemli devlet işlerinin görülmesine katkı 

sağlayan ehliyet sahibi ulemanın bulunamaması veya nadir bulunması şeklinde kendini 

göstermiştir.59Osmanlı medreselerinin temel işlevlerinden birisinin devletin ihtiyaç duyduğu insan 

unsurunun yetiştirilmesi olduğuna değinilmişti. Medreselerin ilkesel çözülme dönemlerinde sözü 

edilen temel misyonlarını yerine getiremedikleri açıktır. Bu durum, ilmiyede görülen liyakatsizliğin 

dalgalar halinde diğer devlet kurumlarına da yansıdığı anlamına gelmektedir.  

İlmiye işleyişine ait ilkelerin terk edilmesinin toplumsal yansıması ise, ilmiye teşkilatının 

toplumsal düzeni oluşturmak ve devamına katkı sağlamak misyonunu yerine getirememesi şeklinde 

kendini göstermiştir. Hatta medrese isyanları göz önüne alındığında ilmiyenin düzeni tehdit eden insan 

üreten bir kurum halini aldığı değerlendirilebilir. İlmiyede gözlemlenen bu temel işlev bozulmasında 

öncelikle medreselere giriş ilkelerinden verilen tavizler etkili olmuştur. Sosyal, politik, ekonomik ve 

bireysel dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkan söz konusu tavizler, medreselerin varoluş amaçlarından 

kopmalarına, zamanlı işsiz-güçsüz kitlelerin barınma mekânları haline gelmelerine neden olmuştur. Bu 

yapısal ve işlevsel dönüşüm politikaya, asayişe, ahlâka ait birçok sosyal sonuçları beraberinde 

getirmiştir. Üstelik medreselerdeki sözü edilen sorunlar, Osmanlı Devleti’nin duraklama ve sonrası 

dönemlerine özgü değildir. Devletin kurumsal işleyişinin zirve dönemlerinde de, askerî, ekonomik ve 

sosyal dinamiklere bağlı olarak medreselerin işleyiş ilkelerinden verilen tavizler, benzer toplumsal 

sonuçlar doğurmuşlardır. XVI. yüzyılda ortaya çıkan suhte isyanları sözü edilen sorunların tipik 

örneklerindendir. Bilindiği üzere Osmanlı tarihinde medreseli ya da suhte isyanları olarak bilinen 

olayların Osmanlı sosyo-politiğini uzun süre meşgul etmiştir. Akdağ’ın tespitlerine göre, devletin 

toprak genişlemesinin durması, medrese mezunlarının istihdamında sorunlar ortaya çıkarmıştı. Yine 

bu dönemde (XVI. Yüzyıl) ekonomideki daralmaya bağlı olarak köyde geçim olanaklarının 

kısıtlılığının belirmesi; köylüleri, çocuklarını “çiftbozan” olmaktansa medrese öğrencisi olmalarını 

yeğlemeye sevk etmiş; medreseler, çoğunluğu köylü kökenli olmak üzere, büyük öğrenci kitlelerine 

evsahipliği yapmaya başlamıştır. Medreselerdeki yığılma özünde anarşist bir ortam oluşturma 

potansiyeli taşımaktaydı. Söz konusu potansiyele medresenin mimarisinden programına kadar bir dizi 

dinamiğin yanında dönemin önemli bir toplumsal sorunu olan levend (serseri) oluşumlarının kötü 

örnek model işlevi görmelerinin eklenmesisuhte isyanlarına kaynaklık etmiştir. Kısmen örgütlü olan 

bu hareketler, zaman zaman isyan niteliği kazanacak boyutlara ulaşmıştır. Harekete katılanların 

sergiledikleri serkeşlikler (şiddet, oğlancılık, içki, gasp, oruç tutmama vs.) halkın medreselere ve 

öğrencilerine karşı olumsuz tavırlar geliştirmesine neden olmuştur. Suhte isyanları medreselerdeki 

                                                                 
59Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), C. IV, s. 215–216; Mustafa Nuri Paşa,  Netâyicü’l- Vukû‘ât, C. III, Uhuvvet 
Matbaası, İstanbul 1327. s. 108–110. 
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ilkesel çözülmenin sosyal boyutunu yansıtması bakımından önemlidir.60Aslında bu isyanlara 

katılanlar, doğrudan devlet varlığını hedef almış değillerdi. Onların motivasyonları içinde bulundukları 

sosyo-ekonomik olumsuzluklardan kaynaklanmaktaydı. Bu dönemde diğer devlet kurumlarının 

sağlıklı bir işleyişe sahip olmaları, sorunun üstesinden gelinmesine katkı sağlamıştır. Fakat devlet 

genel kurumsal işleyişinin sorunlu olduğu dönemlerde medreselerin işleyiş ilkelerinde beliren 

ihmaller, belirtildiği üzere, özellikle kaht-ı rical sorununun derinden duyumsanmasına neden olmuş; 

bu sorun, devlet bünyesini güçsüz kılan bir virüs işlevi görmüştür. Söz konusu sorun etrafında oluşan 

ve kendisini yeniden üreten kısır döngü, devletin çöküşüne kadar işlemiştir. 

Modern koşullar karşısında işlevsizleşen devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmaları 

konusunun ulemaya gündem oluşturmasından söz etmiştik. Ulema, bazen de devlet yöneticilerinin 

talebiyle, bu konudaki düşüncelerini layihalar şeklinde sultana/yönetimine sunmuştur. Ulemanın 

çözüm önerileri sorunun kaynağı ile, yani, ilmiye işleyişinde liyakat esasının yeniden oluşturulmasıyla 

ilişkili olmuştur. Bunlardan Defterdar Sarı Mehmet Paşa, rüşvet ve kayırmacılık hastalıklarının 

bertaraf edilmesi için yüksek hakim ve kadılık görevlerine liyakat ve fazilet bakımıdan ehil olanların 

getirilmelerinin gereğini vurgulamış; bu makamlara getirilecek olanların imtihanla belirlenmelerini 

öğütlemiştir.61 Sorunun insan unsuru üzerinde görünen kısmından çok yapısal boyutuna dikkat çeken 

KitâbuMesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi‘i’l-Mü’minîn müellifi, öncelikle dünyanın düzenini bilginlerin 

varlığında görür. Elbette bu varlık sosyal ve politik alanda etkin olan bir varlıktır. O, âlimlerin sık sık 

görevden alınmalarının onları kitaplarını satacak kadar maişet derdine düşürdüğüne dikkat çekerek, 

âlimlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesinin gereğini belirtmiştir. Sorunun çözümü bağlamında 

ise; âlimlerin sosyo-ekonomik durumlarının sipahi ve yeniçerilere eşitlenerek tımar verilmek ve maaş 

bağlanılmak suretiyle ordu mekânizması içine alınmalarını önerir. Ona göre, böyle yapılmak suretiyle 

ulema sınıfındaki yığılmanın önlenmesi mümkün olacağı gibi, ulemanın ilmî donanımından ordunun 

yararlanması da mümkün olacaktır. Sosyo-ekonomik olarak güçlü ulema, işsiz kalmaktan, dolayısıyla 

kitaplarını elden çıkararak cahil düşmekten kurtulacak, rüşvete itibar etmeyecek, örf taifesi karşısında 

daha güçlü bir konuma sahip olacaktır. Ehl-örf karşısında ulemanın güçlendirilmesi, ulemaya siyasî 

kayıtlardan bağımsız olarak adaleti gerçekleştirme imkânı verecektir.62 İlmiye işleyişindeki 

aksaklıkların çözümüne ulemanın yaklaşımı, diğer devlet kurumlarındaki aksaklıklara yaklaşımı ile 

koşutluk içinde olmuştur. İlmiyenin ıslahına yönelik olarak ulema, kanûn-u kadîmilkelerinin yeniden 

işler kılınması odaklı, ehliyetin gözetilmesi, rüşvet ve iltimas ilişkilerinin önlenmesi vs. önerilerde 

bulunmuştur. 

                                                                 
60 Mustafa Akdağ, “Medreseli İsyanları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1-4, İstanbul 1949. s. 
361-387; Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik  ve Düzenlik Kavgası “Celali İsyanları”, Barış Yayınevi, Ankara 
1975. s. 153-207. 
61 Defterdar Sarı Mehmet Paşa, a.g.e. (1987), s. 62. 
62 Yücel, a.g.e. (1988), s. 91-92. 
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SONUÇ: 

Aydınlanma sonrasında Batıda meydana gelen tokno/bilimsel gelişmeler, insan aklının dinsel 

kayıtlardan bağımsızlaştırılması yönündeki düşünceleri güçlendirmişti. Bu anlamda pozitif bilimin 

teknik yansımaları, doğanın sırlarını çözmede insan aklının yüceltilmesi eğilimlerini güçlendirmişti. 

Sözü edilen gelişmeler ve gelişmelerin askerî, sosyal ve politik yansımaları, Batı dışı 

toplumlarda/devletlerde Batılılaşma dediğimiz, düşünsel ve yapısal olarak Batılılara benzeme düşünce 

ve çabalarına neden olmuştur. Batıda meydana gelen gelişmelerin neden olduğu sosyo-politik 

dönüşümler, Osmanlı Devleti’ne kurumsal işlevsizleşme şeklinde yansımıştır. Bu süreçte Osmanlı 

ilmiyesinde de modern koşulların gerekliliklerini karşılama konusunda yetersizlikler ortaya çıkmıştır. 

Modern koşullara yön verecek yapısal dönüşümlerin ve bilimsel atılımların gerçekleştirilememesi, 

Osmanlı ilmiyesinde içine kapanma eğilimi doğurmuş ve söz konusu kapanma, ilmiye makamları 

üzerinde aile tekellerinin oluşmasıyla pekişmiştir. Kapalı bir sistem haline gelen ilmiye, dış 

dünyadaki, özellikle Batıdaki, gelişmelere kayıtsız kaldığı gibi; dinamizmini kaybetmiş olmanın 

sonucunda, iç ilişkilerinde yozlaşma girdabına düşmüştür. İltimas ve rüşvet ilmiye işleyişinin 

normallerinden olmuştur.  

İltimasın ve rüşvetin ilmiye de kabul görüp yaygınlaşması diğer devlet kurumlarının bu iki 

illetten etkilenmelerini getirmiştir. Böylece hemen bütün devlet sisteminde hatta Osmanlı toplumunda 

iltiması ve rüşveti onayan bir kültür gelişmiştir. Sözü edilen kültürün toplumsal ve siyasal etkilerinin 

yıkıcı etkisinin farkında olan bazı Osmanlı devlet adamları ve münevverleri kanun-i kadime dönülmesi 

odaklı çözüm önerileri getirmişlerse de başarılı olunamamıştır. Toplumsal değişimi doğru 

okuyamayan Osmanlı ilmiye mensupları değişime uygun yapılanmayı gerçekleştirememiştir. Böylece 

hem kendinin hem de Osmanlı devlet sisteminin çöküşünde büyük pay sahibi olmuştur. 
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OSMANLI ÂLİMLERİNİN (ULEMASININ) MODERNLEŞMEYE YAKLAŞIMLARI 

APPROACHES OF OTTOMAN SCHOLARS (ULAMA) TOWARDS MODERNIZATION  

 

Gürsoy AKÇA 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

Özet 

Osmanlı eğitim sistemi dini merkeze alan bir toplumun ve devletin ihtiyaçları çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Bu sistemde varlığın ve olayların Tanrı idaresi odaklı okunuşu eğitimin amaçlarını ve 
yetiştirdiği insan tipini biçimlendirmiştir. Moderleşme ise seküler bir olgu olup, insanın varlık ve olaylar 
üzerindeki etkinliğini refere eder. Söz konusu etkinlik insan aklının öncelenmesi ile ilişkilendirilmiştir. Burada 
Osmanlı ulemasının dini-geleneksel donanımıyla modernleşmenin dünyevi doğası arasında bir tezat ile 
karşılaşılmaktadır. Öte yandan Osmanlı modernleşme girişimlerinin Osmanlı ulemasından bağımsız hatta 
ulemaya rağmen gerçekleştirilmiş olmasının kabul edilebilirliği düşüktür. Bu çalışmada Osmanlı ulemasının 
modernleşme algısı ve modernleştirici uygulamalara tepkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Abstract 

Ottoman Educational system had been structured around the needs of a society and a state that places 
religion in its center. In this system aims of education and type of human being raised by that education had been 
shaped by the perception that being and events were based on God’s will. Modernization, on the other hand, is a 
secular phenomenon which refers to effectiveness of human beings on the beings and events. Such effectiveness 
is related to a priority given to reason. In this point a contradiction between religious-traditional equipment of 
Ottoman ulama and secular nature of the modernization reveals itself. On the other side it is hard to accept that 
attempts for modernization in Ottoman land were independent of or against ulama. In this study perception of 
modernization of Ottoman ulama and their reactions towards modernizing practices will be tried to be presented.       

 

 

GİRİŞ: ULEMANIN MODERNLEŞME ALGISI VE MODERNLEŞMEYE TEPKİSİ 

Ulemanın Osmanlı sosyo-politiğindeki konumu dikkate alındığında modernleşme çabalarının 

ulemanın iradesinden bağımsız olarak veya ulemanın direncine rağmen gerçekleştiğini kabul etmek 

gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte ulemanın homojen bir kitle olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. 

Dolayısıyla modernleşme projelerine ve uygulamalarına yönelik blok halinde bir ulema tepkisinden 

söz edilemez. Birçok çalışmada yapıldığı üzere, ulema içinde devletle eklemlenme temelinde ulema 

elitleri ve taşra uleması şeklindeki bir ayrım ulemanın modernleşme algısının ve modernleşmeye 

yaklaşımının kavranmasına katkı sağlayacaktır. İki ulema kesiminin modernleşmeye yaklaşımları 

farklı olmuştur. Alt ulema kesimlerine oranla devletle daha güçlü bir şekilde eklemlenmiş olan ulema 

elitleri, gelişmeleri din perspektifinden olduğu kadar, devlet çıkarları perspektifinden de 

değerlendirebilmiştir. Ulemanın modernleşmeyi olumlanmasına ve olumsuzlanmasına dair bilgilerin 

kaynaklarda yer almasının önemli nedenlerinden birisi sözü edilen ayrımın yapılmamış olmasıdır.  
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Böyle olmakla birlikte, devlet ve toplum katındaki etkinlikleri dikkate alınarak, ulema elitlerinin 

yaklaşımlarının ulemanın genel tavrını yansıttığı kabul edilebilir. Nitekim modernleşme taraftarı 

yöneticiler, üst düzey ulemayı saflarına çekmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu çabayı özellikle 

ulemanın başı konumunda bulunan şeyhülislâm atamalarında gözlemlemek mümkündür. Örneğin 

Özkul, III. Selim dönemi (1789-1807) modernleşme girişimlerinde reformların ulema tarafından 

sahiplenilmesine önem verildiğini, bu amaçla, şeyhülislâmların ulema arasında nüfuza sahip ve ilmî 

otoritesi güçlü kişilerden olmasına özellikle dikkat edildiğini belirtir. Modernleşmeye taraftar olan 

şeyhülislâmlar, reformların halk ve asker nezdinde meşrulaştırılmasında önemli işlevler görmüştür. 

İbrahim İsmet Bey, Tatarcık Abdullah Efendi, Velizade Mehmet Emin Efendi, Hoca Munib Efendi, 

Salihzade Ahmet Esat Efendi, Kadı Abdurrahman Paşa ve Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa gibi dönemin 

ulema veya ulema kökenli simaları, fetvalarla reformların meşrulaştırılmasıyla kalmamış, reform 

çabalarına bizzat destek vermişlerdir.63 Ulema elitlerinin modernleşmeye destekleri siyaseten bir 

yaklaşım olarak değerlendirilemez. Onlar, modernleşmeyi Osmanlı Devleti’nin ve toplumunun 

sorunlarının çözümü için bir reçete olarak değerlendirmişler ve reform girişimlerini içtenlikle 

desteklemişleridir. Örneğin bunlardan III. Selim dönemi devlet adamlarından Mahmud Raif Efendi, 

ulemaya mensup bir ailenin çocuğudur. Klasik eğitim almış olmanın yanında  Batılı anlamda geniş bir 

entelektüel birikime sahiptir. O, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan çıkış için köklü 

değişimlerin kaçınılmazlığına ve değişim çabalarının dünyaya duyurulmasının gerekliliğine 

inanmıştır. Nitekim Nizâm-ı Cedid reformlarını dünyaya tanıtan Fransızca bir eser yazmak suretiyle 

reformların savunuculuğunu yapmıştır.64 Yine  III. Selim dönemindeki reform politikalarının 

oluşturulması ve uygulanması sırasında ulema ağırlıklı bir yönetimin iş başında olması anlamlıdır. 

Câbî Ömer Efendi’nin bildirdiği üzere; “... ricâl-i müsteşâr-ı Devlet-i aliyye bulunan oniki kimesneden 

evvelâ Vâlide Kethüdâsı Yusuf Ağa ve Sadr-ı Rûm-ı sâbık Tatarcık-zâde Abdullah Mollâ Efendi ve 

Çelebi Mustafa Râşid Efendi, Köse Kethûdâ ve el-Hac İbrâhim Efendi, Gizlisıtma ve İbrahim Kethüdâ 

ve Arabacıbaşı-zâde ve DefterdârFeyzî Efendi ve Kethüdâ-yıSadr-ı Âli Süleymân Penâh-zâde Moravî 

Osman Efendi ve ÂtıfEfedi ve Reisü’l-küttab İngiliz Mahmûd Efendi ve ulemadan Münîb Efendi ve 

Nakîbü’l-eşrâf İsmail Paşa-zâde İsmet Efendi ve Çavuş Ağa ...” gibi önemli kısmı ulemadan olan bir 

siyasî kadro yönetimi elinde tutmaktaydı.65Ulema ağırlıklı bu kadronun reformcu bir yönetimde görev 

almalarını reform taraftarı olmaları dışında bir saikle açıklamak olası değildir.  

Böyle olmakla birlikte Nizâm-ı Cedîd projesinin başarısızlığını, sosyal ve politik diğer birçok 

etkenle birlikte ulemanın yenileşme karşıtı duruşuyla açıklayanlar olmuştur. Bu açıklamayı 

benimseyenlerden Mardin, modernleşme çabalarına ulemanın desteğinin istisnaî olduğunu belirtmekle 

                                                                 
63 Osman Özkul, Gelenek ve Modernite Arasında Ulema, Bir Harf Yayınları, İstanbul 2005. s. 241–278. 
64 Kemal Beydilli- İlhan Şahin, Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd’e Dâir Eseri, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 2001.  
65 Câbî Ömer Efendi, Câbî Tarihi (Tarih-i Sultan Selim-i SÂlis ve Mahmud-ı Sâni) Tahlil ve Tenkitli Metin, C. I, 
Haz. Mehmet Ali Beyhan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003. s. 50. 
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kalmaz; reformasyona ulemanın destek vermeyişinin teorik analizini de yapar. Ona göre, ulemanın 

modernleşme karşıtı yaklaşımında İslâm’ın/ulemanın insan iradesinin sınırları konusundaki görüşü 

etkili olmuştur. Bu anlamda insan iradesi hakkında Osmanlı aydınları “Dünya üzerindeki bütün 

olayları meydana getiren Allah’ın iradesidir, bu irade yeryüzünün dışında teşekkül eder, fakat bir 

‘varlıklar zinciri’ vasıtasıyla yeryüzüne bağlanır” şeklinde ifade edilebilen, İslâm kaynaklı bir 

düşünceyi benimsemişlerdi. Bu düşünce, insan iradesinin yaşam üzerindeki etkinliğini belirten “irade-

i cüz’iyye”nin alanının yorumla daraltılabilmesini içermekteydi. Buna göre, “Osmanlılar dünya işlerini 

ihmal ettiklerinden dolayı değil, din işlerini ihmal ettikleri için gerilemişlerdi”. Böylece, din işleri 

alanının aktörleri olan ulemanın ideolojik tesir alanı genişletiliyordu. “İrade-i cüz’iyye”nin etkinlik 

alanına getirilen sınırlamanın sosyo-politik yansımalarından birisi, imparatorluğun sorunlarından çıkış 

yolu olarak girişilen modernleşme çabalarının sorgulanarak olumsuzlanması, çözümün Allah-insan 

münasebetlerinde aranması olmuştur.66 Böylece Mardin, ulemanın modernleşme girişimlerini düşünsel 

nedenlerle olumsuzladığını vurgulamaktadır.  

Karal’a göre ise, Nizâm-ı Cedît programı az sayıdaki ulema ve devlet görevinde bulunmuş 

birkaç bürokrat dışında güçlü bir aydın desteğinden yoksundu. Ulema sınıfı üyelerinin çoğunluğu 

reform girişimlerini frenkleşme ve dinden uzaklaşma olarak görüyor, yenileşme taraftarlarını küfürle 

itham ediyorlardı.67  

Ulemanın modernleşme karşıtı tavrında modernleşme girişimcilerinin dönüştürmeyi 

hedefledikleri geleneksel kurumların toplumsal anlamlarının etkili olduğu değerlendirilebilir. Bu 

anlamda ulema, Sarıkaya ve Mardin’in tespitlerine uygun olarak, devletin eski ihtişamına dönmesi için 

ıslahat çabalarına içtenlikle destek olmakla birlikte; ıslahat sürecinde tarihî/geleneksel kurumlarla, 

Müslüman Osmanlı toplumunun maddî ve manevî dinamiklerinin ihmaline taraftar değildi. Ulema, bu 

hassasiyetini 1850 sonrası devlet yönetiminde söz sahibi olan Batı (özellikle Fransız) hayranı 

yöneticilerin, tarihî/geleneksel kurumları ve tecrübeleri görmezlikten gelerek giriştikleri, toplumsal 

yaşamın tamamını Batılılaştırıcı reform çabalarına karşı takındığı olumsuz, hatta karşıt tavırla ortaya 

koymuştur.68 Böyle yapmakla ulema, devletin dayandığı toplumsal zeminin korunması misyonunu 

sürdürdüğünü göstermiştir. Bu anlamda ulemanın modernleşme uygulamaları karşısındaki seçici tavrı, 

modernleşmenin yıkıcı etkilerini rehabilite ettiği değerlendirilebilir.   

Reformlara ulemadan gelen olumsuz tavrı, bir iktidar sorunu bağlamında ele alan görüşlerin 

varlığı da bilinmektedir. Buna göre, reformlarla halkın aydınlanıp dinsel yaşamını kendi özgür 

                                                                 
66 Şerif Mardin, 1994.  Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1, Der. Mümtaz’er Türköne-Tuncay Önder, 
İletişim Yayınları, İstanbul 1994. s. 163–164. 
67 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi–Nizâm-ı Cedîd ve Tanzimat Devirleri (1789–1856), C. V, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1994. s. 77-80. 
68 Yaşar Sarıkaya, Medreseler ve Modernleşme, İz Yayıncılık, İstanbul 1997. s. 76.  
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tercihleriyle belirleyebilmesi, peşin hükme ve cehalete dayanan ulema iktidarına son verecektir. 

Durumun farkında olan ulema reformlara karşı bir konumu sahiplenmiştir.  

Modernleşme konusu, modernleşme yanlısı Osmanlı ulemasınca aklî/bilimsel temelde ele 

alınıp değerlendirilmiştir. Osmanlı uleması, modernleşmenin doğası, modernleşmede takip edilecek 

yöntem, karşılaşılması muhtemel sorunlar üzerine değerlendirmeler yapmış, bu konular içerikli eserler 

yazmıştır. Dolayısıyla Osmanlı ulemasının modernleşme algısının ve modernleşmeye yönelik 

tutumunun, dinî-sosyal motivasyonları aşan derinlikteki dinamiklerden kaynaklandığı 

değerlendirilebilir. Örneğin II. Mahmud dönemi şair, edebiyatçı, ilim ve devlet adamı Keçecizâde 

İzzet Molla, Islâh-ı Nizâm-ı Devlete Dâir Risâle adlı eserinin girişinde yenileşme çabalarında 

izlenmesi gereken yol, bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular ve doğması muhtemel sorunlardan 

söz eder. Bu bağlamda O, reformların başarısının ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağını, 

başta askerî yenileşme politikaları olmak üzere, tüm reform politikalarının ekonomik dengelerle 

uyumluluğunun gereğine işaret etmiştir. Reformlardan rahatsız olan ve reformlar aleyhine direnç 

sergileyebilecek bir kesimin var olabileceğine dikkat çeken Keçecizâde, sağlanacak büyük yararlılıklar 

göz önüne alınarak yenileşme iradesinden dönülmemesi vurgusu yapmıştır. Eserde, devlet 

kurumlarının yapı ve işlev bağlamlarında yapılandırılması ile bu kurumsallaşmadan kaynaklanan 

sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler üzerinde durulmuştur. Özellikle Meclis-i Şûra’ya işlerlik 

kazandırılması, memur maaşlarının ödenek temelli yapılandırılması, vilayetlerin vergilerinin toplanma 

usulünün düzenlenmesi, hayat pahalılığının önlenmesi çareleri, ordunun teçhizatının ve iaşesinin 

temini, devlet bütçesinin gelir-gider dengesi odaklı şekillendirilmesi, cizyenin kurallar çerçevesinde 

toplanmasının sağlanması, maden işletmeciliğinde devletin konumunun yeniden belirlenmesi, 

sanayinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemler ve israfın önlenmesi ya da lüks tüketime 

kayıtlar getirilmesi gibi konulara dair tespitler ve öneriler yer almaktadır. Keçecizâde, ilmiye sınıfının 

işleyişi ile ilgili sorunlara da değinmiş, bu sınıfa girişlerin liyakat eksenli düzenlenmesi gereğini 

vurgulamıştır. İlmiye sınıfı birimlerinin maaş, harcama, atama, personel vb. alanlarına dair tespitler 

yapılmış, yeniden yapılandırılması adına tavsiyelerde bulunulmuştur.69Keçecizâde’nin, 

değerlendirmelerindeki derinlik, sosyo-politik yapı ve kurumlar hakkındaki birikimlerinin 

büyüklüğünü yansıtmaktadır. Keçecizâde örneğinden hareketle yüksek donanımlı Osmanlı ulemasının 

modernleşme çabalarına yönelik hissî tavırlar sergilediğini kabul etmek gerçekçi değildir; zira 

modernleşme sürecine katılan ulema, Batı gelişmişliğinin objektif değerlendirmesini yapabilecek 

kapasiteye sahipti. Öyle ki, Batı gelişmişliğinin temel dinamikleri analiz edilmiş, Batılılaşma 

girişimlerinin Batı kurumlarının toptan aktarımına dönüşmemesi gereği vurgulanmıştır. Nitekim, II. 

Mahmud  döneminin (1808-1839) büyük âlimlerinden Kazasker Kethüdazâde Arif Efendi, Batılıların 

                                                                 
69 Lütfi Doğan, Keçecizâde İzzet Molla’nın Islâh-ı Nizâm-ı Devlete Dâir Risâle Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve 
Edisyon Kritiği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000. s. XVIII-XXVI, 1-84. 
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bilimi öğrenmekle yetinmeyip uygulanmasına da önem verdiklerine, uygulamanın aletlerle dolayısıyla 

para ile olacağına, bu noktada Batı ileri gelenleriyle Osmanlı ileri gelenleri arasında büyük yaklaşım 

farkı bulunduğuna dikkat çekmiştir. Arif Efendi, özellikle mekânik ilminin Batı gelişmişliğinin 

arkasındaki belirleyici etkisine işaret etmiştir. Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra açılacak yeni askerî 

okulların müzakerelerine katılan ve görüşler ortaya koyan Arif Efendi, din temelindeki farklılıklardan 

hareketle, Batılılarla ilişkilerde dikkatli olunmasını, söz konusu etkileşimin teknik ve sanayi 

aktarımının seviyesinde kalmasını, kültürel anlamda Batılılaşmanın uygunsuzluğunu öne çıkarmıştır.70 

Batılılaşmanın içeriğinin nasıl olması gerektiği odaklı tartışmalar günümüz sosyal bilimlerinde, 

özellikle de sosyolojide güncelliğini korumaktadır. Sözü edilen tartışmalar, temelde kültürel 

unsurlardan soyutlanmış, teknik unsurların alınmasına dayanan bir Batılılaşmanın imkânı odaklıdır.  

ASKERÎ MODERNLEŞME ÇABALARINDA ULEMANIN MİSYONU: 

Osmanlı İmparatorluğu Batı gelişmişliğini ilkin askerî sahada hissetmiştir. Batı’daki bilimsel 

ve teknolojik gelişmeler, askerî alana modern askerî bilgi ve teknoloji şeklinde yansımıştır. Ordu 

yapılanmaları ve stratejileri de akılcılık temelinde oluşturulmuştur. Bu şekilde yapılandırılan Batı 

orduları, geleneksel sistemlere ve araçlara dayanan ordulara üstünlük sağlamışlardır. Ayrıca, Batıdaki 

bilimsel-teknolojik gelişmelerin ortaya çıkış seyri, Osmanlıların söz konusu bilimsel/teknolojik 

unsurları edinmelerini etkilemiştir. Bu konuda XVIII. yüzyıl bir kırılma teşkil etmektedir. 

İhsanoğlu’nun da gözlemlediği üzere; Osmanlılar, XVI. yüzyılın sonlarına kadar top, tüfek ve gemi 

gibi askerî ihtiyaçlarını Batı tekniklerini alarak karşılamakta zorlanmamışlardı. Batı teknolojisine 

ulaşmadaki ve ona adaptasyondaki başarı, teknolojik gelişimin Batı’daki seyrinin de yavaş olmasıyla 

ilgiliydi. Bu dönemde Batı ile Osmanlı arasında teknolojik bağlamda bir uçurum söz konusu değildi. 

XVIII. yüzyılda ise, Batı’da askerî teknoloji çok hızlı bir değişmiş, Osmanlı Devleti bu değişime 

adapte olamamıştır. Bu durum askerî teknoloji aktarımında yöntem değişimini zorunlu kılmıştır. İlkin 

Avrupalı uzmanların getirilmesi yoluna gidilmiş, daha sonra, ihtiyaç duyulan askerî malzemenin 

mamul olarak alınması yeğlenmiştir. İkinci uygulama, Batı’ya bağımlılığın başlangıcı olarak 

değerlendirilebilir.71 Hazır bilginin ve teknoloji ürünlerinin alımı, Osmanlıların Batı ülkelerine 

bağımlılıklarına neden olmuştur. 

Osmanlı toplumunda bilgi tekelini elinde tutan ulema, devletin ve toplumun içinde bulunduğu 

koşulları en gerçekçi kavrayabilecek sınıf olma niteliğini korumaktaydı. Bu nedenle Osmanlı 

ordusunun Batı orduları karşısında kaybetme nedenlerinin analizi ve çözüm önerileri öncelikle ulema 

sınıfından beklenebilirdi. Nitekim öyle olmuş, birçok âlim, devlet yönetimine ordunun ve devletin 

                                                                 
70 Ahmet Şamil Gürer, 1996. Osmanlı Ulemasının III. Selim ve II. Mahmud Reformları Karşısındaki Tavrı, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Ankara. s. 47–49. 
71 Ekmeleddin İhsanoğlu,. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim”, Osmanlı Uygarlığı, C. I, Osmanlı Uygarlığı, 
Yay. Haz. Halil İnalcık ve Günsel Renda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004a. s. 361. 
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içinde bulunduğu acziyetten kurtulması adına çareler öneren layihalar sunmuştur. Bu layihalarda 

ulema, kurumsal yenileşmeyi vurgulamıştır. Sözü edilen vurgulamalara uygun olarak ulemanın önemli 

bir kısmı Batılılaşma sürecine aktif olarak katılmıştır.72 

Askerî modernleşmenin bir ayağını Osmanlı ordu yapılanmasını yeniden şekillendirmek üzere 

getirilen askerî uzmanların oluşturduğuna değinilmişti. Bu uzmanların getirilmesi sürecinde ulemadan 

aykırı bir ses gelmemiş olması ve getirildikten sonra ulemanın sergilediği destekleyici tavır, ulemanın 

askerî modernleşme çabalarındaki misyonu hakkında fikir vericidir. Nitekim ulema birçok alanda söz 

konusu uzmanlarla birlikte çalışmış, uzmanlara çabalarını kolaylaştırıcı katkılar sağlamıştır. Baron de 

Tot’un hatıralarında verdiği bilgiler Osmanlı ulemasının askerî modernleşmeye verdiği desteğin açık 

örneklerindendir. Ulemanın başı olan şeyhülislâm, hem Batı tarzı askerî eğitimi hem de Batı 

teknolojisinin bir ürünü olan tüfeğin Osmanlı ordusunda kullanımını dinen meşrulaştırmış, hatta 

İslâm’ın savunulmasına katkı sağlamasını temenni etmiştir73. Onun bu yaklaşımını, konumundan 

dolayı, ulemanın geneline teşmil etmek mümkündür. 

Osmanlı uleması, askerî okulların açılmasında ve işleyişlerinde etkin destek sağlamıştır.  

Nitekim okullardaki eğitim faaliyetleri başlangıçta ağırlıklı olarak ulema tarafından yürütülmüştür. 

Örneğin Avrupa ordularında uygulanan modern savaş tekniklerinin Osmanlı ordusuna aktarımında 

önemli işlevler gören Üsküdar’ın Doğancılar semtindeki Humbaracı Ocağı’nın bünyesinde kurulan, 

matematik ve geometri eğitimi vermeyi amaçlayan hendesehanenin ilk hocalığını Yenişehir Müftüsü 

Hacı Mehmed Efendizade Said Efendi yapmıştır. Mesafe ve alan ölçümlerine dair eserleri bulunan 

Said Efendi, humbarahanenin kapanmasından sonra görevine Musıla-ı Sahn’da müderris olarak devam 

etmiştir.74 Gelenbevî İsmâil Efendi ile Palabıyık Mehmed Efendi de mühendishanede matematik 

hocalığı görevinde bulunmuş olan tanınmış Osmanlı âlimlerindendir.75Berkes, tıbbiyenin açılması 

sürecinde de ulemanın olumlu yaklaşımlar sergilediğini, hatta ulemadan bazı kimselerin tıbbiyede 

hocalık yaptığını belirtir.76 

Osmanlı modernleşme tarihinde III. Selim dönemi (1789-1807) konumuz açısından özel bir 

öneme sahiptir. Osmanlı tarihindeki ilk kapsamlı modernleşme programı olan Nizâm-ı Cedîd, askerî 

modernleşmeyi de içermekteydi. Bu programda, Osmanlı Devleti’nin geleneksel kurumsal yapısı 

                                                                 
72 Uriel Heyd, “III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Batılılaşma ve Osmanlı Uleması”, İslâm Dünyası ve 
Batılılaşma –Değişim ve Sorunlar-, Çev. Erbay Aydın, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1997. s. 13-21. 
73 Baron De Tot Tarihsiz. Türkler ve Tatarlara Dair Hatıralar, Çev. Mehmet R. Uzmen, Tercüman Yayınları, s. 
297. 
74 Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul 1999. s. 
216–219. 
75 İhsanoğlu, a.g.m. (2004a), C. I, s. 361. 
76 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yay. Haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. s. 
185. 
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bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; modern ilkeler temelinde yeni bir kurumsal yapılanmaya 

geçilmesinin gereği kabul edilmiştir.  

Şehzadeliği döneminden itibaren Batı başkentleri ile kurduğu ilişkiler dolayısıyla Batı’daki 

gelişmelerden haberdar olan III. Selim, devlet düzeninde köklü değişiklikler yapılmadan mevcut 

sorunların aşılamayacağının farkındaydı. Nitekim işe, devlet yapısındaki ve işleyişindeki aksaklıkların 

tespitine ve çözümüne dair önerileri içeren layihalar hazırlatmakla başlamıştır. Bu layihaların bir kısmı 

ulemadan kişilerce hazırlanmıştır. Tatarcık Abdullah Molla’nın (d.1730-ö.1797) layihası, sorunların 

analizindeki derinlik, çözüm önerileri ve çözüm usulü bakımından en kapsamlı olanıdır. İki defa 

Rumeli Kazaskerliği görevinde bulunmuş olan Tatarcık Abdullah Molla, askerî, ekonomik ve sosyal 

alanlarda yapılması gereken yenileşmeleri ve bu yenileşme çabalarında izlenmesi gereken yöntemleri 

içeren söz konusu kapsamlı layihasını III. Selim’e sunmuştur.77 Abdullah Molla, askerî alandaki 

yenileşme çabalarında öncelikle Yeniçeri Ocağının Kanûnî Sultan Süleyman dönemindeki gibi 

saygınlığının sağlanması gereğine işaret etmiştir. O, söz konusu saygınlık temin edildikten sonra 

“Kanûnî Sultan Süleyman Kanunu gereklerindendir” denilerek Batılıların savaş sanatında 

geliştirdikleri ilkelerden ve bu ilkeleri içeren kitaplarından yararlanılabileceğini belirtmiştir. Ona göre, 

Batılı ülkelerden savaş sanatında yetkin öğretmenler getirilerek askerî eğitim Batı orduları esas 

alınarak yeniden yapılandırılmalıydı. Batılıların geliştirdikleri topçuluk ve haritacılık gibi teknik 

bilginin edinilmeliydi. İngiliz ve Fransız marangozların yardımıyla ve en iyi malzeme kullanılarak 

yapılacak tersane ve gemilerle Batılı tarzda bir donanma gücü oluşturulmalıdır. Ekonomik bağlamda 

Tatarcık Molla, ekonomik sorunların halledilmesinde başvurulan sikke tağşişi yönteminin servetin 

dışarıya akmasına neden olduğuna işaretle, bu uygulamanın halka ve devlete zarardan başka getirisinin 

olmayacağını belirtmiştir.78 Bütün bu öneriler seti Abdullah Molla’nın, Osmanlı Devleti’nin içinde 

bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik koşullar hakkında objektif bir yaklaşıma ve derin bir kavrayışa 

sahip olduğunu göstermektedir.  

Sultan III. Selim, sorunların aşılmasını devlet düzeninin genelinde yapılacak köklü bir 

yenileşmede görüyordu. Bu yenileşme girişimine Batı gelişmişliğinin ilkeleri rehberlik etmeliydi. 

Layihaların hemen hepsinde işaret edildiği üzere ordu, devlet kurumları içinde yeniden 

yapılandırılmaya en çok ihtiyaç duyulanıydı. Yeniçeri ocağının askerî disiplinden uzaklaşması, bağlı 

olarak savaşlarda yaşanan mağlubiyetler, öte yandan modern eğitimli orduların Batı ülkelerine 

sağladığı askerî üstünlüğün farkındalık, yenileşme girişimlerine Batı tarzında eğitimli bir ordu 

kurulması çabalarıyla başlanmasına neden olmuştur. Yeniçerilerin kendilerine alternatif olarak 

algılamalarının doğurabileceği olumsuz tepkilerden çekinildiğinden yeni ordu, bostancı ocağına bağlı 

                                                                 
77 Devlet düzenindeki aksaklıklar ve yapılması gerekenlere dair Sultan III. Selim’e sunulan layihalar 

için bakınız: Ahmet Öğreten, Nizâm-ı Cedid’e Da’ir Islâhât Lâyihaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989. 

78 a.g.e. (1989),  s. 6–13. 
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olarak oluşturulmuş; masrafları için de bir hazine (irâd-ı cedid) teşkil edilmiştir. Kadı Abdurrahman 

Paşa, başlangıçta Alanya, Beyşehri ve civarlarında Nizâm-ı Cedîd teşkilatlanmasına katkı sağlamıştır. 

Anadolu Eyaleti’nin Nizâm-ı Cedîde dâhil edilmesinin ve Çaparoğlu’nun etkisiyle “Sivas, Tokat, 

Amasya, Kayseri, Kastamonu, Bolu” bölgelerinde ve Karaman Eyaleti’nde yeni örgütlenmeler 

gerçekleştirilmiştir. Abdurrahman Paşa, Anadolu’daki görevlerinde, özellikle Konya Valiliği 

görevinde iken, mizacının uygunluğu ve devlet otoritesi yardımıyla yenilikler karşıtı direnç odaklarını 

(yerel ulema, yeniçeri ileri gelenleri ve mütegallibe taifesi) bertaraf ederek; merkezî otoritenin, bağlı 

olarak yeniliklerin, Anadolu’da yerleşmesinde etkili olmuştur.  Daha sonra, maiyetindeki Nizâm-ı 

Cedîd askerleriyle birlikte, Sırp isyanını bastırmakla görevlendirilen Rumeli Valisi İbrahim Paşa’nın 

yardımcılığı göreviyle Rumeli’ye geçmiştir. Rumeli’de onun asıl misyonu, bölgede Nizâm-ı Cedîd 

örgütlenmesini gerçekleştirmekti. Nitekim onun Rumeli’deki asıl mücadelesi, Nizâm-ı Cedîd 

ordusunu kendileri açısından tehdit olarak algılayanlarla (dağlı eşkiyası, yerel ayanlar ve bunların 

uzantıları) olmuştur.79 Kadı Abdurrahman Paşa, II. Mahmud’un tahta çıkışından sonra Alemdar 

Mustafa Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a gelmiş, devletin yeniden yapılandırılmasına katkı 

sağlamıştır. Bu bağlamda Sened-i İttifak  toplantısında bulunmuş, tartışmalara katılmış, yeni 

oluşturulan Sekban-ı Cedîd Ordusu’nun seraskeri olmuştur.80 Abdurrahman Paşa’nın Nizâm-ı Cedîd 

teşkilatlanmasının Anadolu’da ve Rumeli’de oluşturulmasında gösterdiği gayret, ulemanın askerî 

modernleşme çabalarına verdiği somut/güçlü desteğin açık bir örneğidir.  

Nizâm-ı Cedîd yapılanması çabalarının ulema çevresinden amansız destekçilerinden birisi 

Ubeydullah Kuşmanîdir. Kuşmanî, III. Selim dönemi yenileşme çabalarının pervasız bir taraftarıdır. 

Kuşmânî, Kabakçı Mustafa İsyanı’nda III. Selim’in halline fetva veren dönemin şeyhülislâmı Topal 

Ataullah Efendi’yi (d.1760-ö.1811) şer‘îat yıkıcısı olmakla itham etmekten çekinmemiştir.81 

Şeyhülislâmların dinî/manevî otoritenin başı olmaları hasebiyle Osmanlı sosyo-politiğindeki 

konumları Kuşmanî’nin cüretinin büyüklüğünü teyit edicidir. Kuşmanî, Nizâm-ı Cedîd aleyhine 

kullanılan dinî argümanı Nizâm-ı Cedîd aleyhtarları için kullanmış; böylece, yenilik girişimlerini 

dinsel bir çaba olarak kutsamış, bu çabaları engellemeye çalışanları dini yıkmakla itham etmiştir.  

Kuşmanî’nin söylemindeki pervasızlık, onun duygularıyla hareket eden bir fanatik taraftar 
şeklinde anlaşılmasına neden olmamalıdır. Aksine Kuşmanî, Nizâm-ı Cedîd karşıtlarının 
yenilik çabalarına yönelik frenkleşme ve dinden çıkma şeklindeki dinsel söylemlerini aklî ve 
dinî delillere dayanarak eleştirmiştir. Kuşmânî, Nizâm-ı Cedîd’in temel adımları olan modern 

                                                                 
79 İbrahim Hakkı Uzunçarşılı “Nizâm-ı Cedîd Ricalinden Kadı Abdurrahman Paşa I”, Belleten, C. XXXV, S. 
138, Ankara 1971a. ss. 245–302; Kadı Abdurrahman Paşa’nın Nizam-ı Cedide katkıları için bkz  İsmail H. 
Uzunçarşılı “Nizâm-ı Cedîd Ricalinden Kadı Abdurrahman Paşa II”, Belleten, C. XXXV, S. 139, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1971b. s. 448–450. 
80 a.g.m. (1971b), s. 414- 417. 
81 Dihkanîzâde Ubeydullâh Kuşmânî-Ebubekir Efendi Asiler ve Gaziler, Haz. Aysel Danacı Yıldız, Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2007. s. 79. 
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ordunun ve eğitimin oluşturulması çabalarının dinin bir gereği olduğunu dinsel kanıtlara 
dayanarak ortaya koymuştur.82 Bu anlamda Nizâm-ı Cedîd elbiselerinin “kefere” kıyafeti 
olduğu yönündeki eleştirilere Kuşmânî, bu giyim şeklini elbise-i harbâne kabul edip, 
savunmuştur. Nizâm-ı Cedîd askerinin trampet kullanmasına yönelik eleştirilere ise; trampetin 
askerin sevk ve talimindeki işlevlerinin önemini belirterek trampetin umûr-ı cengin rûhu 
mesâbesinde olduğuna işaret ederek cevap vermiştir. Öte yandan Kuşmânî, yeniçerilerin 
kıyafetlerinin savaşa uygunsuzluğunu, kendilerinin de eğitimsizlik ve intizamsızlığını 
vurgulayarak Nizâm-ı Cedîd ordusunu övmüştür. Ayrıca Kuşmanî, Avrupa’daki icatların 
kullanımının dine aykırı olmadığını büyük âlim Celâleddin Suyûtî’nin görüşlerine dayanarak 
ileri sürmüştür.83 Ulemanın geleneğin temsilciliği misyonu dikkate alındığında geleneğin 
ötekileştirdiği sosyal, politik ve askerî yeniliklere Kuşmanî’nin desteği anlamlıdır. 

Öte yandan Osmanlı yaşam tarzının dinî boyutu modernliğin dayatmaları karşısında gelişen 

taassubun keskinleşmesini doğurmuştur. Söz konusu taassup nedeniyle oluşan gelenek odaklı içine 

kapanma, zaman zaman toplumsal ve politik bir güç şeklini almıştır. Nitekim yenileşme çabalarına 

ulema sınıfının önemli bir kısmının tepkisi, geleneğe daha sıkı sarılma şeklinde olmuştur. Yeni olanın 

beraberinde getirdiği belirsizlik bu yaklaşımı normal kılarken; sürecin yenilikleri şeytanlaştıran bir 

içine kapanmaya dönüşmesi, sosyal ve politik alanlarda büyük sorunlara kaynaklık etmiştir. Bu 

anlamda reformasyon dönemlerinde ulemanın yenileşme karşıtı olayların içinde yer aldığı, hatta bu 

hareketlere bayraktarlık ettiği gözlemlenebilmiştir. Kabakçı Mustafa İsyanı’na84 destek veren ulema 

bu yaklaşımın tipik örneklerindendir. Bilindiği üzere, bu isyan ile Nizâm-ı Cedîd yenileşmeleri son 

bulmuştur. İsyan, yenileşme karşıtı ulemanın geleneksel değer dinamikleri üzerinden işleyen 

toplumsal ve politik gücünü yansıtması bakımından da önemlidir. Öyle ki, Kabakçı Mustafa, gerçekte 

bir yeniçeri çavuşu olup; büyük bir isyanı yönetebilecek kabiliyette değildi. İsyan, aslında sadaret 

kaymakamı Köse Musa ve Şeyhülislâm Ataullah Efendi’nin talimatlarıyla yönetilmiştir. Kabakçı 

olayının bizzat şahidi olan Oğulukyan, isyanın asıl elebaşılarının Şeyhülislâm Ataullah Mehmet 

Efendi ve diğer ileri gelen ulema ile Kaymakam Köse Musa ve Sekmanbaşı olduğunu, uygulama 

konusunda tabyalılardan anlaştıkları elebaşıları kullandıklarını belirtir.85İsyanın sonunda isyancılar, 

sultanın halline yönelmişlerdir. Sultanın hal’ine ve IV. Mustafa’nın cülusuna dair fetva şeyhülislâm 

tarafından verilmiş ve durum Şeyhülislâm Ataullah Efendi tarafından sultana tebliğ edilmiştir.86  

                                                                 
82a.g.e. (2007), s. 72–80. 
83 Dihkanîzâde Ubeydullâh Kuşmânî, Zebîre-i Kuşmânî Fî Ta‘rîf-i Nizâm-ı İlhâmî, Haz. Ömer İşbilir, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 2006. s. XVIII-XV, 19–27. 
84 Fahri, Ç. Derin,“Kabakçı Mustafa Ayaklanmasına Dair Bir Tarihçe”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, S. 27, İstanbul 1973a. s. 99–110. 
85 Georg Oğulukyan,, Georg Oğulukyan’ın Ruznamesi 1806- 1810 İsyanları III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud 
ve Alemdar Mustafa Paşa, (Tercüme ve notlar: Hrand D. Andreasyan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1972. s. 17. 
86 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. VIII, Tertib-i Cedid, Matbaa-i Osmani, İstanbul 1303. s. 142- 145; 
Mustafa Baydar, Kabakçı Mustafa İsyanı, Milli Tesanüt Birliği Yayını, İstanbul 1954. s. 10-12; George 
Oğulukyan, a.g.e. (1972), s. 8-10; Karal, a.g.e. (1994), s. 81-85. 
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Kabakçı Mustafa isyanı, yenileşme çabalarında yalnız sultanın iradesinin yeterli olamadığını, 

kültürel bağlamı da olan böylesi yeniliklerin siyasal ve toplumsal geniş bir mutabakatla 

gerçekleştirilebileceğini ortaya koymuştur.  Nitekim Nizâm-ı Cedîd çabalarının kısmî başarısına ve 

sonrasında III. Selim’in başına gelenlere tanık olan II. Mahmud, kalemiye, ordu ve ulema 

hiyerarşisinin önemli konumlarına destekçilerinden atamalar yaparak kendine bir güç alanı 

oluşturmaya çalışmıştır.87  Shaw ve Shaw’ın gözlemlediği gibi; kendisinden önce girişilen reform 

çabalarının başarısızlığında yeniçerilerle işbirliği yapan ulemanın rolünün farkında olan II. Mahmud, 

reform karşıtı ulemayı yavaş işleyen bir seyirle kritik devlet görevlerinden uzaklaştırmış; yerlerine, 

yenileşme taraftarı ulemayı atamıştır.88 Bu bağlamda, öncelikle yeniçeri ocağının kaldırılmasının 

arifesinde, hakkında olumlu kanaatlere sahip olmasına rağmen Şeyhülislam Mekki-zâde Asım 

Efendi’yi görevinden almış; yerine, yenileşme çabalarına daha büyük katkı sağlayacağını düşündüğü, 

dönemin Anadolu Kazaskeri Kadı-zâde Tahir Efendi’yi atamıştır.89 Ramazan vaazlarında reformları 

eleştiren Boşnak Mustafa Efendi ve Şaçlı Şeyh gibi muhalif ulema sürgüne gönderilirken; Laz Hasan 

Efendi, Kozanlı Mehmed Efendi ve Gürcü Ahmed Efendi gibi reform taraftarı ulema taltif edilmiştir.90 

Ayrıca Sultan genel olarak ulemaya karşı da iltifatkâr davranmıştır.91 Bu meyanda Sultan, ulemanın 

gönlünü kazanmak için dinsel törenlere katılımda büyük bir titizlik göstermiş, dinsel kurumların 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır.92Ulemanın hoşnutluğu adına çocukların din eğitimi almalarının 

önündeki toplumsal ve ekonomik engelleri kaldıracak düzenlemeler yapmıştır. Bu bağlamda Sultan, 

çocukların din eğitimlerine ihtimam gösterilmesi, geçim endişesiyle erken yaşta sanata verilmemesi, 

sanata gidecek çocukların bulundukları mahallin kadısından alacakları “olur” beratıyla esnaf 

kethüdasına başvurmalarını buyuran bir ferman yayınlamıştır. Fermanda işleyişteki aksaklıkların 

takibini ve sorunların kadı aracılığıyla giderilmesi görevini imamlara vermiştir.93II. Mahmud’un 

uyguladığı din politikaları ilmiyenin her seviyesinden güçlü bir desteğe sahip olmasını sağlamıştır. Bu 

politikalarla sultan, siyasetinin İslâm siyaseti olduğu, yani siyasetinin temel amacının dinsel gayelerin 

gerçekleştirilmesi olduğu noktasında ulema çevrelerini ikna etmiştir. Öyle ki, dönem uleması 

yenileşme çabalarına Nizam-ı Cedid’e olduğundan çok daha yoğun ilgi göstermiştir.  

                                                                 
87 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, İletişim Yayınları, İstanbul 
2002. s. 51. 
88 Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, 
C. 2, e yayınları, İstanbul 2006. s. 46. 
89 Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), C. XVII, s. 159. 
90 Ahmed Lûtfî Efendi Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, C. II-III, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999. s. 
422. 
91 Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), C. XVII, s. 165. 
92 Heyd, a.g.m. (1997), s. 52–53; Shaw ve Shaw, a.g.e. (2006), s. 46. 
93 Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad Efendi, Vak‘a-nüvîs Es‘ad Efendi Tarihi (Bahîr Efendi’nin Zeyl 
ve İlâveleriyle 1237–1241/1821–1826), Nşr. Haz. Ziya Yılmazer, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2000. s. 362–363. 
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Heyd ise, II. Mahmud dönemi  (1808-1839) ulema elitlerinin yenileşme çabalarına aktif 

desteğini, sultanın otoritesi karşısında ulemanın gücünün zayıflamasıyla açıklar. Nitekim Sultan II. 

Mahmud, ayanlar ve yeniçeriler gibi güç odaklarını şiddetle bastırarak mutlak otoritesini tesis etmiş, 

bu yolla ulemanın direncini kırmakla kalmamış; modernleşme yanlısı bir tavır geliştirmelerini 

sağlamıştır.94 Bu durum bir yönüyle siyasal gücün ulema otoritesini güçsüzleştirmesidir. Aslında 

ilmiye işleyişinde rüşvet ile himayeciliğin yaygınlaşması ve ulemanın ahlakî zafiyeti, toplumsal 

saygınlığını zedelemişti. Dolayısıyla ulema, sultan otoritesi karşısında önemli otorite araçlarından 

birini, sosyal saygınlığını  kaybetmişti.95 

Yine Heyd’e göre; III. Selim ve özellikle II. Mahmud dönemi ulema elitlerinin modernleşme 

girişimlerine sahip çıkmalarında saray çevresi ile kurdukları organik bağlar da etkili olmuştur.  Sözü 

edilen ulema elitleri, yetişme dönemlerinden itibaren saray çevresi ile etkileşim içinde olmuşlar, bu 

etkileşimlerinin etkisiyle elde ettikleri ilmiye makamlarında yönetimin taleplerine açık destek 

vermişlerdir. Velizâde Mehmed Emin Efendi, Çerkez Halil Efendi ve Yasincizâde Abdülvehhab 

Efendi gibi şahsiyetlerin reformlara olan açık destekleri bu tür bağlantılarla açıklanabilir niteliktedir.96 

II. Mahmud, reformların hazırlık sürecine ulemanın dâhil edilmesi konusunda hassasiyet 

göstermiştir. Nitekim, 1826 yılı sonbaharı ve kışında yeni askerî birliklerin oluşturulması sürecine 

yönelik olarak yapılan gizli tartışma toplantılarına ulema önderleri de katılmışlardır. Yönetici elitin, 

tasarıyı askerî bir kanuna dönüştürmek amacına matuf olarak 25 Mayıs 1826 tarihinde yapılan 

toplantıya Şeyhülislâm ev sahipliği yapmıştır. On iki kişilik toplantı heyetinde eski Rumeli Kazaskeri 

Arif Bey, dönemin hekimbaşısı Mustafa Behçet Efendi, İstanbul eski kadısı Cafer Bey ile zamanın 

İstanbul kadısı Sadık Bey gibi ulemadan kişiler bulunmuştur.. Esat Efendi kanun taslağına son şeklini 

vermiş ve sultana sunmuştur. Yine kanun taslağının tartışılması aşamasında oluşturulan kurulun 

yarısından fazlası ulemadan oluşmaktaydı. Kurul, şeyhülislâmın askerî eğitimin dinî bir emir olduğu 

içerikli iki fetvasıyla son bulmuştur.97 Ordudaki yeni yapılanma için alınan fetvaları bir yönetim rutini 

şeklinde değerlendirmek mümkündür. Fakat mesele modernleşme, hele de orduda modernleşme 

olunca fetva müessesi özel bir anlam ve önem arz etmiştir.  

Sultan II. Mahmud, Yunan isyanındaki başarısızlıklarından sonra98 yeniçeri ocağının 

kaldırılmasına kesin karar vermişti. İlkin modern askerî anlayışla yapılandırılan Eşkinci Ocağı’nın 

kuruluşu resmen ilan edilmiştir (25 Mayıs 1825). Modern Batı tarzında eğitim yapılan bu ocak, 

                                                                 
94 Heyd, a.g.m. (1997), s. 31–32. 
95 a.g.m. (1997), s. 32–33. 
96 a.g.m. (1997), s. 35–38. 
97 Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad Efendi, Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair), Haz. 
Mehmet Arslan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005. s. 13–19,27–32; Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad 
Efendi, a.g.e. (2000), s. 574–576;  Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (13003), C. XII, s. 168–184. 
98Zürcher, a.g.e. (2002), s. 53–54, 56–58. 
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başlangıçta 7650 askerden oluşturulmuştur. Ocağın kurulması ve gerekliliğine dair fetva Şeyhülislâm 

Tahir Efendi’den alınmıştır.99 Fetvasında Şeyhülislâm, oluşturulan askerî birliklerin şer‘îata aykırı 

olmadığını, aksine eğitimli askerî sınıfların varlığının şer‘îatın gereği olduğunu vurgulamıştır. 

Yeniçeriler, gelişmeleri Nizâm-ı Cedîd süreciyle özdeşleştirmişler ve kazan kaldırmışlardır. Kaldırılan 

bu kazan ocağın sonu olmuştur. Keçecizade İzzet Molla, yeniçeri ocağının kaldırılışını “Tecemmü’ 

eyledi Meydan-ı Lahme, Edüb küfran-ı ni’net bunca bağı, Koyub kaldırmadan iki de bir de, Kazan 

devrildi söndürdü ocağı” (Gördükleri bunca ni’mete karşı nankörlük ederek Et Meydanı’nda 

toplandılar. Kazan kaldırdılar. İşte böyle ikide bir koyup kaydırmalarından dolayı, kazan devrildi, 

ocağı söndürdü) mısralarıyla ifade etmiştir.100 

İsyan karşısında saray, ulemanın görüşünün alınmış olmasını bir meşruiyet olarak öne 

sürmüşse de; kabul görmemiştir. Ulema, isyancılara karşı güç kullanımının meşruluğuna dair bir fetva 

vermiş, hatta ulemadan Abdurrahman Efendi, isyancıları zemmeden, orada bulunanları mücadeleye 

teşvik eden bir hitapta bulunmuştur.101 Ulemanın isyanın karşısında, devletin yanında yer alması, 

isyancıların kullandıkları dinsel söylemi geçersiz kılmıştır. Ayrıca isyancılara karşı güç kullanılmasına 

ulemanın onay vermesi, isyancıların dinsel bağlamda fesad unsuru damgasıyla ötekileştirilmelerine 

imkân vermiştir. 

Levy, ulemanın Mansure birliklerinin oluşturulması sürecine olduğu gibi; mehterhâne 

birlikleri gibi geleneksel birliklerin modernizasyonuna da katkı sağladığını belirtir. Örneğin, askerlerin 

başlıklarının değiştirilmesi girişiminin meşrulaştırımı şeyhülislâm ve ulema önderlerinin katkılarıyla 

gerçekleştirilmiştir.102 

Tekrar isyan sürecine dönersek; ulema, isyana destek vermeyerek, hatta isyan karşıtı bir duruş 

sergileyerek belki de askerî modernleşmeye en büyük katkıyı yapmıştı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı 

gün sancak-ı şerif çıkarılmış, dönemin şeyhülislâmı ile önceki şeyhülislâmlar, kazaskerler ile diğer 

ulema önderleri Topkapı Sarayı’nda bir araya gelerek ocağın kaldırılışına destek vermişlerdi.103Es‘ad 

Efendi’ye göre; yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması gününde yüksek ulemanın Sultanahmet Meydanı’nda 

sancak-i şerîf altında toplananlara katılması, yeniçerilerin ortadan kaldırılmalarını sağlayacak 

                                                                 
99 Mehmet Arslan, “Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair Edebi Bir Metin:  Ayni’nin Manzum Nusretnamesi”, 
Osmanlı Edebiyat-Tarih Kültür Makaleleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2000, s.  326. 
100 Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad Efendi, a.g.e. (2005), s. 72; Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), 
C. XII, s. 190. 
101Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), C. XII, s. 180- 183; Karal, a.g.e. (1994), s. 144–148. 
102 Avigdor Levy, “Osmanlı Uleması ve Sultan II. Mahmud’un Askeri Islahatı”, Modern Çağda Ulema, Ed. 
Ebubekir Bagader, Çev. Osman Bayraktar. İz Yayıncılık, İstanbul 1991. s.  41–42. 
103 Şamil Mutlu, Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud’un Edirne Seyahati Mehmed Dâniş Bey ve 
Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1994, s. 57; Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid 
Mehmed Es‘ad Efendi, a.g.e. (2005), s. 60- 66. 
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müdahelenin önünü açmış, ocağın kaldırılmasında belirleyici olmuştur.104Ayrıca Levy’nin belirttiği 

üzere, ulema önderlerinin söz konusu desteği yenileşme çabalarına dinsel meşruiyet kazandırmıştır. 

İsyancılara karşı silah kullanımının ulema tarafından onanması bu meşruiyetin somut bir yansımasıdır. 

Yine isyancılara karşı halkın örgütlenmesinde ulemanın katkısı büyük olmuştur. Özellikle yeniçeri 

ocağının kaldırıldığına dair kanunun halka ilanında ve benimsetilmesinde ulemanın işlevi kayda 

değerdir. Yeniçerilerin tarihî/dinsel misyonunun millet hafızasındaki yeri, yeniçerilerin ve 

akrabalarının o dönemdeki İstanbul nüfusundaki orantısal ağırlığı dikkate alındığında söz konusu 

ulema katkısının önemi daha anlaşılır olmaktadır.105 Ayrıca isyancılara karşı halkın seferber 

edilmesinde ve yenileşmelerin halka benimsetilmesinde ulemanın en alt tabakasını oluşturan mahalle 

imamlarının gördükleri işlev özellikle çok kıymetli olmuştur. Heyd, imamların bu misyonunu Takvim-

i Vekayi ile başlayan gazeteciliğin politik misyonu ile özdeşleştirir.106 Ulema elitlerine oranla halka 

daha yakın, dolayısıyla halkla yüksek bir etkileşim düzeyine sahip olan mahalle imamları, isyan günü, 

silahlanmış halkı etraflarına toplamışlar, gaza ve cihada gider gibi tekbirlerle At Meydanı’na 

yürümüşlerdi.107Ocağın kaldırılmasından sonra ise, gizlenenlerin ihbarı ve takibata uğrayan 

yeniçerileri saklayanların cezalandırılmaları hususunda halkın uyarılmasında ve bilgilendirilmesinde 

mahalle imamları görevlendirilmiştir.108 Mahalle imamlarının yeniçeriler aleyhine olan çabaları 

olumlu netice vermiştir ki; yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonraki beş gün boyunca İstanbul halkı 

evlerinin önünde silahlı nöbet tutmuş, kimliği belirsiz kişileri zabitlere teslim etmiştir. Bu süreçte 

mahalle imamları vasıtasıyla evlerde bulunanların sayımı yapılmış, mahallelinin birbirine kefil olması 

sağlanarak kimliği meçhul kişilerin saklanmalarının önüne geçilmiştir.109Buradan II. Mahmud’un 

ilmiyede yürüttüğü modernleşmeci kadrolaşmanın imamlara kadar indiği değerlendirilebilir.  

Ulemanın modernleşme projesine ve modernleştirici uygulamalara desteğini, mutlak bir 

içselleştirme veya modernleşme taraftarlığıyla açıklamak mümkün değildir. Modernleşmeci Osmanlı 

yönetimi, modernleşme projesinin maddî güç desteğinden yoksun olduğu dönemlerde, ulemanın 

toplumsal ve politik gücünü yenileşme girişimleri için seferber etmiştir. Bu sürecin başarılı olacağı 

düşüncesinden hareket eden ve süreçten kişisel ve sınıfsal kazanımlar uman ulema, özellikle de ulema 

elitleri, modernleşme döneminde yönetimle karşılıklı kazanımlara dayanan bir ilişki geliştirme yolunu 

tutmuşlardır. Modernleşmenin, özellikle askerî modernleşmenin başarılarına koşut olarak yönetim, 

yenileşme uygulamalarını temellendireceği maddî güç araçlarına kavuşmuştur. Bağlı olarak ulemanın 

desteğine duyduğu ihtiyaç azalmıştır. Başlangıçta kurulan ilişkinin doğasına uygun olarak devlet, 

ulemanın ordudaki etkinliğini kısıtlamıştır.  

                                                                 
104 Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed, a.g.e. (2000), s. 613–614. 
105Levy, a.g.m. (1991), s. 37–40. 
106Heyd, a.g.m. (1997), s. 17. 
107 Mutlu, a.g.e. (1994), s. 51; Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad Efendi, a.g.e. (2005). s. 60–66. 
108Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es‘ad Efendi, a.g.e. (2000), s. 622–623. 
109 Mutlu, a.g.e. (1994), s. 66–67. 
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Genel anlamda Osmanlı askerî modernleşmesinin ulemanın direncine rağmen 

gerçekleşmediği; aksine, ulemanın önemli bir kesimin söz konusu modernleşme girişimlerinin parçası 

olduğu değerlendirilebilir. 

OSMANLI MATBAASI VE ULEMA 

Osmanlıların matbaa ile tanışmalarının İbrahim Müteferrika matbaasının kurulmasından çok 

öncelere dayandığı bilinmektedir. Nitekim Mustafa Nuri Paşa’ya göre; Sultan III. Murad zamanında 

(1574-1595) bir Avrupalı, Arap harflerini kullanarak kitap basmak ve gümrük vergisinden muaf 

tutulmak isteğini padişaha sunmuştur ve bu isteği kabul edilmiştir. Kendisine muafiyetini belirten bir 

ferman verilmiştir. Bu kişi, Vasıf Tarih’i hacminde bir kitap basmış, padişahtan aldığı muafiyet 

fermanını da kitabının başına koymuştur (1558). Mustafa Nuri Paşa, adı geçen kitabı ve fermanı eski 

şeyhülislâmlardan Hüsameddin Efendi’nin evinde gördüğünü ancak ne kitabın adını ne de konusunu 

hatırlayamadığını yazmaktadır. Mustafa Nuri Paşa, İbrahim Müteferrika matbaasından yüz elli yıl 

kadar önce Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanıldığını, fakat kitap basma sanatının gelişmediğini 

belirtmiştir.110 XVI. ve XVII. yüzyıl olayları hakkında yazan Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevî, 

Batı’daki diğer birçok gelişme ile birlikte matbaanın icadı ve işlevi hakkında değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Peçevî’nin değerlendirmelerinden Müteferrika matbaasının kurulmasından çok önce 

Osmanlıların matbaadan ve basım sanatından haberdar oldukları anlaşılmaktadır. Peçevî’nin 

değerlendirmelerinde matbaanın bilginin yayılmasındaki katkılarına dikkat çekilmiş olması, basım 

sanatının kıymetlendirilmesi, Osmanlı ulema çevrelerine atfedilen dinsel taassubun 

genelleştirilmesinin yanlışlığını ortaya koymaktadır.111 Peçevî İbrahim Efendi örneği, Osmanlı 

Devleti’nin Batı’daki tekno/bilimsel gelişmelere kayıtsız olmadığını teyit etmektedir. Avusturya Elçisi 

Busbecq de, 1554-1562 dönemine dair izlenimlerini aktardığı mektuplarında, Türklerin başka 

milletlerdeki yararlı buluşlardan faydalanma konusunda diğer milletlerde gözlemlenemeyen bir 

istekliliğe sahip olduklarını belirtir. Busbecq’e göre, Türkler, bütün alanlara ait teknolojileri alma 

konusunda istekli olmakla birlikte, kitap basımı ve saat yapımı gibi dinsel yaşam alanını ilgilendiren 

gelişmeleri almak konusunda daha isteksiz/ihtiyatlı davranma eğilimindedirler.112 Osmanlılarda 

Kur‘ân-ı Kerîm ve diğer dinî kitapların basımının dinen doğruluğu odaklı tartışmalar yaşanmıştır. Din 

merkezli bir toplumsal yapıda, dinin kutsal kitabının basımı gibi kutsallık boyutlu bir yeniliğin dinsel 

bağlamının oluşturulması sürecinde söz konusu tartışmalar normaldir. Nitekim Busbecq’in Allah’ın 

isminin kâğıt üzerine yazılabilir olmasından dolayı Türklerin kâğıda büyük hürmet gösterdiklerinden 

söz etmesi113 anlamlıdır. Burada söz konusu tartışmaların sürecin işleyişinde ne derece etkili 

                                                                 
110 Mustafa Nuri Paşa,  Netâyicü’l- Vukû‘ât, C. III, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327. s. 110. 
111 Peçevî İbrahim Efendi, Tarih-i Peçevî, C. I, Matabaa-i Amire, İstanbul 1283. s. 106–108. 
112Ogier Chiselin De Busbecq, Türk Mektupları, Çev. Hüseyin Cahit Yalçın, Remzi Kitabevi, İstanbul 1939, s. 
173. 
113 a.g.e. (1939), s. 40–41. 
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olduklarının belirlenmesi önemlidir. Sabev’in Müteferrika matbaasının yasallaşması konusunda 

yönetim çevrelerinde gözlemlediği isteksizliği yazılı söz konusundaki İslâm kültür kotlarının değişimi 

ile ilişkilendirmesi önemlidir. Ona göre; Müteferrika’nın matbaasının, “ ... yazılı söz alanında İslâm 

kültür geleneklerinin gelişmesi ve değişmesinde katkı” sağlayıcı potansiyeli, dönemin Osmanlı 

yöneticilerinin matbaanın yasallaşması konusunda ihtiyatlı davranmalarına neden olmuştur.114 

Matbaanın yasal nitelik kazanmasının doğuracağı toplumsal ve politik sonuçlar yönetim çevrelerinin 

konuya dikkatli yaklaşmalarına neden olmuştur denilebilir. 

Dönemin ulemasının konuya yaklaşımları meselenin dinsel bağlamı hakkında fikir vericidir. 

Osmanlı yönetim geleneğine uygun olarak, ilk Osmanlı matbaasının kuruluşu öncesinde matbaa 

açılmasının şer‘îate uygunluğu konusunda ulemadan görüş istenmiştir. Dönemin tanınmış uleması, 

matbaanın düşünce üretimine katkısı, halkın genel menfaatine uygunluğu gerekçeleri; tefsir, hadis ve 

fıkıh kitaplarının basımının istisna tutulması kaydıyla matbaanın kurulmasını desteklemişlerdir. 

Ulemasından İstanbul Kadısı İshak Efendi, Selanik’den mazul Pîrîzâde Sâhib Efendi, Galata eski 

Kadısı Yanyalı Esad Efendi ve Kasımpaşa Şeyhi Mûsa Efendi matbaada musahhih olarak 

görevlendirilmiştir.115 İlk Osmanlı matbaasının açılması İbrahim Müteferrika’nın matbaanın gereği ve 

önemini belirttiği ruhsat alma dilekçesine cevaben, padişahın, şeyhülislâm Abdullah Efendi’nin 

fetvasına dayanarak verdiği fermanla gerçekleşmiştir.116 Dönemin Şeyhülislâmı Yenişehirli Abdullah 

Efendi’nin Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulması hakkında verdiği fetvanın metni şu şekildedir: 

Basma san‘atındamahâret iddia iden Zeyd, lügat ve mantık ve hikmet [felsefe] ve hey’et 

[astronomi] ve bunların emsâli ‘ulûm-ı âliyedete’lif olunan kitâblarınhurûf ve kelimâtlarının sûretlerini 

birer kalıba nakşidübevrâk üzerine basma ile ol kitâbların misallerini tahsil iderim dişe Zeyd’in bu 

vecihle ‘amel-i kitâbetemübâşeretineşer‘ân ruhsat var mıdır ? 

 El-cevab: Basma san‘atındamahâreti olan kimesneler bir musahhih kitâbın hurûf ve kelimâtını 

bir kalıba sahihen nakşidüb evraka basmağla zaman-ı kalîldebila-meşekkat nüsha-i kesire hâsıla olub 

kesret-i kitâba ve rahîs-i bahâ ile temlike bâ’is olur. Bu vecihle fâ’ideyimüştemil olmağla ol 

kimesneye müsâde olunub birkaç âlim kimesneler sûret-i nakş olacak kitâbı tashih içün ta‘yîn olunub 

anlar tashih ittikden sonra sûreti kalıba nakş olunursa bir ‘amel-i müstahsen olur.117 

                                                                 
114 Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726–1746), Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul 2006. s. 136. 
115 Ahmed Vâsıf Efendi Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakaikü’l-Ahbâr, Yay. Mücteba İlgürel, İstanbul Ünivesitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1978. s. 132. 
116 A. Adnan Adıvar,  Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000. s. 169. 
117 Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-Fetâvâ Ma‘an Nukûl, Daru’t-Tıbaati’l-Amire, İstanbul 1266. s. 552. 
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Şeyhülislâm Abdullah Efendi, ulemanın genel eğilimine uygun olarak, matbaanın sağlayacağı 

emek ve zaman tasarrufuna ile toplumsal kazançlara işaret etmiş; ulemadan tayin edilecek kişilerin 

katkılarıyla matbaanın kurulmasının güzel bir iş olacağı yönünde görüş belirtmiştir.  

Matbaanın açılması öncesinde şeyhülislâmdan alınan fetva ve fetvanın içeriği, yine ulema 

önderlerinin bu konudaki görüşleri, kitap basım sanatının Osmanlı ülkesine girişindeki gecikmede din 

engelinin varlığı açıklamasını geçersiz kılar mahiyettedir. Nitekim Berkes, kitap basımının şer‘îate 

aykırı olduğu gerekçesiyle ulemanın basımevinin açılmasına karşı olumsuz bir tavır sergilediğine dair 

olan yaygın kanaatin gerçeği yansıtmadığı görüşündedir. Ona göre, şeyhülislâm, basımevinin 

açılmasına dair fetvayı hemen verdiği gibi, bazı kitapların basılmasını da önermiştir. Yine basılan ilk 

kitaba ulemadan on kişi “takriz” (sunu, önsöz, beğence) yazmışlar; bu yazılarında kitap basımının 

şer‘îatçe yasaklandığına dair bir görüş belirtmemişlerdir. Basım faaliyetlerine başlandıktan sonra da 

ulemadan aykırı bir ses gelmemiş; aksine, kitap çevirisinde ve tashihinde ulemanın katkıları olmuştur. 

Patrona Halil İsyanı sonunda kitap basımının durdurulmasına ilişkin bir isteğin olmaması ulemanın 

matbaaya yaklaşımı konusunda özellikle anlamlıdır.  

Bu durumda basımevinin kurulması öncesindeki ve sonrasındaki sorunların toplumsal, politik 

ve teknik bağlarıyla değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Teknik olarak dönemin Osmanlı 

teknolojik ve bilimsel gelişmişliğinin, basımevinin kuruluşunu gerçekleştirecek seviyede 

olmamasından ve uygun kâğıt üretimindeki sorunlardan söz edilebilir. Sosyo-politik bağlamda ise, 

okuma-yazma oranlarının düşük olması nedeniyle kitaba olan toplumsal talebin azlığından, basım 

sanatının gayrimüslim cemaatler içinde yaygınlaşmasının neden olduğu dinî-sosyal tartışmaların 

Osmanlı Devleti açısından doğurduğu sosyo/politik sorunlardan bahsedilebilir. Dolayısıyla matbaanın 

Osmanlı ülkesine girişi aşamasındaki engellerle ilgili yalnızca bir din sorunsalından söz etmek 

güçtür.118Nitekim Graf Marsilli, Türkler’de eğitim ve öğretimin mümârese (yatkınlık) temelinde 

işlediği, Türklerin okuma-yazma bilmedikleri ve Kur‘ân’ı anlamadıkları yönündeki Hıristiyan 

görüşünün Batılıların Doğu dilleri hakkındaki bilgisizliklerinden kaynaklandığını belirtir. Marsilli’ye 

göre, Türkler, tekno-bilimsel yetkinliklerine karşın kitaplarını bastırmamaktadırlar. Bu durum, kitap 

basımının dine aykırı olmasından değil, mübeyyizlerin ∗  ve müstensihlerin ∗  mesleklerini kaybetmeleri 

kaygısından kaynaklanmıştır. Marsilli, söz konusu görüşünü o dönem İstanbul’undaki mübeyyiz ve 

müstensih sayısını vererek temellendirir. Onun tespitlerine göre; XVII. yüzyıl sonu ve XVIII. yüzyıl 

başı İstanbul’unda doksan bin mübeyyiz ve müstensih bulunmaktadır.119 Bu rakam abartılı olsa da söz 

konusu mesleklerde çalışanların sayıca çokluğuna işaret etmesi bakımından önemlidir. Kâhya, 

                                                                 
118 Berkes, a.g.e. (2002), s. 55–63. 
∗  Müsveddeleri temize çeken kişi. 
∗  Bir metni/yazıyı kopyalayıp çoğaltan kişi. 
119 Graf Marsilli, Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti, 
Çev. M. Kaymakam Nazmi, Büyük Erkan-ı Harbiye Matbaası, Ankara 1934. s. 47–49. 
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şeyhülislâmın fetvası alınarak Sultan III. Ahmet’in matbaanın açılması yönünde verdiği iznin felsefe, 

mantık, astronomi, sözlük gibi bilimsel eserlerin basımı için geçerli olduğunu; fıkıh, hadis, tefsir ve 

özellikle Kur‘ân-ı Kerîm gibi dinî eserlerin basımını kapsamadığını belirtir. Marsilli gibi Kâhya da, 

matbaada dinî eserlerin basımının yasaklanmasında taassuptan ziyade yaygın bir meslek olan 

hattatlığın korunması düşüncesinin etkili olduğu kanaatindedir.120 Devlet, din içerikli kitapların 

basımını yasaklamakla mübeyyizlereve müstensihlere geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş alanı 

bırakmış oluyordu. Böyle yapmakla, resmî ulema içinden olmasa bile, dinsel taassup motivasyonuyla 

hareket eden çevrelerden gelmesi muhtemel matbaa aleyhindeki direnç de önlenmiştir. Ayrıca böyle 

bir yasak Allah’ın kelâmı, dolayısıyla kutsal olan Kur‘ân-ı Kerîm lafızlarının insan sözü olan 

metinlere yönelik uygulamalara tâbi tutulmalarını engellemiştir.  

Müteferrika matbaasında basılan kitapların fiyatları yazma eserlerin fiyatlarına oranla daha 

yüksekti. Buna rağmen basılı kitapların müşteri kitlesini ağırlıklı olarak ulemanın 

oluşturmuştur.121Ulema basılan kitapları satın alarak matbaanın faaliyetlerini dolaylı olarak 

desteklemiştir. 

Ulemanın ve devletin matbaanın Osmanlı ülkesindeki varlığına ve faaliyetlerine desteği 

Müteferrika sonrası dönemde de devam etmiştir. İbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra yerine 

Kadı İbrahim Efendi geçmiştir. Onun ölümünden sonra, yerine geçecek ehliyetli kimse 

bulunamadığından, matbaa kapatılmak zorunda kalınmıştır. Daha sonra tekrar açılan (1198 yılı) 

matbaanın yönetimi Beylikçi Raşid Efendi ile Vakanüvis Vasıf Efendi’ye verilmiştir.122 Dolayısıyla 

Müteferrika sonrasında matbaa ulemadan kişiler tarafından yönetilmiştir. Basım işine ulemanın 

desteği Osmanlı modernleşmesinin sonraki dönemlerinde de devam etmiştir. Ahmed Lûtfî Efendi’nin 

belirttiği üzere; Batı medeniyetinin yöntemlerinin edinilmeye çalışıldığı dönemlerde zamanın 

bilgilerinden ve olaylarından halkı haberdar etmek kaçınılmaz olmuştu. Bu ihtiyacın görülmesi için 

çıkarılan ilk Türkçe gazete, padişahın fermanı, ulema ve devlet ileri gelenlerinin desteği ile 

çıkarılmıştır. Gazetenin yöneticiliğine ve başyazarlığına ulemadan Vakanüvis Es’ad Efendi, 

musahhihliğe Karsîzâde Cemal Efendi tayin edilmişti.123Matbaanın kurulmasından sonra, özellikle de 

Mütefrrika’nın vefatından sonraki dönemde, ulema, basım işine yön vermiştir.  

DİĞER BAZI SOSYO-POLİTİK MODERNLEŞME GİRİŞİMLERİ VE ULEMA 

                                                                 
120 Esin Kahya, “Batılılaşma Hareketleri Çerçevesinde Osmanlılarda Bilimsel Yapılanmanın Kısa Bir 
Değerlendirmesi”, Türk Yurdu –700. Yılında Osmanlı-, C. XIX, S. 148–149, Ankara 1999–2000. s. 41. 
121 Sabev, a.g.e. (2006), s. 282, 290–291. 
122 Ahmed Vâsıf Efendi, a.g.e. (1978), s. 132–134; Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e. (1303), C. III, s. 98- 99; Berkes, 
a.g.e. (2002), s. 62. 
123 Ahmed Lûtfî Efendi, a.g.e. (1999), C. II- III, s. 651. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

458 

Modernleşme proje ve uygulamaları hakkında Osmanlı ulemasının genel yaklaşımı ile ilgili 

bir değerlendirmede bulunmadan önce eğitim, sağlık, adliye gibi alanlardaki yenileşme girişimlerinin 

ulema tarafından algılanmasına ve ulemanın söz konusu girişimlere tepkisine değinilmelidir.  

Avrupa ile sınırlarının olması Osmanlı topraklarının Avrupa bilim ve teknolojisinin yayıldığı 

ilk alanlar olmasına neden olmuştu. Osmanlılar, başta Yahudi göçmenler olmak üzere diğer birçok 

vasıtayla Batı’daki bilimsel gelişmelerden haberdar olmuşlardır. XV. yüzyıldan itibaren başta 

haritacılık, madencilik ve ateşli silahlar alanlarında olmak üzere, coğrafya, astronomi, topografya ve 

tıp alanlarında Batıdaki bilimsel gelişmelerden yararlanma yolunu tutmuşlardır. Nitekim ihtişam 

dönemlerinde İmparatorluğun başkentine birçok Batılı bilgin getirilmiştir. Bu bilim adamları Batı ile 

tekno-bilimsel eklemlenme sürecine önemli katkılar sağlamışlardır. Öte yandan Osmanlıların Batı 

biliminin ve teknolojisinin alımında seçici bir yaklaşım sergiledikleri bilinmektedir.124 Ulema, 

Avrupa’dan bilim ve teknoloji aktarımını din alanının konusu olmaktan çok akıl alanının konusu 

olarak değerlendirmiş ve teşvik etmiştir. Nitekim Fransız astronom Noel Durret’nin Kopernik 

sistemine dayanan zici Zigetvarlı Tezkireci Köse İbrahim Efendi tarafından tercüme edilmiş, 

Kadıasker Ünsî Efendi’nin teşvikleriyle geliştirilerek Secencel el-Eflak fi Gayet el-İdrak  adıyla 

Kopernik sistemini açıklayan ilk astronomi eseri olarak Osmanlı bilim literatürüne geçirilmiştir. Bu 

dönemde astronomi, coğrafya, tıp alanlarındaki bilim ve teknoloji aktarımına yönelik tercüme, 

seferatnameler ile yabancı uzman katkılarına din/ulema çevrelerinden tepkiler gelmemiştir. Ulema, 

yeni kurulan okulların eğitiminin dinî olmaktan çok fennî olduğunun farkında olmasına rağmen, bu 

okullar dinsel bir sorun olarak görmemiş, hatta okulları, desteklemiştir.125 Ulemanın yeniliklere açık 

tavrı Batı bilimsel gelişmişliğine özgü değildir. Osmanlı yönetimi ve uleması toplumsal fayda 

temelinde Batılı olmayan toplumların gelişmişlik unsurlarını almak konusunda da olumlu yaklaşımlar 

sergilemişlerdir. Sultan III. Murad zamanında (1574-1595) İstanbul’da kurulan rasathane, bu görüşü 

desteklemektedir. Türk asıllı olmakla birlikte Suriye ve Mısır’da eğitim görmüş olan Takıyyüddin el-

Râsıd, Mısır’dan İstanbul’a gelmiştir (1570). Dönemin sultanı II. Selim (1566-1574) onu, müneccim 

başı tayin etmiştir. Adıvar’ın belirttiğine göre, 1576-1580 yıllarına kadar Osmanlıda rasathane yoktu. 

Astronomi bilimi ve rasat hesapları, “Zicler”den yapılan hesaplara, Arapça ve Farsça kaynakların 

çevirilerine dayanılarak yapılmaktaydı. Bu yıllarda Müneccim başılık görevine atanan astronom 

Takiyyeddin bin Mehmed bin Ahmed, hünkâr hocası Sadeddin Efendi’ye sunduğu layiha ile Ziclere 

dayanılarak yapılan hesapların güvensizliğini, yeni rasatların gerekliliğini belirtmiştir. Sultan III. 

Murad nezdinde itibarı yüksek olan Hoca Sadeddin Efendi (d.1536-1537-ö.1599), layihayı önemli 

bulmuş ve Tophane Bayırı’nda bir rasathane kurulması için sultandan izin almıştır.126 Rasathane, 

Sultan III. Murad’ın emriyle İstanbul’da inşa edilmiştir. İslâm dünyasının en gelişmiş rasathanesi 
                                                                 
124 Ekmeleddin, İhsanoğlu, 2004b. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilim”, Osmanlı Uygarlığı, C.I, Yay. Haz. Halil 
İnalcık ve Günsel Renda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. s. 331-336. 
125 Ekmeleddin İhsanoğlu, Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna, İletişim Yayınları, İstanbul 1996. s. 139–248. 
126 Adıvar, a.g.e. (2000), s. 99–100. 
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olmak üzere tasarlanmış olan bu kurum, astronomlara bireysel ihtiyaçlarının ve işe ait 

gereksinimlerinin karşılanmasında geniş imkânlar sunacak şekilde inşa edilmiştir. Rasathane, zengin 

kütüphanesinin yanında dönemin en gelişmiş teknolojisinin ürünü olan astronomi cihazlarıyla 

donatılmıştır. Rasathanede, o dönemde modern astronominin gerçeklerine çok daha yakın 

hesaplamalar yapılabilmiştir. Örneğin, günümüzde 61”olarak tespit edilmiş olan Güneşin apojesi, 

Takiyyeddin tarafından 63” olarak hesaplanmışken; kopernik tarafından 24”, TychoBrahe tarafından 

45” olarak hesaplanmıştır. Kuruluşundaki amaçlara uygun olarak rasathane İslâm dünyasında en 

yüksek astronomi gelişmişlik seviyesini temsil etmiştir. Ne var ki, büyük bilimsel başarılarıyla yüksel 

bir bilimsel gelişmişliği temsil eden bu kurumun ortadan kaldırılışı dinsel bir meşrulaştırmayla 

olmuştur.127 İhsanoğlu, rasathanenin yönetim çevrelerindeki çıkar çekişmeleri sonucunda ortadan 

kaldırıldığı görüşündedir. Adıvar’a göre, rasathane Hoca Sadeddin’e düşman olan devrin Şeyhülislâmı 

Ahmet Şemseddin Efendi’nin padişaha sunduğu “göklerin rasat edilmesinin uğursuzluk getirdiği, bu 

işin devletin ve milletin mahvına neden olcağı” içerikli arizasına dayanılarak yıkılmıştır.128 Buradaki 

görüşlerde İslâm’ın ahkâmından ziyade ulema ve yönetim çevrelerindeki kişisel çıkar ilişkilerinin ve 

zaafların etkili olduğu, dinin bu zaaflar ve çıkarlar için araçsallaştırıldığı görüşü öne çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla konu ilmiyedeki bozulmayla da ilişkilidir.  

Eğitim kurumunun bireylerin düşüncelerinde, inançlarında ve davranışlarında oluşturduğu 

değişim üzerinden toplumu dönüştürücü işlevi, toplumsal dönüşümü konu edinen güç odakları 

açısından önemli olagelmiştir. Modern okullaşma girişimleri farklı anlamlandırmalar ve tepkiler 

doğurmuştur. Gerçekten de Batı tarzı pozitif eğitim sistemi kurma süreci, geleneksel Osmanlı eğitimi 

ve düşüncesi için büyük bir travma olmuş; dönemin aydınlarınca anlamlandırma ve yönlendirme 

güçlüğü çekilen bu süreç, bazı medreseliler tarafından çağdaş uygarlığın bir koşulu şeklinde 

değerlendirilip desteklenmiş, diğer bazı medreseliler ise, içine kapanmayı, geleneğe daha sıkı 

sarılmayı yeğlemişlerdir. Eğitim modernleşmesine destek veren bir kısım ulema, söz konusu modern 

eğitim veren okullardaki eğitimin içeriğinin temelde din-dışı olması nedeniyle medreselerin eğitimsel 

işlevlerini tehdit etmeyeceklerini düşünmüşlerdir. Yakut’a göre, Askerî yenileşme çabalarına ulema, 

şeyhülislâmın otoritesinin belirleyiciliğinde tam destek vermişken; eğitim alanında yapılan reformlara 

sessiz kalmak ve desteklemek şeklinde tepki vermiştir.129 Askerî modernleşme amaçlı oluşturulan 

modern askerî teknik okulların hem kuruluşunda hem de işleyişinde ulemanın aktif destek verdiğinden 

söz etmiştik. Ulemanın bu yaklaşımı belirtilen kayıtlar çerçevesinde bütün modern eğitim kurumları 

için de geçerlidir. Nitekim Sarıkaya, askerî teknik okullar dışında kalan modern eğitim kurumlarının 

oluşturulması amacına yönelik komisyonlarda ilmiye sınıfı temsilcilerinin ağırlıklı olarak yer almasını, 

                                                                 
127 İhsanoğlu, a.g.m. (2004b), C. I, s. 323–326. 
128 Adıvar, a.g.e. (2000), s. 105. 
129 Esra Yakut, Şeyhülislâmlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005, s. 2005. s. 
131-158. 
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ulemanın ıslahat çabalarına açık desteği130olarak görür. Yine bir medreseli olan Ahmet Cevdet 

Paşa’nın hukuk ve bürokratik modernleşmeye olduğu gibi, eğitim modernleşmesine katkıları bu 

bağlamda anılmalıdır. Bilindiği gibi Ahmed Cevdet Paşa, modern laik okullar için erkek öğretmen 

yetiştiren okulda müdürlük, yine laik okulların yasa ve tüzüklerini hazırlamakla görevli Maarif 

Meclisi’nde başkatiplik görevlerinde bulunmuştur.131 Paşa’nın Maarif Meclisi’nde başkatiplik görevi, 

ulemanın eğitim alanındaki yenileşmelere katkısını ortaya koyması bakımından özellikle anlamlıdır. 

Dönemin Osmanlı yönetimi tarafından eğitim modernleşmesi girişimlerine ulemanın dâhil edilmesine 

dikkat edilmiştir. Örneğin nizamnâmesi Fransız üniversiteleri modeli esas alınarak hazırlanmış 

olmasına rağmen Darülfünun’un (1869 yılında açılan) müdürlüğüne medrese kökenli, aynı zamanda 

Paris’teki Mekteb-i Osmanî’de hocalık yapmış olan Hoca Tahsin Efendi getirilmiştir. Darülfünun 

müdürlüğüne ulemadan birinin atanması, eğitim ve kültür alanında “İslâm-Batı”, “gelenek-modern” 

dengesinin gözetildiğini göstermektedir.132 Bununla birlikte eğitim modernleşmesine katkı sağlayan 

ulemanın, geleneksel medrese sistemine dönüş düşüncesinde olmadığı değerlendirilebilir. 

Mardin, ulemanın yeni eğitim kurumlarında görev almalarının ulema ile modernlik taraftarları 

arasındaki karşılıklı bir kabullenmeden değil, toplumsal zorunluluklardan kaynaklandığı görüşündedir. 

Ona göre, yeni eğitim kurumlarının eğitim kadrolarının ulema tarafından doldurulması, ulemanın bu 

okulların kuruluş felsefeleriyle uyumluluklarından çok o dönemde ulema dışında tahsilli insan 

kaynağının bulunmamasından kaynaklanmıştır. Nitekim yeni okulların ilk mezunlarını vermesiyle 

(1870’li yıllar) laik eğitim felsefesi üzerine kurulmuş modern okullardan ulemanın ayağı kesilmiştir.133 

Bu anlamda devlet yönetiminin medreselere yaklaşımı, ulemaya yaklaşımıyla koşutluk arz etmiştir. 

Devlet, modern koşulların gerekleri karşısında işlevsizleşen medreseleri bu koşullara adapte etmek 

yoluna gitmemiş, bilakis onları modern koşulların yıpratıcılığı karşısında tükenmeye terk etmiştir. 

Mardin’in gözlemlediği gibi, Tanzimat devlet adamları medreseleri ıslah etmekten çok kendi haline, 

yok olmaya, bırakmayı yeğlemişlerdir. Medreselerde reformu gündeme getiren az sayıdaki kişi, 

özellikle ulemanın tepkisi ile karşılaşmıştır. Abdülaziz’in (1861-1876) hallinden sonra toplanan 

parlamentoda ulema konusu ilmiyedeki usulsüzlüklerin önlenmesi ve yeni okulların eğitici ihtiyacının 

karşılanması bağlamında ele alınabilmiştir. Siyasî kaygılarından dolayı Sultan II. Abdülhamit’in 

ilmiye sınıfının ıslahına yaklaşımı Tanzimat devlet adamlarından farklı olmamıştır.134 

Modern koşulların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere programlanmış yeni okulların 

başarılarının, bazı medreselilerde taassuba neden olmasından söz edilmişti. Devletin yaklaşımlarına 

eklemlenen söz konusu taassup medreselerde reformu engellemiştir. Medreselerin İslâm 
                                                                 
130 Sarıkaya, a.g.e. (1997). s. 58-59. 
131 Shaw ve Shaw, a.g.e. (2006), s. 97-99. 
132 İhsanoğlu, a.g.m. (2004a), C. I, s. 382-383. 
133 Şerif, Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim Bediüzzaman Said Nursi Olayı, Çev. Metin Çulhaoğlu, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2002a.  s. 175. 
134 a.g.e. (2002), s. 175-178. 
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toplumlarındaki dinî/sosyal algılanışı ve tarihsel misyonları dikkate alındığında, medreselerde reform 

düşüncesine karşı medreseliler arasında bir direnç oluşması anlaşılırdır. Devletin bu direnci aşmak için 

bir siyaset geliştirmemiş olması, devlet politikası olarak uygulanan modernleşme programının bu 

kurumları içermediğini düşündürmektedir. Yine de eğitim yenileşmeleri için bir genelleme yapılacak 

olursa, geleneksel Osmanlı medrese sisteminin içinde bulunduğu açmazların farkında olan ulemanın 

eğitim modernleşmelerine destek olduğu, söz konusu modernleşme girişimlerini içselleştiremeyen 

ulema kesiminin ise, devletin uyguladığı siyasetle etkisizleştirildiği değerlendirilebilir. 

Devletin modern tarzda yapılandırılmasına yönelik çabalar, Osmanlı modernleşmesinin diğer 

bir bağlamını oluşturmuştu. Modern devlet yapılanmasına yönelik girişimlerde Ahmed Cevdet Paşa 

(d.1823-ö.1895), önemli bir aktördü. Nitekim Onun adalet bakanlığı döneminde, laik nitelikli 

Nizamiye Mahkemeleri düzeninin oluşturulması, adalet alanının laikleşmesinde önemli bir adım 

olmuştur.135 Modernleşme döneminde Cevdet Paşa’nın bulunduğu görevler arasında yer alan Tanzimat 

Meclisi üyeliği, Meclisi-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye üyeliği ve bu meclisin oluşturucu yasasının 

yazılması görevi, Meclis-i Vala’nın yasama ve yargı şeklinde bölünmesi üzerine (1868) yargı bölümü 

başkanlığı görevi onun modernleşmeye katkılarını ortaya koyucudur. Onun ilk laik mahkemelerin 

yasal zeminini hazırlamak suretiyle reformların kurumsallaşmasını sağlaması da kayda değer bir katkı 

olarak anılmalıdır. Dolayısıyla Cevdet Paşa, modernleşmeyi Osmanlı toplumunun/devletinin içinde 

bulunduğu sorun sarmalından çıkışının reçetesi olarak görmüştür. Onun ilmiye geleneğine ait 

donanımı aşırı modernleşmeci olmasına engel olmuştur.  

Sosyal ve siyasal dönüşümün seyrine uygun bir politik yapının oluşturulmasına yönelik 

çabalara da ulemadan ve bürokrasiden aktif destek gelmiştir. Bu meyanda devlet yapısının 

dönüşümünde kırılma noktalarından birini teşkil eden anayasal düzene geçiş bu iki sınıfın katkılarıyla 

gerçekleşmiştir. Nitekim II. Abdülhamit’in izniyle (7 Ekim 1876) Anayasa taslağını hazırlamak üzere 

oluşturulan Anayasa Komisyonunun 28 üyesinden 16’sı bürokratlardan, 10’u ulemadan, 2’si de 

askerlerden oluşmaktaydı.136Burada ilmiyeden bürokrasiye yoğun bir geçişin olduğu dikkate 

alınmalıdır. Dolayısıyla, bürokrasideki ulema varlığı dikkate alındığında, devlet yapılanmasına ait 

yeniliklerin gerçekleştirilmesinde ulemanın önemli katkılar sağladığı değerlendirilebilir.  

Toplumsal alana ait tekno-bilimsel gelişmeler Osmanlılar tarafından izlenmiş, Osmanlı 

ülkesine kazandırılmalarına çalışılmıştır. Bolay, Osmanlı devlet ve bilim adamlarının Batıdaki bilimsel 

ve teknolojik gelişmelerle ilgilendiklerini,  bu gelişmeleri edinme yoluna gittiklerini belirtmektedir. 

Bu bağlamda Bolay toplumun ihtiyaç duyduğu gelişmişlik araçlarının edinilmesinde ulemanın katkı 

                                                                 
135 Shaw ve Shaw, a.g.e. (2006), s. 155. 
136 a.g.e. (2006), s. 218. 
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sağladığını vurgulamaktadır.137 Ulemanın katkısı özellikle toplumsal alanda işlevsel olan teknik ve 

uygulamaların dinsel alana aktarımında olmuştur.  

Batıda sağlık alanında gerçekleştirilen teknik ve bilimsel gelişmelerin aktarılması süreci, 

devlet yönetiminin söz konusu gelişmelere yaklaşımını ve ulemanın süreçteki misyonunu ortaya 

koyucudur. İhsanoğlu’nun gözlemlediği üzere, Osmanlılar, örneğin halk sağlığı ve mikrobiyoloji gibi 

yeni gelişen tıp alanlarında Batıda kaydedilen gelişmeleri yakından takip etmişler, bu alanlardaki 

bilgileri ve uygulamaları ülkelerine aktarmaya çalışmışlardır. Hacılar için başlatılan koruyucu 

hekimlik uygulamalarını (1831) ve başta İstanbul olmak üzere; Anadolu, Rumeli ve Arap 

Yarımadası’nın büyük şehirlerinde salgın hastalıklara karşı yapılan karantina uygulamalarını bu 

bağlamda değerlendirmek mümkündür. Yine kuduz aşısının bulunmasından (1885) sonra Pasteur 

tarafından verilen konferansın İstanbul’daki bir tıp dergisinde yayınlanmış olması ve bir tıp heyetinin 

bu alandaki gelişmeleri takip etmek üzere Paris’e gönderilmesi söz konusu çabaların örneklerindendir. 

Sözü edilen tıp heyeti, Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) takdirlerinin ifadesi olarak gönderdiği 

bir murassa Osmanlı nişanını ve 10.000 Fransız frangını Pasteur’a takdim etmiştir.138Bu 

uygulamalardan en çok karantina uygulamasının dindeki yeri tartışmalara konu olmuştur. Aslında 

karantina uygulamasının caiziyetine dair tartışmalar XIX. yüzyılın başlarına dayanmaktaydı. O dönem 

Osmanlı toplumunda karantina uygulamasını “Allah’ın takdirine karşı gelmek” şeklinde yorumlayan 

ve uygulamanın caiz olmadığını düşünenler vardı. Aynı dönemde Hindistan’da çıkan, Ortadoğu’yu ve 

Avrupa’yı tehdit eden kolera salgını, karantina uygulamasını ve bu uygulamanın dindeki yerini tekrar 

tartışmaya açmıştı. Uygulamanın sosyal, ekonomik, hukuksal ve dinsel boyutlarıyla ilgili hazırlıkları 

ve planlamaları yürütmek üzere oluşturulan danışma meclisi, ulema ağırlıklı bir üye kompozisyonuna 

sahipti. Bâb-ı âli’de toplanan meclis, sorunu dinsel ve yönetsel olmak üzere iki boyutta 

değerlendirmiştir. Meclise katılan ulemanın uygulamanın caiziyetine hükmetmesiyle dinsel bağlamda 

sağlanan dinî-hukuksal meşruiyet, dönemin şeyhülislâmı Mekki-zâde Mustafa Âsım Efendi’den alınan 

fetva ile pekiştirilmiştir.139 Şeyhülislâm başta olmak üzere, dönemin ulemasının halk sağlığı 

alanındaki bu uygulamayı dinen meşrulaştırmak suretiyle desteklemesi önemlidir. Ayrıca karantina 

uygulamasının proje aşamasının üç yürütücüsünden ikisinin ulemadan olması, ulemanın sağlık 

alanındaki modern uygulamalara katkısını göstermesi bakımından anlamlıdır.140 

Osmanlı ulemasının, İslâm geleneğine rağmen modern tıp uygulamalarını Müslüman Osmanlı 

toplumunda yerleştirmek adına güçlü bir irade ortaya koymuş olması, karantina uygulamasına verdiği 

desteğin istisnaî olmadığını göstermektedir. Bu meyanda Mustafa Behçet’in ilk Osmanlı Tıbbiyesi’nin 
                                                                 
137 Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Akçağ Yayınları, Ankara 2005. s. 287–
297. 
138 İhsanoğlu, a.g.m. (2004b), s. 338. 
139 Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), Eren Yayınları, İstanbul 
1993, s. 265-267. 
140 Heyd, a.g.m. (1997), s. 17-18. 
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kurulması ve sonrasında dönemin İslâm anlayışıyla uyuşmayan insan vücudunun teşrihi gibi tıbbî 

uygulamaların yerleştirilmesi adına gösterdiği çaba anılmaya değerdir. Yine Şanizâde Mehmed 

Ataullah Efendi’nin insan anatomisi üzerine yazdığı Mir’âtü’l-Ebdan fî Teşrih A’zâ-i’l-İnsânadlı 

eserinde insan resimlerine yer vermek suretiyle insanın resmedilmesinin yasak olması etrafında oluşan 

geleneksel anlayıştan kopuş141 burada anılmalıdır. 

SONUÇ 

Aydınlanma ile Batıda bilim-din çelişkisini yaşanmış; bu çelişki, dinin (Hıristiyanlık) 

toplumsal alandaki dışlanmışlığı ile sonuçlanmıştır. Dinin boşalttığı sosyal alan aklın yüceltilerek 

dinselleştirilmesiyle doldurulmuştur. Batı gelişmişliğine öykünen Batı-dışı toplumlar, 

modernleşme/Batılılaşma yolunda Batılıların gelişmişliklerine ulaşmak için onların tecrübelerinin 

yaşanmasını koşul olarak değerlendirdiler. Bu bağlamda, dinî ve toplumsal dinamiklerin farklılıklarını 

göz-ardı ederek işe, din-bilim çelişkisinin tecrübe edilmesinden başladılar. Bilim adına din aleyhine 

bir söyleme sahip çıkılması, bu tecrübenin ilk yansımasını oluşturmuştur. Öte yandan dinin toplumsal 

ve bireysel alandaki nüfuzu nedeniyle arz ettiği vazgeçilemezlik, bilim-din çelişkisinin Batılılaşan 

toplumlarda daha derin duyumsanmasını doğurmuştur. Osmanlı-Türk modernleşmesinin başlangıcında 

İslâm ve kurumları aleyhine bir tutumun varlığından söz edilemez. Dinin toplumsal ve politik 

baskınlığı böyle bir yaklaşımın gelişmesini engellemiştir. Böyle olmakla birlikte Osmanlı 

kurumlarında gözlemlenen işlevsizleşme, modernleşme zorunluluğunun daha ağır duyumsanmasını 

getirmiştir. Nitekim söz konusu işlevsizleşme sürecinde modernleştirici unsurların dinsel 

anlamlandırılışına şahit olunmuştur. Modernleşmenin ileri aşamalarında ise, dışarıdan Batılı 

devletlerin, içeriden azınlıkların etkisiyle geleneksel/dinî kurumlar tartışmaya açılmıştır. Tartışma 

doğrudan din hedef alınmadan kurumlar üzerinden sürmüştür. Bu süreçte, Batı tecrübesinin 

rehberliğinde, geri kalmışlık ile din arasında zihinsel bir ilişkilendirme eğilimi belirmiştir. Batı 

gelişmişliği karşısında hissedilen eziklikle pekişen bu zihinsel örtüştürme, zamanla bütün geleneksel 

kurumlara yönelik bir ön yargının oluşmasını doğurmuştur. Modern eğitim sisteminin yerleşmesine 

koşut olarak ötekileştirilen geleneksel eğitim sistemi ve ulema, bu önyargıdan en çok nasiplenenlerden 

olmuştur. Kitap, dergi, gazete gibi araçlarda, görsel unsurlarla desteklenen din adamı (ulema) imajıyla 

söz konusu önyargı pekiştirilmiştir. Bu yargının günümüz Türk toplumunda yansımaları 

gözlemlenebilmektedir. Bu durum ulemanın ve medreselerin tarihteki dinî-sosyal misyonlarıyla 

açıklanabilirse de; modernleşme sürecindeki zihinsel konumlanışlarının etkisi de göz-ardı edilemez. 

Araştırma, ulemanın modernleşme sürecine karşı toplu/sınıfsal bir olumsuzlama içinde olmadığını 

göstermektedir. Bu ifadenin tersi de doğrudur; yani, ulemanın tamamı modernleşmeyi sahiplenmemiş, 

desteklememiş hatta direnç-tepki göstermiştir. Ulema çevrelerinden modernleşmeye karşı gelişen 

tepkinin, ağırlıklı olarak devletten çok halka yakın duran alt ulema kesimlerinden gelmiştir. Tarihsel 
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veriler, devletin bir unsuru konumunda bulunan, dolayısıyla olayları devlet aklıyla değerlendirebilen 

üst ulema kesimlerinin modernleşmeye genelde olumsuz yaklaşmadığını, hatta bu girişimleri aktif 

olarak desteklediğini ortaya koymaktadır. Onların bu yaklaşımı zamanla alt ulema kesimlerine de 

sirayet etmiştir. 
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Özet 

II. Abdülhamid 1876 yılından 1909 yılına kadar yönetimde kalmış bir padişahtır. Yönetimde kaldığı 
sürece Osmanlı ülkesinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmuş ve döneminde bir çok yeni kurum açılmıştır. 
Osmanlı aydınlanmasında etkili olan bu kurumların öncüleri eğitim ile ilgili olanlar olmuştur. Ziraat mektepleri, 
maliye mektepleri, mühendis mektepleri, modern askeri okullar bunların başlıcalarıdır. Araştırmada genel olarak 
II. Adülhamid döneminde açılan ve Türk eğitim tarihine katkıda bulunan eğitim kurumlarından kısaca 
bahsedilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 1- Eğitim 2-  Osmanlı 3- II. Abdülhamid 4-  Mektep 

Abstract 

Abdülhamid II governed   Ottoman Empire from 1876 until 1909. Sultan opened new institutions and 
studied for development his country during his stay in management. Precursors of these institutions that are 
effective in Ottoman enlightment, are those related to education. Agricultural schools, finance schools, 
engineering schools, modern military schools are the main of them. İn this study , give short information about 
the Educational  institutions which opened in the period of Abdülhamid and contribution to the Turkish 
Education History . 

Key Words: 1- Education 2- Ottoman 3- Abdülhamid II 4- School 

 

 

GİRİŞ  

II. Abdülhamid (1876-1909) 33 yıl süre ile hüküm sürmüş bir Osmanlı padişahıdır. Yönetimi 

süresince Osmanlı Devleti’ni ayakta tutabilmek için mücadele etmiştir. Tanzimat Fermanı ile hız 

kazanan batılılaşma hareketi içerisinde iktidara gelmiş, kendisinin kuvvetli bir Panislamist olmasına 

karşın Osmanlı yenileşme hareketlerinin devamını getirmiştir.  

II. Abdülhamid’in yönetimi sırasınca içte ve dışta çok büyük problemlerle karşılaşılmıştır. 93 

harbi ile başlayan çözülme süreci Sultanın saltanatı sırasında olmuştur. Bunun yanında Kıbrıs 

meselesi, Ermeni sorunu gibi mühim meseleler uluslararası boyuta taşınmış, Yahudilerin Orta 
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Doğu’daki yayılmacı ve özellikle de Kudüs ve bölgesini ele geçirmek için başlattıkları mücadeleler 

Yıldız Sarayında yaşayan Sultanı meşgul eden olaylar arasında yer almıştır. Aşiret isyanları, Gayri 

Müslimlerin bitip tükenmez istekleri, İngiliz ve Amerikan misyonerlerinin yıkıcı faaliyetleri Osmanlı 

İmparatorluğunun sonunu getirmek için dört bir yandan sürdürdükleri faaliyetler, Yıldız Sarayı’nı 

sürekli ve yeni hamleleri doğru yapabilmek için zorlamıştır. 

Tüm bu karışıklıklar içinde II. Abdülhamid Devlet kurum ve kuruluşlarını geliştirmek için 

çaba harcamış, yeni kurumların açılması için fırsat kollamıştır. Yıldız Sarayından ayrılmamasına 

rağmen taşrada yapılan bütün kurumların her aşamasını gerek memurları aracığıyla gerekte kurumların 

çekilen fotoğrafları aracılığıyla yakından takip etmiştir. 

Tanzimat döneminden II. Abdülhamid dönemine gelince ye kadar modern eğitim yeni yeni 

gelişmeye başlamıştır. Bu döneme kadar yeterli olmamakla birlikte eğitim için kurulan kurumlar 

şunlardır (Kodaman, 1991, s. 14): 

Teşkilât: 

1) Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti (1838) 

2) Muvakkat Meclis-i Maârif (1845) 

3) Dâimi Meclis-i Maârif-i Umûmiye (1846) 

4) Mekâtib-i Umûmiye Nezareti (1847) 

Yeni Okullar: 

1) Mekteb-i Maârif-i Adlî (1839) 

a) Maârif-i Adliye 

b) Ulûm-u Edebiye 

2) İstanbul'da beş Rüşdiye (1848) 

3) Darü'l-Maârif (1850). 

4) Darü'l-Muallimîn (1848) 

5) Darülfünun açma teşebbüsü (1846) 

6) Vilâyedlerde yirmi beş Rüşdiye açma kararının verilmesi (1853). 

 İlmi Kuruluşlar: 

1) Encümen-i Dâniş. 

Görülüğü üzere eğitim kurumlarının sayısı oldukça azdır ve eğitim taşraya yayılmamıştır. II. 

Abdülhamid’in hemen hemen tüm liderlerde olduğu gibi önem verdiği hususlardan biriside eğitim idi. 
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Bu nedenle eğitim kurumlarının tüm imparatorluk genelinde yayılması için çaba sarf etmiştir. Bunun 

yanında yeni eğitim kurumları açarak Osmanlı Devleti’nin uluslararası alanda varlığını sürdürmesine 

ve yabancı eğitim kurumları ile mücadele etmesini sağlamaya çalışmıştır. 

II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Kurumları 

II. Abdülhamid döneminde öncelikle Der Saadet’te (İstanbul) olmak üzere çağa uygun yeni 

okullar açılmıştır. Bunun yanında eski kurumlarda geliştirilerek varlığını sürdürmüştür. Taşra’da da 

eğitime özel veren Sultan imparatorluk genelinde eğitimin sürdürülmesi ve genişletilmesini sağlamaya 

çalışmıştır. 

 Eğitim politikasını yürüten maarif bakanlarının sık olarak değiştiği gözlenmiştir. 1876 

yılından 1898 yılına kadar geçen dönemde Maarif Bakanlığına tayin olan kişilere bakıldığında ise şu 

tablo ile karşılaşılır: (Maarif Salnamesi, 1898, s.35-36) 

1- 1876 Cevdet Paşa 

2- 1876 Yusuf Paşa 

3- 1877 Münif Paşa 

4- 1878 Ahmed kemal Paşa 

5- 1878 Ahmed Vefik paşa 

6- 1878 Abdüllatif Suphi Paşa 

7- 1878 Münif paşa 

8- 1879 Kemal Paşa 

9- 1879 Ali Fuad Paşa 

10- 1879-1882 Mustafa Paşa 

11- 1883 Zihni Paşa 

12- 1883-1892 Münif Paşa 

13- 1898 Ahmed Zühtü Paşa 

II. Abdülhamid döneminde Maarif bakanlarının sık olarak değişmesinin sebebini II. 

Abdülhamid’in kişiliğinden ve kendisinde bulunan vehmin neticesinde olduğu söylenebilir. Bu şekilde 

sık bakan değişikliğinin yapılması eğitim alanında istikrarın yakalanmasını güçleştirebilmektedir. 

1886 yılı geldiğinde Maarif Nezaretinde yeni daireler kurulmuş ve Maarif Nezareti şu şekilde 

oluşturulmuştur (Kodaman, 1991, s.33.): 
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 Maârif Nezareti: 

1) Maârif Nazırı 

2) Meclis-i Maârif 

3) Meclis Kalemi 

4) Encümen-i Teftiş ve Muayene dairesi 

3) Mekâtib-i Âliye idaresi 

6) Mekâtib-i Rüşdiye idaresi 

7) Mekâtib-i İptidaiye idaresi 

8) Kütüp ve Resâil muayene memurları 

9) Müfettişler 

10) Kütüphâneler 

11) Müze 

12) Matbaa 

13) Rasathâne 

Maarif Nezareti’nde yeni dairelerinin oluşmasıyla artık modern manada eğitimin temeli 

atılmıştır. Özellikle müfettişlerin teşkilatlandırılmasıyla eğitim denetlenmeye çalışmıştır. Özellikle bu 

dönemde çok sayıda açılan yabancı ve Gayri Müslim okullarını denetlenmek için bu daire önem arz 

etmektedir. 

II. Abdülhamid döneminde maarif İstanbul’un yanında taşrada da yaygınlaşmıştır. 1898 

yılında yayınlanan maarif salnamesine göre Osmanlı Devleti’nde varlığını sürdüren eğitim 

kurumlarından bazıları şunlardır ( Maarif Salnamesi, 1898, s. II-IV): 

1- Mekteb-i Mülkiye- i Şahane 
2- Mekteb-i Hukuk-u Şahane 
3- Sanayi-i Nefise-i Şahane 
4- Mekteb-i Sultani 
5- Dar-ül Muallimin 
6- Hamidiye Ticaret Mektebi 
7- Aşiret Mektebi 
8- Taşra Mektepleri 
9- Der Saadet Mekteb-i İptidaisi 
10- Taşra Dar-ül Muallimleri 
11- İnas Rüşdiyeleri 
12- Kız Sanayi Mektepleri 
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13- Dar-ül Muallimat 
14- Mekteb-i Tıbbiye 
15- Sanayi Mektebi 
16- Halkalı Ziraat Mektebi 
17- Mülkiye Baytar Mektebi 
18- Sıbyan Mektepleri 

Görüldüğü üzere II. Abdülhamid mesleki eğitime özel önem vermiştir. Okullardan mezun olan 

öğrenciler de devlet memuru olarak görevlendirilmiştir. Özellikle tarım ve sanayideki gelişmelerden 

mahrum olmamak için bu mesleklere yönelik okullar açılmıştır. II. Abdülhamid döneminde 

imparatorluk sathında okullaşma oranı artmıştır. 1898 yılında hazırlanan Mekteb-i İdadi haritaları 

incelendiğinde Anadolu’da, Balkanlar’da ve Arabistan yarım adasında yani hala üç kıtada etkisini 

sürdüren imparatorluktaki eğitim kurumlarını görmek mümkündür. 

1898 yılında yayınlanan Maarif salnamesine göre; II. Abdülhamid döneminde Osmanlı 

Devleti üç kıtada eğitim faaliyetlerini üstlenmiştir. Salnamenin son kısmında yer alan ve Osmanlı 

Devleti’nin tümündeki mektepleri gösteren harita Sultanın memleketin hemen her köşesinde 

okullaşma oranını artırdığını göstermektedir. Mektepleri gösteren harita incelendiğinde Osmanlı 

ülkesini, Arabistan, Anadolu’yu Şahane ve Balkanlar olarak üç kısımda incelediklerini söylemek 

mümkündür (BKZ; Ek 1, Ek 2, Ek 3 ). 

II. Abdülahmid döneminde tüm ülke genelinde okullar açılmıştır. Okullar; Leyli İdadi (yatılı), 

Nehari İdadi (gündüzlü), Dar-ül Muaalimin, Ziraat Mektebi,  Sanayi Mektebi, Zükur Rüştiyesi 

(Erkek), İnas Rüştiyesi (kız), Askeri İdadi, Askeri Rüştiye olmak üzere 9 alanda sınıflandırılmıştır 

(Maarif Salnamesi, 1898, s. 1679,1680,1681).   

 II. Abdülhamid döneminde Arabistan’da hemen hemen her kasabada rüştiye açılmıştır. 

Rüştiyeler genelde zükur (erkek) öğrenciler açılmıştır.  Hicaz Vilayetinde, Basra Vilayetinde, eğitim 

çalışmaları sürdürülmektedir. Bahsedilen dönemde Medine’de İnas Rüştiyesi (kız)’de bulunmaktadır 

(Maarif Salnamesi, 1898, s. 1679).  

Anadolu’yu Şahanede ise eğitim kurumları daha yaygındır. Anadolu’nun hemen her yerinde 

okullar açılmıştır. Zükur Rüştiyeleri başta olmak üzere, Askeri İdadiler yaygınlaştırılmıştır. 

Hüdavendigar Vilayetinde, Sivas Vilayetinde, Van Vilayetinde, Musul Vilayetinde, Diyarbakır 

Vilayetinde, Konya Vilayetinde, Kastamonu Vilayetinde, Trabzon Vilayetinde, Vilayet merkezlerinde, 

sancaklarda, kasaba ve nahiyelerde okullar açılmıştır (Maarif Salnamesi, 1898, s. 1680).   

Balkanlarda; Edirne Vilayetinde, Selanik Vilayetinde, Bosna Hersek Vilayetinde, Kosova 

Vilayetinde, Manastır Vilayetinde, Yanya Vilayetinde askeri okullarla birlikte birçok rüştiye açılmıştır 

(Maarif Salnamesi, 1898, s.1681).  Osmanlı Devleti’nin üç kıtadaki eğitim faaliyetlerinin II. 
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Abdülhamit döneminde ortaokullar seviyesinde büyük oranda artığını söylemek mümkündür. Bunun 

yanında açılan askeri okular sayesinde de ordunun ihtiyacını karşılama ve mektepli subayların 

yetişmesine fırsat verme açısından önemli olduğu görülmektedir. 

II. Abdülhamid döneminde hem İstanbul’da hem de taşrada okullaşma oranı artmıştır. 

Özellikle rüşdiyeler ülkenin her yerinde açılmıştır. II. Abdülhamid devrinin sonu geldiğinde rüşdiyeler 

250'den 600'e, idadiler 5'ten 104'e, Darülmuallimînler- 4'den 32'ye çıkarılmıştır. Yine 1876'da sayılan 

200 olan iptidâi okullarına, 4.000-5.000 civarında, yenileri eklendiği gibi 10.000'e yakın sıbyan okulu 

yeni usül ile eğitime başlamıştır. (Kodaman, 1991, s.164.) 

Nicel büyümenin yanında eğitim müfredatlarında da kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. II. 

Abdülhamid döneminde rüşdiye mekteplerinin bir kısmında, idadilerin ise neredeyse tümünde 

Fransızca dil eğitimi yapılmaktadır. Fen bilimleri, sosyal bilimler, din bilimlerinin yanında muhasebe, 

iktisat, kanunlar, yerel diller gibi derslerde verilmektedir (Somel, 2012, 148). 

II. Abdülhamid döneminde taşrada eğitim yaygınlaşmış, eğitimin en önemli hususlarından 

olan kütüphaneler taşrada da yaygınlaşmıştır. Özellikle taşrada vakıf kütüphaneleri yaygınlaşmıştır. II. 

Abdülhamid döneminde açılan ve 200’ün üzerinde kitap barındıran vakıf kütüphaneleri; Bursa, Adana 

Antalya, Bolu, Drama, Ürgüp, Girit, Taşköprü, Kastamonu, Çankırı Kudüs, Halep, Çorum gibi 

yerlerde açılmıştır (Erünsal, 2012, s. 172-175). 

II. Abdülhamid döneminde yetimlerin eğitimine de önem verilmiştir. Bu nedenle Darülhayr-i 

Âli isimli yetimlere meslek edindiren ilköğretim seviyesinde yatılı bir okul açılmıştır. Kuruluş 

sürecinin başlarında okul Darüleytam olarak isimlendirilmişken son aşamada isim değişikliğine 

gidilmiş Darülhayr ismi benimsenmiştir. (Kapcı, 2013, s.169.) Yetimlere sahip çıkılarak hem devlet 

olma özelliği ortaya çıkarılmış hem de onlara meslek verecek bir kurum açılmasıyla da yetimlerin 

gelecek sorunu yaşamaması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında 1876-1909 arası dönem itibarı ile maarif nezareti modern manada 

şekillenmiş ve okul sayısı artmıştır. Artan okullarda modern manada eğitim verilmeye çalışılmış ve 

toplumun her kesimine eğitim hizmeti götürülmeye çalışılmıştır. 

SONUÇ 

33 yıl süren II. Abdülhamid döneminde maarifle ilgili dikkati çeken huşulardan birincisi 

Maarif Bakanlarının çok sayıda değişmiş olmasıdır. Bu II. Abdülhamid’in siyasette izlediği genel 

politikanın bir ürünüdür. Sadece milli eğitimle sınırlı kalmayıp, sadrazamlar ve diğer bakanlar da bu 

devirde sıklıkla değişmiştir. Yalnız eğitim bakanlarının sıklıkla değişmesi eğitim konusunda istikrarın 
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yakalanmasında sıkıntıya sebep olabilmektedir. Yıl içerisinde üç bakanın bile değiştiği bir devirde 

uzun süreli eğitim politikaları üretmek mümkün olamayabilir. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde değerlendirilebilecek diğer bir husus da Maarif Nezareti’nin 

teşkilat yapısının modern manada oluşturulmadır. Bakanlık artık şubelere ayrılmış ve her eğitim 

seviyesinin işleri belli bir şube tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu durum okul sayısının armasıyla 

birlikte artan iş yükünün karşılanması maksadıyla düşünülmüştür. Maarif Nezareti’nin modern 

manada şekillenmesi Cumhuriyet dönemine de olumlu katkı sağlamıştır. 

Bahsedilen süreçte eğitim adına oluşan gelişmelerden bir diğeri de ilkokul, rüşdiye ve 

idadilerin sayısının artması ve doğal olarak ta eğitim alan nüfusun artmasıdır. Okullaşma İstanbul’dan 

taşraya taşınmış ve halkın büyük bir kısmına eğitim hizmeti götürülmeye başlanmıştır. Böylece hem 

İstanbul’da hem de taşrada nitelikli iş gücü imkânı oluşmaya başlamıştır. 

Okullaşma ile bitlikte kütüphanelerde yaygınlaşmış. Okulların ve eğitimin en önemli ihtiyacı 

olan kitap sorunu çözülmeye çalışılmıştır. İstanbul’da Bayezid Kütüphanesi ve taşrada da vakıf 

kütüphaneleri açılarak bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. 

Bunun yanında yetimlerin eğitimi için Darülhayr açılmış ve Osmanlı Devleti sosyal devlet 

olma özelliğini ortaya koymuştur. Netice itibarıyla değerlendirildiğinde II. Abdülhamid döneminde 

Osmanlı Devleti’nde eğitim çalışmaları modern manada gelişmiş ve okullaşma oranı önemli ölçüde 

artmıştır. 
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EK 2:  1898 Yılında Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki Eğitim Kurumları (1898 Maarif 
Salnamesi) 
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EK 3: 1898 Yılında Osmanlı Devleti’nin Arabistan’daki Eğitim Kurumları (1898 Maarif 
Salnamesi) 
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ÖZET 

1908 Devrimi’nden sonra toplum hızla politize olur ve ülkenin kurtarılmasına yönelik siyasi-ideolojik 
arayışlar artar. Dönemin aydınları, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i 
Merkeziyet (Meslek-i İctimai) ve Sosyalizm gibi akımların ekseninde vatandaş, toplum ve devlete yeni bir biçim 
vermeye çalışırlar. Hazırladıkları kurtuluş reçetelerinde talim ve terbiyeyi merkeze oturturlar. Bu çalışmada söz 
konusu düşünce akımları içerisinde İslamcılık, Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet ile Türkçülük 
akımlarının nasıl bir vatandaş, toplum ve devlet önerisinde bulundukları değerlendirildikten sonra, talim ve 
terbiyeye yönelik tasavvurları incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: 1908 Devrimi, Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Talim ve Terbiye 

ABSTRACT 

After the 1908 Revolution, society quickly involve in politics and politic-ideological seekings  for 
saving the nation increases. Intelligensia of the period try to reshape countryman, society and government within 
the line of Westernism, Turkism, Pan-Islamism and Tesebbus-u Sahsi and Adem-i Merkeziyet (Meslek-i 
Ictimai). In the ‘’prescription of salvation’’ ,prepared by them, they put nurture and education in the center. 

In this study; after what kind of citizen, society and government these aforementioned movement of 
thoughts put forth is evaluated, thoughts aimed at nurture and education will be examined. Keyword: 1908 
Revolution, Westernism, Turkism, Pan-Islamism, Nurture and Education 

 

 

GİRİŞ 

II. Meşrutiyet yılları, Tarık Zafer Tunaya’nın deyimiyle Cumhuriyet döneminin siyasi 

laboratuvarı niteliğindedir. Bu bağlamda Cumhuriyet dönemine damga vurmuş devrimlerin; ilk kez 

denendiği, gündeme getirildiği ve tartışıldığı dönem II. Meşrutiyet dönemi olmuştur. Her ne kadar 

Hilmi Ziya Ülken, bu dönemi ‘siyasal kaos dönemi’ olarak nitelendirse de fikir akımlarının en yoğun 

şekilde tartışıldığı bir dönemdir. İdeolojik arayışlar çok verimli tartışmalara yol açar. Son yıllarda bu 

dönem 1908 Devrimi olarak tanımlanmaktadır. 1908 Devrimi’yle siyasi üstünlüğü eline alan İttihat ve 
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Terakki Cemiyeti/Partisi, her devrimin karakteristik özelliklerinden biri olan kendi vatandaşını 

yaratma kaygısı içerisinde toplumsal reformları gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Siyaset, hukuk, 

eğitim, sağlık, kültür gibi birçok alanda yenilikler dener.  

1908 Devrimi’nin ardından çeşitli aydınlar, Osmanlı Devleti’ni yeniden yapılandırılmasını 

sağlayacak ideolojik tabanın ne olması gerektiği konusunda tartışmalar yapmışlardı. Bunlar; 

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, ve Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet ile 

Sosyalizm olarak karşımıza çıkar. Pozitivizm birçok akımı etkisi altına alır. Bu fikir akımlarının 

paylaştığı ortak payda; mevcut yaklaşımın devleti dağılmaktan kurtaramayacağıdır. Bu nedenle her bir 

fikir akımı devleti kurtarmaya yönelik bir formül sunmuştur. Bu formüllerin hemen hemen hepsinde 

eğitimin radikal bir reforma tabii tutulması gereği savunulmuştur. Meşrutiyet dönemi fikir adamları 

tıpkı Avrupa ülkelerindeki aydınlar gibi yenilgilerin sebebini eğitimsizliğe bağlamış, milli değerlerin 

yeni nesillere aktarılması yoluyla düşmanlara üstünlük sağlanabileceği beklentisiyle millî eğitim 

kavramını ortaya atmışlardır. Bu fikrin savunucuları çeşitli dernek, parti ve dergi aracılığıyla fikirlerini 

yaymışlardır. Talim ve Terbiye kavramları fikir adamları arasında en çok tartışılan konuların başında 

gelmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkçülük ideolojisini benimsedikten sonra millî eğitim 

konusuna eğilmiştir. Nitekim 21 Nisan 1916’da cemiyetin kontrol ve desteğiyle kurulan Millî Talim 

ve Terbiye Cemiyeti eğitim sorununa millî bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Cemiyetin yayın organında 

millî eğitimin amacı ve kapsamı geniş bir şekilde yer almış, Cemiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin/ 

Partisi’nin eğitim politikalarının savunucusu olmuştur. 

1. Prens Sabahattin ve Mesleki İctima’nın Talim ve Terbiye’ye Yönelik Görüşleri 

Türkiye’de meslek-i ictimâ’nın ve çok bilinen deyimiyle, “Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i 

Merkeziyet” akımının ünlü temsilcisi Prens Sabahattin (Prens Sabahattin, Hayatı ve İlmi Müdafaaları, 

1977; Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri, 2007; Prens Sabahattin, 

1999), 1908 Devrimi’nden önce talim ve terbiye konusunda bazı ipuçları vermektedir. Prens 

Sabahattin, Birinci Jön Türk Kongresi’nden sonra pozitivisit-merkeziyetçi Ahmet Rıza grubuyla 

politik ayrılığa düştükten sonra (Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri, 

2007: 114) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurarak, ideolojik yapısını 

güçlendirir. Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlıktan kurtarılması için yerel yönetimlere ağırlık 

verilmesini ve adem-i merkeziyet ile tevsi-i mezuniyet esaslarına dayanılmasını ister. Bu çerçevede, 

1876 tarihli Kanun-ı Esasi’nin 108. Maddesini, “Vilâyatın usulü idaresi tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i 

vezaif kaidesi üzerine müesses olup derecatı nizamı mahsus ile tâyin kılınacaktır” işaret eder (Kili-

Gözübüyük, 1985: 42). Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin programının 5. maddesi 

eğitimle ilgilidir. Osmanlı ülkesindeki farklı toplulukların eşit haklara sahip olmasını önerir ve 

eğitimin bu çerçevede değerlendirilmesini ister: “Herhangi kavme mensup olursa olsunlar bilumum 

aynı hukuk ve imtiyaza mazhar olacak ve binaenaleyh ayni şerâit ile mükellef bulunacaklardır. 
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Mekâtib-i askeriye dahi dâhil olduğu halde bilcümle mekâtib-i âliye hükümetin her tebaasına küşat 

bulundurulacaktır” (Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, 2007: 145). Bu yaklaşım 

Tanzimat’tan itibaren sürdürülmeye çalışılan Osmanlıcılık ideolojisinin bir tezahürüydü. Aslında 

Prens Sabahattin, ülkenin kurtuluşu için science sociala (meslek-i ictima’) akımına gönül verir ve ciddi 

anlamada Edmond Demolins’in etkisinde kalır. Anglo-Sakson ülkelerindeki terbiyeyi önemser ve 

bireysel yeteneklerin geliştirilmesini öne çıkartır. Bireyci toplumu savunur. (Mardin, 1983: 212-213) 

Osmanlı sosyal yapısının bu akıma göre ıslah edilmesini ister.  

1908 Devrimi’nden önce İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başlayan siyasi polemik, devrimden 

sonra artarak devam eder. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yönelik sekiz mektup yayınlar ve bu 

mektuplarda “Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet” düşüncesinin haklılığını savunur. (Prens 

Sabahattin Hayatı ve İlmî Müdafaaları, 1977: 159-263)  Sekizinci mektubunda, “Meslek-i İctimaimiz 

ve Islahat Terbiyeviye” başlığı altında ideal terbiyeye işaret eder: “… İspat etmek istiyoruz ki 

servetlerin en faydalısı, iktidarların en lüzumlusu, şereflerin en âlisi, saadetlerin en hakikisi, 

istiklâllerin en kuvvetlisi hayat-ı hususiyede kazanılanlarıdır. Şimdi bir kere bu hayatın bizdeki 

boşluklarını düşünün, sonra da bu boşlukta temellendirmeğe çalıştığımız hükümet, hayat ve 

müessesat-ı umumiyemizden iş bekleyin! Eğer hayat-ı umumiye ıslahatı hayat-ı hususiye ıslahatını 

hedef edinmezse, ıslahata evvela kendimizden başlamazsak, müessesat-ı devletin neresini ıslaha 

kalkışsak sa’yimiz daima temelsiz kalacak, seneler geçtikçe inkıraz tehlikesi o nisbette artacak. 

Bundan dolayıdır ki mana-yı ictimâisiyle bizce bir Abdülhamid olmadığı gibi bir İttihat ve Terakki de 

yok! Fakat kelimenin olanca şümulüyle, seviye-i istihsaliyemizin kifayetsizliği, daima bir şahsiyet 

yoksulluğu var. (Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, 2007: 360-361) 

Prens Sabahattin’in ısrarla üzerinde durduğu konu girişimciliği arttırma üzerinedir. Memura 

dayalı eğitimin değiştirilmesini ve güçlü bir şahsiyet yaratılmasını önerir. 1908 Devrimi’nden sonra 

yayınladığı bir beyannamede, “Terbiye-i milliyemizin mihveri görenekten teşebbüse çevrilmeli” 

diyerek görüşlerini daha da somutlaşır. (Ergün, 2008: 7) okullarda kişiliği ezen baskının 

kaldırılmasını, memur yetiştiren liseler yerine, Edmond Demolins’in dört-beş köyde kurduğu özel 

okullar gibi bireyci ve girişimciliği geliştiren okullar açılmasına işaret eder. (Ergün, 2008: 7) Ayrıca, 

yurtdışına gelişigüzel öğrenci gönderilmemesini, öğrencilerin İngiliz okullarına gönderilmesini, ülkeye 

dönenlere de çiftlik ve krediler verilmesini önerir. (Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu 

Sürgüne, 2007: 349: Ergün, 2008: 7) 

1908 Devrimi’nden sonra Prens Sabahattin’in ideolojisinden etkilenmiş olarak kurulan 14 

Eylül 1908’de kurulmuş olan Osmanlı Ahrar Partisi’nin programında da eğitim ve terbiyeye geniş yer 

ayrılmıştır. Parti programının 19., 20. ve 21. maddeleri eğitim politikasıyla ilgilidir. Programın 19. 

maddesinde, iptidai tahsilin zorunlu olduğu, resmi ve özel okullarda Türkçe’nin zorunlu, yerel dilin ise 

seçmeli olacağı belirtilmiştir. Parti, Hükümetin okulları teftiş edeceğini ve askeri ile mülki okulların 
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tüm Osmanlılara açık olacağını tahahhüd etmiştir. (madde 20). Programın 21. maddesinde de, 

öğrencilerin İslami bilgilere tam olarak sahip olacaklarını, medreselerin mükemmel bir şekle 

dönüştürüleceği açıklanmıştır. (Tunaya, 1988: 157) 

Parti’nin 1908 seçimleri sırasında İstanbul seçmenlerine yönelik yayınladığı beyannamede, 

Prens Sabahattin’in görüşlerinin derin izleri görülmektedir: “Mekâtib-i hususiyenin serbestisine halele 

getirilmemekle beraber Türk lisanının ta’mim ve intişarına hizmet ve vatanın anasır-ı muhtelifesi 

arasında münesebât-ı fikriye ve hissiyeleri temin ile müttehid, münevver-ül efkâr Osmanlılar ve 

muktedir vatanperver memurlardan mürekkep bir batn-ı cedidin ihzarını kâfil mektepler küşad ve 

tesisine nazar-ı dikkate alınmalıdır. Vatan maarife muhtaçtır. 

Bu âlem bir âlem-i rekabettir. Acz ve meskenet insanları daima fakre, ölüme sây-ü gayret ise 

servet ve saadete sevk eder; yaşamak içün kavi olalım. Fakat bilelim ki zafer hünerle muarefetle olur. 

Osmanlılar! Siz üzerinde yaşadığınız şu hâk-ı vatanı zorla almadınız, ilm-ü irfan ve tevaffuk 

ve iktidar ile zaptettiniz (Tunaya, 1988: 164) 

Prens Sabahattin, tarafından 1913’te yazılmış olup, ancak, Mondros Mütarekesi’nden sonra 

kamuoyuna sunulabilmiş olan “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir” adlı eserinde de eğitim ve terbiye ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunur. (Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, 2007: 399-402) 

Prens Sabahattin ve O’nun öncülüğünü yaptığı Meslek-i İctima’ akımı, Osmanlı Devleti’nin sosyal bir 

devrime ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. Bunun yolu da aileden başlayarak eğitim ve terbiyeyi yeniden 

düzenlemekten geçiyordu. Kişisel yeteneklerin geliştirilmesi ve kişisel girişimcilik bu devrimin 

merkezinde yer alıyordu.            

2. İSLAMCILIK AKIMININ TALİM VE TERBİYEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Türkiye’de modern bir ideoloji olarak İslamcılığın temelleri Yeni Osmanlılar Hareketi’ne 

kadar götürülebilir. Çeşitli gazete yazılarında, İslam toplumlarının geri kalmışlığı üzerinde durulur ve 

kurtuluş reçetesi olarak “ittihad-ı İslam” kavramı öne sürülür. (Türköne, 1991) Padişah II. 

Abdülhamid döneminde İslamcılık ideolojisi ivme kazanır ve dış politikanın önemli araçlarından biri 

haline getirilir.  

İslamcılık, gündelik hayattan toplum ve devlet hayatına kadar her alanı düzenleme 

iddiasındadır. İslamcılık üzerine çalışmalarıyla tanınan İsmail Kara, bu minval üzerine şu tanımı 

yapmaktadır: “İslamcılık, XIX-XX. yüzyılda, İslam’ı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, 

siyaset, hukuk, eğitim…) “yeniden” hayata hakim kılmak ve akılcı bir metodla Müslümanları, İslam 

dünyasını Batı sömürüsünden, zâlim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, 

hurafelerden…kurtarmak; medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist, 
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modernist ve eklektik yönleri baskın siyasî, fikrî ve ilmî çalışmaların, arayışların, teklif ve çözümlerin 

bütününü ihtiva eden bir hareket(tir).” (Kara, 1997: 16) 

1908 Devrimi’nden sonra İslamcılık akımı daha da gelişti ve bu akımı savununlar devlet ile 

toplum alanına yönelik kapsamlı tezler öne sürdüler. Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r Reşad ve Beyan-ül 

Hak gibi dergilerde siyasi tezlerden eğitim ve terbiyeye kadar çok sayıda makaleler yayınladılar. M. 

Şemseddin (Günaltay) başta olmak üzere İslamcı aydınlar talim ve terbiye üzerinde dururlar. Sebilü’r 

Reşad dergisinde “Terbiye ve Talim” köşesi oluşturulur. (Gündüz, 2007: 274) Toplumun geri 

kalmasına yol açan en önemli nedenin eğitim alanındaki gerilik olduğu açıklanır. Said Halim Paşa, 

“Buhranlarımız” adlı ünlü eserinde bunu çok açık bir şekilde dile getirir: “Dün de, bugün de ilerleyip 

gelişmemize engel, maarifteki geriliğimiz olmuştur. Cehaletimizin bir eski, bir de yeni şekli vardır. 

Eskisi, fikir ve tecrübe sahasını dolduran ilerlemelere ilgisiz kalmamızdı. Şimdiki ise, eskiden 

tamamıyla yabancısı olduğumuz ilimlerden pek az ve noksan bir şekilde haberdar olmamızdır. 

Bugünkü cehaletimizin en belirgin özelliği bir sürü yanlış bilgilerden meydana gelmiş aldatıcı bir 

kabukla örtülü bulunması ve bu sebeple hakiki ilme benzemesidir. Bu ise cehaletlerin en zararlı 

şeklidir. Çünkü bu hal sizleri ciddi ve faydalı teşebbüslerden daima alıkoymakta, medeniyet 

dünyasının nazarında kıymetimizi düşürmekte ve bizim zamanın ilerlemelerini takip etmeye istidatlı 

olmadığımız zannını vermektedir. (Said Halim Paşa, 1998: 72) 

Batılılaşmaya ciddi eleştiriler getiren Said Halim Paşa, batılılaşmanın, “medeniyetimizi terk ve 

inkâr etme manasına” geldiğini öne sürer. Onun da ötesinde, “ milliyetimizden vazgeçme” anlamı 

taşıdığını belirtir. Buradan hareketle eğitim ve terbiyeyi kurgular. İslami esaslara dayalı bir terbiyeyi 

önerir: “Osmanlı maârifinin her şeyden önce yerine getirmesi, en ağır ve acil bir ihtiyaç halinde 

gerekli olan vazifesi, milliyetimizi ruh ve ahlakça yüksek bir terbiye ile donatmaktır. Esaslarını 

doğrudan doğruya İslâm’dan alarak, İslam anlayışına ve gereklerine dayanacak olan bu terbiye, 

zamanın ihtiyaçlarına da mükemmel tarzda karşılık verecek bir şekilde olmalıdır. Bizim ölçülerimize 

göre, terbiye ve eğitim için takip edilecek olan metodların değeri, bunların İslam’ın maksat ve 

gayesinin gerçekleşmesi yolunda yapacakları hizmetin derecesi kadar olacaktır. (Said Halim Paşa, 

1998: 218) Modernist İslamcılar arasında önemli bir yere sahip olan M. Şemseddin, “ictimai inkılabı” 

en fazla dile getirenlerden biridir. Sosyal devrimlerin “tedrici ve devamlı beyin inkışafları mahsulü 

olmadıkça meyvedar ve payidar” olamayacağını belirtir. Bunun için talim ve terbiyeyi işaret eder 

(Günaltay, 1996: 245-246) İslamcı düşüncenin temel tezlerini içeren önemli kaynaklardan biri olan 

“Zulmetten Nura” adlı eserinde gelecek neslin eğitim ve öğretim meselesini tartışır. Çeşitli sorulara 

cevap arar: “Eğitim ve öğretim ne demektir? Çocuklarımızı nasıl ve ne suretle terbiye edeceğiz? 

Onlara ne gibi şeyler okutacağız? Bunları niçin okutacağız? Nasıl ve nerede okutacağız? Kimler 

okutacak? Eğitim ve öğretimden gaye ne olacak?” M. Şemseddin’in (Günaltay), bu sorulara nasıl bir 

cevap verdiğini açıklamadan önce, ünlü İslamcının bir durum tespiti yaptığını belirtmemiz gerekir. M. 
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Şemseddin, “Her milletin sosyal tarzı ile eğitim tarzı arasında yakın bir bağ, pek derin bir alakâ(nın)” 

olduğu inancındadır. (Günaltay, 1996: 245-246) Eğitimin en önemli amacının toplumun gereklerine 

uygun bireyler yetiştirmek olduğunu söyler: “Tâlim ve terbiyeden maksat, insanları cemiyet içinde ne 

olmaları lazım ise onun için hazırlamaktan ibarettir.” (Gündüz, 2007: 275) 

Farklı ideolojilere sahip Osmanlı aydınlarında olduğu gibi İslamcılarda da bir toplumun 

ilerlemesinde ve gerilemesinde eğitimin başat bir rol oynadığı düşüncesi egemendir. Eğitimden 

beklenen çağın özelliklerine göre kuşaklar yetiştirmektir. Bilgi ve birikime sahip bireyler yarının 

inşacısı olacaklardır. Gelecek nesil buna göre şekillenecektir. M. Şemsettin, “Gelecek nesle tek tarz, 

sağlam ve asil bir terbiye verilemezse milletin istikbâli akim bir âhenksizliğe, tecrübesiz gençler de 

ihtiraslar ve heveslerin amansız pençesi altında hırpalanmaya mahkûm bırakılmış olurlar” inancındadır 

(Günaltay, 1996: 250). Fakat “ asîl bir fikri eğitim verebilen bir millet istikbâlin vakitsiz ortaya çıkan 

darbelerinden” korkmayacaktır. Vatanın geleceği bu tür bir eğitim tarzna bağlıdır. Pratik ve irâdî 

terbiye bireyi hayata hazırlayacaktır. Bu birey, kendini idâre edip, geçimini sağlayacaktır. Dolayısıyla 

vatana yararlı biri olacaktır. (Günaltay, 1996: 252-253) İslamcı yazarların üzerinde durduğu en önemli 

konulardan biri de ahlâk eğitimidir. Toplumun idari, ekonomik ve kültürel bozulmasının ahlaki yapıyı 

doğrudan etkilediği öne sürülür. Esaslı bir dinî, ahlakî eğitimi almayan toplumların medeni 

olamayacakları ve ilerlemeyecekleri tezi üzerinde durulur: “ Her şeyden evvel, hatta ilmden, 

kemâlden, evet, herşeyden evvel efrad-ı millete fezâil-i necibe-i ahlakiyenin öğretilmesi, temrin 

edilmesi icab eder” (H. Fahreddin: 1328: 31). Sebilü’r Reşad dergisinin yazarları çocuklara verilecek 

ahlak eğitiminin anne ve babalar tarafından verilmesini savunmaktadır. (Gündüz, 2007: 281) Ele 

alınan başka bir konu da dinî eğitimdir. İslamcı aydınların tümü “terbiye-i diniyye ve ahlâkiyye” ye 

daha fazla önem verilmesini istemişlerdir. Alimcan İdrisi gibi bazı İslamcı aydınlar mekteplerde 

yeterli dini eğitim verilmesine rağmen, mezun olanların “dinden bi-haber” olduklarını ileri 

sürmüşlerdir. (Yakut, 2014: 26)  

İslamcı aydınlardan Ahmed Agayef, istibdat devrinin en büyük darbeyi Maarif Nezareti’ne 

vurduğunu söyler. Agayef; “bu dönemde ülkedeki gayr-i müslim halka daha serbest davranıldığını, 

kiliselerine, dillerine, mekteplerine ve edebiyatlarına müdahale edilmediğini” ileri sürer. (Yakut, 2014: 

26) İslamcı aydınlar, meşruti rejiminin devamını, Müslüman ahaliye verilecek kapsamlı bir din 

eğitiminde görmektedirler. Öyle ki, din eğitimi alanında gerekli reformlar yapılmadığı takdirde, 

sonuçlarının ağır olacağına vurgu yapmaktadırlar. Nitekim Alimcan İdrisi; “Eğer dini eğitim ıslah 

edilip, mekteplerde öğrencilere camilerde halka gerçek İslam, hurafelerden arındırılarak anlatılmazsa 

ikiyüz yıla kadar yeryüzünde hiçbir Müslümanın kalmayacağı” görüşünü savunmaktadır. (İdrisi, 1327: 

227-228)  

İslamcı aydınlar, görüşlerini ileri sürerlerken karşı bir tez geliştirdikleri Batı eğitim sistemiyle 

Osmanlı Devleti’nin eğitim anlayışını kıyaslarlar. Buna göre Avrupalı misyonerler, Osmanlı 
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Devleti’nde açtıkları okullarda ilim ve fenden ziyade kendi düşün biçimlerini telkin ederken, Osmanlı 

mekteplerinde “terbiye-yi ahlâkiyye ve ictimaiyye; tasfiyeyi ruhiyye” konularına hiç girilmeyerek tek 

düze konular anlatılmaktadır.  

Talim ve terbiye meselesine İslamcı bir dünya görüşüyle yaklaşan aydınlar, özellikle çocuk 

eğitiminin gereği üzerinde durarak din ve toplum ilişkisine ağırlık vermişlerdir. Müslüman bir 

toplumun çocuklarının dinin gereklerine göre eğitilmeleri devleti yok olmaya sürükleyen amilleri 

ortadan kaldıracak yegâne çare olarak görülür. Çocukların terbiyesinde Hz. Muhammed’in; 

“Evlatlarınızı üç ana esas üzerine yetiştiriniz, terbiye ediniz; Peygamberi sevmek, O’nun ehl-i beytini 

sevmek ve Kur’an okumak” hadisi etrafında oluşturulan bir eğitim öngörülmekteydi. Aksi takdirde 

Müslüman çocuklar misyoner okullarının etkin propagandalarıyla Hristiyanlığa meylederek 

Müslümanlığı inkırâz içine düşürebilirlerdi. İslamcılara göre Avrupa ülkelerinden olan Almanya’da 

bile savaşlardaki “kudret ve vahdet” dini duygularla sağlanmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı Devleti de 

dini bir talim ve terbiye takip etmeliydi. İslamcı aydınlar Sebir-ül Reşad dergisinde öne sürdükleri 

düşünceleri hayata geçirmek adına Heybeliada’da bir ilkokul açmışlardır. (Gündüz, 2010: 285) Sebir-

ül Reşad Mekteb-i İbtidâisi adıyla açılan okul, İslamcıların fikirlerindeki dini eğitimin bir provası 

niteliğindedir. 

II. Meşrutiyet döneminin İslâmcı aydınlarına göre, devletin çöküşten kurtarılması dini eğitimin 

geliştirilmesi ve medreselerin ıslahı ile mümkündür. Fakat devletin 1914’ten sonra yaşadığı olağanüstü 

koşullar bu fikirlerin uygulanabileceği bir ortamı yaratamamıştır. 

3. Medreselerin Islahı 

Dini eğitimin nitelikli bir şekle büründürülmesinin gerekliliğiyle ilgili olarak bir diğer tartışma 

konusu da medreselerin ıslahı problemidir. Dönemin aydınları medreselerin Osmanlı Devleti’nin 

yükselişinde ve çöküşünde etken bir rol oynadığını ileri sürerler. (Ergün, 1996: 324) Bu nedenle bu 

çöküşü durduracak yöntemin de medreselerin ıslahı olduğunu düşünürler. Medreselerin “hürriyet, 

uhuvvet, müsavat ve adalet” fikirlerinin verildiği bir yer olması gerektiğinin üzerinde duran Ziya 

Gökalp bu konuda şu önerilerde bulunur;  

* Öncelikle her şehirde dağınık halde bulunan medreseler birleştirilerek mükemmel birer 

medrese külliyeleri oluşturulmalıdır. 

* Bu şekilde yeniden teşkilatlanan medreseler, “ulum-ı âliye” ve “ulum-ı tâliye” şubeleri 

şeklinde iki bölüme ayrılmalı, bölümlerde mektepler de olduğu gibi sınıflara taksim edilmelidir. 

* Daha sonra ders programları yeniden düzenlenerek “ulum-ı âliye” şubesinde Osmanlı lisanı 

ve edebiyatı ile beraber yeni müspet ilimlere de yer verilmelidir.  
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* Her dersin öğretimi, o dersin mütehassısı olan müderrise bırakılmalı, müderrislerin maaşları 

artırılmalıdır. Derse devam etmeyen müderrislerin maaşlarında usulle kesinti yapılmalıdır.  

* Yalnız kısa metinler, şerhler ve ta’likler değil, her ilmin otoritesi olan kişilerin de kitapları 

okutulmalıdır.  

* Daha çok geniş bilgi sahibi olmaya dayanan kısa metinlerdeki düsturların ezberlenmesi 

metodundan vazgeçmeli, bunun yerine söz konusu esas kitapların araştırıcı bir metodla ve felsefesiyle 

beraber okunmasına dayanan bir usül takip edilerek araştırıcı ilim adamları yetiştirilmelidir. (Kafadar, 

1977: 234-235) Ziya Gökalp, medreselerin ıslahı konusundaki teknik önerilerinden başka, fikri olarak 

da bir formül getirir. Çocuk eğitiminde Milli Talim ve Terbiye’ye yönelik ileri sürdüğü formül üç 

grupta toplanmaktadır; “ Birincisi, millî dilimiz ve edebiyatımızı, millî tarihimizi öğretiyoruz ki, bu 

Türk dili ve edebiyatı ile Türk tarihidir. İkincisi, Kuran-ı Kerim, tecvid, ilmihal, gibi dersleri ve İslam 

Tarihi ile İslam dilleridir. Üçüncüsü, matematik, fizik, tabiat bilgisi gibi bilimler ve bu bilimleri 

öğrenmeye yarayan yabancı dillerle el işleri, spor gibi yetenekler… Kısaca gözden geçirdiğimiz bu 

durum gösteriyor ki, eğitimde uygulanacak hedefler üçtür; Türklük, İslâmlık, Çağdaşlık” (Ziya 

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, 1988: 46) 

Medreselerin ıslahına yönelik bir başka öneri de “medrese” kavramına yeni bir tanım 

getirmektir. Buna göre medrese programları düzenlenirken hangi seviyede bir kurum olacağı meselesi 

tartışma yaratmıştır. Bazı düşünürler medreseyi bir ortaöğretim kurumu olarak alıp öğrenim süresini 

indirmeyi ayrıca yükseköğretim veren bir de “Medrese-i Âliye” kurulmasını önerir. Ziya Gökalp ise 

bir kasabadaki çeşitli medreseleri birleştirip “Medrese-i Külliye” adlı mükemmel bir medrese 

yapılmasını öneriyordu. Öte yandan Abidullah, medreseleri yalnız dinî ilimlerin değil, her türlü ilim ve 

fennin öğretimi için kurulması gereken “Dârülfünûn”lar olarak belirlerken, Şevketî “.. Medâris-i 

ilmiye.. ulûm-u şeriye ve arabiye ve akliye gibi mütedavil olan fünûnun tedris ve neşri için tesis 

edilmiş birer Dârülfünûn” diyordu. (Ergün, 1996: 327)  

Eğitim kurumlarının ıslahına toplumsal açıdan yaklaşan düşünürler de vardı. İsmayıl Hakkı 

Baltacıoğlu; maârifi, mektebi değiştirmek için, önce milleti değiştirmek gerektiğini söyler. 

Baltacıoğlu; “ Gariptir ki biz bu içtimâî fikirleri, kanunları kitaplar üzerinde pek iyi anlarken, hayatta, 

vak’alar üzerinde bunların zıddına hareket ediyoruz; meselâ ne zaman mekteplerin, memuriyetlerin 

ıslâhı mevzu bahis olsa, hemen bunu “falan adam, falan şahıs” meselesi şekline koyuyoruz. 

Zannediyoruz ki bir memlekette bir mektebin ıslâhı, başında bulundurulacak kimsenin doğrudan 

doğruya fikrine ve emeline bağlı bir meseledir. Halbuki tarih ve tecrübe gösteriyor ki, çoğu zaman 

adamlar, kafalar gelmişler, fakat mektepleri değiştirememişler ya da seviyeye, tahammüle, muhite 

göre değiştirebilmişlerdir.” (Obuz, 2015)  
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Medreselerin ıslahına yönelik bir diğer hareket siyasal alanda yürütülmüş, 1908’den sonra 

yapılan düzenlemelerle medrese eğitiminde köklü değişikliklere gidilmiştir. Harbiye Nezareti ve Ders 

Vekâleti, ortak çalışmalar yürüterek medreselerin askerlik muafiyetini sınırlandırmışlardır. Asker 

kaçağı olduğu düşünülen medrese öğrencileri yaşlara göre sınavlara tabii tutulmuş, başarısız öğrenciler 

askere alınmışlardır. Meşrutiyet yöneticileri bu değişiklikleri kalıcı hale getirmek için biz nizamname 

kabul ederek yürürlüğe koymuştur. 26 Şubat 1909 tarihli “ Medâris-i İlmiye Nizamnamesi” 

medreselere disiplin ve devamlılık ilkelerini getirmekle beraber kuruluş sisteminden ders programına 

kadar köklü değişiklikler öngörmektedir. (Zengin, 2002: 90) Medrese eğitimi alanındaki bu 

değişiklikler İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin/Partisi’nin iktidar yılları boyunca devam etmiş, 1914’te 

Islâh-ı Medâris Nizamnamesi, 1917’de Dârü’l Hilâfeti’l Aliyye Medresesi İle Taşra Medreseleri 

Nizamnamesi hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

4. TÜRKÇÜLÜK AKIMININ TÂLİM VE TERBİYE’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

İkinci Meşrutiyetin dikkat çeken bir diğer fikir akımı da Türkçülük’tür. Türkçülük; Tanzimat 

döneminde kültürel milliyetçilik çerçevesinde ele alınabilecek sade bir dil yaratma çabaları ile 

gündeme gelir. Bu bağlamda Türkçülük hareketi ilk önceleri dil ve edebiyat alanında görülür. Ziya 

Paşa, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa gibi aydınların dilde sadeleşme ve öz Türkçeye dönüş ile ilgili yazıları 

yayımlanır. (Sarınay, 1994: 68) 

Dil ve edebiyat sahasında başlayan Türkçülük batıdaki Türkoloji eserlerinin etkisiyle, başta 

tarih anlayışı olmak üzere diğer alanlara da kaymaya başlar. Yeni Osmanlılar olarak bilinen aydınların 

ortaya koyduğu Türkçü tavır, imparatorlukta Türklük şuurunun uyanmasında etkili olmuştur. Yeni 

Osmanlıların filizlenmesini sağladığı bu akım, II. Abdülhamid ve meşrutiyet devirlerinde de etkisini 

gösterecektir. Bu dönemin yazarlarının eserlerinde Türkçülük fikri iyiden iyiye kendini göstermeye 

başlar. Mehmet Atıf’ın ‘Kaşgar Tarihi’ adlı eserinin önsözünde Orta Asyalılar; “din ve milliyet 

bakımından kardeş” olarak nitelendirilir. Ahmet Mithat Efendi’de ‘Mufassal Tarih-i Kurun-u Cedide’ 

adlı eserinde Osmanlıların Türk soyundan geldiğini açık bir şekilde ortaya koyar. (Rado, 1986) 

Kültürel alanda başlayan Türkçü-Milliyetçi fikirler 1908 devriminden itibaren Meşrutiyetin 

siyasal alanında kendini göstermeye başlar. Siyasal alana taşınan Türkçü ideoloji, ilk cemiyetini 

1908’in sonlarında Türk Derneği adıyla kurmuştur. (Tunaya, 1984: 414) Derneğin amacı 

nizamnamesinin 2. Maddesinde şöyle açıklanır; “cemiyetin maksadı Türk diye anılan bütün 

kavimlerin mâzi ve âsar, efâl, ahvâl ve muhitini öğrenmeye ve öğretmeye çalışmak, yani Türklerin 

âsâr-ı atikasını, tarihini, lisanlarını avâm ve havâs edebiyatını, etnoğrafya ve etnologyasını araştırıp 

ortaya çıkararak bütün dünyaya yaymak, dağıtmak, dilimizin geniş ve medeniyete elverişli bir 

dereceye gelmesine çalışmak ve imlâsını ona göre tetkik etmektir” (Sarınay, 95) 
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Türk Derneği’nin ardından Ağustos 1911’de Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet 

de; “… Türklerin zekâ ve irfanca seviyelerinin yükselmesine, varidât ve teşebbüs sahibi olmalarına 

hizmet etmek üzere” bir gazete çıkarmak ve Türk çocukları için bi pansiyon açmayı hedeflemiştir. 

Türkçülük fikrinin geliştiği Türk Yurdu dergisinde millî terbiye ve millî eğitime yönelik fikirler de 

savunulmuştur. Dergi, “milletine hizmet etmeyi amaç edinmiş” bir mecmua olarak eğitime verdiği 

önemi dile getirmeye çalışmıştır. Derginin başyazarlarından olan Yusuf Akçura, yazılarında eğitimin 

her memleket için önemine değinmiş hem de dönemin iktidar partisi İttihat ve Terakki ile bu konuda 

ortak düşüncede olduklarını ifade etmiştir.(Gündüz, 2007: 409) Türkçü aydınlardan Ahmed Agayef ise 

milli terbiye ile ilgili şunları söylemiştir; “Terbiye-i Milliye her milletin kâfil ve zâmin saadetidir. 

Terbiye-i Milliye’ye mâlik olmayan bir kavm ne mes’ud olur ne de yaşar. Böyle bir kavm sahra-yı bî 

payanda, yolunu kaybetmiş bir seyyâha benzer ki, her gördüğü serâba doğru koşar. Bilahere kendisi 

için râh-ı halas bulamayacak nahu ve nâbud olur” (Gündüz, 409) 

Eğitimin özellikle II. Meşrutiyet devrindeki öneminden bahseden Türk Yurdu yazarları, 

Osmanlı Devleti’nin yeni bir inkılâp gerçekleştirdiğini ve bunun devamı için eğitim reformuna her 

zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirtirler. Yazarlardan Nafi Atuf; “Türkiye gibi ictimâi 

inkılâbın henüz ilk basamağında bulunan bir devlet bütün ümitlerini mekteplerine bağlamak 

mecburiyetindedir. Çünkü ancak buralardadır ki, muassır bir Türk milleti yetiştirmek kâbil olacaktır” 

der. Ayrıca Atuf bu dönemi geçiren toplum için de eğitimin gerekliliğini dile getirerek; “irfan ve 

terbiye bir memleketin bütün müesseseleri ile ilgilidir. Eğitim teşkilatı bir anlamda siyaset, iktisat, 

askeriye ve adliye… demektir. Memleketin siyaseti, kuvveti, iktisadı hep mektebe bağlıdır. 

Çocukluğun ve gençliğin eğitimine bakarak geleceği görmek mümkündür” der. (Gündüz, 2016: 386) 

Türkçü aydınlara göre eğitimin amacı milliyet duygularını ortaya çıkarma, aktarma ve 

toplumun ilerlemesiyle ilişkili olarak düşünülmektedir. Toplumun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, 

siyasi, kültürel, sorunların tek çözümü halkın kültür seviyesinin yükseltilmesidir. Ancak bu husus milli 

terbiye ve eğitimin sağlanması koşuluyla gerçekleştirilebilir. (Gündüz, 2013: 110-111)  

Türkçü aydınların eğitimde milliliği savunduğu sıralarda Osmanlı Devleti, milliyetçilik 

akımlarının yol açtığı Balkan savaşlarından mağlûp bir şekilde ayrılmıştı. Balkan milletlerinin 

Osmanlı Devleti’ne karşı giriştiği bu hareket yıllar boyunca izledikleri milliyetçi politikalarla 

özdeşleştirilmişti. Artık devletler meşruiyet kazanmak, birlik, bütünlük ve ulusal özgürlük 

sağlayabilmek için yegâne araç olarak milli değerlerin gözetildiği ve aktarıldığı bir eğitim sistemine 

sarılmışlardı. (Gündüz, 2016: 67) Bu nedenlerden ötürü Türkçü aydınlar, Balkan savaşları sonrası 

eğitimde milliliği daha yoğun bir şekilde savunmuşlardır. Özellikle Ziya Gökalp, 1916-1918 arasında 

yayınlanan Muallim Mecmuası’nda bu fikirleri savunur. Gökalp’e göre “eğitimin amacı millî fertler 

yetiştirmektir. Millî fertler yetiştirmek ise, doğrudan doğruya millet yapmak demektir; çünkü fert, 

ancak millî kültürünün bir temsilcisi olduğu zaman bir şahsiyete sahiptir… Gayr-i milli fertler ise 
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dejenere denilen şahsiyetsiz insanlardır” der. O halde eğitim mutlak şekilde millî olmalıdır. Bu 

gerekliliği ise şöyle açıklar; “ Bir kavmin vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamına, o 

kavmin kültürü denir. Eğitim bu kültürü, o kavmin fertlerinde ‘ruhi melekler’ haline getirmektir. 

Tâlim bu bilgileri o kavmin fertlerine itiyatlar haline getirmektir. Kıymet hükümleri her cemiyette 

başka türlü olduğu için millî bir mahiyeti haiz olduğu gibi onların mecmuu olan hars da millîdir. O 

halde harsın çocukların ruhuna zerk edilmesinden ibaret olan ‘terbiye’nin millî olması iktiza 

eder…”(Gündüz, 67-68) 

Türkçü aydınların eğitimde millileşmeye yönelmelerinin tarihsel bir arka planı daha vardır. 

Avrupa devletleri de yenilgilerinin sebeplerini eğitimsizliğe bağlayarak, milli değerlerin yeni nesillere 

aktarılması yoluyla düşmanlara üstünlük sağlanacağı görüşünü benimsemişlerdir. Almanya’nın 

1806’da Fransa karşısında mağlup olması üzerine Fichte’nin 1808’de yadığı meşhur ‘Alman Ulusuna 

Söylevler’ makalesi, milli değerler ve bunun eğitimle aktarılmasını içeren ilk yazıdır. Fichte; 

“egemenliğini yitirmiş bir millet, kendi özgürlüğünü ancak yeni bir eğitimle kazanabilir. Benim 

Alman milletine hayatta başvuracağı çare olarak teklif ettiğim şey, bir kelime ile söylemem gerekirse, 

bugüne kadar gelen eğitim sistemini değiştirmesidir” der. (Aytaç, 2009: 233) 

Eğitimde milliliği savunan düşünürlere göre güçlü iradeye, ahlaka ve ödev şuuruna sahip 

bireyler yetiştirmek milletin özgürlüğü için temel şarttır. (Gündüz, 379)  

Değişen siyasal koşullar nedeniyle İttihat ve Terakki hükümeti için de 1913 sonrası Türkçü 

hareket ve faaliyetler temel ideoloji haline geldi. Hükümet ideolojisini ve politikalarını geniş halk 

kitlelerine ulaştırmak için farklı yollara başvurmuştur. Bu yolardan en önemlisi yayın ve dernek 

faaliyetleridir. Eğitim, ekonomi, basın, siyaset gibi birçok alanda dernekler vakıflar kurulmuştur. Bu 

dernek ve vakıfların kurulmasıyla, eğitimde millilik fikri için de harekete geçilmiş, 21 Nisan 1916 

yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrol ve desteğiyle Millî Tâlim ve Terbiye Cemiyeti adlı 

dernek kurulmuştur. (Tunaya, 475) İstanbul’da Beyoğlu Galatasaraylılar Yurdu’nda resmi açılışı 

yapılan derneğin merkezi Nuruosmaniye’dedir. (Gündüz, 382) Derneğin nizamnamesine göre temel 

amaç; “milli eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde birliği sağlamak, Türklerin kendilerine güven 

duygularını ve bilinçlerini uyandırmak, eğitimin yalnızca bilim yönüyle uğraşmaktır.” Bu dernek 

amaçlarını gerçekleştirmek için birçok faaliyet yürütmüştür. Bunlardan en önemlisi Millî Talîm ve 

Terbiye Cemiyeti Mecmuası adında altı sayı yayımlanabilen bir dergi çıkarmak olmuştur. (Gündüz, 

382) 

Cemiyetin resmi yayın organı olan derginin yazar kadrosu daha önce eğitim ile ilgili 

tartışmaların içinde yer almış kişilerdir. Bunlar arasında İsmayıl Hakkı, Ömer Seyfettin, Baha Sait, 

Abdurrahman Şeref, Süleyman Paşazade Sami vardır. Dergide en çok yazısı yayınlanan kişi İsmayıl 

Hakkı olmuştur. Eğitimde millilik meselesi üzerine eğilen yazar aynı zamanda derginin fikri yönünü 
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de belirler. Derginin çıkış amacının belirtildiği ilk sayıda elitist bir zihniyetin izleri görülür. Buna 

göre; “dergi herkesin okuması için değil sınırlı fikirli bir zümrenin alâkası nâmına çıkarılmaktadır. 

Derneğin amacı bu dergi ile halkın eğitim seviyesini yükseltmek değil, fakat tâlim ve terbiyeye dair 

olan millî işleri bu dergi yoluyla düşünmek ve düşündürmektir. Mecmuanın mahiyeti tam olarak millî 

tâlim ve terbiyenin yalnız ilmi ile uğraşmaktır.” denilmektedir. ( Mustafa Gündüz - Musa Bardak, 

2010; 8) Bu ifade cemiyet yöneticilerinin her şeyden önce entelektüel bir kaygıyla işe başladıklarını 

göstermektedir. Nitekim açış konuşmasında Esat Paşa; “şimdiye kadar her nasılsa ülkemizde 

oluşmayan millî terbiye, millî mefkûre oluşturmak temel gayemizdir” der. (Gündüz, 383) Derginin 

amacı yazarlarını dilinden bu şekilde ifade edilmiştir. Dönemin siyasal, toplumsal, kültürel ortamına 

uygun bir şekilde milli bir bilinç oluşturma amacı açık bir şekilde görülmektedir. Dernek yazarlarına 

göre millette ‘milli birlik’ ruhu oluşturulmalı, Türk vicdanı uyandırılmalıdır. Bu birliği oluşturacak 

yegane kuvvet ise millî bir eğitim ve milli terbiyedir. Süleyman Paşazade Sami bu hususu şöyle 

belirtir; “ Türk unsurundaki hayat kuvvetlerinin kaynaklarını araştırıp çıkarmayı ve maddi ve manevi 

hayattaki görevleri göstererek ferdin toplumla sağlıklı olarak bütünleşmesi gerekir” der. ( Gündüz-

Bardak, 10-11)  

İttihat ve Terakki partisinin politikalarına uygun olarak derginin hemen her yazısında yeni 

toplum ve yeni birey inşa etme kaygısı güdülmektedir. Bu nedenle eğitimin ahlâkın, iktisadın, 

vahdetin yeni tanımları yapılmıştır. Örneğin Sami Bey’e göre ahlâk; “öncelikle nefsine iman, kendini 

sevmek, kendine inanmak, medeni cesaret, istikâmet, hayâ, iman demektir. İkinci olarak ailesine iman, 

yani ailesini sevmektir. Üçüncü olarak milletine, ırkına, vatanına imandır. Milletini, ırkını, vatanını, 

kendinden ve ailesinden ziyade sevmektir…” der. (Gündüz-Bardak, 8) Ayrıca dergi, ‘Türk’ü Türk’e 

tanıtmak’ formülüyle ülkenin yerel değerlerini tanımak ve tanıtmak amacını gütmüştür. İsmayıl Hakkı 

bu tanıtımın nasıl olacağını şu şekilde aktarır; “Bir ülkenin dağları, nehirleri ve arazileri insanların his, 

ahlâk, fikir ve duyguları üzerine etki eder. Bu bakımdan ülkenin doğal özellikleri ve tabii kuvvetleri 

hakkında bilgi toplanmalı, öğrenmeli ve öğretmelidir. Memleketimizdeki insanların yaşadıkları 

dağların, tepelerin, ormanların, göllerin, denizlerin, fotoğrafları, krokileri ve bu konularla ilgili 

makaleler, kitaplar, hazırlanmalıdır. Millî tâlim ve terbiyemizin vücut (varlık) çerçevesini 

oluşturmalıdır.”(Gündüz-Bardak, 9-10) 

Derginin eğitime dair görüşleri genellikle İsmayıl Hakkı Bey’in kaleminden çıkmaktadır. 

İsmayıl Hakkı Bey, eğitimi oluşturan temel unsurların toplumsal yapının unsurları olduğunu belirtir. 

Burada Durkheim’in eğitim sosyolojisi teorisinin tam aktarımı sayılabilecek görüşler ileri sürülür. 

İsmayıl Hakkı Bey’e göre; “eğitim toplumsal bir kurumdur, eğitim toplumsal bir gerçekliktir. Her 

toplumun dini, iktisadı,ahlâkı gibi bir de eğitim kurumu, eğitim ve öğrenim düzeni vardır. Toplumların 

eğitimi, mevcut durumundan önce, geçmişlerinin ortaya koyduğu hakikatlerdir. Bu hakikat tarihte 

yaşanmış olan din, ahlâk, iktisat, lisan gibi birtakım ortak hayatın kısa ifadesidir.” İsmayıl Hakkı aynı 
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zamanda eğitimin tarihselliğine değinir. Her toplumun kendine göre bir adam yetiştirme ve ideal insan 

modeli vardır. Bu ise tarih içinde çok farklı olaylar ve olgular neticesinde oluşmuştur. 

SONUÇ 

Avrupa’da aynı ırk ve kültür birlikteliğinden gelen toplumların bu birlikteliği devam 

ettirebilmeleri için ortaya koydukları formül tarihsel ve sosyolojik anlamda milli değerleri aktarma 

olarak tanımlanan ‘millî eğitim’dir. 20. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti’nde bu konu büyük bir 

tartışma konusu yaratmıştır. II. Meşrutiyetin ilanıyla millî fikirlerin tartışılma olanağı bulması ve 

Balkan Savaşlarındaki yenilgi millî eğitimin gerekliliği üzerinde durulmasına yol açtı. Bunun bir 

sonucu olarak da fırkalar, dernekler, yayınlar, projeler ortaya çıktı. Millî toplum ve devlet 

oluşturabilmek için II. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan kurumlardan biri Millî Talîm ve Terbiye 

Cemiyeti olmuştur. Derneğin önemli faaliyetlerinden biri kendi adını taşıyan bir dergi yayımlamak 

olmuştur. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet’in sonlarında belirgin bir şekilde milli bir devlet ve 

topluma doğru evrilmeye başladığı dönemin yayınlarında göze çarpar. Bu dergi Osmanlı Devleti’nin 

eğitim konusunda izleyeceği yolu belirlemiştir. Nitekim bu dergide yer alan milli eğitim politikaları 

Osmanlı Devleti’nde tam olarak uygulanma sahası bulamasa da Cumhuriyet dönemi eğitim 

reformlarına ideolojik bir zemin hazırlamıştır. Nitekim dönemin tanığı Milli Tâlim ve Terbiye 

Cemiyeti Mecmuası’nın Cumhuriyet dönemi eğitim politika ve ideolojisine ciddi bir katkı sağladığı 

söylenebilir. 
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ÖZET 

8. sınıf "Fizik" kitabı ve uygun metodik malzemenin analizi gösteriyor ki, "Fiziksel olaylar, kanunlara-
uygunluk ve yasalar"(FOKY)ünitesi ve kazanımlarının gerçekleşmesine bilgisayar modelleri çeşitli yönde 
elverişli ortam oluşturur. Bu metodu hem ısı olayları, hem de elektrik olayları ile ilgili konuların öğrenilmesinde 
kullanabiliriz.Bilgisayar modellemesinin 8. sınıfta fizik eğitiminde uygulama durumunu Bakü şehrinin çeşitli 
okullarında (9, 18, 54, 254, 312 vb.) yapılan çalışmalar neticesinde öğrendik. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 
birçok ısı ve elektrik olaylarının izahı ve açıklamasında, gösteri deneylerin kurulumu ve yapılması, onlara ait 
problem çözümünde ve pratik uygulamarında, sonuçlarının programlanması ve kontolünde, tespit ve 
değerlendirmede kullanılır. Fakat burada ayrı ayrı öğretmenlerin bilgisayar modellemesinin uygulamasına 
yaklaşımı farklıdır. Onların bilgisayar modellemesi kullanımı epizodikdir, kullandıkları yöntemler, araçlar ve iş 
biçimleri belli bir metodiki sisteme dayanmamaktadır. Bilgisayar uygulamalarının kullanımı,ünite 
kazanımlarınınezbere dayalı öğrenimden çıkarılıp mantıksal, kalıcı ve uygulamaya yönelik öğrenime 
dönüştürülmesine hizmet etmektedir. 

Problemin güncelliğini göz önünde alarak araştırmanın amacını, "8. Sınıfta FOKYünitesinin 
gerçekleşmesinde bilgisayar modellerinin olanaklarının öğrenilmesi [incelenmesi] ve onu gerçekleştiren bilimsel 
metodunkullanılması "olarak ifade ettik". 

Araştırmanın çalışma hipotezi; eğer 8. sınıfta fizik eğitiminde modelleşdirici bilgisayar programlarından 
bilimsel metod bazında kullanılırsa ve aşağıdaki problemlerdikkate alınırsa, öğrencilerin FOKYünitesine ait 
eğitim sonuçlarının kalitesi yükselir: 

– uygulama sürecinde bilgisayar uygulamalarının kullanımının rolü, görevleri, yeri, süresi ve kullanım 
şeklinin düzgün belirlenmesi; 

– kazanımlara ve beklenen öğrenme sonuçlarına uygun olan uygulama programları seçildiğinde, çalışma 
yöntemleri ve biçimlerininalternatiflerin in ortaya konulması. 

Çalışmanın aşağıdaki mantığa uygun üç aşamada yapılması dikkate alındı: 

Birinci aşamada (2011-2013 yıllar); araştırmanın konusu, amacı, görevleri ve varsayımı belirlenmiştir. 
Eğitim sürecinde bilgisayar uygulamalarının kullanımının teorik esaslarını tespit etmek için felsefi, psikolojik-
pedagojik bilimsel tanımlamalar analiz edildi. 

İkinci aşamada (2013-2015 yıllar); araştırma problemi ile ilgili yapılan deneysel çalışmanın sonucunda 
bilgisayar uygulamalarının kullanımının ayrı ayrı metodiki problemleri test edilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında (2015-2016 yıllar); pedagojik eksperimentin (okul pilot uygulaması) 
materyallerinin incelenmesi, analizi ve genelleme dikkate alınır. 

Anahtar kelimeler: Fiziksel Olaylar, Kanunauygunluklar, Bilgisayar Modellemesi, Yasarlar. 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ahmetfuatyilmaz%40gmail.com
mailto:yusifpadar@live.com
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ABSTRACT 

The 8th grade “Physics” course book and the analysis of other appropriate methodical materials show 
that  computer modelling is creating a favourable environment in various aspects to realization of the content 
line“physical phenomena, interactions and laws” (PhPIL) and its standards. We can use this method for learning 
both heat and electricity. We learned implementation status of using computer modelling for physics education 
in 8thclass as the result of our research at various schools of Baku (9, 18, 54, 254, 312 and so on). The research 
shows that the setting up and making of demo experiments are used for solutions of problems, practical 
applications, programming and testing the results, diagnosing and evaluation of summative assessments in 
explanation and description of many heat and electrical phenomena.But the individual teachers here are different 
approaches to the application of computer modelling. However, their lectures which include computer modelling 
studies are carrying episodic character and these studies are providing a descriptive way to visualize the learned 
topics and they have no a clear methodical system in their workings. Use of computer modelling serves to 
transform the rote education to practical and permanent education. 

Considering the topicality of the problem, the purpose of the research is expressed as examining the 
possibilities of computer modelling for realization outcomes of the content line PhPIL in 8th class and processing 
scientific method that performs it. 

The hypothesis of the research: if the scientific method used in some of the computer modelling 
programs in the 8th grade physics education by considering the following problems, the quality of educational 
outcomes of students in PhPILcontent linecan rise. 

– Determination the role, task, time and method ofuse computer modellingin research process 

– When the appropriate programs selected to standards and expected learning outcomes, the alternatives 
of working methods and forms should be provided. 

The research was considered to be done in three stages with the following logic: 

In the first phase (2011-2013 years);subject of research, objectives, tasks and assumptions were 
determined. To determine the use of theoretical principles of computer modelling in the educational process, the 
literature of philosophical, psychological-pedagogical scientific methods wereanalysed. 

In the second phase (2013-2015 years);the individual methodical problems of using computer applicat-
ionswere tested due to results of the experimental work about research problem. 

In the third phase of the study (2015-2016 years); analysing, investigation and generalization of 
materials of pedagogical experiment were considered 

Keyword:Physical phenomena, Interactions,Laws, Computer Modelling. 

 
 

GİRİŞ 

XXI yüzyılda eğitim ve bilginin öneminin önde olması herkesin malumudur. Eğitim her 

insanın özel niteliklerini, onun bilgi-becerilerini, davranış kültürünü, bilimsel bakış açısını 

müeyyenleşdirmekle birlikte, genel olarak toplumun bilimsel, teknolojik, ekonomi, sosyal, hukuki, 

ahlaki vb. açıdan gelişmesine gerekli potansiyel yaratıyor. Yakın geleceğe yönelik eğitim toplum için 
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yüksek değer, ülke yaşamının önemli bir sistemi yüksek ve orta okulun eğitim-terbiye sürecinin 

mahiyeti ve təhsilalan için en çok arzu edilen sonuçtur. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Azerbaycan Cumhuriyetinde genel 

eğitim okullarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile teminatı programı (2005-2007 - ci iller)" adlı 

21 Ağustos 2004 –cü il tarihli kararı büyük öneme sahiptir [ ]. Geçen dönem içinde bu kararın 

uygulanması sonucunda, hemen hemen İKT okulun eğitim terbiye sürecinin önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Bilgisayar teknolojileri öğretmeni çağdaş ve evrensel eğitim aracı ile sağlayarak eğitim 

sistemini niteliksel yeni bir seviyeye yükseltti. 

SORUNUN DURUMU 

Birçok uzmanlar düşünüyorlar ki, Milli kurikulumun içerik standartları, öğrenme stratejileri, 

değerlendirme vb. konuların uygulanmasında İKT değerli imkanlara sahiptir. Geçen yüzyılın 90- cı 

illerinde eğitimde eyanilik yapmakla yetinen İKT bugün eğitim sürecinin yönetilmesi aracı olarak 

gittikçe daha fazla işlevleri yerine getirmektedir. Bilgisayardan öğrenme sürecinde kullanılması çeşitli 

eğitsel programlarla ilgilidir. Öğretici programların tesnifatına yaklaşımda vahidlik olmasa da 

uzmanlar şunları gerçekleştirdiği işlevlere göre türlere ayırırlar: temrin - çalışmalar, tasvir ve taklit 

etme, yorumlama, araştırma görevleri, modelleme, oyun vb. Öğretici nitelikteki programlar içerisinde 

uzmanlar (V.V.Laptev, N.V.Razumovski vb.) Bilgisayar modellerine tercih. V.V.Lapteve göre 

bilgisayar modeli olay ve sürecin matematiksel modelini içeren ve deney yapılan nesneyle interaktif 

etkileşime ait bilgileri içeren yazılım ortamıdır [6, 24]. Bu ortam deneysel fizik araştırmalarında 

deneylerin tasarımı (yatırımı), yürütülmesi ve sonuçlarının işlenmesinde (hesaplanmasında) önemli bir 

rol oynar. Bilişim teknolojilerinin eğitim sürecine dahil edilmesi ile öğretim meşğelelerinin içeriğine 

bir yenilik geliyor ve bir takım bilimsel idrak metotlarının etki imkanları çoğalır. Bilgisayar 

modellerinden kullanarak, N.V.Razumovskinin kaydettiği gibi, eğitimin gücü hayli yükseltiyor [7]. 

Öyle ki, modelleşme sırasında olay ve qanunauyğunluqlarına mahiyeti kolaylıkla ortaya çıkıyor ve 

genel ve farklı yönleri açıkça görülmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, şu anda ayrı - ayrı okul fenleri üzre yeterince samballı bilgisayar 

programları geliştirilmiştir. Bu durumda öğretmenin görevi fennine, onun uygun bölmelerine modern 

bilimsel - metodiki ve psikolojik - pedagojik taleplere cevap veren kaliteli programları seçip 

kullanmasıdır. 

8. sınıf "Fizik" dərsliyi ve uygun metodik malzemenin analizi gösteriyor ki, "Fiziksel olaylar, 

qanunauyğunluqlar ve yasalar" (FOQY) içerik hattı ve standartlarının gerçekleşmesine [2] bilgisayar 

modelleri çeşitli yönde elverişli ortam oluşturur. Bu fikri hem ısı olayları, hem de elektrik olayları ile 

ilgili konuların öğrenilmesine teşmil edebiliriz. 
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8. sınıfta FOQY içerik hattının hayata geçirilmesi öğrencilerin fiziksel olaylara dair mantıklı, 

sistematik ve bütünleştirici bilgi ve beceriler gösteri ettirmesini öngörüyor. Bunun için aşağıdaki içerik 

standartlarının gerçekleştirilmiştir [2, 12]: 

1. Isı ve elektromanyetik (elektrik) hadislerinin ve başverme nedenlerini anlatıyor. 

2. Isı ve elektromanyetik (elektrik) hadislerine ait meseleler kurar ve çözer. 

3. Isı akışı ve elektrik akımın mahiyetini açıklar. 

4. Sabit cereyan kanunlarına giren konularda kurar ve çözer. 

5. Isı ve elektrik hadislerinin qanunauyğunluqlarına ait topladığı bilgileri yorumluyor. 

8. sınıfta ısı olaylarını öğrenirken öğrenciler maddenin hareketinin niteliksel yeni biçimi olan 

ısı hareketi ile karşılaşırlar. Taneciklerin ısı hareketinde mekanik kanunlar ile birlikte istatistiksel 

qanunauyğunluqlar da önemli rol oynuyor. Yapılan bazı deneyler (Brown`da hareketinin modeli, 

difüzyon, moleküllerin etkileşimi, kapillyar olaylar vb.) Maddelerin atom - moleküler yapısı 

hakkındaki varsayımları onaylar [3]. Ancak, öğrenciler deneylerde onlarda giden fiziksel süreçlerin 

mekanizmasını doğrudan gözlem edemiyorlar. Bilgisayar modelləşməsi bu eksikliği kolayca giderir. 

Bilgisayar modelləşdirməsinin 8. sınıfta fizik eğitiminde uygulama durumunu Bakü şehrinin 

çeşitli okulların (9, 18, 54, 254, 312 vb.) Iş deneyiminde öğrendik. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 

birçok ısı ve elektrik olaylarının izahı ve açıklamasında, gösteri deneylerinin yatırımı ve yürütülmesi 

tasvirinde, onlara ait mesele çözümünde ve pratik işlerin icrasında, sonuçlarının programlanması ve 

yoxlanmasında, tanı ve summativ değerlendirmede kullanılır. Fakat burada ayrı ayrı öğretmenlerin 

bilgisayar modelləşməsinin uygulamasına yaklaşımı farklıdır. Onların bilgisayar modelləşməsindən 

kullanımı epizodikdir, kullandıkları yöntemler, araçlar ve iş biçimleri belli bir metodiki sisteme 

dayanmamaktadır. Kompüter modellerindən kullanarak içerik standartların reallaşaraq öğrenme 

sonuçlarına transformasiyasından daha çok fiziksel olay ve qanunauyğunluqlarına Kantitatif 

öğrenilmesine, incelenmesine değil, onların kalite illüstrasiyasına hizmet veriyor. 

8. sınıfta ısı ve elektrik olayları ile ilgili elektronik ders kitabı (yazarlar M.İ.Murquzov ve 

R.R.Abdurazaqov, Azerbaycan), "Vitamin egitim" (Türkiye) ve "Otkrıtaya fizika TOO NS FİZİKOM" 

(Rusya) öğretim bilgisayar kursunu gözden geçirdik (resim 1) [4]. 
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8. sınıfın çerçevesinde bilgisayar modelleşmesinden kullanımın durumunun analizinden 

aşağıdaki saptandı: 

1. Isı ve elektrik olaylarına ait konularla ilgili bilgisayar modelləşməsinə ait belirli yazılımlar 

mevcut, bu programlarda fiziksel olaylar ve süreçler kalite illüstrasyon edilmiştir, ancak kurikulumun 

standartlarının talepleri ile çok da uymamaktadır. 

2.Fizikanın eğitiminde bilgisayar modelləşməsinə ait belirli çalışmalar olsa da 8. sınıfta FOQY 

içerik hattının standartlarının reallaşdırılmasına yönelen öğrenme stratejileri, değerlendirme kriterleri 

ve diğer konuları içeren bilimsel metodiki system islenmeyib. 

Bu çalışmanın güncelliğini belirler. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Konulan sorunun güncelliğini göz önünde araştırmanın amacını "8. Sınıfta FOQY içerik 

hattının gerçekleşmesinde bilgisayar modellerinin olanaklarının öğrenilmesi [incelenmesi] ve onu 

gerçekleştiren bilim-metodiki sistemin işlenmesi "olarak ifade ettik". 

ARAŞTIRMANIN HIPOTEZI 

Eğer 8. sınıfta fizik eğitiminde modelləşdirici bilgisayar programlarından bilimsel metodiki 

sistem bazında kullanılınca ve aşağıdaki metodiki meseleler gözlenersə, öğrencilerin FOQY içerik 

hattına ait eğitim sonuçlarının kalitesi yükselir: 

Resim 1. 
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-təlim sürecinde bilgisayar modelləşdirmədən kullanımının rolü, görevleri, yeri, süresi ve 

kullanım şekli düzgün belirlenmesi; 

-məzmun standartları ve beklenen öğrenme sonuçlarına uygun olan modelleşme programları 

seçildiğinde, çalışma yöntemleri ve biçimleri alternativliyi temin edildiğinde. 

ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI 

Çalışmanın aşağıdaki mantığa uygun üç aşamada yapılması nezerede tutulur: 

Birinci aşamada (2011-2013 yıllar) araştırmanın predimeti, amacı, görevleri ve varsayımı 

belirlenmiştir. Eğitim sürecinde bilgisayar modelləşməsindən kullanımının teorik esaslarını tespit 

etmek için felsefi, psikolojik-pedagojik bilimsel metodiki edebiyat analiz edildi. 

İkinci aşamada (2013-2015 yıllar) araştırma problemi ile ilgili yapılan deneysel çalışmanın 

sonucunda bilgisayar modelləşdirməsindən kullanımın ayrı ayrı metodiki meseleleri test edilmiştir 

[test edilmiştir]. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında (2015-2016 yıllar) pedagojik eksperimentin materyallerinin 

incelenmesi, analizi ve genelleme nezerede tutulur. 

Öğretici - düzenleyici deney sırasında öğrencilerin "Maddelerin ısı hareketi. İç enerji 

"konusuna ait biliklerinin 1.1 (Isıtma ve elektromanyetik (elektrik) olaylarını ve onların ve onların oluş 

sebebini yorumluyor), 1.3 (Isı akışı ve elektrik akımının mahiyetini yorumluyor) ve 1.5 (Isı akışı ve 

elektrik olaylarının qanunauyğunluqlarına ait topladığı bilgileri açıklama ediyor) standartlarına uygun 

aşağıdaki kavramların sahiplenme ve formasyon seviyesi test edilmiştir. 

1.4. molekül; 1.2. Isı hareketi; 1.3. sıcaklık; 1.4. Isı dengesi; 1.5. İç enerji. 

Bu kavramların her birini nitelendiren daha 5 element belirlenmiştir: kavramın özü; ait olduğu 

önemli olaylar; anlayışı konkretləşdirən miktar ve özellikleri; kemiyyetin matematiksel ifadesi, ölçü 

birimi ve tayini yöntemi; kemiyyetin pratikte kullanılması. 

Girilen konunun 1.2 (ısı ve elektromanyetik (elektrik) olaylarına ait meseleler kurar ve çözer) 

standardına uygun formasyon düzeyi aşağıdaki göre test edilmiştir. 

2.1. Isı olayları ve bunlarla ilgili konuların bilgisayarda açıklaması sırasında MKN-in 

hükümlerine dayanarak anlatmayı; 

2.2. Cismin sıcaktan genişlemesine ait meselelerin (kalite karakterli) kurulması ve çözümünde 

bilgisayar kullanmasını; 
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2.3. Cismin sıcaklığının moleküllerin hızından bağımlılığını çeşitli rejimde bilgisayarda tarif 

etmeyi; 

2.4. Maddenin çeşitli Agrega hallerinde difüzyon olayını çeşitli versiyonlarda bilgisayarla tarif 

etmeyi; 

2.5. Bilgisayardan kullanılarak ısı olaylarının canlandırılması, doğada tezahürü çeşitli 

teknolojik cihazlarla ve günlük uygulamalarına ait meseleler kurmayı ve çözmeyi. 

Bu becerilerin her birinin yerine getirilmesi ile ilgili 5 element (farklı) seçilmiştir. Bir okulun 

(Bakü 41 sayılı) deneysel ve kontrol gruplarında test görevleri temelinde bilgisayardan kullanılarak 

denetim yapıldı, sonuçları tablo 1'de yansımıştır. 

TABLO 1. 

Tahlilin 
unsurları 

Öğrencilerin Doğru cevapları 
Deneysel grup Kontrol grup 
öğrencilerin sayısı % öğrencilerin sayısı % 

1.1 21 87,5 20 84,6 
1.2 19 79,2 19 80,7 
1.3 17 70,9 17 65,4 
1.4 18 75,0 16 61,5 
1.5 20 83,3 17 65,4 
2.1 16 66,6 14 54,2 
2.2 15 62,5 13 50,0 
2.3 16 66,6 12 46,2 
2.4 14 58,1 13 50,0 
2.5 15 62,5 12 46,2 

 
Deneysel tercih etmenin nesnelliği için tüm tetkik olunan meselelerin tesislerinin ranqlarının 

sonuçlarına göre ranqların toplam aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 

𝑆 = �𝑅(𝑥𝑖)   (1)
𝑛

𝑖=1

 

Burada R (xi) - bakılan seçimin i - ci objesinin Ranqı, n ise keyfi seçimdəki nesnelerin 

sayısıdır. Yaptığımız eksperimentdə S = 624,5 olur. Kriter istatistiğinin fiyatı 

𝑇 = 𝑆 − 𝑛(𝑛+1)
2

   (2) 
formülü ile hesaplanır. 

𝑇 = 624,5 −
24 · 26

2
= 312,5 . 

Tablo 2'de (1) formülü temelinde kriter istatistikleri ve Ranq katsayıları gösterilmiştir. 
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        TABLO 2. 

Kriter 
istatistiğinin 
katsayısı, K 

Ranqın katsayısı, 
R 

Deneysel grub Kontrol grub 
öğrencilerin 
sayısı 

% öğrencilerin 
sayısı 

% 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

1 
2 
4 
7,5 
11,5 
18 
24,5 
30 
36 
42,5 

0 
0 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
5 

0 
0 
4 
7 
15 
15 
7 
11 
11 
21 

1 
2 
3 
1 
3 
4 
5 
2 
3 
4 

4 
7 
11 
4 
11 
15 
20 
7 
11 
15 

 
Tablo 2'nin analizi gösteriyor ki, puanı (katsayıları) yüksek olan öğrencilerin sayısı deneysel 

grupta, kontrol qrupdakına nispeten daha çoxdur.Göstəriciləri zayıf olan öğrencilerin sayısı ise 

deneysel grupta kontrol gruptaki öğrencilere oranla azdır. Fakat tablo sonuçları bizatihi güvenilirliği 

tam göstermiyor. Bunun için aşağıdaki gibi belirtilen sıfır varsayımın tekzip edilmesi gerekir: aynı 

olasılıkla kabul edilebilir, deneysel grubun öğrencilerinin bilgi ve becerileri kontrol grubun 

öğrencilerinden üstündür ve kontrol grubun öğrencilerinin göstergeleri de deneysel grubun 

şagirdlərinkindən yüksektir. Dolayısıyla α = 0,1 seviyesinde her iki grup öğrencilerinin bilgi ve 

becerileri aynı seviyededir. 

Alınan sonuçların doğruluğunu ispatlamak için kriteriyanın istatistiğinin kritik değerini 

dikkate almak gerekir. DüsturaΣK miktarını girerek onun hassasiyeti artırılır: 

𝑊𝛼 =
𝑛1 · 𝑛2

2
+ 𝜒𝛼�

𝑛1 · 𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
12

−�
𝑘3 − 𝑘

12
.   (3) 

Burada χα - normal dağıtın kavntili olup, kabul edilen α = 0,1 için 1,28-e eşittir; n1 ve n2 uygun 

tercihlerde elementlerin miktarıdır, k - ranqın aynı fiyatlara sahip sırasında sayıların sayısıdır [5]. 

𝑊𝛼 = 24 ·26
2

+ 1,28�24·26(24+26+1)
12

− 248 = 371,5. 
Karar verme kuralına göre sıfır hipotez kabul edilen fiyatın seviyesinde tekzib olunur. 

𝑇 > 𝑊1−𝛼(𝑊1−𝛼 = 𝑛1 · 𝑛2−𝑊𝛼).                (4) 
 

𝑊1−𝛼 = 24 · 26− 371,5 = 624 − 371,5 − 252,5 . 
252,5 <312,5 olduğundan güvenle diyebiliriz ki, pedagojik eksperimentin sonuçları işlenmiş 

bildirim almak öğrencilerin bilgi ve becerilerine olumlu etki gösterdiğini kanıtlıyor ve güvenilirliği 

oldukça yüksektir. 
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ARAŞTIRMANIN BILIMSEL YENILIĞI VE TEORIK ÖNEMI 

-təlim sürecinde FOQY içerik hattı ve standartlarının gerçekleştirilmesinde bilgisayar 

modellerinin imkanları çeşitli aspektlerden incelenmiştir: 

-kompüter modellerinden kullanıma konulan psikolojik pedagojik talepler sistematize ve 

esaslandırılmışdır: 

-8. Sınıfta ısı ve elektrik olaylarının öğrenilmesi sırasında FOQY içerik hattının standartları ve 

uygun öğrenme sonuçlarının gerçekleşmesine bilgisayar modellemesi bir metot olarak sistemli bir 

şekilde uygulanmıştır. 
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8. SINIFTA "MADDE VE ALAN, ETKİLEŞİM, İLİŞKİLİ SİSTEMLER" İÇERİK HATTININ 
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ÖZET 

Sorun çeşitli okul  uygulamalarında tespit edildi. Yapılan araştırma gösteriyor ki, bu alanda ayrı ayrı 
öğretmenlerin olumlu etkileri vardır. Ancak onların bilgisayar modelleme uygulaması ile yaptıkları konu 
anlatımları epizodik karakter taşımakta ve öğrenilen konuların açıklayıcı bir şekilde görselleşmesini sağlamak-
tadır. Öğretmenlerin bu meseleye yaklaşımı farklıdır ve çalışmalarında net bir metodik sistem yoktur.Bunları göz 
önünde bulundurarak araştırmanın amacını,8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik 
hattının (ünite) gerçekleşmesinde bilgisayar modellemesinin öğretici imkanlarını ortaya çıkarmak, bunun 
öğrencilerin fiziğe ilgilerine etkisini incelemek ve sorunun çözümünün bilimsel ve metodik bir sistem içerisinde 
bulunmasışeklinde belirttik. 

Araştırmanın hipotezi: 8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının gerçek-
leşmesinde bilgisayar modellemesi aşağıdaki şartlar dikkate alındığında daha etkili olarak kullanılabilir: 

- Maddenin yapısı, alanın özellikleri ve onları karakterize eden kavramların karşılıklı ilişkisini gösteren 
modelleştirici programlardan yararlanılmalı. 

- Uygun konuların öğretiminde bilgisayar modellemesinin rolü, yeri ve uygulama özellikleri göz önünde 
tutulmalı. 

- Bilimsel temellendirmede bilgisayar modellemesi metodik sistem esasında uygulanmalı. 

Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir: 

Birinci aşamada araştırmanın güncelliği esaslandırılır, nesne ve konu belirlenir, amaç ve görevleri, 
araştırmanın hipotezi belirlenir. Öğrenme sürecinde BİT (Bilgisayar ve informasya teknolojileri) kullanırken 
aynı zamanda bilgisayar modellemesinin öğretici imkanlarını tespit etmek için bilimsel-teorik ve psiko-
pedagojik terimler ve kavramlar analiz edildi. Bu doğrultuda öğretmen ve öğrencilerle anketler yapıldı. 

İkinci aşamada araştırma problemine ait gerekli malzeme toplanmış, onlar araştırılmış uygulamada 
kullanılacak duruma getirilmiş ve bilgisayar modellemesinin imkanları çeşitli okullarda test edilmiştir. 

Üçüncü aşamada deneysel çalışmanın sürdürülmesi, araştırma materyallerinin, kullanılan yöntem ve 
araçların belirlenmesi, pedagojik uygulamanın sonuçlarının işlenmesi ve özetleri öngörülüyor. 

Çalışmanın bilimsel yeniliği ve teorik önemi olarak aşağıdakileri sıralayabiliriz: 

- 8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattı, ana ve alt standartlarının uy-
gulanmasında bilgisayar modellermesinin rolü, yeri ve pedagojik imkanları karmaşık biçimde incelenmiş tir; 

- Isı ve elektromanyetik olaylarıdinamik şekilde öğrenmeye ve incelemeye imkan veren bilgisayar 
modellemesi hem önemli eğitim aracı, hem de evrensel bir öğrenme yöntemi olarak uygulanmıştır. 

mailto:osmanaydogan@gmail.com
mailto:abdurazzaqrr@gmail.com
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Anahtar kelimeler: Madde ve Alan, Araştırma, Bilgisayar Modellemesi, İçerik Hattı 

ABSTRACT 

The problem was found in the experiments of various schools. Research shows that there are positive 
effects of individual teachers in this area. However, their lectures which includecomputer modelling studies are 
carrying episodic character and these studies are providing a descriptive way to visualize the learned topics. 
Teachers have different approaches to this issue and they have no a clear methodical system in their workings. 
The aim of the research is defined asto uncover pedagogic possibilities of the computer models for realization of 
the contents of the line"Matter and field, interaction, related systems" in 8thgrades, and we said as the operation 
of the scientific education system that performs it. 

The hypothesis of the research: When the following conditions are implemented, Computer modelling 
can be used effective for realization the content of the line "Matter and field, interaction, related systems"  in 8th 
grades: 

- The computer modelling programmes should be used to demonstrate the structure of matter, 
specifications of field and the mutual relations of the concepts that characterize them; 

- Considering the role of computer modelling and application features for teachingthe appropriate 
topics; 

- Methodical system to be applied on the basis of scientific study by using computer modelling. 

The research was carried out in three stages: 

In the first phase the timeliness of the research is justified. The object and the subjectare defined, 
purpose, mission and assumptions are determined. When using ICT in the learning process, as well as to 
determine the possibilities of computer modelling scientific-theoretical and psycho-pedagogical literature were 
analysed. Teachers and students were polled in this direction. 

In the second phase;the needed materials forresearch were collected, they prepared for usingin the 
research and computer modelling exercise was tested in various school facilities. 

In the third phase;to sustain of experimental studies, to determine the research materials, methods and 
tools, the processing of the results and summaries of pedagogical experiment are envisioned. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study can be listed in the followings: 

- The role and pedagogical facilities of computer modelling were studied in complex forms for 
implementingthe main and sub-standards of "Matter and field, interaction, related systems" content line in the 
8th grades. 

-Computer modelling was applied as an important educational tool and a universal learning method that 
enable to learn and analyse the heat and electromagnetic phenomena in a dynamic way.  

Keyword: Matter and Field, Research, Computer Modelling, Content line 

 
 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

503  

GİRİŞ 

Bolonya Sözleşmesine katılan Azerbaycanda eğitimin tüm bileşenleri (ilkeleri, içeriği, yapısı, 

yöntemleri, organizasyon şekilleri, yönetim vb.) üzerinde ciddi değişiklikler oluşmaktadır. Eskiden 

eğitim branş odaklı karakteristik taşımakla birlikte öğrencilerin bilgilerinde teorik temel ve 

ansiklopedik bilgiler yoğunluk teşkil ediyordu. Şimdi eğitim öğrenci merkezli ve sonuca dayalı bir 

karakter almıştır. Bugün öğrencilerde hayata dönük bilgi ve pratik becerilerin oluşumuna önem verilir. 

Branş eğitimi sürecinde öğrencilerin elde ettiği bilgiler öncelikle belirlenmiş içerik standartları ve 

tahmini eğitim sonuçları için yeterlilik göstermektedir. Öğrencilerin modern bilimsel dünya görüşünün 

oluşumu, milli duygularının terbiye edilmesi, onlarda fiziksel düşüncenin gelişimi vb. meselelere 

"Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim" (Milli Müfredat) anlayışında büyükönem verilmektedir. 

Öğrencilerde bilimsel dünya görüşünün oluşumunda fizik branşı büyük rol oynamaktadır. Fiziğin 

öğretimi için belirlenen üç içerik hattından biri aynı zamanda hem felsefi hem de fiziksel karakterde 

olup, "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı systemler" olarak adlandırılır. İçerik hattı (ünite) 8.sınıfta 

aşağıdaki standartların gerçekleştirilmesini öngörüyor. Öğrenci: 

1. Madde formlarına dair bilgi ve beceriler sergiler. 

1.1. Maddeleri fiziksel özelliklerine göre ayırır. 

1.2. Maddelerin fiziksel özelliklerine ait problemler kurar ve çözer. 

1.3. Elektrik alanını karakterize eden fiziksel özellikleri izah edebilir. 

1.4. Elektrik alanına ilişkin problemler çözer. 

2. Doğadaki ilişkili sistemlerdeki etkileşimi kavradığını gösterir. 

2.1. Maddenin fiziksel hallerini; moleküllerin kuruluşu, hareketi ve karşılıklı etkileşimine göre 

ayırır. 

2.2. Doğadaki ilişkili sistemlerde elektriğin karşılıklı tesirinin rolunu anlatır. 

2.3. Isı akışı ve elektrik karşılıklı etkisine dair problemler kurar ve çözer [1, s.11]. 

Standartların gerçekleştirilmesine yardım eden 8. sınıf "Fizik" ders kitabı 2015 yılından 

itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ders kitabında konuların bazıları, örneğin, "Moleküllerin ısı 

hareketi İç enerji", "Isı olaylarında enerjinin korunumu kanunu", "Maddenin hallerinin değişmesi" ve 

"Isı motorları" konuları 2003-2014 yılları arasındaki ders kitabının içeriğine uygundur [2; 3]. Fakat 

geçmiş yılların ders kitabları öğretmen merkezli ve bilgi odaklı olduğu halde, son ders kitabı öğrenci 

merkezli ve pratik odaklı olup yaşamla sıkı bağlantılıdır. Resim 1-de bu ders kitaplarının aynı 

konularının kuruluş ve içeriklerinin farkları gösterilmiştir. Karşılaştırmalardan da görünüyor ki, yeni 

müfredata uygun yazılan ders kitabının pratik uygulamalar açısından önemi büyüktür. Çeşitli 

araştırmalar ve projelerle öğrencilerde pratik becerilerin aşılanması da uygulanabilmektedir. Buna 

rağmen, derslerin teşkilinde öğretmenler önemli sorunlarla karşılaşırlar. Öyle ki, konular ne kadar 

renkli resimlerle zenginleştirilmiş olsa da öğrenciler, çoğu zaman meydana gelen fiziksel süreç ve 
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olayları anlamakta zorlanırlar. Örneğin, şekilde gösterilen "Buhar trübünü" konusunda olduğu gibi. 

Öğrenciler buhar trübününün ve termik elektrik santralinin çalışma prensibini benimsemekte zorluk 

çekmektedirler. Bu sıkıntıyı gidermek için buharın iç enerjisinin trübünün mekanik enerjisine, 

mekanik enerjinin ise elektrik enerjisine dönüşüm mekanizmasının bilgisayarla yapılan bir modelleme 

(animasyon gibi) ile gösterilmesinin gerekliliği ortaya çıkar [2, 93-95]. Yapılan araştırmalardan 

saptandı ki, 8.sınıfta hem ısı, hem de elektromanyetik olaylardan bahseden konuların anlatımında, 

uygun fiziksel olayların pratik uygulamalarının bilgisayar modellemesi yöntemi ile izahı önemli bir rol 

teşkil etmektedir. 

 
 

"Buhar türbünü" konusu - "Fizik 8", Ders Kitabı. 2015 yılı 

"Dizel motorlar. Buhar türbünü" konusu - 

"Fi ik 8"  D  Ki b  2012  

Resim 1. 2015 ve 2012 yılı 

"Fizik 8" kitaplarının 
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PROBLEMİN DURUMU 

Sorun çeşitli okul (Bakü 254 saylı tam orta okulu, Slavyan Üniversitesi Okul Lisesi, "İstek" 

Lisesi) uygulamalarında tespit edildi.Yapılan araştırma gösteriyor ki, bu alanda ayrı ayrı öğretmenlerin 

olumlu etkileri vardır.Ancak onların bilgisayar modelleme uygulaması ile yaptıkları konu anlatımları 

epizodik karakter taşımakta ve öğrenilen konuların açıklayıcı bir şekilde görselleşmesini sağlamakta-

dır.Öğretmenlerin bu meseleye yaklaşımı farklıdır ve çalışmalarında net bir metodik sistem yoktur. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Çalışmanın amacı – 8.sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının 

(Ünite) gerçekleşmesinde bilgisayar modellemesinin öğretici imkanlarını ortaya çıkarmak, onun öğ-

rencilerin fiziğe ilgilerine etkisini incelemek ve sorunun çözümünün bilimsel ve metodik bir sistem 

içerisinde bulunması. Amaca ulaşmak için aşağıdaki araştırma görevleri uygulandı: 

1) Okulda fizik branşının eğitiminde bilgisayar modellemesinin mevcut durumu incelendi; 

2) Branş öğretmenlerinin tecrübesi incelendi; 

3) 8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının standartlarının ger-

çekleştirildiği uygun ders mevzuları belirlendi; 

4) 8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının gerçekleşmesinde 

bilgisayar modellemesinin öğretici imkanları tespit edildi; 

5) 8. sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının gerçekleşmesinde 

bilgisayar modellemesi kullanımının öğrencilerin derse ilgisine etkisi incelendi; 

6) Problemin çözümünün metodik sistemi kuruldu; 

7) Bu sistemin doğruluğu pedagojik uygulamada test edildi. 

 
ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI 

Araştırma üç aşamada yapıldı: 

Birinci aşamada (2013/2014 eğitim öğretim yılı) araştırmanın güncelliği esaslandırılır, nesne 

ve nesne ayarlanır, amaç ve görevleri, araştırmanın hipotezi belirlenir.Eğitim sürecinde bilgisayar 

modellemesinin öğretici imkanlarını tespit etmek için bilimsel-teorik ve psiko-pedagojik terimler ve 

kavramlar çözümlendi.Bu doğrultuda öğretmen ve öğrencilerle anketler yapıldı. 

İkinci aşamada (2014/2015 eğitim öğretim yılı) araştırma problemine ait gerekli malzemeler 

toplandı, onlar üzerinde çalışarak uygulamada kullanılacak duruma getirildi ve bilgisayar 

modellemesinin  imkanları çeşitli okullarda test edildi. 2. ve 3. resimlerde bilgisayar modellemesinin 

seri fragmanlarından örnekler verilmiştir. 2. resimde "Macromedia Flash 8.0 Professional" 

programında hazırlanmış dört silindirli içten yanmalı motorun yapı ve çalışma prensibi, 3. resimde"3D 
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Studio МАХ" programında hazırlanmış Germanyum atomlarının arasındaki Kovalent bağlar, Sodyum 

ve Klor atomları arasındaki kararlı iyonik bağların oluşum serisinin bölümleri gösterilmiştir[4]. 

 
 

 
 

Üçüncü aşamada (2015/2016 eğitim öğretim yılı) deneysel çalışma sürdürüldü, araştırma 

materialleri, kullanılan yöntem ve araçlar belirlendi. 8. sınıflar kontrol ve deney grupları olmak üzere 

ikiye ayrıldı. Kontrol sınıflarında dersler sadece geleneksel anlatım şekli ile anlatıldı.Deneysel 

sınıflarda ise öğrenciler ısı ve elektrik olaylarını bilgisayar modellemesi esasında öğrendiler.Pedagojik 

uygulamanın sonuçlarının doğruluğu matematiksel istatistiksel metotla yoklandı ve genelleştirildi [5]. 

Bu öğrenciler  fiziğe karşı ilgilerine ve seviyelerine göre beş gruba (sıfırıncı seviye, düşük seviye, orta 

seviye, orta seviyeden yüksek ve yüksek seviye) ayrıldı. 

Ge atomlarının Kovalent 
bağlantısı: 37 saniye  

Sodyum ve Klor atomlarının iyonik bağlantısı:  
1 dk. 16 saniye  

Resim 3. Kovalent ve İyonik bağların "3D Studio МАХ" programında Bilgisayar 
modellemesi 

I takt - soğurma 
yürüyüşü 

II takt - sıkma 
yürüyüşü 

III takt - yanma 
yürüyüşü 

IV takt –dışa atma 
yürüyüşü 

Aracın 4 taktlı yürüyüşe sahip motorunun kesiti 

Resim 2.İçten yanmalı motorun "Macromedia Flash 8.0 Professional" programında 
Bilgisayar modellemesi: Toplam 3 dakika. 
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I grup: Sıfırıncı seviye 

1. Öğrenciler fiziğin ilginç fen oldugunu ifade ediyor, geleneksel yöntemle kurulan derste 

aktivite göstermiyor, fakat etkin okuma ve yazıda, ayrıca bilimsel araştırma çalışmalarında hevesle 

katılıyorlar. 

2. Fiziksel olayların eğlenceli tarafına aşırı ilgi gösteriyor, fiziksel olay, kanun ve süreçlerin 

bilimsel teknik ilerlemenin (BTİ) çeşitli alanlarına uygulamalarını göremiyorlar. 

3. Hiçbir bağımsız yaratıcılık örneği göstermiyorlar. 

4. Fiziksel olayların sadece bilgisayar modellemeleri ile ilgileniyorlar. 

5. Ekstra kaynak kullanmıyorlar. 

II grup: Düşük seviye 

1. Öğrenciler fiziğidiğer branşlar gibi ilginç bulurlar, derste çok nadiren sorular sorarlar, 

geleneksel derste aktivite göstermez, fakat etkin okuma ve yazıda, ayrıca bilimsel araştırma 

çalışmalarına hevesle katılırlar. 

2. Fiziksel olayların sadece eğlence tarafına ilgi gösterirler. Fiziğin BTİ’de rolünü bilmiyor ve 

ilgi göstermiyorlar. 

3. Ferdiçalışmaları isteksiz yaparlar, problem çözümlerini sonuca kadar götüremezler. 

4. Fiziksel olayların sadece bilgisayar modellemeleri ile ilgileniyorlar. 

5. Ekstra kaynaklardanistifade etmiyorlar. 

III grup: orta seviye 

1. Öğrenciler fiziğin ilginç olduğunu belirtip, probleme ait sorular sorarlar, geleneksel derste 

aktivite göstermez, fakat etkin okuma ve yazıda, ayrıca bilimsel araştırma çalışmalarına hevesle 

katılıyorlar. 

2. Fiziksel olayların bilimsel izahına ilgi gösteriyor, fakat fiziksel kanunlarınBTİ’de rolünü ve 

önemini yeteri derecede hayal edemiyorlar. 

3. Ferdiçalışmaları isteksiz yerine getirir, sadece yorum niteliğindekiproblemlerinçözümüne 

ilgi gösterirler. 

4. Fiziksel olayların sadece bilgisayar modellemeleri ile ilgileniyorlar. 

5. Ekstra kaynak kullanmıyorlar. 

IV grup: orta seviyeden yüksek. 

1. Öğrenciler fiziğidigger branşlardan daha ilginç bulurlar, derslerde sorular sorar, hem 

geleneksel, hem de interaktif derslerde etkinlik gösterir, ancak ders dışıçalışmalara sadece öğretmen 

rica ettiğinde katılırlar. 

2. Fiziksel olaylar, uygulama ve kanunların bilimsel esaslarını kavramayı istiyorlar, fakat bu 

bilgilerin BTİ’nin çeşitli alanlarında uygulanmasında ne gibi rol oynadığını anlamakta zorlanırlar. 

3. Tek başına sonuçlar üretemiyor, verilmiş probleminçözümü için önerilen çeşitli soruları 

hevesle çözmeye çalışır, fakat karmaşık sorularınçözümünde sıkıntı çekiyorlar, ferdi faaliyete bazen 

eğilim gösteriyorlar. 
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4. Fiziksel etkinliklerin bilgisayar modellemeleri ile ilgileniyorlar. 

5. Ekstra kaynakları hevesle kullanıyorlar. 

V grup: Yüksek seviye. 

1. Öğrenciler fiziği en ilginç branş olarak görüyorlar. Her türlü ders ve ders dışıçalışmalarda 

aktif yer alıyor, probleminçözümüne dair sıkça sorular soruyorlar. 

2. Fiziksel süreç, olay ve kanunların bilimsel esaslarını öğrenmeye can atıyor, bu bilgilerin 

bilim, teknoloji ve üretimin hangi alanlarında önemli rol oynadığını idrak ediyorlar. 

3. Ferdiçalışmaları büyük hevesle yerine getirmektedirler. 

4. Ferdi olarak kendisini eğitmeye can atıyor, Fiziksel olayları bilgisayar modellemesi bazında 

öğrenmeyi ve elektronik sunumlar hazırlamayı seviyorlar. 

5. Ekstra kaynakları hevesle kullanmayı seviyorlar. 

Bu seviyeler 50 puanlı kriter ile değerlendirilmiştir: Sıfırıncı seviye -10 puan; düşük seviye 

10,1–20 puan; orta seviye 20,1–30 puan; ortadan yüksek 30,1–40 puan; yüksek seviye 40,1–50 puan. 

Daha sonra, öğrencilerin fiziği öğrenme isteklerinin gelişme dinamiğinin ortalama değeriaşagıdaki 

eşitlik yoluyla hesaplanmıştır: 

N

K
K

n

i
i∑

== 1 .                                        (1) 

Burada N- öğrencilerin sayısı, K- öğrencilerin fiziği öğrenme isteklerinin dinamiğinin 

yüzdelik katsayısı. Daha sonra «T» istatistiksel büyüklük aşağıdaki ifade ile belirlendi: 
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Burada 1n  ve 2n  uygun olarak, deneysel ve kontrol sınıflarındakiöğrencilerin sayısı, iO1 ve iO2  

uygun olarak, fiziğe ilginini düzeyde gelişmiş deneysel ve kontrol sınıf öğrencilerinin sayısıdır. 

Böylece, bu ifadeyi 5 seviyeli sistem için alırız: 
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Uygulamanın sonunda alınan sonuçlar (3) ifadesine göre hesaplandı ve tablo 1 

degenelleştirildi. 
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Tablo 1. Pedagojikuygulamada alınan sonuçlar 
A

şa
m

al
ar

 

Sınıf 
Ö

ğr
en

ci
le

rin
 s

ay
ıs

ı 

Fizik öğrenme isteğinin gelişme düzeyi 

К 
(%-le) 

Sıfırıncı Düşük Orta 
Ortadan 
yüksek 

Yüksek 

%-le I %-le II %-le III %-le IV %-le V 

I 

8.
 sı

nı
f 

Е 65 7,37 5 38,95 25 31,58 21 19,0 12 3,10 2 53,68 

К 66 6,88 5 39,68 26 30,69 20 19,58 13 3,17 1 53,44 

II 
Е 67 5,26 4 40,0 27 32,64 22 16,84 11 5,26 3 54,73 

К 65 5,82 4 42,86 28 35,45 23 14,29 9 1,58 1 51,33 

III 
Е 66 1,58 1 36,42 24 27,20 18 28,80 19 6,00 4 60,53 

К 64 6,30 4 43,70 28 36,00 23 14,00 9 0 0 50,00 

 
Deneysel ve kontrol sınıflarında alınan bu sonuçlar Grafik 1’de yansıtılmıştır. 

 

 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
.26,105,43340

4224
1

4
464066

919
1964966

2318
18642366

2428
24642866

14
164466

6466
1

22

222

=⋅=



















⋅−⋅
+

+
⋅−⋅

+

+
+

⋅−⋅
+

+
⋅−⋅

+
+

⋅−⋅

⋅
⋅

=sonT

 

 
 

Grafik 1 

I Aşama II Aşama III Aşama Aşamalar 
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Tablo 1  sonuçlarına göre pedagojik uygulamanın ilk aşaması için: 
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Böylece pedagojik uygulamanın sonuçlarına göre başson TT > oolmuştur.Bu demektir ki, 8. 

sınıfta "Madde ve alan, etkileşim, bağlantılı sistemler" içerik hattının gerçekleşmesinde bilgisayar 

modellemesinin  kullanılmasının,ders materyallerinin kolay kavranılmasına ve öğrencilerinbranşa 

ilgilerinin yükselmesine olumlu etkisi vardır: deneysel sınıflarda "Orta", "Ortadan yüksek" ve 

"yüksek"düzeyinde öğrencilerin sayısında artış tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Oyunlaştırma; oyunsal düşünme, estetik ve oyun mekaniklerinin, bireylerin öğrenmelerini çeşitli 
yollardan desteklemek amacıyla,  normalde oyunsal olmayan durumlarda kullanılması olarak ifade edilmektedir. 
Bir başka tanıma göre ise oyunlaştırma, öğrenme ortamları için ‘’oyunsu deneyimler’’ yaratma sürecidir. Bu 
çalışma, eğitsel ortamlarda giderek yaygınlaşan oyunlaştırma yaklaşımına ilişkin sistematik bir literatür 
haritalama çalışmasıdır. Sistematik literatür haritalama tekniği, yayınlanmış bilimsel çalışmaların, önceden 
belirlenen kriterler doğrultusunda, kategorik olarak incelenmesine olanak sağlar. Araştırma kapsamında tarih 
kısıtlamasına gidilmeksizin, Google Scholar, ERIC, DOAJ, SCOPUS ScienceDirect, ResearchGate 
veritabanlarında bulunan eğitsel oyunlaştırma çalışmaları taranmıştır. Bulunan çalışmalardan tekrarlı olanlar 
belirlenmiş, tam anlamıyla konuyla ilgisi olmayan çalışmalar analize dahil edilmemiştir. Bununla beraber, 
sadece uzman değerlendirilmesine sunulmuş olan çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Analizler önceden 
belirlenmiş olan  kategorilere göre yapılmıştır. Bunlar; oyun mekanikleri, estetik/tasarım, kullanılan değişkenler, 
kuramsal altyapı, ortam, araç, oyunlaştırmaya ilişkin eylemin türü (fiziksel, düşünsel), bağlam ve hedef kitle 
kategorileridir. Çalışma sonucunda, eğitimde kullanılan oyunlaştırma eğilimlerine ilişkin çeşitli veriler görsel 
olarak ortaya konulacaktır. Bununla beraber çalışmanın sonucunda, oyunlaştırmanın birçok kuram ve modelden 
beslenebilen karmaşık bir yapı olduğu, bireysel ve kültürel farklılıklardan etkilenebileceği ortaya konulmuştur. 
Çalışmanın, gelecekte konuyla ilgili çalışacak  araştırmacılar için bir öngörü sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, sistematik literatür haritalama, oyun mekanikleri, oyunsal düşünme 

ABSTRACT 

Gamification is the use of game thinking, aesthtetics and game mechanics in a normally non-game 
contexts to promote learners for several ways. According to another definition, gamification is a process of 
creating gamified experiences for learning environments. This study is a systematic literature mapping research 
about gamification which gradually becomes popular in educational settings. Systematic literature mapping 
studies enable categorical screening for published research according to predetermined criterias. As a part of this 
study, educational gamification research were scanned in Google Scholar, ERIC, DOAJ, SCOPUS 
ScienceDirect, and ResearchGate databases without the restriction of research date. Repetitive and irrelevant 
research were determined and excluded from the analysis.In addition to this exclusion, studies which is peer 
reviewed and evaluated by experts included to analysis. Analysis were made in terms of pre defined categories. 
These categories are;game mechanics, aesthetics/design, variables used, theoretical framework, environment, 
tools used, , type of gamification activity (physical,spiritual), context and target audience. In the conclusion 
section of the study,  gamification trends in educational settings was found out and presented with visuals. 
According to study it is revealed that gamification has a complicated structure composed of different theory and 
models and it can be effected by individual and cultural differences. This study is thought to be a foresight study 
for reseaechers who study gamification in education.  

Keywords: Gamification, systematic literature mapping, game mechanics, gamified thinking 
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GİRİŞ 

Oyun, içerdiği kurallarla amaca ulaşmayı zorlaştırır. Bu özelliği nedeniyle, öğrenenlerin 

problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesini destekler (MacGonigal 2011, Ferrara 

2012). Eğlenerek, deneyimleyerek kalıcı verimli bir öğrenme sağlar. Oyunlar insan doğasının bir 

parçası ve gereğidir. Bu bağlamda öğrenmede doğal ve etkili bir eylem olan oyun oynama, öğrenme-

öğretme süreçlerinin verimliliği ve etkililiği için kullanılabilir. Ancak eğitsel oyun tasarlama maliyetli 

ve zordur. Bu noktada öğrenme-öğretme süreçlerinin oyun benzeri yapılara büründürülmesi, oyun 

tasarlamanın güçlüklerini gidererek istenen öğrenme ortamlara ulaşılmasına katkıda bulunabilir. 

Literatürde oyunlaştırma (gamification) olarak bilinen bu yaklaşım, çalışmasının konusunu 

oluşturmaktadır. 

Oyunlaştırma; oyunsal düşünme, estetik ve oyun mekaniklerinin, bireylerin motivasyonlarını 

ve adanmışlık sağlamak yoluyla ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla,  oyunsal olmayan bir 

durumda kullanılmasıdır (Kapp,2012). Bir başka tanıma göre ise oyunlaştırma, öğrenme ortamları için 

‘’oyunsu deneyimler’’ yaratma sürecidir (Koivisto ve Hamari, 2014). Werbach’a (2013) göre ise 

oyunlaştırma, oyunsal düşünme felsefesinin önceden planlanmış bir yaklaşımla, oyun mekanikleri de 

kullanılarak öğrenmeye entegre edilmesi ile sağlanır (Werbach, 2013).  

Oyunlaştırma, oyun tabanlı öğrenme ile benzer öğeler içermesine karşın tamamen farklı 

yaklaşımlardır. Bir öğrenme ortamında ödül, rozet, puan gibi oyun mekaniklerinin kullanılması 

oyunlaştırma gerçekleştirildiğini anlamına gelmez. Oyun tabanlı öğrenme, öğrenme-öğretme 

eylemlerinin bir oyun aracılığıyla gerçekleştirilmesi’’ (Kirriemuir ve McFarlane, 2004) olarak 

tanımlanmaktadır. Oyunlaştırmanın öncelikli hedefi eğlencedir. Ancak oyun tabanlı öğrenmede 

önceden tanımlanmış öğrenme hedefleri vardır. Eğlence ikinci plandadır. 

Oyunlaştırmanın bileşenleri Kapp (2012) tarafından oyun mekanikleri, estetik/tasarım ve 

oyunsal düşünme olarak ortaya konulmuştur.  

Oyun Mekanikleri : Oyunların, oyunsal süreç için çeşitli fonksiyonları olan bileşenleridir 

(Zichermann ve Cunningham, 2011; Deterding, 2012; Kapp,2012). 

 Puanlar Ödüller 

 Sosyal alanlar 

 Alışveriş 

 Sanal eşyalar 

 Takımlar 

 Avatarlar 

 Seviyeler 

 Liderlik cetveli 

 Rozetler 

 Meydan okuma  

 İstek (quests) 

 Geribildirim 
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Tasarım- Estetik : İyi bir kurgu, görsellik veya oyuncuların hissi deneyimleriyle test edilmiş 

bir süreç, oyunlaştırma için önemli bir unsurdur. Süreç esnasında oyuncuların ne hissettiğiyle ilgilenir. 

 Görsel tasarım 

 Hikaye 

 İlişkiler 

 Duygular 

 İlerleyiş vb. 

 
Oyunsal Düşünme : Oyunlaştırmanın en önemli unsurudur. Günlük veya dönemsel yaşam 

deneyimlerini yarışma, keşif, senaryolaştırma veya işbirliğine dayalı eylemlere dönüştürmeye dayalı 

felsefe-düşünme biçimidir. 

Literatürde kabul görmüş bir diğer model ise Werbach tarafından (2013) ortaya konulmuştur. 

Buna göre oyunlaştırma dinamikler, bileşenler ve mekaniklerin uygun şekilde bir araya gelmesiyle 

oluşur. Werbach’ ın modelinde dinamikler oyunun hikayesi, kuralları, etkileşim örgüsü ve genel 

çerçevesini oluşturan unsurlardır. Bileşenler, oyun içerisinde kullanıcının etkileşim yaşadığı 

parçalardır. Rozetler, ilerleme barları, oyun içi eşyalar, puanlar, görevler, liderlik tablosu vb. bunlar 

arasındadır.  Mekanikler ise oyun bileşenlerinin etkin olmasını sağlayan işleyişi ifade eder. Puan 

kazanma, yarışma, meydan okuma, gerbildirim, şans, ödül çeşitli mekanikler arasındadır 

(Werbach,2013). Bu çalışmada literatürde belirlenen kategoriler Kapp’ ın (2012) yaklaşımının 

çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Oyunlaştırmanın pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında;  

 el-göz koordinasyonu gelişimi 

 problem çözme becerisi kazandırılması 

 üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi 

 empati öğretimi 

 öğrenenleri bir amaç uğrunda bir araya getirme 

 bireylerin kilo vermesine yardımcı olma 

 fiziksel terapiler, sosyal davranışların geliştirilmesi 

 askeri becerilerin eğitimi 

 performans ölçme…vb 

YÖNTEM 

Bu çalışma, eğitsel ortamlarda giderek yaygınlaşan oyunlaştırma yaklaşımına ilişkin 

sistematik bir alanyazın haritalama/işaretleme çalışmasıdır. Çalışmayla beraber oyunlaştırma 
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yaklaşımına ilişkin alanyazınla ilgili bir öngörü oluşturulması ve elde edilen verilerin görsel olarak 

sunulması amaçlanmıştır. Sistematik alanyazın haritalama tekniği, yayınlanmış bilimsel çalışmaların, 

önceden belirlenen kriterler doğrultusunda, kategorik olarak incelenmesine olanak sağlar. Böylelikle 

ilgili araştırma konusunda genel bir görüş ve öngörü sağlayabilir (Dicheva, Dichev, Agre ve 

Angelova, 2015) 

Sistematik haritalama çalışmaları  sınıflandırma mantığıyla gerçekleştirilir ve belirli bir 

konuyla ilgili alanyazını istenen ölçütler doğrultusunda görsel bir özet olarak sunabilir.  

Sistematik haritalama çalışmaları, diğer sistematik inceleme çalışmalarına benzemekle birlikte 

daha geniş inceleme kriteri sunabilir. Çünkü amaç belirli bir konudaki araştırma sonuçlarını 

sentezlemek değil, özetlemektir. 

Araştırma kapsamında tarih kısıtlamasına gidilmeksizin, 

• Google Scholar,  

• ERIC,  

• DOAJ,  

• SCOPUS  

• ResearchGate 

• Science Direct 

veritabanlarında bulunan eğitsel oyunlaştırma çalışmaları taranmıştır. Bununla beraber, sadece 

uzman değerlendirilmesine sunulmuş olan çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Analizler 

önceden belirlenmiş olan  kategorilere göre yapılmıştır.  

Araştırma bağlamında belirtilen veritabanlarında öncelikle gamification taraması sonrasında 

sonuçlar içerisinde education taraması veya ‘’gamification & education’’ sorgulamaları 

gerçekleştirilmiştir.  Aramalar çalışmaların başlık, özet ve anahtar kelimelerinde gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen çalışmaların öncelikle özet bölümleri incelenmiş, arama sonuçlarında çıksa da 

eğitim ile doğrudan ilgili olmayan çalışmalar elenmiştir. Bununla beraber oyunlaştırma ile ilgili 

gerçekleştirilmiş yalnızca araştırma makaleleri incelenmiştir (Sadece İngilizce veya Türkçe yayınlar 

incelenmiştir). Gerçekleştirilen veritabanı sorgularından sonra birçok çalışmanın araştırma kapsamına 

dahil edilmemesinin nedenleri; 

• Çalışmaların; tez, alanyazın derlemeleri, bildiri, kitap bölümü, editöryel yazı, poster ve 

özel söyleşi gibi türlerde olması 
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• Oyunlaştırmanın farklı alanlarda farklı kavram veya eylemleri anlatması (tiyatro, 

sinema, sahne sanatları, zooloji vb) 

• Oyunlaştırmanın oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı ile aynı yaklaşım olarak 

değerlendirilmesi 

• Bir yayının birden fazla veri tabanında indekslenirken küçük imla hataları sonucu 

farklı yayınlarmış gibi gözükmesi 

Araştırma sonuçları kullanılan veri tabanlarının içerikleriyle sınırlıdır. Google Scholar’ da 

gerçekleştirilen arama yalnızca çalışmaların başlıkları düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

Türkçe ve İngilizce dilleri ile sınırlıdır. Yalnızca araştırma makaleleri incelemeye dahil edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. İncelenen Yayın Sayıları 

 

Literatür taramasının birinci aşamasında belirlenen ölçütlere göre çalışmalar incelenmiş, 

eğitim bağlamları ile ilgili olmayan çalışmalar elenmiştir. İkinci aşamada ise toplam 123 çalışma 

araştırmaya dahil edilmiştir. 

Şekil 1. Yıllara Göre Yayın Sayıları 

 

2 7 10 
20 

29 
38 

17 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  

 Aşama 1 Aşama 2 
Veritabanı n n 
ERIC 30 6 
Science Direct 102 47 
SCOPUS 222 25 
Research Gate 82 22 
DOAJ 25 12 
Google Scholar 180 11 
Toplam 641 123 
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Yıllara göre oyunlaştırma ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, ‘oyunlaştırma’ 

çalışmalarının sayısının hızla arttığı görülmektedir. Bu artış eğilimi oyun felsefesiyle öğrenmenin ve 

oyunsal yaklaşımın bilim insanlarınca önemli görüldüğünü ortaya koymaktadır. Türkiye kaynaklı 

2014 ve 2016 yıllarında yayınlanmış 2 araştırma makalesi bulunmaktadır. Diğer Türkiye kaynaklı 

yayınlar alanyazın derleme çalışmalarıdır. 

Tablo 2. Kullanılan Değişkenler 

Bağımlı Değişkenler n % Bağımsız Değişkenler n % 

İçsel motivasyon 39 20,74 Puanlar 22 19,47 

Derse/konuya adanmışlık 30 15,96 Rozetler 22 19,47 

Dışsal motivasyon  24 12,77 Oyunlaştırılmış öğrenme ortamı 20 17,70 

Akademik başarı 20 10,64 Lider sıralaması 20 17,70 

Derse ilgi  15 7,98 Oyun ortamı 11 9,73 

Sosyal Katılım 13 6,91 Estetik/Tasarım 5 4,42 

Memnuniyet  11 5,85 Sınıf düzeyi 4 3,54 

Sosyal bulunuşluk 5 2,66 Cinsiyet 4 3,54 

Derse katılım 5 2,66 Geribildirim 4 3,54 

Çaba 4 2,13 Sanal eşya 4 3,54 

Öz yeterlilik 4 2,13 Seviye 3 2,65 

Tutum 3 1,60 Avatar 3 2,65 

Dikkat   3 1,60 Yaş 3 2,65 

Tutum  3 1,60 Öğrenme Stili 3 2,65 

Problem çözme becerisi 3 1,60 Hedef yönelimi 2 1,77 

Algı 2 1,06 Oyun oynama sıklığı 1 0,88 

Sağlıklı beslenme 2 1,06 Akran etkisi 1 0,88 

Test performansı 1 0,53 Oyuncu türleri 1 0,88 

Kullanıcı deneyimi 1 0,53 Kişilik türü 1 0,88 

Toplam 188 100 Görev performansı 1 0,88 

      Toplam 135  100 

 

Araştırmalarda kullanılan değişkenler incelendiğinde oyunlaştırma alanında öne çıkan bazı 

model ve çerçevelerin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkililiklerinin denendiği göze çarpmaktadır. Bu 

bağlamda oyunlaştırma yaklaşımının unsurları üzerinde tam olarak uzlaşılamadığı söylenebilir.  
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Şekil 2. Kullanılan Oyun Mekaniklerinin Dağılımı 

 

Araştırmalarda kullanılan oyun mekanikleri incelendiğinde rozet, puan, lider panosu ve seviye 

öğelerinin diğerlerine oranla daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu durum bu öğelerin özellikle 

eğitsel ortamlarda daha güdüleyici olabileceğini düşündürmektedir. 

Tablo 3. Estetik/Tasarım Öğeleri 

Tasarıma İlişkin Konular n 

Seçme Özgürlüğü 15 

Arayüz Tasarımı 17 
Arttırılmış Etkileşimlilik 20 

Sosyal Ağ Entegrasyonu 9 

Kişiselleştirme 11 
Yeni Başlayanlar için Tanıtım 15 

İlgi Çekici İlerleyiş/Senaryo 17 

Kısıtlamalar 8 
Kullanım Kolaylığı 5 
Kolay Anlaşılabilir Yönergeler 5 

 

Estetik ve tasarıma uygun konular incelendiğinde oyunlaştırma tasarımı yapılırken dikkat 

edilmesi gereken birçok nokta olduğu göze çarpmaktadır. İlgi çekici ilerleyiş, etkileşimlilik gibi 

unsurlar  öne çıkarken, arayüz tasarımı oyunlaştırılmış yazılım veya programlar için önemli 

gözükmektedir. 
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Şekil 3. Kullanılan Kuramsal Çerçeveler 

 

Çalışmalarda kullanılan kuramsal çerçeveler incelendiğinde, oyunlaştırma yaklaşımının 

unsurlarının nasıl çalıştığını gözlemlemek için işe koşulmuş MDA (mechanics-dynamics- aesthetics) 

çerçevesi ile motivasyon tabanlı yaklaşımlar olarak değerlendirilebilecek flow kuramı, ARCS-V 

kuramı ve yine motivasyon boyutu da olan öz kararlılık kuramlarının fazlaca kullanıldığı gözlenmiştir. 

Bu bağlamda, oyunlaştırma yaklaşımının en önemli odaklarından birinin öğrenen motivasyonlarına 

yönelik olduğu söylenebilir. Ancak kuramsal çerçeveler, oyunlaştırmanın öğrenmeyle ilgili birçok 

davranış değişkenine de etki edebilme potansiyeli olduğunu yansıtmaktadır. 

Tablo 4. Hedef Kitle 

HEDEF KİTLE n % 
Lisans 31 34,83 
Sağlık Çalışanları 20 22,47 
Özel Sektör Çalışanları 10 11,24 
K-12 9 10,11 
Okul Öncesi 9 10,11 
MOOC alanlar 5 5,62 
Lisansüstü  4 4,49 
Akademisyenler 1 1,12 
TOPLAM 89 100 

 

Hedef kitle kategorisine ait bulgular oyunlaştırmanın her yaştan öğrenene uygulanabildiğini 

ancak ağırlıklı olarak lisans düzeyinde çalışmalar yapıldığını göstermektedir. Bununla beraber sağlık 

çalışanlarını hedef alan uygulamalar, yoğun stres altında çalışan bu grubun oyunlaştırmanın eğlenceli 

yönü ile daha kolay öğrenebilmelerine ve motive edilebilmelerine olanak sağlayabilir. 
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Şekil 4. Öğrenme Ortamı 

 

Öğrenme ortamı ile ilgili bulgulara göre oyunlaştırma yaklaşımı örgün ve harmanlanmış 

öğrenmede çevrimiçi ders ve kitlesel açık çevrimiçi derslere oranla daha fazla çalışılmıştır. Ancak 

kategoriler arasında belirtilmese de çevrimiçi ortamlarda oyunlaştırma yaklaşımı ile ilgili çalışmalar 

artış eğilimindedir. 

Şekil 5. Kullanılan Araçlar 

 

Oyunlaştırma yaklaşımı uygulanırken öğrenme yönetim sistemleri (LMS) sıklıkla 

kullanılmıştır. LMS lerin modüler ve kolay adapte edilebilen esnek yapısı bu durumun sebepleri 
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arasında gösterilebilir. Oyunlaştırmanın kullanılan araçlar itibariyle çevrimiçi ortamlar için de uygun 

bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Şekil 6. Araştırma Alanı 

 

 

Öğrenme alanı ile ilgili bulgular, oyunlaştırmanın birçok alanda birçok duruma 

uygulanabilecek ve öğrenmeyi geliştirebilecek yapıda  olduğunu göstermektedir. Buradan yola çıkarak 

insanın olduğu her durumda oyun kavramının öğrenme açısından önemli görüldüğü söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sistematik literatür haritalama çalışmaları yeni sayılabilecek  araştırma konularıyla ilgili 

verilerin kategorilendirilerek, o konuya daha geniş perspektiften bakılabilmesine olanak sağlar. 

Oyunlaştırma, insan doğasında bulunan oyun duygusunu harekete geçirerek, insanın daha etkili 

öğrenme deneyimi yaşamasında önemli yaklaşımlardan biri olarak görülebilir (Zichermann ve 

Cunningham,2011;Kapp,2012; Werbach,2013; Marczewski,2013; Koivisto ve Hamari,2014). 

Oyunlaştırmada, oyunlaştırma tasarımcılarının ve öğrenme tasarımcılarının dikkate alması 

gereken noktalar bulunmaktadır. Oyunlaştırma çalışmaları arasında henüz uzlaşılamamış kısımlar 

olmakla birlikte (genel yapı, bileşenler, mekanikler, dinamikler..vb) bu çalışmayla beraber bu 

noktalara da değinilmeye çalışılmıştır. Oyunlaştırma ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından 

gerçekleştirilmiş olan literatür taramaları ile sistematik literatür haritalama çalışmaları bulunmaktadır 

(Simone de Sousa Borges, Durelli, Reis ve Isotani, 2014; Hamari, Koivisto ve Sarsa,2014; 

Karataş,2014; Dicheva,  Dichev, Agre ve Angelova,2015). Bu açıdan bakıldığında bu çalışma 
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yapılmış benzer çalışmaların güncellenmesi anlamında önemli olup, oyunlaştırma alanında çalışacak 

araştırmacılara öngörü sağlayabilecektir. 

Başarılı bir öğrenme, motive olmuş bir öğrenenle sağlanabilir. Ancak öğrenenler tarafından 

öğrenilmesi gereken içeriğin birçoğunun, öğrenen motivasyonunu sağlama konusunda yetersiz olduğu 

söylenebilir. Oyunlaştırma yaklaşımı ise doğru bir strateji ile buna çözüm sunabilir. Bu bağlamda kilit 

nokta, bu stratejilerin sistematik olarak ortaya konulabilmesidir. Çalışmayla birlikte oyunlaştırmanın 

doğru tasarımlanması ve öğrenme süreçlerinde uygun entegrasyonu için literatürce önemli gözüken 

bazı noktalar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmayla birlikte, iyi düşünülmüş, özenli tasarlanmış bir oyunlaştırma sürecinin etkili 

öğrenmede önemli bir araç olabileceği ancak oyunlaştırma alanıyla ilgili daha fazla gözlemsel ve 

deneyimsel çalışma yapılması gerekliliği söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adayı olan öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımındaki 
yeterliliklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilik Testi sonucunda 
toplanan verilerle, toplam 468 öğretmen adayının teknoloji, internet, kelime işlem, hesap çizelge, sunum, eğitsel 
yazılım, sosyal medya ve donanım yeterlilikleri belirlenmiş ve çeşitli bağımsız değişkenler açısından 
incelenmiştir. Öğretmen adaylarının eğitim fakültesi öğrencisi veya pedagojik formasyon öğrencisi olma 
durumu, sınıfları, cinsiyetleri ve okudukları bölüm türleri bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Genel tarama 
modeline göre yapılan bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı 
olarak kullanılan Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilik Testi 2008 yılında hazırlandığından testteki bir kısım 
maddeler uzman görüşü doğrultusunda günümüz ihtiyaçlarına göre güncellenmiş ve testin ilk halinde olmayan 
sosyal medya ve donanım bilgisi boyutları da teste eklenmiştir. Çalışmanın sonucunda cinsiyet değişkeni 
açısından hesap çizelge, eğitsel yazılım ve donanım boyutlarında anlamlı farklılıklarla karşılaşılmıştır. Yine aynı 
şekilde bölüm türü değişkeni ile yapılan analizde hesap çizelge, eğitsel yazılım ve donanım boyutlarında anlamlı 
farklılıklarla karşılaşılmıştır. Sınıf değişkeninde ise sadece eğitsel yazılım boyutunda anlamlı farklılıkla 
karşılaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yeterlilikleri, Öğretmen Adayları, Bilgi İletişim Teknolojileri, Bilgi 
İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri 

ABSTRACT 

The aim of this study was to identify prospective teachers’ competencies in using information and 
communication technologies. For this purpose, information and communication technologies proficiency test 
was given to 468 prospective teachers. Participants’ competencies of internet, word processing, spreadsheets, 
presentations, educational software, and a variety of social media and hardware knowledge were identified and 
examined according to numerous independent variables including the program enrolled, class, gender, and 
major. Research methodology followed general survey model and the study was carried out in 2014-2015 school 
year. Data gathering instrument was revised by expert opinions in order to accommodate and include most recent 
developments in information and technologies. Additionally, social media and hardware dimensions were added 
to the instrument. According to results of the study, spreadsheet, educational software, and hardware 
competencies of prospective teachers showed statistically significant differences across gender and majors. Only 
educational software competency was statistically significant across classes. The findings obtained in this study 
are interpreted and numerous suggestions are provided. 

Keywords: Öğretmen Yeterlilikleri, Öğretmen Adayları, Bilgi İletişim Teknolojileri, Bilgi İletişim 
Teknolojileri Yeterlilikleri 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüz insanının kültür, finans, medya ve teknoloji başta olmak üzere daha birçok alanda 

okuryazar olması onu, bulunduğu kültür ve toplum içerisinde ayrıcalıklı bir konuma yükseltmektedir. 

Geleceği inşa edecek ve bulunduğu toplumun ilerlemesini sağlayacak olan öğretmenlerin de başta 

bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere adı geçen bu okuryazarlık türlerinden geri kalması 

düşünülemez. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim işinde vazgeçilmez araçlar haline 

gelmiş (Kirschner ve Selinger, 2003) olmaları bu teknolojilerin eğitim sistemlerinde tam anlamıyla 

kullanılabilmesi için nitelikli öğretmene ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş ve eğitimle ilgilenenlerin 

alanları ile teknolojiyi entegre etmelerine gereksinim duydurtmuştur. (Akkoyunlu, 2002). Toplumların 

gelişiminde yeterli sayı ve nitelikte insan gücü gerekmekte olup, bu niteliklerin de başta bilgi iletişim 

teknolojilerinde yeterlilik olmak üzere çağın önemli okuryazarlıklarına sahip olunması gerektiği 

vurgulanmıştır (Akpınar, 2003; Prevenzo, Brett ve McCloskey, 2005). Bu niteliklerden yoksun olmak, 

bilgiye uzak kalmak anlamına gelmektedir. Öğretmenlerin bilgisayarı kullanma konusunda 

becerilerinin geliştirilmesi gerektiği gibi bilgisayarı eğitimde kullanmayı tercih etme olasılıklarının 

artırılması çok önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken gerekli bir konudur. Öğretmen eğitimi 

programlarında yetiştirilmekte olan geleceğin öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

anlamlı, doğru ve gerekli olduğunu kavramalarını hedeflemek de ayrıca önemlidir (Şahin, 2003). 

Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin istenilen düzeyde 

olmaması araştırmacılar tarafından farklı boyutlarla gerekçelendirilmiştir. Öğretmen yetiştiren 

kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli sayıda derslerin bulunmaması, var olan 

derslerin de bu amaca yönelik olmaması (Gökdaş, 1998; Gündüz ve Odabaşı, 2004), öğretmen 

adaylarının ilgili dersleri almalarına karşın mesleki hayatlarında bilgisayar destekli uygulamalar 

yapamamaları (Akdeniz ve Alev, 1999) ve öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin orta ve 

ortanın altında olması (Namlu ve Ceyhan, 2002), bu duruma sebep olan birkaç unsur olarak 

belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin istenilen düzeye 

çıkarmak için de çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Özellikle hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim bu 

yeterliliğin istenilen düzeye çıkartılması için önerilmektedir (Parker, 1997; Percival ve Ellington, 

1988). Öğretmen yetiştiren kurumlardaki derslerde tercih edilen öğretim yaklaşımları ve kullanılan 

teknolojiler önemli bir model oluşturmaktadır (Parker, 1997). Bu nedenle öğretmen yetiştirme 

programlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik planlar gözden geçirilmeli ve 

bu programlardaki nihai amaç bu niteliklerle donanmış öğretmen adaylarını yetiştirmek olmalıdır 

(Parker, 1997). Bu bağlamda öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki 

yeterliliklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanında ne kadar yeterli olduklarını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç 

kapsamında “henüz öğretmen unvanını almamış olan eğitim fakültesi öğrencilerinin ve eğitim 
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fakültelerinde verilmekte olan pedagojik formasyon programlarına kayıtlı formasyon öğrencilerinin 

bilgi ve iletişim alanındaki yeterlilikleri ne seviyededir?” ve “bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 

yeterliliklerde cinsiyet, bölüm, üniversite ve sınıf değişkenleri anlamlı bir farklılığa neden oluyor 

mu?” sorularına yanıt aranacaktır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ülkemizin 35 farklı üniversitesinden ve 21 

farklı öğretmenlik alanından öğrenci ile gerçekleştirilmiş tarama tipi bir araştırmadır. Ancak, 21 farklı 

öğretmenlik alanı bir kısım öğretmenlik alanlarındaki öğrenci sayılarının çok az olması dolayısıyla 

sayısal, sözel ve dil olarak 3 farklı şekilde yine aynı gerekçe ile 35 farklı üniversite ise Marmara ve 

Diğer olarak 2 farklı şekilde birleştirilmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeterliliklerini saptamaya yönelik bu 

çalışma kapsamında toplam 468 kişiden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu çalışma grubuna ait 

detaylar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Çalışma Grubunun Özellikleri 
Değişken Değişken Kategorisi f % 
Cinsiyet Bayan 320 68,4 

Bay 148 31,6 
Toplam 468 100 

Üniversite Marmara Üniversitesi 309 66 
Diğer Üniversiteler 159 34 
Toplam 302 100 

Bölüm Sayısal 138 29,5 
Sözel 274 58,5 
Dil 56 12,0 
Toplam 302 100 

Sınıf 1. Sınıf 19 4,1 
2. Sınıf 55 11,8 
3. Sınıf 137 29,3 
4. Sınıf 161 34,4 
Mezun (Formasyon) 96 20,5 
Toplam 302 100 

    
Tablo 1’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Ölçeğine yanıt verenlerin Cinsiyet, 

Üniversite, Bölüm ve Sınıf değişkenlerine ait kategorilerin dağılımları yer almaktadır. Sınıf 

değişkeninde 1. ve 2. Sınıfların sayısının diğer sınıflara göre az sayıda olmasının nedeni özellikle üst 

sınıfların ve mezun (formasyon) öğrencilerin öğretmen adaylığına daha yakın olmalarından 

kaynaklanmaktadır. 
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Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmanın verileri, “Öğretmen Adayları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Ölçeği” 

ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının bilgisayar ve bazı bilgisayar programları hakkında ne kadar 

yeterli olduğunu ölçen, Cüre ve Özdener (2008) tarafından geliştirilen, toplam 6 boyutluk ve 63 

maddelik ölçek kullanılarak konu hakkındaki yeterlilik verileri toplanmıştır. İlgili ölçeğe “Sosyal 

Medya” ve “Donanım Bilgisi” isimleri verilen 2 yeni boyut eklenmiş ve madde sayısı 70’e çıkarılarak 

bu çalışma kapsamında kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler, sırası ile ayrıntılı bir şekilde aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Ölçekteki madde sayısı 70’e tamamlanmıştır. 

2. Boyut sayısı 6’dan 8’e çıkarılmıştır. 

3. “Bilgisayar Teknolojilerini Kullanabilme” boyutu “Teknoloji” boyutuna çevrilmiştir. 

4. “Bilgiye Ulaşma ve Haberleşme Amacıyla İnternet Kullanımı” boyutu “İnternet” 

boyutuna çevrilmiştir. 

5. “Kelime İşlemci” boyutu “Kelime İşlem” boyutuna çevrilmiştir. 

6. “Hesap Çizelgesi” boyutu “Hesap Çizelge” boyutuna çevrilmiştir. 

7. “Sunum Hazırlama” boyutu “Sunum” boyutuna çevrilmiştir. 

8. “Eğitsel Yazılımlar” boyutu “Eğitsel Yazılım” boyutuna çevrilmiştir. 

9. “Sosyal Medya” ve “Donanım Bilgisi” boyutları eklenmiştir. 

10. 4. Madde olan “Diskete kayıt yapabilme” “Harici belleğe kayıt yapabilirim.” olarak 

değiştirilmiştir. 

11. “Facebook grubu kurabilirim”, “Facebook grubu üstünden dosya paylaşabilirim” , 

“Twitter üzerinden dosya paylaşımı yapabilirim.”, “ Youtube gibi video sitelerinden video yükleme ve 

paylaşımı yapabilirim.”, “Projeksiyonu bilgisayara bağlayabilirim.” , “Akıllı tahtayı bilgisayara 

bağlayabilirim.”, “Tableti projeksiyona bağlayabilirim.”, “Bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare, 

ekran vb gibi temel donanımlarının bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilirim.” maddeleri 

eklenmiştir. 

12. Ölçekte Cinsiyet, Bölüm, Sınıf ve Üniversite bilgileri istenmiştir. 

13. Ölçek Yeterli Değilim 1, Biraz Yeterliyim 2, Orta Seviyede Yeterliyim 3, Oldukça 

Yeterliyim 4, Çok Yeterliyim 5 şeklinde düzenlenmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışmanın bulgu ve yorumları bu başlık altında sunulmuştur. Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Yeterlilik Ölçeği’nden elde edilen veriler sırası ile cinsiyet, üniversite, bölüm ve sınıf 

açısından ölçekteki 8 boyut açısından incelenmiş ve sadece bağımsız değişkenlerde anlamlı 
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farklılaşmaya neden olan boyutlar sunulmuş ve yorumlanmıştır. Tablo 2 Boyutların Cinsiyete Göre T-

Testi Sonuçlarını vermektedir. 

Tablo 2: Boyutların Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Boyut Adı Cinsiyet N Ortalama S.S: t sd P 
Hesap Çizelge 
Boyutu 

Bayan 320 51,2728 10,70686 
-3,694 466 ,000 

Bay 148 54,9943 8,76200 
Eğitsel Yazılım 
Boyutu 

Bayan 320 17,8608 5,34858 
-3,752 466 ,000 

Bay 148 19,8270 5,10206 
Donanım Bilgisi 
Boyutu 

Bayan 320 15,9489 4,25875 
-3,582 466 ,000 

Bay 148 17,3534 3,15817 
 

Tablo 2’de sunulan boyutların cinsiyete göre t-testi sonuçlarında görüldüğü üzere öğretmen 

adayı öğrencilerin “Hesap Çizelge Boyutu” puanları (XBayan=51,2728; XBay=54,9943; t= 3,694; 

P<0,05), “Eğitsel Yazılım Boyutu” puanları (XBayan=17,8608; XBay=19,8270; t= 3,752; P<0,05) ve 

“Donanım Bilgisi Boyutu” puanları (XBayan=15,9489; XBay=17,3534; t= 3,582; P<0,05) anlamlı bir 

şekilde farklılaşmaktadır. Bu sonuç erkek öğretmen adayı öğrencilerin Hesap Çizelge, Eğitsel Yazılım 

ve Donanım Bilgisi konularında bayan öğretmen adayı öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir. Bu üç boyutta erkek öğrenciler kendilerini bayanlara göre 

daha yeterli görmektedirler. Özellikle yazılım ve donanım konularına erkeklerin daha yoğun ilgi 

göstermelerinin bu sonuca neden olduğu söylenebilir. Tabloda sunulmayan ancak cinsiyet 

değişkeninde anlamlı fark çıkmayan boyutlar ise Teknoloji, İnternet, Kelime İşlem, Sunum ve Sosyal 

Medya boyutlarıdır. Üniversite değişkeni bilgi iletişim teknolojileri yeterliliklerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olmamıştır. Hiçbir boyutta üniversite değişkeni anlamlı farklılığa neden olmamıştır. 

Bu sonuç hemen her üniversitede öğretmen adaylarının benzer bilgi iletişim teknolojileri 

yeterliliklerine sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tablo 3 boyutların bölümlere göre Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçlarını vermektedir. 

Tablo 3. Boyutların Bölümlere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyut Adı Bölüm N Ortalama SS sd F P 

Hesap Çizelge 
Boyutu 

Sayısal 138 54,3672 10,20233 

3 3,481 ,032 
Sözel 274 51,5825 10,61590 
Dil 56 51,9670 7,98115 
Toplam 468 52,4496 10,27005 

Eğitsel Yazılım 
Boyutu 

Sayısal 138 20,0262 4,90984 

3 10,344 ,000 
Sözel 274 18,0884 5,27736 
Dil 56 16,6071 5,82995 
Toplam 468 18,4826 5,34536 

Donanım Bilgisi 
Boyutu 

Sayısal 138 17,3196 3,19637 

3 5,365 ,005 
Sözel 274 15,9994 4,26323 
Dil 56 16,0357 4,09418 
Toplam 468 16,3931 3,99451 
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Tablo 3’de sunulan boyutlar ve bölüm kategorilerinin arasındaki farklılığın incelenmesi için 

yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre öğretmen adayı öğrencilerin “Hesap Çizelge Boyutu” 

puanları (XSayısal =54,3672; XSözel =51,5825; XDil =51,9670;F= 3,694; P<0,05), “Eğitsel Yazılım 

Boyutu” puanları (XSayısal =54,3672; XSözel =51,5825; XDil =51,9670;F= 3,694; P<0,05) ve “Donanım 

Bilgisi Boyutu” puanları (XSayısal =54,3672; XSözel =51,5825; XDil =51,9670;F= 3,694; P<0,05) anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır. Tabloda sunulmayan ancak bölüm değişkeninde anlamlı fark çıkmayan 

boyutlar ise Teknoloji, İnternet, Kelime İşlem, Sunum ve Sosyal Medya boyutlarıdır. Tablo 4 

boyutların sınıflara göre Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarını vermektedir. 

Tablo 4. Eğitsel Yazılım Boyutunun Sınıflara Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Boyut Adı Sınıf N Ortalama S.S. sd F P 

Eğitsel Yazılım 
Boyutu 

1.Sınıf 19 16,7895 4,84858 

4 2,775 ,027 

2.Sınıf 55 17,8364 5,32904 
3.Sınıf 137 17,7097 5,14480 
4.Sınıf 161 18,8696 5,42578 
Diğer 96 19,6419 5,39432 
Toplam 468 18,4826 5,34536 

 

Tablo 4’de sunulan eğitsel yazılım boyutunun sınıflara göre anlamlı bir farklılık oluşturmasını 

incelemek için yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre öğretmen adayı öğrencilerin “Eğitsel 

Yazılım Boyutu” puanları (X1.Sınıf =16,7895; X2. Sınıf =17,8364; X3.Sınıf =17,7097; X4.Sınıf =18,8696; 

XDiğer =19,6419; F= 2,775; P<0,05) anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu sonuç bize sınıf arttıkça 

Eğitsel Yazılım Boyutundaki niteliklere sahip olan öğretmen adayı öğrencilerin de arttığını 

göstermektedir. Tabloda sunulmayan ancak sınıf değişkeninde anlamlı fark çıkmayan boyutlar ise 

Teknoloji, İnternet, Kelime İşlem, Hesap Çizelge, Sunum, Sosyal Medya ve Donanım boyutlarıdır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımındaki yeterliliklerini saptamaya 

çalışan bu çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeni açısından hesap çizelge, eğitsel yazılım ve donanım 

boyutlarında anlamlı farklarla; bölüm türü değişkeni açısından hesap çizelge, eğitsel yazılım ve 

donanım boyutlarında anlamlı ve sınıf değişkeni açısından ise sadece eğitsel yazılım boyutunda 

anlamlı farklılıkla karşılaşılmıştır. Öğretmen adaylarının kendi beyanları ile yapılan bu çalışmada 

genel olarak öğretmen adaylarının kendilerini bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeterli gördükleri 

gösterilmektedir. Bu bir anlamda bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki öz yeterlilik algısı 

şeklinde düşünülebilir. Toplam 70 maddelik ölçekteki her bir nitelik bir sınav kapsamında 

değerlendirilerek bu niteliklerin ne kadarına gerçek anlamda sahip oldukları belirlenebilir ve kendi 

beyanları ile bu sınavın sonuçları karşılaştırılabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergileme durumları 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Toplam 312 meslek lisesi öğrencisinden elde edilen verilerle gerçekleştirilen 
çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler, Otrar ve Argın (2015) tarafından 
geliştirilen sosyal yetkinlik, paylaşım ihtiyacı, öğretmenlerle ilişki ve sosyal izolasyon boyutlarından oluşan 
sosyal medya tutum ölçeği ve Gençtanırım ve Ergene (2014) tarafından geliştirilen antisosyal davranışlar, alkol 
kullanımı, sigara kullanımı, intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları ve okul terki boyutlarından oluşan riskli 
davranışlar ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerin analizi sonucunda 
öğrencilerin sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergilemeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
anlaşılmıştır.  Ayrıca, öğrencilerin cinsiyetleri, aile ekonomik seviyeleri, sosyal medya kullanım süreleri ve 
sınıfları gibi bağımsız değişkenlerle sosyal medya tutumları ve riskli davranış sergileme durumları arasında 
anlamlı farkların bulunup bulunmadığı da bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen 
bulgular yorumlanmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Davranışları, Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumları, Öğrencilerin 
Sergilediği Riskli Davranışlar 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate relationship between students’ social media attitudes and risk 
behaviors. General survey model is employed and data is gathered from 312 vocational high school students. 
Data gathering instruments included social media attitude scale which was developed by Otrar and Argın (2015) 
and risk behaviors scale which was developed by Gençtanırım and Ergene (2014). Social media attitude scale 
consists of four dimensions; namely, social competence, need of sharing, relationships with teachers and social 
isolation. Risk behaviors scale consists of five dimensions; namely, antisocial behavior, alcohol use, smoking 
use, suicidality, eating behaviors, and school dropout. According to analysis of the data obtained in the study 
there is not any significant relationship between students’ social media attitudes and risk behaviors. Additionally, 
students’ social media attitudes and risk behaviors are also examined according to some demographical 
independent variables such as gender, socio-economic status, grade level, and time spent in social media. The 
findings obtained in this study are interpreted and numerous suggestions are provided. 

Keywords: Student Behaviors, Öğrenci Davranışları, Students’ Social Media Attitudes, Students’ Risk 
Behaviors 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Araştırmacılar sosyal medyayı değişik şekillerde ele almış ve yorumlamışlardır (Vural ve Bat, 

2010; Hazar, 2011; Arslan 2015). Örneğin; arkadaşlık, tanınma, tanıma ve tanıtma kavramlarına 

odaklanılarak tanımlar yapıldığı gibi (Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011), eğitsel bakış açısıyla 

fikirlere ulaşmak, fikir üretmek ve değişik fikir alışverişinde bulunmak gibi kavramlara odaklanılarak 

da tanımlar yapılmaktadır (Laird, 2014) Ancak genel olarak kullanıcıların sohbet, randevulaşma, oyun 

oynama, web sayfası oluşturma, müzik ve fotoğraf paylaşımı, boş vakit geçirme, eğlence ve 

sosyalleşme gibi etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları profillerle kayıt yaptırdıkları 

siteleri ifade eden bir kavram (Arslan, 2015) olarak ele alınmaktadır. 

Tutum, bireylere özgü ve psikolojik bir nesne ile ilgili duygu,düşünce ve davranışlarını 

belirleyen eğilim (Kağıtçıbaşı, 1988), bireylerin bir durum karşısında gösterdiği tavır (Turgut, 1992; 

Bilgin, 1996) olarak tanımlanmakta ve doğrudan doğruya gözlemlenebilen değişken olarak kabul 

edilmektedir (İnceoğlu, 1993). Bu bağlamda sosyal medya tutumu, kullanıcıların sohbet, 

randevulaşma, oyun oynama, web sayfası oluşturma, müzik ve fotoğraf paylaşımı, boş vakit geçirme, 

eğlence ve sosyalleşme gibi etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları profillerle kayıt 

yaptırdıkları başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere çeşitli sitelere gösterilen olumlu veya 

olumsuz tavır olarak ele alınmaktadır. 

Öğrencilerde riskli davranışlar konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Riskli davranışlar 

genel olarak şiddet için silah ve silah özellikleri taşıyan araç-gereç bulundurmak, erken yaşta ve 

korunmadan cinsel ilişkiye girme, sigara, alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanma, yanlış arkadaşlık 

ilişkileri kurma, intihar isteği, evi terk etme, okulu terk etme, başkalarına ve/veya kendine zarar verme 

ve suç işlemeye yönelik davranışları sergilemedir (Erdem, Eke, Ögel ve Taner, 2006),  Riskli 

davranışlar konusunda yapılan çalışmalar genel olarak anti sosyal davranışlar (Sardoğan ve Kaygusuz, 

2006), alkol kullanımı (Herken, Özkan, Çilli ve Bodur, 2000; Güler, Güler, Ulusoy ve Bekar 2009; 

Dönmez, Çolak ve Dönmez, 2010), sigara kullanımı (Çelik, Esen, Yorgancıoğlu, Şen ve Topçu, 2000; 

Dönmez, Çolak ve Dönmez, 2010), intihar eğilimi (Ceyhun ve Ceyhun, 2003), beslenme bozukluğu 

(Şanlıer, Konaklıoğlu ve Güçer, 2009) ve okul terki (Taylı, 2008; Özer, Gençtanırım ve Ergene, 2011) 

konularına odaklanmıştır. Bu davranışlar görüldüğü üzere evden ayrılma, okulu terk etme, erken yaşta 

cinsel ilişkiye girme, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi çok ciddi problemleri de içermektedir. Buna 

kimlik karmaşasının neden olduğunu belirten araştırmacılar vardır (Öztürk, 2008). Bu davranışları 

önlemede birçok önemli öneriler de geliştirilmiştir. Paylaşım ihtiyacı (Samancı ve Diş, 2014), sosyal 

yetkinlik (Gresham, 1984; Bilgin, 1999; Karahan, Sardoğan, Özkamalı ve Menteş, 2006) ve 

öğretmenle olan iletişim ve rol model algısı (Baş, 2009) riskli davranışlar konusunda etkili olan 

değişkenlerdir.  
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Günümüz okullarında, öğrencilerin riskli davranış sergileme durumlarında artış olduğu birçok 

çalışma tarafından rapor edilmektedir. Özellikle madde ve sigara kullanımı 15 yaş altı öğrencilerde 

bile rastlanmaya başlanmıştır. Aynı şekilde öğrencilerde mobil cihaz ve sosyal medya kullanım 

oranlarının da çok yükseldiğine şahit olunmaktadır. Bütün bu bilgilerden yola çıkılarak öğrencilerin 

sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergileme durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış ölçeklerden elde edilen 

verilerle, öğrencilerin sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergileme durumları arasındaki ilişki 

ortaya konacak ve cinsiyet, gelir seviyesi, sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım 

sıklığı, sosyal medyada harcanan süre, sosyal medyaya başlanılan ortam ve sosyal medya sitelerine 

bağlanma aracı değişkenleri ile sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergileme durumları arasında 

anlamlı farklılığın olup olmadığı araştırılacaktır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan bir meslek lisesinin 

Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilmiş tarama tipi bir 

araştırmadır.  

Çalışma Grubu 

Öğrencilerin sosyal medya tutumları ile riskli davranış sergileme durumları arasındaki 

ilişkinin incelenmesine yönelik bu çalışma kapsamında toplam 312 kişiden elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Bu çalışma grubuna ait detaylar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri 

 f % 

Cinsiyet 

Kadın  31 9,9 

Erkek 281 90,1 

Toplam 312 100,0 

Gelir Durumu 

Düşük 23 7,4 

Orta 266 85,3 

Yüksek 23 7,4 

Toplam 312 100,0 

Sosyal Medya Kullanım Süresi 

2 yıl ve daha az 20 6,4 

2-3 yıl 31 9,9 

4 yıl ve daha fazla 261 83,7 

Toplam 312 100,0 

Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

Her gün bir kereden fazla 204 65,4 

Her gün bir kere 62 19,9 

Haftada bir kere 25 8,0 
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Haftada bir kereden fazla 21 6,7 

Toplam 312 100,0 

Sosyal Medyada Harcanan Süre 

5-10 dakika 51 16,3 

11-30 dakika 97 31,1 

31-60 dakika 57 18,3 

61-120 dakika 39 12,5 

121 dakika ve daha fazla 68 21,8 

Toplam 312 100,0 

Sosyal Medyaya Bağlanılan Ortam 

Ev 191 61,2 

İnternet Kafe 19 6,1 

Kablosuz ağ bulunan herhangi 
bir yer 

77 24,7 

Diğer 25 8.0 

Toplam 312 100,0 

Sosyal Medya Sitelerine Bağlanma 
Aracı 

Masaüstü bilgisayar 62 19,9 

Mobil Cihazlar 223 71,5 

Dizüstü Bilgisayar 27 8,7 

Toplam 312 100,0 

 

Tablo 1’de Sosyal Medya Tutum Ölçeği ve Riskli Davranışlar Ölçeği’ne yanıt verenlerin 

cinsiyet, gelir seviyesi, sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medyada 

harcanan süre, sosyal medyaya başlanılan ortam ve sosyal medya sitelerine bağlanma aracı 

değişkenlerine ait kategorilerin dağılımları yer almaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” ve “Riskli 

Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmada kullanılan öğrencilerin cinsiyeti, gelir seviyesi, sosyal medya kullanım süresi, 

sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medyada harcanan süre, sosyal medyaya başlanılan ortam ve 

sosyal medya sitelerine bağlanma aracı değişkenleri kategorileri, bireylerin verilerini ve eğilimlerini 

tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği 

Araştırmada veri toplama aşamasında Otrar ve Argın (2015) tarafından geliştirilen, 23 

maddelik Sosyal Medya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipi derecelemesi olan bu ölçek 

toplam 23 maddeden ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları sırası ile şunlardır: “Sosyal 
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Yetkinlik”, “Paylaşım İhtiyacı” “Öğretmenlerle İlişki” “Sosyal İzolasyon”. Tamamı ele alındığında 

ölçeğin, toplam varyansın %53’ünü açıkladığı ve iç tutarlılık katsayısının .85 olduğu belirtilmiştir. 

Riskli Davranışlar Ölçeği 

Gençtanırım ve Ergene (2014) tarafından geliştirilen Riskli Davranışlar Ölçeği, 36 maddeden 

ve 6 boyuttan oluşan, 5’li derecelendirmeli bir ölçektir. Ölçeğin boyutları sırası ile şunlardır: 

(1)Antisosyal Davranışlar, (2)Alkol kullanımı, (3)Sigara Kullanımı, (4)İntihar Eğilimi, (5)Beslenme 

Alışkanlıkları ve (6)Okul Terki. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. SPSS programına aktarılan verilerde Sosyal Medya Tutum ölçeğine ait 3, 7, 11,14, 

22 ve 23. sorular ve Riskli Davranışlar Ölçeğine ait 21. soru ters kodlanarak çözümlenmiştir. Veri 

toplama araçlarında olan “Bireyi Tanıma Formu” anketi ile elde edilen sonuçlar, frekans ve yüzdelik 

tablolar halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilere yönelik araştırmada kullanılan “Sosyal 

Medya Tutum” ve “Riskli Davranışlar” ölçeği arasındaki ilişki Pearson Momentler Korelasyon 

Katsayısı ile incelenmiştir. Bireyi tanıma formundan elde edilen bağımsız değişkenler ile sosyal 

medya tutumu ve riskli davranışlar sergileme durumu arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla 

parametrik istatistiklerden Bağımsız Grup T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışmanın bulgu ve yorumları bu başlık altında sunulmuştur. Öncelikle araştırmada 

kullanılan “Sosyal Medya Tutum” ve “Riskli Davranışlar” ölçeği arasındaki ilişki Pearson Momentler 

Korelasyon Katsayısı ile incelenmiş ve bu incelemenin sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Ardından bağımsız değişkenlerle ilgili analizler sunulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

Sosyal Medya Tutumu ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkiler 

Çalışmada ilk olarak “Sosyal Medya Tutum” ve “Riskli Davranışlar” ölçekleri toplam puanları 

arasındaki ilişki Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı ile incelenmiş ve anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (r=-0,010; P>0.05; N=312). Bu sonuç riskli davranışlar sergileme ile sosyal medya 

tutumları arasında bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Bu analizden sonra her iki ölçeğin bütün alt 

boyutları arasında Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı ile ilişki analizi yapılmıştır. Sosyal 

Medya Tutum Ölçeği’nin (1)Sosyal Yetkinlik, (2)Paylaşım İhtiyacı, (3)Öğretmenlerle İlişki ve 

(4)Sosyal İzolasyon olan boyutlarında kendi içerisinde birbirleri ile anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. 
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Yine aynı şekilde Riskli Davranışlar Ölçeği’nin (1)Antisosyal Davranışlar, (2)Alkol kullanımı, 

(3)Sigara Kullanımı, (4)İntihar Eğilimi, (5)Beslenme Alışkanlıkları ve (6)Okul Terki olan boyutları 

arasında birbirleri ile anlamlı ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar beklenen durumlar olarak 

değerlendirilmiştir.  

Ardından, Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin (1)Sosyal Yetkinlik, (2)Paylaşım İhtiyacı, 

(3)Öğretmenlerle İlişki ve (4)Sosyal İzolasyon olan boyutları ile Riskli Davranışlar Ölçeği’nin 

(1)Antisosyal Davranışlar, (2)Alkol Kullanımı, (3)Sigara Kullanımı, (4)İntihar Eğilimi, (5)Beslenme 

Alışkanlıkları ve (6)Okul Terki olan boyutları arasındaki ilişkilerin anlamlılığı test edilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda; Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin Paylaşım İhtiyacı boyutu ile Riskli Davranışlar 

Ölçeği’nin İntihar Eğilimi boyutu arasında (r=-0,129; P<0.05; N=312), Sosyal Medya Tutum 

Ölçeği’nin Öğretmenlerle İlişki boyutu ile Riskli Davranışlar Ölçeği’nin Alkol Kullanımı boyutu 

arasında (r=-0,113; P<0.05; N=312), Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin Öğretmenlerle İlişki boyutu ile 

Riskli Davranışlar Ölçeği’nin Okul Terki boyutu arasında (r=-0,114; P<0.05; N=312) anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Bu veri bize öğrencilerin Paylaşım İhtiyaçları puanları azaldıkça İntihar Eğilimi 

puanlarının anlamlı bir şekilde arttığını, Öğretmenle İlişki puanları arttıkça Okul terki ve Alkol 

Kullanımı puanlarının anlamlı bir şekilde arttığını göstermektedir. 

Bağımsız Değişkenlerle Yapılan Analizlerin Bulgu ve Yorumları 

İki farklı ölçekten elde edilen korelasyon analizlerinden sonra cinsiyet, gelir seviyesi, sosyal 

medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medyada harcanan süre, sosyal medyaya 

başlanılan ortam ve sosyal medya sitelerine bağlanma aracı değişkenleri ile yine aynı ölçeklerden elde 

edilen verilerle fark analizleri yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde 

edilen puanlar arasında yapılan Bağımsız Örneklem t-Testi sonucunda anlamlı bir farklılıkla 

karşılaşılmamıştır. Bu sonuç bize cinsiyet değişkeninin “Sosyal Medya Tutum” ve “Riskli 

Davranışlar” ölçekleri ve bu ölçeklerin boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığını 

göstermektedir. Gelir seviyesi değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde edilen puanlar arasında 

yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonucunda sadece Sosyal Medya Tutum Ölçeği Sosyal 

İzolasyon boyutunda anlamlı farklılıkla karşılaşılmıştır (XDüşük =21,2174; XOrta =21,5893; XYüksek 

=17,4783; F= 5, 046; sd=2; P<0,05), Diğer 9 boyutta anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. Bu 

sonuç bize gelir arttıkça sosyal izolasyon puanlarının anlamlı bir şekilde azaldığını göstermektedir. 

Gelir seviyesi yüksek olan öğrenciler diğer öğrencilerle karşılaştırıldıklarında, diğer öğrencilere göre 

sosyal izolasyonları anlamlı bir şekilde daha azdır. Sosyal medya kullanım süresi değişkeni ile her 

iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde edilen puanlar arasında yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi testi 

sonucunda Sosyal Medya Tutum Ölçeği Sosyal İzolasyon (X2 yıl ve daha az  =17,8000; X2-3 yıl =21,2581; X4 

yıldan fazla =21,5240; F= 3,600; sd=2; P<0,05) ve Riskli Davranışlar Ölçeği Beslenme Alışkanlıkları (X2 

yıl ve daha az  =12,2000; X2-3 yıl =14,9503; X4 yıldan fazla =14,9729; F= 3,115; sd=2; P<0,05) boyutları 
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arasında anlamlı farklılıkla karşılaşılmıştır. Diğer 8 boyutta anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. 

Sosyal medya kullanım sıklığı değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde edilen puanlar 

arasında yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonucunda hiçbir şekilde anlamlı bir farklılıkla 

karşılaşılmamıştır. Sosyal medyada harcanan süre değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde 

edilen puanlar arasında yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonucunda da hiçbir şekilde anlamlı 

bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. Sosyal medyaya başlanılan ortam değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 

boyuttan elde edilen puanlar arasında yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonucunda sadece 

Riskli Davranışlar Ölçeği Sigara Kullanımı boyutunda anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmıştır (XEv 

=13,3635; Xİnternet Kafe =13,6316; XBağlantı Olan Herhangi Bir Yer  =10,9575; XDiğer =9,2918; F= 3,282; sd=3; 

P<0,05). Diğer 9 boyutta anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. Sosyal medya sitelerine bağlanma 

aracı değişkeni ile her iki ölçeğe ait 10 boyuttan elde edilen puanlar arasında yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi testi sonucunda da sadece Riskli Davranışlar Ölçeği Sigara Kullanımı boyutunda 

anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmıştır (XMasaüstü Bilgisayar =14,7236; XMobil Cihazlar =12,0186; XDizüstü Bilgisayar  

=10,9049; F= 3,439; sd=2; P<0,05). Yine aynı şekilde diğer 9 boyutta anlamlı bir farklılıkla 

karşılaşılmamıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmanın temel amacına yönelik yapılan analizler öğrencilerin sosyal medya tutumları ile 

riskli davranış sergileme durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Yapılan 

analizler sonucunda; Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin Paylaşım İhtiyacı boyutu ile Riskli Davranışlar 

Ölçeği’nin İntihar Eğilimi boyutu arasında negatif ve Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin Öğretmenlerle 

İlişki boyutu ile Riskli Davranışlar Ölçeği’nin Alkol Kullanımı boyutu ve Sosyal Medya Tutum 

Ölçeği’nin Öğretmenlerle İlişki boyutu ile Riskli Davranışlar Ölçeği’nin Okul Terki boyutu arasında 

da pozitif anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğrencilerin Paylaşım İhtiyaçları puanları azaldıkça İntihar 

Eğilimi puanlarının anlamlı bir şekilde arttığını ve Öğretmenle İlişki puanları arttıkça Okul terki ve 

Alkol Kullanımı puanlarının anlamlı bir şekilde arttığını (? Azaldığını) göstermektedir. Cinsiyet, 

Sosyal medya kullanım sıklığı ve Sosyal medyada harcanan süre değişkenleri ile her iki ölçeğe ait 

10 boyuttan elde edilen puanlar arasında yapılan testler sonucunda anlamlı bir farklılıkla 

karşılaşılmamıştır. Gelir seviyesi değişkeni ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği Sosyal İzolasyon 

boyutunda; Sosyal medya kullanım süresi değişkeni ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği Sosyal 

İzolasyon ve Riskli Davranışlar Ölçeği Beslenme Alışkanlıkları boyutlarında; Sosyal medyaya 

başlanılan ortam değişkeni ile Riskli Davranışlar Ölçeği Sigara Kullanımı boyutunda; Sosyal medya 

sitelerine bağlanma aracı değişkeni ile Riskli Davranışlar Ölçeği Sigara Kullanımı boyutunda 

anlamlı farklılıkla karşılaşılmıştır. Araştırmanın yapıldığı meslek lisesinden elde edilen bu verilerin 

diğer lise türleri için de sınanması gerektiği gelecek araştırmaların konusu olabilir. Ayrıca Lise 

öğrencilerinin öğretmenlerle ilişkilerinin okul terkine, kötü alışkanlık kazanmalarına etkisi ve intihar 
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eğiliminin insanlarla ilişkileri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ayrı nitel ve nicel 

çalışmaların konusu yapılarak incelenebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, programlama eğitiminde blok programlamanın önemini ortaya koymak, programlama 
eğitimi amacıyla kullanılan önemli araçların tanıtımını yapmak ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü öğrencilerinin blok programlama araçları konusundaki farkındalıklarını ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle (1) programlama eğitiminde son yıllarda ortaya çıkan 
eğilimler, blok programlama konusundaki gelişmeler, blok programlamanın önemi ve blok programlama 
konusunda yapılan akademik çalışmalar literatür bilgileri ışığında tartışılmış; ardından (2) Alice, App Inventor, 
BYOP, GameSalad, Hopscotch, KODU, Scratch, Stagecast Creator, Starlogo-TNG ve Stencyl olmak üzere 
toplam 10 adet blog programlama aracının tanıtımı yapılmış, avantaj ve dezavantajları tartışılmış ve son olarak 
(3) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
öğrencilerinin blok programlama araçları konusundaki farkındalıkları ortaya konulmuştur. Genel tarama 
modelinin kullanıldığı bu çalışmada öğrencilerin farkındalıklarını belirlemede toplam 83 öğrencinin verileri 
kullanılmıştır. Ayrıca, 10 blok programlama aracının incelenmesinden elde edilen nitel veriler de çalışma 
kapsamında kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, programlama eğitiminde blok programlamanın önemli bir yere 
sahip olduğu ortaya konulmuş ve blok programlama araçlarının programlama eğitiminde önemli işlevlere sahip 
olma potansiyeli taşıdığı tespit edilmiş ancak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin 
farkındalıkların ın yeterli olmadığı sonucuna varılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Programlama Eğitimi, Blok Programlama, BÖTE Öğrencileri, Blok Programlama 
Araçları 

ABSTRACT 

This study is conducted in order to reveal the importance of the block programming, to promote the 
important tools used programming education, and to examine Computer and Instructional Technologies 
Education students’ awareness about block programming tools. For this purpose, initially, emerging trends, 
recent developments, academic studies, and the importance of block programming is discussed in light of the 
literature; secondly, a total of 10 block programming tools, including  Alice, App Inventor, BYOP, GameSalad, 
Hopscotch, KODU, Scratch, Stagecast Creator, StarLogo-TNG and Stencyl, are introduced and the advantages 
and disadvantages of these programs are discussed; and finally, Marmara University Faculty of Education 
Department of Computer and Instructional Technologies Education students’ awareness about block 
programming tools is investigated. Research methodology followed general survey model and data was gathered 
from 83 prospective teachers. In addition, qualitative data obtained from the study of the 10 block programming 
tools is also included in analysis. As a result, it was concluded that the block programming is important in 
education and block programming tools have a significant potential for contributing programming education. 
Additionally, it was also concluded that Computer and Instructional Technologies students have insufficient 
awareness of such tools. Results are interpreted and numerous suggestions are provided.  

Keywords: Programlama Eğitimi, Blok Programlama, BÖTE Öğrencileri, Blok Programlama Araçları 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Programlama, bilgisayarın bir kısım işleri yapmak için sözdizimi yapılarını kullanarak 

bilgisayarın anlayacağı dilde bilgisayarla konuşabilme becerisi olarak (Kingsley-Hughes ve Kingsley-

Hughes, 2005; Solmaz, 2014), programlama dili ise bilgisayar ile iletişim kurmak için kullanılan bir 

dil olarak tanımlanmaktadır (Solmaz, 2014). Programlama, program dillerini kullanarak problemler 

üretme, problemler keşfetme ve problemlere çözüm üretme olanağı sağladığından programlamanın 

birçok yararı da bulunmaktadır. Bu tecrübeler programlama ile alakası olmayan alanlara da 

aktarılmaktadır. Programlama ile öğrencilerin üst seviye düşünme becerileri arttırılmakta; mantık, 

eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ile ilgili becerileri de geliştirilmektedir. Bu yüzden programlama 

eğitimi büyük önem taşımaktadır. Programlama eğitimi ve öğretimi çok sayıda çalışmaların yapıldığı 

bir alan olarak dikkat çekmekte; programlama dilleri, bilgisayar eğitim programlarının merkezinde 

bulunmaktadır (Scott, 2005). 

Böylesine bir öneme sahip programlama eğitiminde en başta programlama dilini öğrenmenin 

genellikle zor bir süreç olduğu belirtilmekte ve birçok insan için sürecin en zor kısmı olarak 

değerlendirilmektedir (Solmaz, 2014). Çünkü programlama, öğrenilmesinde ve öğretilmesinde yoğun 

bir çaba ve özel bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir konu iken, programlama hakkında bilgi edinmek 

ve edinilen bu bilgiyi geliştirmek de hayli karmaşık bir süreçtir (Rogalski ve Samurçay, 1990; Gomes 

ve Mendes, 2007). Öğrenciler bu işle ilgilenirken büyük resmi kaçırıp detayların içinde 

boğulmaktadırlar. Bu sebeple öğrenciler program yazarken tasarımdan çok koda, sistemin bütününden 

çok tek bir fonksiyona ya da modüle odaklanma eğiliminde olmaktadırlar (Berge, Borge, Fjuk, 

Kaasboll ve Samuelsen, 2003; Bucci, Long ve Weide, 2001). Programlama dili öğretimi konusunda 

yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde bütün dünyada benzer problemlerin yaşandığı görülmektedir. 

Öğrencilerin başarı oranları düşük olmakta, temel kavramları algılamaları kısa zamanda mümkün 

olamamaktadır. Sayıları azımsanmayacak oranda olan bu öğrencilerin, yazdıkları kodları 

somutlaştıramadıkları, verilen bir problemin çözümü için gerekli algoritmayı oluştururken 

zorlandıkları, sonuç olarak probleme uygun bir çözüm geliştiremedikleri görülmektedir (Solmaz, 

2014). 

Bu sorunların çözümü için birçok yol denenmiş ve irdelenmiştir. Programlama dilleri 

öğretiminde farklı yaklaşımlar uygulanmış ve programlamayı daha kolay öğretecek araçlar 

üretilmiştir. Nesne tabanlı programlama dillerinin üretilmesi ve entegre edilmiş geliştirme ortamlarının 

geliştirilmesi tüm bu sıkıntılar sonucunda olmuştur. Problemlere daha kolay yollardan çözüm bulma 

arayışı ve programlamayı daha basit düzeyde gerçekleştirecek araç arayışı her geçen gün gündemde 

daha fazla kalmaya başlamıştır. Günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan, okuma yazma bilmeyen 

okulöncesi çocuklarını da programlama ve dolayısıyla problem çözme süreçlerinin içerisine katan blok 

programlama araçları, programlama eğitiminin problemlerinin çözümü için önemli potansiyeller 
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taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, programlama eğitiminde blok programlamanın öneminin ne 

olduğunu ortaya koymak, programlama eğitimi amacıyla kullanılan önemli blok programlama 

araçlarının tanıtımını yapmak ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin 

blok programlama araçları konusundaki farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE BLOK PROGRAMLAMA 

Programlama eğitimindeki problemlerin çözümü için birçok farklı yöntem ve araç 

denenmektedir (Gomes ve Mendes, 2007; Brusilovsky, Kouchnirenko, Miller ve Tomek 1994:Solmaz, 

2014). Bu yöntem ve araçlar kısaca şu şekilde özetlenebilir: Problem tabanlı öğrenme, harmanlanmış 

öğrenme, oyunlar, oyun motorları, robotlar, iki boyutlu programlar, üç boyutlu programlar, arayüz 

yazılımları, uygulama dilleri (Kay, Barg, Fekete, Greening, Hollands, Kingston ve Crawford, 2000; 

Mohorovicic ve Tijan, 2011; Solmaz, 2014; Vihtonen, Alaoutinen ve Kaarna, 2001; Karsten, Kaparti 

ve Roth, 2005; Radošević, Orehovački ve  Lovrenčić, 2009; Doherty ve Kumar, 2009; Hernandez, 

Silva, Segura, Schimiguel, Ledon, Bezerra ve Silveira, 2010; Ersoy, Madran ve Gülbahar, 2011; 

Maloney, Burd, Kafai, Rusk, Silverman ve Resnick, 2004; Baldwin ve Kuljis, 2001; Arabacıoğlu, 

Bülbül ve Filiz, 2007; Durak, 2009). Programlama dilini öğrenmedeki problemleri ortadan kaldıracak 

yollardan birisi de grafiksel simgelerden yararlanmaktır (Solmaz, 2014). Program görselleştirme ve 

canlandırma araçları, grafiksel etkiler kullanarak program satırlarının nasıl çalıştırıldığını göstermek 

amacıyla geliştirilmiştir. Bu araçlar, öğrencilere program kodlarını ve bir programın nasıl çalıştığını 

daha iyi anlamaları konusunda yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Tekdal, 2013).  

Programlama dili öğretiminde kullanılan birçok görselleştirme sistemi bulunmaktadır. Bu 

programların bazıları tüm programa, bazıları da algoritmaya odaklanmaktadır. Bazıları düşük 

seviyedeki detaylara (veri yapılarını ve bir program boyunca bunların gelişimini göstermek gibi) 

odaklanmakta, diğerleri program davranışlarını, bileşen ilişkileri ve metodolojileri göstererek daha 

yüksek detay seviyesi kullanmaktadır. Bazı sistemler sadece önceden tanımlanmış programları 

canlandırırken diğerleri öğrencilerin programlarının nasıl çalıştığını görmelerini ve gerekli 

düzeltmeleri yapmalarını sağlayarak öğrencilerin yazdığı programları onaylamaktadır (Gomes ve 

Mendes, 2007). Bu bağlamda yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak blok programlamanın, programlaya 

yeni başlayanlar için görsel öğelerle desteklenmiş, hataları zamanında fark etme ve düzeltme imkanı 

sunan, programın çalışma mantığını kavratmaya yönelik görsel bir ortam oluşturduğu söylenebilir. 

Programlama eğitimine yeni başlayanları bilişim teknolojilerine daha uyumlu kılmak, 

programlamanın anlaşılmasını daha kolaylaştırmak ve öğrenme güçlüğünü en aza indirgemek için 

çocuk programlama dilleri geliştirilmiştir (Schwartz, Stagner ve Morrison, 2006; Çetin, 2012). 

Çocuklar için hazırlanan programlama dillerine örnek olarak; Scratch, Alice, LEGO Mindstorms, 

GameMaker, Small Basic ve LOGO verilebilir (Çetin,2012).  
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Görsel programlama araçlarının programlama eğitiminde olumlu etkilerinden söz etmek 

mümkündür. Blok programlama, hayatımıza girdiği günden beri, programlama öğretimi açısından pek 

çok avantaj sağlamıştır. Öğrencilerde kod yazma becerileri gelişmesinden ziyade eğlenerek 

programlama mantığının gelişmesini sağlamaktadır. Blok programlama öğrenimi, kod bloklarının iç 

içe veya art arda dizilmesiyle söz dizimi hatalarını en aza indirgemiştir. Yeni başlayanlar için fazla 

komut satırı ezberlemek zorunda olmayacakları, işi daha zevkli hale getirecek bir programlamadır. 

Ekrandaki verilerin tamamen görsel olması, sıkıcı kod düzeninde olmaması programlamayı 

öğrencilere sevdirmektedir (Yorulmaz, 2008).  

Yapılan araştırmalara bakıldığında, blok programlamanın olumlu etkileri göze çarpmaktadır. 

Calder (2010), öğrencilere Scratch kullandırarak yaptığı gözlemlerinde programlama ortamının 

nitelikli ve motive edici olduğunu tespit etmiştir. Yine başka bir çalışma olan Morelli ve 

arkadaşlarının (2011) düzenlediği mobil programlamayı görsel programlarla öğreteceği yaz kampında 

blok programlamanın ilk ve orta öğretimde de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (Yükseltürk ve 

Altıok, 2015) 

YÖNTEM 

Programlama eğitiminde blok programlamanın önemini ortaya koymayı, programlama eğitimi 

amacıyla kullanılan önemli blok programlama araçlarının tanıtımını yapmayı ve Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin blok programlama araçları konusundaki farkındalıklarını 

ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiş nicel ve 

nitel verilerin kullanıldığı tarama tipi bir araştırmadır.  

Çalışma Kümesi 

Bu çalışmada üç farklı kümeden veri toplanmıştır: (1)Literatür kaynakları, (2)blok 

programlama araçları ve (3)BÖTE bölümü öğrencileri. Bu çalışmada İnternetten erişilen meşhur 10 

adet blok programlama aracı kullanılmıştır ve Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 82 öğrencinin verileri toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın verileri, (1)literatür kaynaklarından, (2)elektronik ve basılı kaynaklardan 

erişilen blok programlama araçları ile ilgili bilgilerden ve (3)Google Formlar yardımıyla Marmara 

Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri için hazırlanan ve “Blok 

Programlama Nedir?”, “Blok Programlamanın Programlama Eğitimi İçin Önemi Nedir?”, “Blok 

Programlama Araçlarından Hangilerinin İsmini Duydunuz? (Lütfen yazınız)” ve “Blok Programlama 

Araçlarından Hangilerini Kullandınız? (Lütfen yazınız)” şeklinde 4 soru içeren form ile toplanmıştır. 
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Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Araştırmadan elde edilen verilerden öncelikle literatürden programlama eğitiminde blok 

programlamanın önemli olduğunu ortaya koymak amacıyla toplanan veriler “2. PROGRAMLAMA 

EĞİTİMİNDE BLOK PROGRAMLAMA” başlığında ele alınmış ve irdelenmiştir. Elektronik ve 

basılı kaynaklardan erişilen ve programlama eğitimi amacıyla kullanılan önemli blok programlama 

araçlarının tanıtımını yapmak amacıyla toplanan veriler de, “4. BULGULAR VE YORUM” başlığı 

“4.1. Programlama Eğitiminde Kullanılan Blok Programlama Araçları” alt başlığında ele alınmış ve 

avantaj ve dezavantajlarıyla tek tek irdelenmiştir. Son olarak Google Formlar yardımıyla Marmara 

Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri için hazırlanan ve “Blok 

Programlama Nedir?”, “Blok Programlamanın Programlama Eğitimi İçin Önemi Nedir?”, “Blok 

Programlama Araçlarından Hangilerinin İsmini Duydunuz? (Lütfen yazınız)” ve “Blok Programlama 

Araçlarından Hangilerini Kullandınız? (Lütfen yazınız)” şeklinde 4 soru içeren form ile toplanan 

veriler sınıflandırmaya tabii tutulmuş ve bir kısım yazım yanlışlıkları giderilerek tablo haline 

getirilmiştir. Bu verilerin tabloları da “4. BULGULAR VE YORUM” başlığı “4.2.BÖTE 

Öğrencilerinin Blok Programlama Araçları Konusundaki Farkındalıkları ile İlgili Bulgular” alt 

başlığında ele alınarak bulgu ve yorumlarla birlikte sunulmuştur. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışmanın bulgu ve yorumları “Programlama Eğitiminde Kullanılan Blok Programlama 

Araçları” ve “BÖTE Öğrencilerinin Blok Programlama Araçları Konusundaki Farkındalıkları ile İlgili 

Bulgular” alt başlıklarında sunulmuştur. 

Programlama Eğitiminde Kullanılan Blok Programlama Araçları 

Bu başlık altında programlama eğitiminde kullanılan blok programlama araçları sırası ile 

tanıtılacak ve avantajları ile dezavantajlarına, bu araçlar hakkında yapılan bilimsel çalışmalara yer 

verilecektir. Bu araçlar sırası ile şunlardır: Alice, App Inventor, BYOP, GameSalad, Hopscotch, 

KODU, Scratch, Stagecast Creator, Starlogo-TNG ve Stencyl 

Alice 

Önemli bir blok programlama aracı olan Alice, nesne yönelimli ücretsiz ve açık kaynak kodlu 

bir programlama ortamıdır. Basitçe öğrenilebilen yapısı ile öğrencilerin sürükle-bırak ile programlama 

yaptıran bir araçtır. Alice ortamında kullanıcılar, basit komutlar yazarak nesnelerin özelliklerini ve 

hareketlerini kontrol edebilmekte (Wang, Mei, Lin, Chiuand Lin, 2009), çalıştırılan programları 

hemen görebilmekte, program kodları ile animasyon hareketleri arasında ilişki kurabilmektedir. 

(Cooper vd., 2000b). Bu sayede öğrenciler program içinde var olduğu varsayılan nesneleri hayal 
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etmek zorunda kalmamaktadır (Berge vd., 2003). Program kodlarında değişiklik yapma özelliği ve 

dakikalar içinde animasyonların üzerindeki etkilerini gözlemlemek programın anında 

çalıştırılabilmesini ve dönütlerinde anında alınabilmesini sağlar. Bu nedenle Alice, acemi programcılar 

için yararlı bir program olarak nitelenmektedir (Cooper vd., 2000a).  Alice ortamı öğrencilerin farklı 

programlama dili yapılarının (fonksiyonlar, döngüler, olaylar vb.) işlevlerini somut bir şekilde 

program üzerinde görerek programlama dilinin komutlarını anlamalarını kolaylaştırdığı gibi aynı 

zamanda öğrencilerin ilgi ve katılımlarının sürdürülmesini de sağlamış olmaktadır (Cooper vd., 2000b; 

Wang vd., 2009). Alice programında kullanıcılar, kelime kelime kod yazarak değil kod penceresindeki 

cümleleri/ifadeleri sürükleyerek programı oluşturmaktadır (Wang vd., 2009). Bahsedilen bu sürükle-

bırak arayüzü programcının söz dizimi hatalarını engellemekte ve programlarda yanlış olan kısımları 

görebilmektedir. Böylece öğrenci kod ayıklamaktansa programlama kavramlarına odaklanmaktadır 

(Cooper vd., 2003; Cliburn, 2008). Bunların yanında Alice ortamındaki nesneler hareket edebilmekte, 

çevrilebilmekte, ses çıkarabilmekte, kodların işlenmesi sırasında klavye veya fare ile yapılan girdilere 

tepki verebilmekte, nesnelerin renkleri değiştirilebilmekte, basit kodlar yazılarak nesnelerin görünümü 

ve davranışları kontrol edilebilmektedir (Cooper vd., 2000b). Bir diğer çalışma Cliburn (2008) 

tarafından yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin Alice programı hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. 

Giriş niteliğinde bir programlama dersi olan Bilgisayar Bilimleri 1 (CS1) dersini alan 84 öğrenciye 

aynı dönem içinde Alice ve Java öğretilmiş, ders sonunda açık uçlu sorular sorularak Alice programı 

ile ilgili öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin %59’u Alice programını öğrenmenin Java 

programlama dilini öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmiş, Bunun yanında test ve sınav 

sonuçlarına göre Alice ortamını kullanan ve kullanmayan öğrencilerin performansları arasında 

istatistiksel olarak Alice kullananlar lehine anlamlı bir farklılık da ortaya çıkmıştır (Solmaz, 2014). 

App Inventor 

AppInventor (http://appinventor.mit.edu/explore/) , MIT lisanslı web tabanlı bir uygulama 

geliştirme aracıdır. Uygulamayı kullanmak için Google hesabıyla giriş yapmak gerekmektedir. 

Scratch’taki yapıya benzer kod bloklarıyla sürükle bırak mantığını temel alarak kod yazmayı sağlayan 

App Inventor, görsel olarak kolay ve eğlenceli bir programlama yapabilmek, hazırlanılan programları 

mobil cihazlarda rahatlıkla kullanabilmek için geliştirilmiştir. Kodları mobil cihazda test etmek için üç 

farklı seçenek sunar. Bunlardan ilki AI Companion seçeneğidir. Google Play Store’dan “MIT AI2 

Companion” adıyla indirilen bir uygulamayla cihazlarda görüntülenebilir (Walter ve Sherman, 2014). 

Başka bir seçenek olarak AppInventor, bir QR kod vererek bu şekilde hazırlanılan program kodlarının 

mobil cihazlarda görüntülenebilmesine olanak sağlar. Bir diğer seçenek MIT AppInventorEmulator 

uygulaması ile program görüntülenebilmektir. Bunun için bağlantı seçeneklerinden USB seçilmelidir.  
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BYOP 

BYOB (BuildYourOwnBlocks) (http://byob.berkeley.edu/) JensMoening tarafından 

oluşturulmuş bir Scratch uzantılı blok program yazma dilidir. Orijinal adı BYOB olan programlama 

dili daha sona SNAP olarak değiştirilmiştir Görsel tabanlıdır ve sürükle bırak mantığıyla çalışır. Flash 

tabanlı çalıştığından Linuxta çalışmaz. BYOB gelişmiş veri yapıları ve döngüler gibi karmaşık kod 

yapılarını oluşturmaya olanak sağlamaktadır. Bu özellikleriyle BYOB üniversite ve yüksek lisans 

öğrencileri için daha kullanışlıdır denilebilir.  

GameSalad 

GamesaladCreator (www.gamesalad.com), Gamesalad şirketi tarafından geliştirilen bir mobil 

oyun geliştirme platformudur. Bu platform, insanların oyun yoluyla fikirlerini başkalarıyla 

paylaşmaları için kurulmuş olduğunu ve başkalarının hayal dünyalarının ürünleriyle sınırlı kalmayıp 

herkesin kendi tasarladığı oyunlarla popüler olmasını temel aldıklarını belirtmiştir. Gamesalad A.Ş. 

Michael Agustin, Dan Treiman Tan Tran ve JoshuaSeaver tarafından 2007 Ağustos ayında kurulmuş 

olup şirketin merkezi Texas’tır. Web sayfalarından alınan bilgiye göre 189 ülkede 900.000’den fazla 

kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. 2012 yılında geliştirilen iOS oyunlarının da %15’inin 

Gamesalad kullanılarak yapıldığı bilinmektedir. Gamesalad’ın grafiksel kullanıcı ara yüzü kod 

yazmayı bilmeyen kullanıcılar için kolaylık sağlar. Kod ihtiyacı olmadan iOS, Android ve HTML5 

için mobil oyunlar tasarlamaya izin verir. Oyun çalışırken eş zamanlı olarak sahne tasarlanabilir, 

hareket ve çarpışma simülatörü kullanarak oyun önizleme seçeneği ile hazırlanan oyunları test etme 

şansı sunar, sürükle-bırak mantığını temel alır (Roy, K.,Rousse, W. C., & DeMeritt, D. B., 2012). Her 

ne kadar basit programlamayı, kod yazmayı bilmeyen kullanıcıları hedef alsa da gelişmiş kullanıcıların 

da karmaşık davranış ve durumları tanımlamak için kullandığı bir fonksiyonu vardır 

(https://en.wikipedia.org/wiki/GameSalad). Gamesalad, daha fazla içerik satın almak için bir platform 

da  oluşturmuştur. Buradan kullanıcılar hazırladıkları içerikleri satabilir ve hazır içerik alabilir. Aynı 

zamanda çok aktif çalışan forumu sayesinde tüm sorulara cevap bulunabilir. 

Hopscotch  

Hopscotch, çocuklar kodlama dilini öğretmeye adanmış bir iPad uygulaması 

(http://edtechreview.in/news/631-coding-for-kids-ipad-programming-language) olup genç ya da acemi 

programcılar için görsel bir programlama dilidir. Hopscotch Teknoloji tarafından, basit projeler 

geliştirmek için tasarlanmıştır. Basit arayüzü sayesinde kullanıcılara komut dosyalarını oluşturma ve 

çalıştırma imkanı sağlar(https://en.wikipedia.org/wiki/Hopscotch) ayrıca çocuklara soyutlama, 

sıralama, döngüler, değişkenler, fonksiyonlar ve koşullu mantığı da dahil olmak üzere bilgisayar 

programlama mantığını ve temellerini öğretmektedir(https://d1vqgqueryaac.cloudfront.net/faq). 
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KODU 

Microsoft Research grubunun geliştirdiği Kodu Game Lab, kod bilgisi olmadan oyun 

geliştirme yazılımıdır. 2010 yılında Stolee K. Tarafından yazılan “Kodu Language and Gramer 

Specification” adlı makalede Kodu’nun dili ve gramer yapısından detaylı olarak bahsedilmektedir. 

Kural oluştururken koşul ve eylem olarak iki kısımdan oluştuğunu belirtmiştir. Örnek olarak, “see” 

“apple” ve “red” kelimelerini koşul, “move” “toward” ve “quickly” yi ise eylem olarak açıklamıştır. 

Kodu ‘nun Türkçe dil seçeneği de bulunmaktadır.  Basit bir şekilde kullanılabilir olduğundan 

çocukların bile kolaylıkla oyun geliştirmesine imkan sunar öyle ki resmi web sitelerinde demo 

sürümündeki oyunun 12 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından yapıldığı söylenmektedir.  Kodu, Xbox 

360, Win XP, Vista, 7-8 ve 10 sürümlerinde çalışabilmektedir. İlk sürümü 30 Haziran 2009’da 

piyasaya sürülmüştür. Kodu ile hazırlanan oyunlar 1 ile 4 oyuncu arasında olabilmektedir. Ve 2 

kişiden 8 kişiye kadar online multiplayer desteği sunmaktadır. Kodu sadece programlama öğretmek 

amaçlı bir yazılım değildir. “Çaktırmadan Öğretme” metoduyla aslında çocuklara problem çözme, 

hikâye anlatıcılığı (storytelling) ve algoritma mantığını öğretme yeterliliğine sahip bir yazılımdır. 

Stolee (2010) Kodu’nun çok üst düzey yorumlanmış görsel dil olduğunu belirtmiştir. Robotikten 

esinlenerek dünyayla etkileşimli olacak şekilde tasarlanmıştır.  

Scratch 

Scratch, 2007 yılında gençlere ve ilk defa programlama öğrenecek olanlara, programlama 

öğretme amacıyla MIT (Massachusetts Institute of Technology) Medya laboratuvarı tarafından 

geliştirilmiş bir programlama dilidir (Solmaz, 2014). http://scratch.mit.edu/ adresinden ücretsiz 

indirilebilmektedir. Yazılımın Türkçe dil desteği bulunmaktadır. Scratch kullanıcıların etkileşimli 

hikayeler, oyunlar ve animasyonlar yaratabilmelerini sağlayan bir görsel programlama ortamıdır 

(Maloney, Resnick, Rusk, Silverman ve Eastmond, 2010). Bir Scratch projesi, sabit bir arkaplanı ve 

birçok hareket edebilen nesneleri içermektedir. Her nesne kendi görüntüsünü, sesini, değişkenleri ve 

kodlarını içermektedir (Maloney, Peppler, Kafai, Resnick ve Rusk, 2008). Scratch ekranı 4 bölüme 

ayrılmıştır (Resim1). Ekranın en sağında sahne bulunmaktadır. Sahnenin altında projedeki bütün 

karakterleri gösteren bir alan bulunmaktadır. Ortadaki pencere kullanıcının seçilen karakterin 

kodlarını, kostümlerini ya da seslerini görüntülemesini ya da değiştirmesini sağlamaktadır. En soldaki 

pencere ise kodlama alanına sürüklenebilen komut bloklarını içermektedir. Bu ortamda programlama, 

kodlama ekranına komut bloklarını sürükleyerek yapılmaktadır (Maloney vd., 2008). Scratch kullanan 

öğrencilerin etkileşimli projeler programlarken ve paylaşırken, 21.yüzyıl için gerekli beceriler olarak 

ifade edilen yaratıcı bir şekilde düşünmelerini, sistematik olarak nasıl akıl yürütebileceklerini ve 

işbirlikçi bir şekilde nasıl çalışabileceklerini bunlarla birlikte,  önemli matematiksel ve sayısal 

kavramları öğrenmelerini de sağlar. (Resnick, Maloney, Monroy-Hernández, Rusk, Eastmond, 

Brennan, Millner, Rosenbaum, Silver, SilvermanandKafai, 2009) Ayrıca ortam, küçük yaştaki 
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öğrencilerin kendi hızlarında kolayca animasyon ve oyun yapmalarını sağlayarak görsel bir şekilde 

bilgisayar bilimi kavramlarını tanıtmaktadır (Solmaz, 2014). 

Stagecast Creator 

StagecastCreator çocuklara, Java gibi bir platform üzerinde çalışan simülasyon, animasyon ve 

oyun oluşturma programlamalarını öğretmek amacıyla tasarlanmış bir yazılımdır. StagecastCreator, 

AllenCypher ve David Canfield Smith tarafından Apple’ın İleri Teknoloji Grubu (ATG)’ndaKidSim 

olarak bilinen bir proje olarak başlatılmıştır ancak daha sonra geliştirilerek çocuklar için, kod yazma 

işlevleri azaltılarak, kendi simülasyonlarını hazırlayabilecekleri bir platforma dönüştürülmüştür. 1994 

yılında Kurt Schmucker proje müdürü olduğunda proje adı Cocoa olarak değiştirilmiştir. Resmi olarak 

13 Mayıs 1996’da ilan edilen Cocoa’nın, daha sonraki geliştirici sürümlerinin ilki 31 Ekim 1996’da, 

ikincisi 1997 Haziran ayında ve üçüncüsü ise 1998 Haziran aylarında piyasaya sürülmüştür. Steve 

Jobs Apple’a geri döndüğünde ise Stagecast olarak ismi tekrar değiştirilmiştir. KidSim – Cocoa 

değişiminde geliştirici tarafından pek çok  özellik de eklemiştir. Bunlardan biri birden fazla karakteri 

kontrol etme özelliğidir. StagecastCreator içinde oluşturulan karakterler grafiksel ve grafiksel olmayan 

özellikte olabilir. Her karakter için hangi durumda ne yapacağını belirleyen kurallar listesi vardır ve 

bunları da kullanıcılar oluşturur. Yazılım çapraz platform uyumluluğunu sağlamak amacıyla Java’ya 

taşınmıştır, böylece bir web sayfasında da yayınlanıp çalıştırılabilir hale gelmiştir 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Stagecast_Creator) . 

Starlogo-TNG 

StarLogo, MIT tarafından geliştirilen yenilikçi bir blok programlama aracıdır. StarLogo TNG 

istemci tabanlı modelleme ve simülasyon yazılımı olup, öğrencilerin ve öğretmenlerin karmaşık 

sistemleri anlamak için 3D oyunlar ve simülasyonlar oluşturmasına olanak sağlayan bir indirilebilir 

programlama ortamıdır. (http://education.mit.edu/portfolio_page/starlogo-tng/). MİT StarLogo TNG 

denilen yeni bir marka üreterek, görsel olarak daha çekici ve gelişmiş bir kullanıcı arayüzü yapmak 

için zengin içerikli bir platform sağlamıştır.  TNG henüz Linux ortamında kullanılmaya 

başlanmamıştır. Java ve Windows tabanlı olan bu sürüm 2006 yılının Ocak ayında piyasaya çıkmıştır 

(https://sites.google.com/site/kieranian2001/starlogo). 

Stencyl 

Blok programlama araçlarından biri olan Stencyl (http://www.stencyl.com/), bir oyun 

geliştirme yazılımıdır. Kullanıcıların kod kullanmadan bilgisayarlar, mobil araçlar ve web için 2D 

video oyunları oluşturmasını sağlar. Stencyl, JonathanChung tarafından 2011 yılında ilk sürümüyle 

piyasaya sürülmüştür. İlk sürümü için “StencylWorks” olarak adlandırılmış ancak daha sonra sadece 

“Stencyl” olarak kısaltılmıştır. Linux, OS X ve Windows işletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir. 
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Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Proje ve entegreleri yedeklemek için StencylForge adında bir 

bulut hizmeti de sunmaktadır. Stencyl yazılımında oyun oluştururken gerekli görevleri yerine getirmek 

için kullanılan çeşitli modüller de vardır. Hareket editörü, kod yazmak, düzenlemek ve oyun mantığını 

oluşturmak için kullanılır. Tileset editörü, görünüm kısmında animasyon, çarpışma şekilleri gibi ekleri 

oyuna dahil etmek için geliştirilmiştir. Diğer bir modül olan oyuncu editörü, karakter oluşturmak ve 

özelliklerini, hareketlerini düzenlemek için kullanılır. Son olarak sahne tasarım editörü oyun etaplarını 

düzenlemek, sahneleri oyunculara göre oluşturmak için geliştirilmiştir. 

Öğrencilerin Blok Programlama Araçları Konusundaki Farkındalıkları ile İlgili 

Bulgular  

Bu başlık altında Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencileri için hazırlanan ve “Blok Programlama Nedir?”, “Blok Programlamanın Programlama 

Eğitimi İçin Önemi Nedir?”, “Blok Programlama Araçlarından Hangilerinin İsmini Duydunuz? 

(Lütfen yazınız)” ve “Blok Programlama Araçlarından Hangilerini Kullandınız? (Lütfen yazınız)” 

şeklinde 4 soru içeren form ile toplanan veriler ile ilgili bulgu ve yorumlar sunulmuştur. Tablo 1 

çalışma grubundan blok programlama ile ilgili alınan yanıtların özetini vermektedir. 

Tablo 1. Çalışma Grubundan Blok Programlama İle İlgili Alınan Yanıtların Özet 

Tablosu 

Cevap f % 
“Blok Programlama Nedir?” Sorusuna Ait 
Cevapların Analizi Neticesinde Yapılan 
Sınıflandırma 

Blok Programlamayı Bilmiyor 33 39,76 

Blok Programlamayı Yanlış Biliyor 15 18,07 

Blok Programlamayı Kısmen Biliyor 12 14,46 

Blok Programlamayı Biliyor 23 27,71 

Toplam 83 100,0 

“Blok Programlamanın Programlama 
Eğitimi İçin Önemi Nedir?” Sorusuna Ait 
Cevapların Analizi Neticesinde Yapılan 
Sınıflandırma 

Önemini Bilmiyor 34 40,96 

Önemini Yanlış Biliyor 12 14,46 

Önemini Kısmen Biliyor 21 25,3 

Önemini Biliyor 16 19,28 

Toplam 83 100 

“Blok Programlama Araçlarından 
Hangilerinin İsmini Duydunuz? (Lütfen 
yazınız)” Sorusuna Ait Cevapların Analizi 
Neticesinde Yapılan Sınıflandırma 

Hiç Birinin Adını Bilmiyor 35 42,17 

Blok Programlama Olmayan Araçların Adını Verdi 5 6,02 

Blok Programlama Aracı Adını Verdi (Yazımı Yanlış) 8 9,64 

Blok Programlama Aracı Adını Verdi (Yazımı Doğru) 35 42,17 

Toplam 83 100 

İsmi Duyulan Blok Programlama Araçları 
(Doğru isim veren toplam 43 BÖTE 
öğrencisinin verilerini içermektedir. Kişi 
başına düşen ortalama bilme oranı 
107/43=2.49)  

Scratch 40 37,38 

Google Blockly 30 28,04 

App Inventor 22 20,56 

Raspberry Pi 11 10,28 
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Diğer 4 3,74 

Toplam 107 100 

“Blok Programlama Araçlarından 
Hangilerini Kullandınız? (Lütfen yazınız)” 
Sorusuna Ait Cevapların Analizi 
Neticesinde Yapılan Sınıflandırma 

Hiçbirini Kullanmamış 39 46,99 

Kullandığını Zannediyor Ama Kullanmamış 3 3,61 

Kullanmış 41 49,4 

Toplam 83 100 

Kullanılan Blok Programlama Araçları 
(Kullandığını belirten ve doğru isim veren 
toplam 41 BÖTE öğrencisinin verilerini 
içermektedir. Kişi başına düşen ortalama 
kullanma oranı 107/43=2.49)  

Scratch 40 43,01 

App Inventor 24 25,81 

Google Blockly 23 24,73 

Raspberry Pi 6 6,45 

Toplam 93 100 

 

Tablo 1’de sunulan veriler incelendiğinde öğrencilerin blok programlamanın tanımını büyük 

oranda bilmedikleri veya yanlış bildikleri (%58) anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde büyük oranda 

(%55) blok programlamanın eğitim için önemi de öğrenciler tarafından bilinmemekte veya yanlış 

bilinmektedir. “Blok Programlama Araçlarından Hangilerinin İsmini Duydunuz? (Lütfen yazınız)” 

sorusuna verilen yanıtlardan öğrencilerin %42 oranında bilmedikleri şeklinde %6 oranında blok 

programlama olmayan araçların adlarını yazmak suretiyle yanıt verdikleri görülmektedir. Yine önemli 

oranda %10 verdikleri isimleri yanlış yazmışlardır. İsmi duyulan blok programlama araçları sırası ile 

Scratch (%37), Google Blockly (%28), App Inventor (%21) ve Raspberry Pi (%10) olmuştur. “Blok 

Programlama Araçlarından Hangilerini Kullandınız? (Lütfen yazınız)” sorusuna %51’i hiç 

kullanmadığını belirtmiştir. Kullanılan blok programlama araçları sırası ile Scratch (%43), App 

Inventor (%26), Google Blockly (%25) ve Raspberry Pi (%6) olmuştur. Bu sonuçlarla Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin farkındalıklarının yeterli olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Problem üretme, keşfetme ve problemlere çözüm üretme gibi durumları içeren programlama 

ile üst seviye düşünme becerilerinin artırılması, mantık, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ile ilgili 

becerilerinin geliştirilmesi gibi birçok yarar da sağlanmaktadır. Bu yararları dolayısıyla dünyada ve 

ülkemizde programlama eğitimin önemi konusundaki farkındalık her geçen gün artmaktadır. Zor ve 

karmaşık olarak algılanan sürece sahip olan programlama eğitiminde problemlerin ortadan 

kaldırılması amacıyla birçok yol denenmiş ve önerilmiştir. Programlama öğretiminde değişik 

yaklaşımlar uygulanmış ve bunun sonucunda da daha kolay araçlar üretilmiştir. Günümüzde kullanımı 

gittikçe yaygınlaşan blok programlama araçları, programlama eğitiminin problemlerinin çözümü için 

önemli araçlardır. Bu çalışma kapsamında Alice, App Inventor, BYOP, GameSalad, Hopscotch, 

KODU, Scratch, Stagecast Creator, Starlogo-TNG ve Stencyl olmak üzere toplam 10 adet blog 

programlama aracı bu kapsamda değerlendirilmiş ve programlama eğitiminde adı geçen problemlerin 
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çözümü için taşıdığı potansiyeller sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ayrıca Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bu araçlar hakkındaki farkındalıkları incelenmiştir. Bu 

inceleme blok programlamanın ne olduğunu bilip bilmeme, blok programlamanın eğitim için önemini 

bilip bilmeme, bilinen blok programlama araçları ve kullanılan blok programlama araçları konularını 

kapsamıştır. Çalışma sonucunda, programlama eğitiminde blok programlamanın önemli bir yere sahip 

olduğu ortaya konulmuş ve blok programlama araçlarının programlama eğitiminde önemli işlevlere 

sahip olma potansiyeli taşıdığı tespit edilmiş ancak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü öğrencilerinin farkındalıklarının yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda blok 

programlama ile değişik yaş gruplarındaki öğrencilerin çok erken yaşlarda tanıştırılması, programlama 

eğitiminin taşıdığı yararlar dolayısıyla sadece programlama ve kod yazımı içeren dersler kapsamında 

ele alınmaması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca konu ile ilgili olması gereken BÖTE öğrencilerinin 

bu araçlarla daha erken sınıflarda karşılaşması için müfredata konu ile ilgili derslerin konulması ve 

hâlihazırdaki müfredatta yer alan programlama dersleri kapsamındaki içeriklere blok programlama 

araçlarının da dâhil edilmesi önerilmektedir. 
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ÇOCUKLAR İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ SCRATCH 
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ÖZET 

Günümüzde, teknoloji çocuğun yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş ve olmaya da devam 
edecektir.  Çocuklar çevrelerinde televizyon, akıllı telefon, dijital kamera, tablet, bilgisayar gibi pek çok 
teknolojik araçla karşılaşmakta ve kolayca bunları kullanmayı öğrenmektedirler.   Fakat çocukların sadece bu 
teknolojik araçları kullanıcıları değil bu teknolojinin tasarımcısı olmaları ve gelişimlerine uygun tasarım 
becerilerini kazanmaları oldukça önemlidir. 21. Yüzyılda çocukların dijital okuryazarlık becerileri kazanmaları 
bir çok okulunun müfredatına dahil edilmekte hatta özel kurslar ya da programlama robotik okullarında erken 
yaşlardan itibaren çocuklara bu beceriler kazandırılmaktadır.  Erken çocukluk dönemi çocuklarının da 
öğrenebilecekleri programlama dilleri vardır. Bu diller arasında “logo,” “scratch” gibi diller yer almaktadır.  
Stratch Amerika’da MIT’de geliştirilmiş, öğrenmesi oldukça kolay grafik temelli bir dildir.  Scracth ile çocuklar 
resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirerek, bilgisayar oyunların tasarlayabilir, animasyon 
veya interaktif hikâyeler oluşturabilirler.  Bu araştırmanın amacı erken çocukluk dönemindeki çocukların görsel 
programa dili olan “scratch” nasıl kullandıklarını incelemektir.   Nitel durum çalışması olarak gerçekleştirilen 
araştırmada çocukların “scratch” programlama dilini öğrenme süreçleri, katılım durumları ve programlamayı 
anlama süreçleri tanımlanmıştır.   Bulgular ışığında, çocukların yaratıcı bir şekilde programlamayı kullanmaları 
için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Çocuklar için programlama, Scratch, teknoloji ve çocuklar 

ABSTRACT 

Technology become an important part of the human life and it will continue to become more important 
in the future.  Especially young children interact with and learn how to use the technological devises such as 
televisions, smart phones, digital cameras, I pads, tablet computers and others.  On the other hand, it is very also 
important to design and program such devices rather than merely use it.  In the 21st century, digital literacy 
become very important and some schools included it in their currıculum and others open private courses about 
programing and robotics for young children.  There are some programing languages for young children. LOGO 
and SCRATCH are among this programming languages for children.  SCRATCH developed in MIT in the USA  
is a easy to learn graphic programing language.  With using the SCRATCH, children can design digital games, 
stories and animations. The purpose of this study is to examine how young children use SCRATCH 
programming language. This qualitative case study examines the children’s leaning processes, participation 
levels and their understandings of the program. In light of the study findings the suggestions were made for using 
programing languages. 

Key words: Programming for children, SCRATCH, technology and children 
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GİRİŞ 

Günümüzde, teknoloji insan yaşamının önemli bir parçası olmuş ve teknolojinin insan 

yaşamına olan etkileri devam edecektir. Özellikle bu etkiler küçük yaşlardan itibaren çocukları ve 

onların yaşam biçimlerini, öğrenmelerini ve oyunlarını etkilemektedir.  Bu çağda yaşayan çocuklar 

çevrelerinde televizyon, akıllı telefon, dijital kamera, tablet, bilgisayar gibi pek çok teknolojik araçla 

karşılaşmakta ve kolayca bunları kullanmayı öğrenmektedirler. Fakat çocukların sadece bu teknolojik 

araçları kullanıcıları değil bu teknolojinin tasarımcısı olmaları ve gelişimlerine uygun tasarım 

becerilerini kazanmaları oldukça önemlidir(Papert, 1998).  

Günümüzde, ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişmişliğin temel belirleyicisi olarak 

teknoloji üretebilmek ve mevcut teknolojileri üretim faaliyetlerinde kullanabilmek önemli bir yer 

tutumaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda toplumsal değişim hızlı olmakta ve bu değişimler Nikolay 

Kondtratieff'in adıyla anılan “kondratieff dalga” kavramı teknoloji değişim dalgaları olarak açıklamış 

ve yaşadığımız çağı ise beşinci dalga olarak tanımlamıştır (Tuncel, 2009).  Kondratieff dalga 

teorisinde her dalga boyunca kendine özgü bir teknoloji atılımı olduğu vurgulanmıştır. Bunlar, 

ekonomik uygulamaları ve mevcut  sermaye birikimini çekip götüren atılımlardır:  

Bu teoride tanımlanan dalgalar incelendiğinde  

1. Dalga da “buhar gücü ve pamuk”  

2. Dalgada “demiryolu ve çelik”   

3. Dalgada, “elektrik ve kimya”  

4. Dalgada, petrokimya ve otomobil temel ekonomik unsurlardır. 

5. Dalgada ise bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması 

öngörülmüştür(Tukel, 2016). 
 

ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAMLAMA 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dokunmatik ekranlar ve programlama dilleride gelişmiş ve 

küçük yaşlardan itibaren çocukların kullanmaları mümkün olmuştur. Çocukların kendi 

programlamasını yapabilmeleri için geliştirilmiş ilk çocukların bilgisayar programlaması; 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörlerinden Seymour Papert çocukların ilgi ve 

özelliklerine uygun geliştirdiği “LOGO” programlama dilini oluşturmuştur. LOGO ile çocuklar LEGO 

parçaları ile ürünler üreterek onları hareket ettiren programlar hazırlamışlardır. LOGO programlama 

dilini ile öğrenen çocukların anlayarak etkin öğrendikleri ve öğrenme motivasyonlarının yüksek 

olduğu saptanmıştır (Resnick, Ocko and Papert, 1988).  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

555  

LOGO dan sonra çocukların kullanmaları için tasarlanmış programlama dilleri yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu dillerden biri de Amerika’da MIT’de geliştirilmiş, öğrenmesi oldukça kolay grafik 

temelli bir dil olan Stratchdır (Özdemir, 2012).  Bu çalışmanın amacıda Stratch çocuklar tarafından 

nasıl kullanıldığı ve programın özelliklerini tanıtmaktır.  

SCRATCH VE ÖZELLİKLERİ 

Scratch, Lifelong Kindergarten Group (yaşam boyu anaokkulu) 

adıyla bir grup araştırmacı tarafından Massachusetts Institute of 

Technology MIT’de geliştirilmiştir. Scracth ile çocuklar resim, ses, 

müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirerek, bilgisayar oyunların tasarlayabilir, animasyon 

veya interaktif hikâyeler oluşturabilirler.  

Scratch ile çocuklar;  

• Hikayeler 

• Oyunlar 

• Animasyonlar  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı erken çocukluk dönemindeki çocukların görsel programa dili olan 

“scratch” nasıl kullandıklarını incelemektir. Nitel durum çalışması olarak gerçekleştirilen araştırmada 

çocukların “scratch” programlama dilini öğrenme süreçleri, katılım durumları ve programlamayı 

anlama süreçleri tanımlanmıştır. 

Uygulama 

• Araştırmaya 4-5 yaşlarında 6 çocuk katılmıştır. 

• Çocuklara scratch anlatılmış ve kendi tabletlerinde kullandırılmıştır. 

• Boyama ve hikaye oluşturmaları sağlanmıştır. 

• scratch kullanmaları sağlanmıştır. 

• Programlama girişinde başarılı olmadıkları görülmüştür. 

Uygulama-1 

Programlama oyun olarak, hiçbir teknoloji malzeme kullanılmadan yapılması öğretilmiştir.  

Örnek oyunlar 

• Kediyi okula götürelim. 

• Kediyi besleyelim. 
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• Kedi açıkmışsa mutfağa, uykusu geldi ise yatağına gitsin. 

Oyunlar ile yapacakları programlar görsel olarak anlatılmış ve uygulamaları sağlanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Teknoloji çocuklara uygun bir yöntem ile verildiğinde öğrenmiş oldukları teknoloji çocukların 

gelişimlerini desteklediği ve onları okula hazırlayıcı beceriler kazandırdığını göstermiştir.  

Teknoloji; 

• Çocukların oyunlarını zenginleştirmek,  

• Oynarken bilgi ve beceri kazanmak,  

• Grup çalışması yapabilme, 

• Keşfederek öğrenmek ve  

• Problem çözmek amacıyla kullanılmalıdır. 

Ekran Süresi 

Amerikan Pediatri Akademisi  2 yaş altındaki çocukların 

ekranı izlemesini hiç önermemektedir.  2 -8 yaş çocuklarının ise 

günde bir-iki saatten daha uzun süre ekran izlememesini 

vurgulamaktadır (AAP, 2011). 

Fayda Zarar Dengesi 

Uygun, bilinçli ve amaçlı kullanıldığında teknoloji çocuklar 

için yararlı olduğu gibi doğru kullanılmadığında ise çocuklara zarar 

verebilir. 

• İnteraktif,  

• Açık uçlu,  

• Çocuğun yaratıcılığını ve  

• Problem çözme becerilerini destekleyen, işbirliği ve paylaşma 

fırsatları veren teknoloji kullanımı yararlı olacaktır.  
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TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

 

Müzeyyen BULUT ÖZEK 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ 

muzeyyenbulut@gmail.com 

 

ÖZET 

Eğitim kurumlarındaki web teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte zengin ve etkileşimli öğrenme 
ortamları sunan e-öğrenme ön plana çıkmaktadır. Ancak daha kaliteli e-öğrenme ortamları için tasarım sürecinin 
en önemli aktörlerinden öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi gerekir.  Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı 
teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 
örneklemini Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim gören 322 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 
Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen e-öğrenme tutum ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, 
teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarında cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir 
farklılık görülmezken öğrenim gördükleri bölüm bazındaki tutum düzeylerinde farklılıklar tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: teknoloji fakültesi, e-öğrenme, tutum 

ABSTRACT 

With the development of web technologies at the educational institutions, e-learning which present rich 
and interactive learning environments takes over. On the other hand, attitudes of students who is the most 
important actors of design process must be determined for more qualified e-learning environments. In this 
context this research aims to determine faculty of technology students’ attitudes towards e-learning. The study 
sample consists of 322 students from Firat University Faculty of Technology. Data were collected with attitude 
scale towards e-learning which was developed by Haznedar and Baran (2012). The results of research showed 
that students’ attitudes towards e-learning were median level. Faculty of technology students’ attitudes towards 
e-learning significantly differed in the variable of department whereas it did not differ in the variable of gender.  

Keywords: faculty of technology, e-learning, attitude 
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GİRİŞ 

Teknolojideki değişimlerle birlikte öğretim etkinlikleri, klasik sınıf ortamının yanısıra 

elektronik ortamlarda da yürütülmeye başlamıştır. Gülbahar (2012) “Öğretim etkinliklerinin bilgi ve 

iletişim teknolojileri yardımı ve İnternet/İntranet gibi yerel ve geniş alan ağları aracılığıyla zaman ve 

mekandan bağımsız olarak bilgiye erişimi ve çoklu ortam uygulamaları ile etkileşim sağlanarak, 

elektronik öğrenme ortamlarında yürütülmesini” e-öğrenme olarak tanımlamaktadır.  

E-öğrenme sisteminin yapısı incelendiğinde çoklu ortam uygulamalarını içeren materyaller, 

öğrenci ve eğitmen bileşenlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi 

için sistemi oluşturan bileşenlerin özelliklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Özellikle bu bileşenlerden 

öğrenci e-öğrenme süreci için çok önemlidir. Yapılan araştırmalar (Kuh & Vesper, 1999; Lee, Hong 

ve Ling, 2002; Simpson ve Du, 2004; Koskela, Kiltti, Vilpola & Tervonen, 2005; İşleyen, Bozkurt & 

Zayim, 2008; Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008; Haznedar, 2012; Yurdugül & Sırakaya 2013), e-

öğrenme sürecinde başarılı olmak için öğrencilerin tutum,  deneyim, denetim odağı ve öğrenme stilleri 

gibi özelliklerinin belirlenmesini şart koşmaktadır. Yapılan araştırmada bu öğrenci özelliklerinden 

tutum referans alınmıştır.  

Araştırma kapsamında öğrencilerin e-öğrenmeye karşı zihinsel açıdan hazır bulunma durumu 

şeklinde tanımlanan tutum literatürde farklı açılardan değerlendirilmiştir. Dikbaş (2006), öğretmen 

adaylarının e-öğrenmeden neler beklediğini, nasıl bir e-öğrenme modelinden yararlanmak istediği ve 

yararlanma konusunda ne derecede gönüllü olduklarını, Çiftci, Güneş ve Üstündağ (2010) ve Uzun, 

Özden ve Yıldırım (2013) e-öğrenmede başarı için önemli bir faktör olarak gördükleri tutum 

boyutlarından direnç seviyesini incelemiştir. Yağcı, Sırakaya ve Özüdoğru (2015), tutum ile birlikte e-

öğrenmeye karşı gönüllülüğün de dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.  

Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye karşı tutumlarını araştırmak amacıyla 

gerçekleştirilen araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1) Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye karşı tutumları hangi düzeydedir? 

2) Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye karşı tutumları cinsiyete göre 

farklılaşmakta mıdır? 

3) Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye karşı tutumları bölüme göre farklılaşmakta 

mıdır? 
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YÖNTEM 

Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu 

çalışmada geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen tarama 

modellerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır. Bu model ile cinsiyet ve bölüm değişkenine göre 

teknoloji fakültesi öğrencilerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu tabakalı amaçlı örnekleme yoluyla seçilen Fırat Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim gören 322 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Demografik Özellikler Frekans  Yüzde (%) 
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği 38,8 38,8 

Makine Mühendisliği 40,4 40,4 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20,8 20,8 

Cinsiyet Kız 102 31,7 
Erkek 220 68,3 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini toplamak için kullanılan anket formu cinsiyet ve bölüm bilgilerinin yer 

aldığı demografik bilgiler bölümü ve Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen e-öğrenme 

tutum ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçek e-öğrenmeye yatkınlık ve e-öğrenmeden kaçma şeklinde iki 

faktörlü bir yapıdadır. Tutum maddeleri 5’li likert tipi dereceleme “Kesinlikle Katılmıyorum”(1), 

“Katılmıyorum”(2), “İki aradayım”(3), “Katılıyorum”(4) ve “Kesinlikle Katılıyorum”(5) şeklindedir. 

Ölçeği geliştirenler 10 olumlu ve 10 olumsuz maddeden oluşan ölçekteki toplam 20 madde için 

Cronbach alfayı 0,93 olarak bulmuşlardır. Araştırma kapsamında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,89 

olarak elde edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinden önce normal dağılıp dağılmadıklarını kontrol etmek için Kolmogorov-

Smirnov testi uygulanmıştır. Bu testten elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Dağılımın Normalliği Kolmogorov – Smirnov Testi Sonuçları. 

Ölçek Kolmogorov – Smirnov 
n KS p 

E-öğrenme tutum ölçeği 322 2,242 ,000 
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Tablo 2‘den görüldüğü gibi Kolmogorov –Smirnov testi sonucunda veriler normal dağılım 

göstermediği (p<.05) için non-parametrik testler kullanılmıştır. Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-

öğrenmeye yönelik tutumları arasında bölüm değişkeni açısından farklılık olup olmadığı Kruskal 

Wallis H testi ile öğrencilerin cinsiyet değişkeni bakımından tutum puanları arasındaki fark ise Mann-

Whitney U testi kullanılarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenme tutum düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Öğrencilerin ortalama e-öğrenme tutum puanları (60,86) orta düzeydedir. 

Tablo 3. Öğrencilerin E-öğrenme Tutum Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

 n En düşük En yüksek 𝑋� Ss 
E-öğrenme tutum düzeyleri 322 32    82 60,86 4,58 

 

Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenme yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğinin tespiti için Mann Whitney U testi kullanılmış, elde edilen değerler Tablo 

4‘de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre Mann Whitney U testi sonuçları 

Cinsiyet N  X ̅ S  U p 

Erkek 220 156,13 17653,5 10039,5 ,127 

Kadın 102 173,07 34349,5    

 

Tablo 4‘deki değerlere göre öğrencilerin tutum puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. Erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin e-öğrenmeye karşı tutumlarının aynı 

düzeyde olduğu ifade edilebilir. Öğrencilerin bölüm değişkenine göre e-öğrenmeye yönelik 

tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır.  

Tablo 5. Bölüm değişkenine göre Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Bölüm N SO X2 df p 

Bilgisayar Müh. 125 180,72 8,842 2 ,012* 
Makine Müh. 130 148,12 
Elektrik-Elektronik Müh. 67 151,62 

 

Tablo 5‘deki Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

vardır (p<.05). Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin sıra ortalamasının (SO=180,72) elektrik-
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elektronik mühendisliği öğrencilerinin sıra ortalamasından (SO=148,12), elektrik-elektronik 

mühendisliği öğrencilerinin sıra ortalamasının (SO=148,12) ise makine mühendisliği öğrencilerinin 

sıra ortalamasından (SO=151,62) daha yüksektir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Teknoloji fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını araştırmak amacıyla 

gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum puanları orta düzeyde 

bulunmuştur. Literatür incelendiğinde Yağcı, Sırakaya ve Özüdoğru (2015), Sezer (2016)’ın 

çalışmayla benzer şekilde öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum puanlarını orta düzeyde bulduğu 

görülmüştür. Bu araştırmadan farklı olarak Uzun, Özden ve Yıldırım (2013) çalışmalarında 

öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum puanlarını düşük bulmuşlardır. 

Öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşma durumu 

incelendiğinde, erkek ve kız öğrencilerin e-öğrenme tutumlarının aynı düzeyde olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ateş ve Altun (2008), Çiftçi, Güneş ve Üstündağ (2010), Durmuş ve Kaya (2011)’nın 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar bu bulguyu desteklemektedir. Ancak Dikbaş (2006), Tekinarslan 

(2008), Işık, Karakiş ve Güler (2010), Haznedar ve Baran (2012), Sezer (2016) çalışmalarında 

öğrencilerin e-öğrenme tutumlarında cinsiyete göre farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmada öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarında öğrenim gördükleri bölüme göre 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ciftci, Gunes ve Ustundag (2010), Yağcı, Sırakaya ve Özüdoğru 

(2015)‘nın çalışmalarında da aynı sonuç elde edilmiştir.  

E-öğrenme programının tasarım aşamalarından biri olan öğrenci analizi sistemin verimli 

çalışabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın öğrencileri analiz etmek için yapılacak 

çalışmalara fayda getirmesi beklenmektedir.  
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Özet 

Bu araştırmada Amasya Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencilerin 
akademik beklenti ve memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırma, öğrenci görüşlerini anket yoluyla elde etmeyi amaçlayan tarama modelinde betimsel bir çalışmadır ve 
2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Amasya Üniversitesi’nde çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan 819 
öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Ekinci ve Burgaz (2007) tarafından geliştirilen “Öğrenci Beklenti ve 
Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada SPSS 20 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, 
One Way Anova ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların literatüre ışık 
tutacağı düşünülmektedir. Ayrıca, yönetimin öğrencilere yönelik verilen hizmetlerin mevcut durumu doğru 
algılayarak, gelecekte daha sağlıklı kararlar almasına ve bu yöndeki uygulamalara da önemli katkı sağlayacağı 
umulmaktadır. Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutuna ilişkin 
beklenti düzeyleri, erkek öğrencilerin beklenti düzeylerine göre daha yüksek bulunurken; erkek öğrencilerin 
memnuniyet düzeylerinin, kız öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Ayrıca kız öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin beklenti düzeyleri, erkek 
öğrencilerin beklenti düzeylerine göre daha yüksek ve erkek öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, kız 
öğrencilerinkine göre daha yüksektir. Amasya Üniversitesi hizmetlerinden öğrenci beklenti ve memnuniyet 
düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akademik hizmetler, akademik kalite, öğrenci memnuniyeti, öğrenci beklentileri. 
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In this study, it is aimed to investigate the students' academic expectations and pleasure level attending 
to the different faculties and vocational schools of Amasya University regarding to the various variables.The 
opinions of the students were obtained through questionaire with  a descriptive study in a survey model  and 819 
students involved in the study attending to the different faculties and vocatipnal schools in 2015-2016 academic 
year. In the study, 'Students' Expectation and Pleasure Questionaire' developed by Ekinci and Burgaz (2007) was 
used. In the research, SPSS 20 program was used. T-test, One way Annova and decriptive statistics were used to 
analysis the obtained data. It is supposed that the obtained data will enlighten the literature in future. 
Furthermore, the admistration staff can percieve the present case of the facilities given to the students and it is 
hoped that they will give healthier  decisions and offer more qualified facilities to the students in future. As a 
result of the study, the expectations of the female students on 'academic facilities and relations' level is higher 
than the male students.  However, the pleasure level of the male students are higher than the level of the female 
students. Furthermore, the expectation level of female students on 'academic counceling and guidance' is higher 
than the male students. The pleasure level of male students are higher than the female students. I can be 
concluded that the expectations and pleasure level from the facilities of Amasya University is  high. 

Keywords: Academic facilities, academic quality,students' pleasure, students' expectations 

 

GİRİŞ 

20.yüzyılın son çeyreğinde iletişim ve bilişim teknolojilerindeki önemli gelişmeler, ülkelerde 

yükseköğretimdeki sistemlerin yeniden yapılandırılması ve değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. 

Türkiye’de yükseköğretimde kaliteyle ilgili olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” rehberi oluşturulmuştur.  Bu yönetmelikte üniversitelerde iç 

değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin katılımı ve memnuniyetiyle ilgili çalışmalarda vurgulanmıştır 

(YÖDEK, 2007). 

Bir eğitim kurumunun öğrenciler tarafından ön sıralarda tercih edilmesi, o eğitim kurumunun 

kalitesini gösteren bir etmendir. Eğitim kurumundaki dersler ve mesleki anlamdaki yönelimlerle ilgili 

öğrencilerin görüşleri eğitimde kalite açısından önemli gözükmektedir. Üniversite eğitimlerine büyük 

beklentilerle başlayan öğrencilerin beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı, öğrencilerin üniversiteye 

ilişkin memnuniyetlerini göstermektedir (Altaş,2006).   

Üniversite öğrencilerinin memnuniyetiyle ilgili olarak literatürde memnuniyetle ilişkili çeşitli 

tanımlar vardır. Memnuniyet, bir hizmetin tatmin edici bir şekilde yerine getirildiğine ilişkin algı 

olarak tanımlanmaktadır (Oliver, 1999;Akt: Şahin, 2009,s.107). Memnuniyet sözcüğü, Türk Dil 

Kurumu’nda “memnun olma, sevinç duyma, sevinme” olarak açıklanmaktadır (TDK, 2010).  

Üniversite öğrencilerinin beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, eğitim hizmetlerinin 

iyileştirilmesi ve öğrencilerin okula bağlılıklarının artmasında önemli gözükmektedir. Bu duruma 

ilişkin şu ifade durumun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır: “Üniversite/fakülteden duyulan 

doyum, öğrencilerin akıl ve ruh sağlıkları kadar fizik sağlıklarını da etkilemektedir. Okulunda 

doyumsuz, mutlu olmayan bir öğrencinin okul dışı yaşamı da bu durumdan etkilenmektedir. 
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Doyumsuzluk gerginlik yaratmakta, bu da öğrencilerde çeşitli psikolojik ve psiko-somatik 

rahatsızlıklara yol açmaktadır” (Öngider, Yüksel, 2002; Akt: Ceylan, Kuştepeli ve 

Aldemir,2002,s.100). 

Üniversite öğrencilerinin akademik beklenti ve memnuniyetleriyle ilgili literatürde çeşitli 

araştırmalar bulunmuştur. Ceylan, Kuştepeli ve Aldemir (2002) üniversite öğrencilerinin okula ilişkin 

doyumlarının araştırılmasının yaygın olmadığını ve bu konuda sınırlı sayıda araştırma yapıldığına 

dikkat çekmişlerdir. Araştırmacılar bu duruma ilişkin olarak İngilizce İşletme Fakültesi’nde okuyan 

öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada, öğrencilerin okuldan aldıkları doyum derecesinin ve bu 

durumun ortaya çıkardığı varsayılan faktörleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda öğretim üyesi 

performansı, cinsiyet, bölüm eğitim kalitesi gibi faktörlerin doyumla ilişkili olduğu bulunmuştur.  

Bir diğer araştırmada Hacettepe Üniversitesi’ndeki öğrenciler üzerinde Ekinci ve Burgaz 

(2007) tarafından yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin katıldığı araştırmada, üniversite öğrencilerinin 

memnuniyet düzeylerinin düşük, beklenti düzeyleri ise yüksek bulunmuştur. Araştırmada bu duruma 

ilişkin sonuçlar ve öneriler vurgulanmıştır.  

Diğer bir araştırmada Şahin (2009) tarafından yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada üç yıllık 

süreçte üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerinin artış gösterdiği ve uygulamanın son yılında 

öğretim elemanları, danışmanlık ve ders programlarıyla ilgili orta düzeyde öğrenci memnuniyetinin 

olduğu bulunmuştur.  

Ulusoy, Arslan, Öztürk ve Bekar (2010) tarafından yapılan araştırmada ise hemşirelik 

bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeylerinin orta seviyede olduğu 

bulunmuştur. Son sınıfta okuyan öğrencilerde memnuniyetin daha düşük olduğu bulunmuştur.  

Kaya ve Engin (2004) endüstri mühendisliği bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin 

bölüm hizmetlerinden memnuniyetini araştırmışlardır. Araştırmada üniversite öğrencilerinde 

memnuniyetsizliğe sebep olan en temel faktörün akademik kadro sayısının azlığı ve yetersizliği 

olduğu bulunmuştur.  

Eynur ve diğerleri (2013) Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinde hizmet kalitesi açısından memnuniyet düzeylerini değerlendirmişlerdir. Araştırmada 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı dersleri mesleki açıdan çok 

yararlı buldukları fakat uygulamalı derslerle ilgili tesislerden memnun olmadıkları bulunmuştur. Bu 

bulgunun yanı sıra kütüphane ve internetle ilişkili olanaklar ile eğitimle ilgili yardımcı araç-

gereçlerden de memnun olmadıkları bulunmuştur. Derslerle ilgili kaynaklar ve değerlendirme süreçleri 
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açısından da Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin diğer bölüm 

öğrencilerinden daha az seviyede memnuniyet duydukları bulunmuştur.  

Şahin, Zoraloğlu ve Fırat (2011) üniversite öğrencilerinde bölüme ilişkin memnuniyet, 

üniversitedeki öğrenimlerinden beklenti, eğitimle ilgili hedefler ve yaşam amaçlarını araştırmışlardır. 

Araştırmada memnuniyetle ilgili sonuca bakıldığında öğrencilerin yaklaşık yarısının bölümünden 

memnun oldukları bulunmuştur.  

Yapılan bu gibi araştırmaların eğitimin kalitesini geliştirmede önemli olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmada da Amasya Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi 

öğrencilerin okula ilişkin memnuniyetlerini arttırma yolunda yapılacak çeşitli girişimler açısından 

önemli gözükmektedir. Araştırmanın üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin arttırılması 

açısından katkı sağlayıcı olduğu düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

Bu araştırma, öğrenci görüşlerini anket yoluyla elde etmeyi amaçlayan tarama modelinde 

betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Amasya Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 

öğrencilerin, 

1. Akademik hizmetler ve ilişkiler, 

2. Akademik danışmanlık ve rehberlik boyutlarında üniversite tarafından sunulan 

hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeylerini, öğrenci görüşlerine dayalı olarak 

belirlemek ve karşılaştırmaktır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Amasya Üniversitesine bağlı sekiz fakülte ve meslek yüksekokulunda 

(Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Suluova 

MYO, Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO, Taşova MYO ve Tasarım MYO) yer alan farklı bölümlerde 

öğrenim gören tüm birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2014-2015 

öğretim yılı bahar döneminde farklı fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören ve anket 

uygulamasının yapıldığı günde fakültelerin birinci sınıflarından random yoluyla belirlenen bir 

şubedeki öğrenciler oluşturmaktadır. Anket uygulamasında toplam 1000 öğrenciye ulaşılmış ancak 
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eksik ya da yanlış doldurulan anketler nedeniyle değerlendirmeye katılan anket sayısı 819 olarak 

gerçekleştirilmiş ve toplamda 8 fakülte/yüksekokul öğrencilerine ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Aracının Uygulanması 

Verilerin toplanmasında Ekinci, Burgaz (2007) tarafından gerçekleştirilen “Hacettepe 

Üniversitesi Öğrenci Beklenti ve Memnuniyet Anketi” olarak adlandırılan veri toplama aracı 

kullanılmıştır. 

Ekinci ve Burgaz (2007) tarafından gerçekleştirilen veri toplama aracında hem olgusal 

(cinsiyet, gelir, anne ve babanın eğitim durumu vb.) hem de yargısal nitelikte veri sağlanmaya yönelik 

maddelere yer verilmiştir. Olgusal nitelik taşıyan maddeler tek doğru seçenekli yapıya sahiptir. 

Yargısal nitelikte veri toplamaya yönelik maddeler “akademik”, “destek” ve “yönetsel” hizmetler 

alanlarını kapsayan birbirinden bağımsız 11 boyuttan oluşmaktadır. Bu makalede sadece “Akademik 

hizmetler ve ilişkiler” ile “Akademik danışmanlık ve rehberlik” alt boyutlarına ilişkin öğrenci 

görüşleri ele alınıp, değerlendirildiğinden bu boyutlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Alt boyutlar 

birbirinden bağımsız olduğundan (Akademik hizmetler ve beslenme hizmetlerinde olduğu gibi) bu 

yola gitmek olanaklı olmuştur. Ekinci, Burgaz (2007) tarafından geliştirilen veri toplama aracındaki 

maddeler likert tipi beşli dereceleme ölçeğinde “Hiç (1), Az (2),Orta (3),Oldukça (4) ve Çok (5)” 

biçiminde yapılandırılmıştır. Ekinci ve Burgaz’ın (2007), 2004-2005 Öğretim Yılı Bahar Döneminde 

Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 1808 üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde 

yaptığı uygulama sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik düzeyleri “akademik hizmetler ve ilişkiler 

için .877 ve “akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için .777 olarak hesaplanmıştır. Yapılan 

bu çalışmada ise “akademik hizmetler ve ilişkiler” için .905 ve “akademik danışmanlık rehberlik” için 

.819 olarak hesaplanmıştır. Ekinci ve Burgaz (2007) tarafından geliştirilip, uygulanan ölçek sonucunda 

her bir boyut için yapılan faktör analizinde “akademik hizmetler ve ilişkiler” için faktör yükleri .413 

ile .681, “Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri” ilişkin faktör yüklerinin .540ve .766 

arasında değiştiği ifade edilmiştir. Yapılan bu çalışmada ise iki boyut için faktör yükleri sırasıyla .729 

ile .411ve .777 ile .556 arasında değişmiştir. Faktör yüklerinin %40’dan yüksek olması ve tek boyutta 

toplanıyor olması yapı geçerliği olduğunu göstermiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Verilerin çözümlenmesinde ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış, beklenti ve 

memnuniyet düzeylerine ilişkin ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde eşleştirilmiş gruplar için 

t testi (paired – sample  t test), öğrenci beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin fakültelere göre 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (F testi ) kullanılmıştır. Anlamlı farklılık çıkması 

durumunda ikişerli karşılaştırmalarda Post Hoc testlerden LSD testi ve One Way ANOVA testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Beklenti ve memnuniyet ortalamaları 
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arasındaki istatistiksel olarak anlamlı (manidar) olan ortalamalar farkı memnuniyet düzeyinin 

göstergesi olarak alınmıştır. Farkla memnuniyet düzeyi ters orantılı olarak değerlendirilmiştir. Bir 

başka deyişle, fark küçüldükçe memnuniyet düzeyi artmakta, fark büyüdükçe memnuniyet düzeyi 

azalmaktadır. Hem bu farkın büyüklüğünü belirlemek hem de sayısal olarak verilerin ortalamalarını 

sözel anlatıma dönüştürmek için ortalama aralık değerleri hesaplanmıştır (5-1=4, 4/5=0,80). Elde 

edilen bu aralık değeri temel alınarak aşağıdaki çizelge oluşturulmuş ve bulguların yorumlanmasında 

kullanılmıştır. Bulgular, üniversite geneli ve fakülteler temel alınarak tablolaştırılmış; beklenti 

ortalamaları, memnuniyet ortalamaları ve beklenti-memnuniyet ortalamaları arasındaki farklar dikkate 

alınarak sunulmuş ve çizelgedeki değerlere dayalı olarak yorumlanmıştır. 

Beklenti-Memnuniyet Ortalamalarına göre 
Memnuniyet Düzeyi 

Ortalamaya göre Beklenti ve / veya Memnuniyet Düzeyi 

0,00  -  0,80 Çok 1,00 – 1,80 Hiç 

0,81   -  1,60 Oldukça 1,81 – 2,60 Az 

1,61  -  2,40 Orta 2,61 – 3,40 Orta 

2,41  -  3,20 Az 3,41 – 4,20 Oldukça 

3,21  - 4,00 Hiç 4,21 -  5,00 Çok 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde çalışmadan elde edilen veriler iki alt boyutta ele alınmış ve yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” Boyutuna İlişkin Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeyleri 

Üniversitenin akademik hizmetler ve ilişkiler boyutunda sunduğu hizmetler konusunda 

öğrencilerin beklenti ve memnuniyet düzeylerine ilişkin bulgular Tablo-1’de yer almaktadır. Bu 

kapsamdaki hizmetler, akademik hizmetlerde temel rol oynayan öğretim elemanlarını ve onların bu 

türden hizmetlerin yerine getirilmesindeki davranışlarını konu etmektedir. Bu davranışlar temelde 

öğrenme-öğretme süreci ile ilgili davranışlardır. Bu süreç dersin hazırlanmasından, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarına kadar olan davranışları içermektedir. Derslerdeki eğitim kalitesinin yüksek  

olması, öğretim elemanlarının kendi kanallarına hâkim olmaları, derslerde verilen ödevlerin 

öğrencilerin öğrenmesine ve başarısına katkı sağlayıcı olması, öğretim elemanlarının alanlardaki 

yenilikleri izlemeleri ve öğrencilerle paylaşmaları, öğretim elemanlarının derslerden sonra ve 

programlarında belirtilen ofis saatlerinde rahatça ulaşılabilir olması, öğretim elemanlarının 

derslerine düzenli olarak gelmeleri ve bitirmeleri vb. maddelerden oluşmaktadır. 

Tablo-1’in genel ortalama satırının fakülteleri yansıtan kısmına bakıldığında, beklenti düzeyi 

için yalnızca “Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda “( X =2,08) “az” düzeyinde olduğu ve diğer fakülte 
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ve Meslek Yüksekokullarında bu boyuta ilişkin beklentinin “oldukça” düzeyinde ( X =3,92 ve daha 

üstünde) olduğu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin memnuniyetin ise yalnızca Eğitim Fakültesi ( X

=2,44) ve “Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda ( X =2,89) “orta” düzeyde olduğu fakat diğer fakülte ve 

yüksekokullarda “oldukça” düzeyinde ( X =3,12 ve daha üstünde) olduğu görülmektedir.  

Tablo-1’deki beklenti ve memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama ve 

standart sapmalarına göre bu farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için yapılan 

One-Way ANOVA sonuçlarına Tablo-2c de yer verilmiştir. Tablo 2a ve 2b de ise bu boyut için 

Beklenti ve Memnuniyet düzeylerine ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Tablo- 2c’de 

görüldüğü gibi, öğrencilerin bu boyuta ilişkin beklenti (F₍₇,₈₁₈₎ = 3,684, p = .000) ve memnuniyet 

(F₍₇,₈₁₈₎ = 20,217, p = .000) düzeyleri arasında fakültelere göre anlamlı fark bulunmuştur. 
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Tablo-1. Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” e İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri 

Maddeler 

Eğitim Fak. Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyal 
Bilgiler MYO 

Teknik 
Bilimler MYO 

Suluova MYO Sabuncuoğlu 
Şerefeddin 
MYO 

Taşova MYO Tasarım MYO 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

1.Madde 

Beklenti 4,14 1,201 4,03 1,05 3,82 1,208 3,89 1,21 4,41 0,876 4,13 0,995 4,28 0,951 - - 
Memnuniyet 2,57 0,992 2,93 1,328 2,8 1 3,15 1,121 3,35 0,913 2,88 0,865 2,71 0,756 3,33 1,155 
Fark 1,57 - 1,11 - 1,02 - 0,74 - 1,06 - 1,25 - 1,57 - - - 

2.Madde 
Beklenti 4,25 1,182 3,85 1,292 3,93 1,35 3,82 1,316 4,31 1,086 4,12 1,014 4,14 1,215 - - 
Memnuniyet 2,55 1,72 2,78 1,368 2,75 1,205 3,27 1,11 3,35 1,197 2,85 1,01 2,75 0,756 3 1,732 
Fark 2 - 1,07 - 1,18 - 0,55 - 0,95 - 1,27 - 1,39 - - - 

 
3.Madde 
 

Beklenti 4,1 1,043 3,58 1,152 3,85 1,246 3,82 1,263 4,22 0,901 4,05 1,099 4 1,414 4,33 1,155 
Memnuniyet 2,56 1,006 2,95 1,176 2,85 1,122 3,29 1,097 3,43 0,944 2,68 1,037 2,86 0,69 4,67 0,577 
Fark 1,54 - 0,63 - 1 - 0,53 - 0,79 - 1,37 - 1,14 - -0,34 - 

 
4.Madde 

Beklenti 4,12 1,184 3,93 1,269 3,61 1,334 3,91 1,018 3,92 1,111 4 1,049 4,43 0,787 4,67 0,577 
Memnuniyet 2,44 1,017 2,58 1,107 2,61 1,015 3,35 0,985 3,04 1,095 2,63 1,159 3,14 0,69 4 1,732 
Fark 1,68 - 1,35 - 1 - 0,56 - 0,88 - 1,37 - 1,29 - 0,67 - 

5.Madde 
Beklenti 4,34 1,061 3,93 1,163 3,68 1,298 3,96 1,016 4,22 1,101 4,12 0,963 4,14 1,215 - - 
Memnuniyet 2,82 1,123 2,73 0,96 2,82 0,941 3,64 1,006 3,04 1,019 3,04 1,064 3,14 1,215 3,33 0,577 
Fark 1,52 - 1,2 - 0,86 - 0,32 - 1,18 - 1,08 - 1 -   - 

 
 
6.Madde 

Beklenti 4,22 1,115 4,08 0,944 3,91 1,256 4,03 1,139 4,18 1,053 4,15 0,895 4 1,414 - - 
Memnuniyet 2,88 0,94 3 1,177 3,03 1,097 3,65 1,166 3,45 1,026 3,13 0,916 3,43 1,512 3,67 0,577 
Fark 1,34 - 1,08 - 0,88 - 0,38 - 0,73 - 1,02 - 0,57 - - - 

7.Madde 
Beklenti 4,29 1,029 4,05 1,082 4,12 1,177 4,1 1,0219 4,16 1,046 4,24 0,84 4 1,55 - - 
Memnuniyet 2,88 0,966 3,25 1,171 3,18 1,137 3,88 0,991 3,51 1,027 3,22 0,91 3,91 1,113 - - 
Fark 1,41 - 0,8 - 0,94 - 0,22 - 0,65 - 1,02 - 0,29 -   - 

8.Madde 
Beklenti 4,1 1,029 4,18 3,104 4,06 1,136 4,2 1,001 4,25 1,074 4,23 0,877 4,57 0,535 4,67 0,577 
Memnuniyet 3,14 1,033 3,38 1,213 3,05 1,155 3,57 1,231 3,31 1,14 3,1 0,947 3,29 1,496 - - 
Fark 0,96 - 0,8 - 1,01 - 0,63 - 0,94 - 1,13 - 1,28 -   - 

9.Madde 
Beklenti 4,21 0,975 3,83 1,238 4,04 1,156 4,08 1,115 4,29 0,944 4,29 0,929 4,43 1,134 - - 
Memnuniyet 3,12 1,086 3,28 1,24 3,16 1,203 3,4 1,35 3,61 1,06 3,07 0,985 2,86 1,215 4,33 0,577 
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Fark 1,09 - 0,03 - 0,88 - 0,48 - 0,68 - 1,22 - 1,57 - - - 
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Tablo-1 (Devamı). Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” e İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri 

10.Madde 

Beklenti 4,21 0,999 3,98 1,291 4,23 1,078 4,32 0,96 4,33 0,952 4,25 0,781 4 1,414 4 0,577 

Memnuniyet 3,4 1,139 3,08 1,348 3,59 1,257 4,35 0,748 3,69 1,191 3,48 1,021 4,57 0,535 4,67 1,732 
Fark 0,81 - 0,9 - 0,64 - -0,03 - 0,64 - 0,77 - -0,57 - -0,67 0,577 

11.Madde 

Beklenti 4,47 0,918 4,38 0,74 4,23 1,07 4,33 1,831 4,41 1,023 4,37 0,829 4,57 0,535 - - 

Memnuniyet 3,31 1,045 3,5 1,198 3,54 1,126 4,42 0,145 3,65 1,016 3,63 0,879 4,14 0,898 4,67 0,577 

Fark 1,17 - 0,88 - 0,69 - -0,09 - 0,76 - 0,74 - 0,43 - - - 

12.Madde 

Beklenti 4,86 1,735 3,78 0,974 4,07 1,146 3,96 1,072 4,24 0,907 4,16 0,889 3,86 1,215 - - 

Memnuniyet 3,25 1,111 3,43 1,01 3,41 1,14 3,72 1,049 3,61 1,06 3,5 0,898 3,29 1,113 4,67 0,577 
Fark 1,61 - 0,35 - 0,66 - 0,24 - 0,63 - 0,66 - 0,57 - - - 

13.Madde 

Beklenti 4,38 0,965 3,65 1,369 4,08 1,246 4,34 0,845 4,43 0,831 4,29 0,974 4,57 0,535 4,33 1,155 

Memnuniyet 3,44 1,142 2,93 1,403 3,45 1,332 3,38 1,223 3,8 1,132 3,8 1,082 4 1,155 3 1,732 

Fark 0,94 - 0,72 - 0,63 - 0,96 - 0,55 - 0,49 - 0,57 - 1,33 - 

14.Madde 

Beklenti 4,3 1,087 3,98 1,121 3,87 1,326 4,17 1,095 4,33 0,931 4,34 0,894 4,29 0,951 3,677 0,577 

Memnuniyet 2,89 1,105 2,98 1,271 2,89 1,335 3,77 1,128 3,33 1,245 3,33 1,193 3,57 1,397 - - 

Fark 1,41 - 1 - 0,98 - 0,4 - 1 - 1,01 - 0,72 - - - 

15.Madde 

Beklenti 4,31 0,958 4,08 1,141 4,03 1,221 3,98 1,017 4,33 0,841 4,32 0,953 4,14 0,89 - - 

Memnuniyet 2,99 1,088 3,1 1,192 2,85 1,133 3,44 1,061 3,41 1,004 3,27 0,932 3 0,577 4 1,732 

Fark 1,32 - 0,98 - 1,18 - 0,54 - 0,92 - 1,05 - 1,14 - - - 

16.Madde 

Beklenti 4,18 0,987 4,2 1,043 3,97 1,159 4,02 1,082 4,24 0,862 4,23 0,877 4 1,155 3,67 0,577 

Memnuniyet 2,9 1,042 3,35 1,145 3,11 1,156 3,73 1,243 3,76 0,971 3,25 0,919 3,43 1,397 - - 
Fark 1,28 - 0,85 - 0,86 - 0,29 - 0,48 - 0,98 - 0,57 - - - 

17.Madde 

Beklenti 4,21 1,199 3,56 1,466 3,88 1,284 4,03 1,139 4,06 1,256 4,38 1,078 4,42 0,787 4 1,732 

Memnuniyet 3,02 1,248 3,3 1,418 2,9 1,455 3,57 1,224 3,53 1,347 2,87 1,396 3,71 0,951 4 1,732 

Fark 1,19 - 0,26 - 0,98 - 0,28 - 0,53 - 1,51 - 0,71 - 0 - 

18.Madde 

Beklenti 4,14 1,095 3,7 1,244 3,63 1,46 3,38 1,296 4,22 1,119 3,99 1,206 3,71 1,496 2 1,732 

Memnuniyet 2,84 1,123 2,78 1,209 2,28 1,178 3,08 1,223 2,94 1,515 3,16 1,23 2,14 0,69 - - 

Fark 1,3 - 0,92 - 1,35 - 0,3 - 1,28 - 0,83 - 1,57 - - - 

19.Madde 

Beklenti 4,35 0,961 3,85 1,272 3,97 1,231 4,03 1,213 4,35 0,913 4,33 0,89 4,43 1,134 4,33 1,155 

Memnuniyet 3,02 1,058 3,25 1,214 2,98 1,181 3,55 1,224 3,37 1,216 3,16 1,021 3,57 1,397 3,67 2,309 

Fark 1,33 - 0,6 - 0,99 - 0,48 - 0,98 - 1,17 - 0,86 - 0,66 - 
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GENEL 

Beklenti  4,05    3,92    3,94    4,01    4,26    4,21    4,20    2,08   

Memnuniyet  2,94    3,12    3,01    3,59    3,44    3,16    3,34    2,89   

Fark  1,34    0,85    0,93    0,40    0,88    1,04    0,87    0,86   
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Tablo- 2a. “Öğrencilerin Akademik Hizmetler ve İlişkiler” Boyutuna İlişkin Beklenti 

Düzeylerinin Fakülte ve Yüksek Okullara Göre Betimsel İstatistikleri 

Fakülte / MYO N X  ss 
Eğitim Fakültesi 234 81,18 15,34 
Fen-Edebiyat Fakültesi 40 74,58 15,13 
Sosyal Bilimler MYO 158 74,98 15,72 
Teknik Bilimler MYO 206 76,37 13,21 
Suluova MYO 51 80,90 12,42 
Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO 120 80,00 13,40 

Taşova MYO 7 80,00 16,25 
Tasarım MYO 3 79,67 7,51 

 

Tablo- 2b. “Öğrencilerin Akademik Hizmetler ve İlişkiler” Boyutuna ilişkin Memnuniyet 

Düzeylerinin Fakülte ve Yüksek Okullara Göre Betimsel İstatistikleri 

Fakülte / MYO N X  ss 

Eğitim Fakültesi 234 56,03 12,44 
Fen-Edebiyat Fak. 40 59,03 13,21 
Sosyal Bilimler MYO 158 57,25 13,04 
Teknik Bilimler MYO 206 68,81 13,46 
Suluova MYO 51 65,20 12,10 
Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO 120 59,95 10,62 
Taşova MYO 7 63,29 11,01 
Tasarım MYO 3 73,00 10,39 

 

Tablo-2c. “Öğrencilerin Akademik Hizmetler ve İlişkiler” Boyutuna İlişkin Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeylerinin Fakülte ve Yüksek Okullara Göre Karşılaştırılması 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F P 

Beklenti Gruplar Arası 5713,488 7 816 3,684 .000* 
Grup İçi 179671,672 811 221,543 
Toplam 185385,160 818 - 

Memnuniyet Gruplar Arası 22408,384 7 3201,198 20,217 .000* 
Grup İçi 128414,461 811 158,341 
Toplam 150822,845 818 - 

* p<0,05 

Tablo-2c incelendiğinde, beklenti düzeyi için farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan LSD testi (One way ANOVA) sonucunda; Eğitim Fakültesindeki  ( X = 

81,18 ) öğrencilerin beklenti düzeylerinin, Teknik Bilimler MYO ( X = 79,37), Fen- Edebiyat Fakültesi (

X =74,98) öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde Suluova MYO’daki (

X =80,90) öğrencilerin beklenti düzeyleri, Sosyal Bilimler MYO ( X =74,98 ) ve Fen-Edebiyat 

Fakültesindeki ( X =74,58) öğrencilerden daha yüksektir. Son olarak Sabuncuoğlu Şerefeddin 

MYO’daki ( X =80,00) öğrencilerin beklenti düzeyleri, Teknik Bilimler MYO ( X =76,37), Sosyal 
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Bilimler MYO ( X =74,98) ve Fen-Edebiyat Fakültesindeki ( X =74,58) öğrencilerden daha yüksektir. 

Aynı şekilde memnuniyet düzeyi için yapılan analiz sonucunda; Tasarım MYO’daki ( X =73,00) 

öğrencilerin memnuniyet düzeyleri Sosyal Bilimler MYO ( X =57,25) ve Eğitim Fakültesi ( X =56,03) 

öğrencilerine göre daha yüksektir. Yine aynı şekilde, Suluova MYO’daki ( X =65,20) öğrencilerin 

memnuniyet düzeyleri, Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO ( X =59,95), Fen-Edebiyat Fakültesi ( X =59,03), 

Sosyal Bilimler MYO (57,25) ve Eğitim Fakültesi ( X =56,03) öğrencilerine göre daha yüksektir. Son 

olarak Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO’daki ( X =59,95) öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, Sosyal 

Bilimler MYO ( X =57,25)  ve Eğitim Fakültesi X = 56,03) öğrencilerine göre daha yüksektir. 

Tablo-3. Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” Boyutuna İlişkin Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeyleri Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N           X             ss               sd           t                   p 
Beklenti Kız 

 
Erkek 

462      79,77      15,22 
                                              816       3,25           0,001 
356       76,34     14,59 

Memnuniyet Kız 
 
Erkek 

462       59,54     13,50 
                                               816      3,35         0,001 
356       62,73     13,50 

 

Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutuna ilişkin beklenti düzeyleri cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(816)=3,25;  p< 0.05).Buna göre kızların beklenti 

düzeyleri ( X =79,77), erkeklerin beklenti düzeylerine göre ( X =76,34) daha yüksektir. Bu bulgu, 

beklenti düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin  “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutuna ilişkin memnuniyet düzeyleri, 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (t(816)) =3,35,p<0.005) Buna göre 

erkeklerin memnuniyet düzeyleri ( X =62,73) kızların memnuniyet düzeylerine göre ( X =59,54) daha 

yüksektir. Bu bulgu, memnuniyet düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

Öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” Boyutuna İlişkin Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeyleri 

Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri daha çok öğrencilerin akademik danışmanları 

tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerdir. Amasya Üniversitesinde, öğrencilere birinci yıldan 

itibaren ders kayıtları ve diğer konularda yardımcı olmak üzere bir akademik danışman atanmakta ve 

bazı iş ve işlemler onların rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Bu düşünülebilecek hizmetler 

öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, meslekleri ve bölümleri ile ilgili olarak öğrencilerin 
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bilgilendirilmesi, mezuniyet sonrası iş seçeneklerinin tanıtılması, yeni öğrencilere oryantasyon vb. 

hizmetleri içermektedir.  

Tablo-4’te üniversitenin sunduğu akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

Tablo-4’ün genel ortalama satırının fakülteleri yansıtan kısmına bakıldığında beklenti düzeyi 

için yalnızca “Tasarım Meslek Yüksekokulu” ‘nda ( X =2,14) “az” düzeyinde olduğu ve diğer Fakülte 

ve Meslek Yüksekokullarında ise bu boyuta ilişkin beklentinin “oldukça” düzeyinde ( X =3,88 ve daha 

üstünde) olduğu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin memnuniyetin ise yalnızca “Tasarım Meslek 

Yüksekokulu”’nda ( X =1,33) “az” düzeyde olduğu fakat diğer Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında 

“oldukça” düzeyinde ( X =2,88) olduğu görülmektedir.  

Tablo-4’teki beklenti ve memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen aritmetik ortalama ve 

standart sapmalara göre bu farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için yapılan One-

Way ANOVA sonuçlarına Tablo 5c’de yer verilmiştir. Tablo 5a ve 5b’de ise bu boyut için beklenti ve 

memnuniyet düzeylerine ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Tablo 5c’de görüldüğü gibi, 

öğrencilerin bu boyuta ilişkin beklenti (F₍₇‚₈₀₉₎=7,297,q=.000) düzeyleri arasında fakülte ve 

yüksekokullara göre anlamlı fark bulunmuştur. 
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Tablo-4. Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri 

Maddeler 

Eğitim Fak. Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyal 
Bilgiler MYO 

Teknik 
bilimler 
MYO 

Suluova 
MYO 

Sabuncuoğlu 
Şerefeddin 
MYO 

Taşova MYO Tasarım MYO 

X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss X  ss 

1.Madde 

Beklenti 4,35 0,872 3,93 1,207 3,92 1,311 4,12 1,072 4,43 0,855 4,15 1,074 4,43 1,134 4 1,732 

Memnuniyet 2,97 1,181 3,2 1,159 2,98 1,249 3,39 1,192 3,12 1,227 2,85 1,105 2,86 0,9 2 1,732 

Fark 1,38 - 0,73 - 0,94 - 0,73 - 1,31 - 1,3 - 1,57 - 2 - 

2.Madde 

Beklenti 4,08 1,75 3,7 1,224 3,76 1,495 3,79 1,285 4,06 1,173 4,13 1,073 4,14 1,574 4 - 

Memnuniyet 2,49 1,202 2,93 1,71 2,53 1,339 3,27 1,31 2,76 1,274 2,53 1,092 2,57 1,13 - 1,732 

Fark 1,59 - 0,77 - 1,23 - 0,52 - 1,3 - 1,6 - 1,57 - - - 

3.Madde 

Beklenti 4,33 0,883 4,08 1,185 4,03 1,186 4,08 1,066 4,27 0,896 4,19 1,039 4,14 1,414 4,67 0,577 

Memnuniyet 3,06 1,12 2,9 1,277 3,15 1,156 3,65 1,18 3,24 0,242 3,18 0,993 2,86 0,9 3,33 0,577 

Fark 1,27 - 1,18 - 0,88 - 0,43 - 1,03 - 4,01 - 1,28 - 1,34 - 

4.Madde 

Beklenti 4,47 0,792 4,08 1,095 4,01 1,231 4,11 1,148 4,37 0,958 5,08 0,598 4,29 1,496 - - 

Memnuniyet 3,12 1,168 3,33 1,162 2,82 1,172 3,35 1,307 3,35 1,18 3,19 1,056 2,57 0,976 - - 

Fark 1,35 - 0,75 - 1,19 - 0,76 1,02 1,02 - 1,89 - 1,72 - - - 

5.Madde 

Beklenti 4,37 0,969 3,7 1,453 3,91 1,436 4,17 1,079 4 1,497 4,15 1,171 4,29 1,496 2,33 0,309 

Memnuniyet 2,71 1,213 2,93 1,403 2,77 1,433 3,14 1,279 2,96 1,428 2,78 1,197 2 1,155 1,67 1,155 

Fark 1,66 - 0,77 - 1,14 - 1,03 - 1,04 - 1,37 - 2,29 - 0,66 - 

6.Madde 

Beklenti 4,38 1,001 3,88 1,343 3,82 1,547 3,86 1,339 4,29 1,254 4,1 1,374 4,14 1,574 - - 

Memnuniyet 2,5 1,205 2,95 1,377 2,37 1,294 2,88 1,356 2,94 1,377 2,37 1,229 2 1,155 2,33 1,155 

Fark 1,88 - 0,93 - 1,45 - 0,98 - 1,35 - 1,73 - 2,14 -   - 

7.Madde 

Beklenti 4,29 1,06 3,9 1,297 3,72 1,414 4,27 0,984 4,1 1,432 4,06 1,071 4,57 1,134 - - 

Memnuniyet 2,89 1,269 2,75 1,256 2,57 1,222 3,52 1,18 2,39 1,415 2,83 1,147 2,86 1,215 - - 
Fark 1,4 - 1,15 - 1,15 - 0,75 - 1,71 - 1,23 - 1,71 -   - 

GENEL 

Beklenti  4,32    3,89    3,88    4,05    4,21    4,34    4,28    2,14   

Memnuniyet  2,82    2,99    2,74    3,31    2,81    2,81    2,53    1,33   
Fark  1,50    0,89    1,14    0,74    1,88    1,88    1,75    0,57   
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Tablo-5a. Öğrencilerin “Akademik Danışmalık ve Rehberlik Boyutuna İlişkin” Beklenti 

Düzeylerinin Fakülte ve Yüksek Okullara Göre Betimsel İstatistikleri 

Fakülte / MYO N X  ss 

Eğitim Fakültesi 234 3,27 5,14 
Fen – Edebiyat Fakültesi 40 27,25 7,74 
Sosyal Bilimler MYO 158 27,16 8,56 
Teknik Bilimler MYO 204 28,40 6,61 
Suluova MYO 51 29,53 6,58 
Sabuncu Şerefeddin MYO 120 29,85 9,41 
Taşova MYO 7 30,00 9,71 
Tasarım MYO 3 30,00 1,73 

 

Tablo-5b. Öğrencilerin “Akademik Danışmalık ve Rehberlik Boyutuna İlişkin” Memnuniyet 

Beklenti Düzeylerinin Fakülte ve Yüksek Okullara Göre Betimsel İstatistikleri 

Fakülte / MYO N X  ss 

Eğitim Fakültesi 234 19,74 6,34 
Fen – Edebiyat Fakültesi 40 20,98 6,45 
Sosyal Bilimler MYO 158 19,19 6,54 
Teknik Bilimler MYO 204 23,21 6,60 
Suluova MYO 51 20,76 6,96 
Sabuncu Şerefeddin MYO 120 19,73 5,39 
Taşova MYO 7 17,71 5,59 
Tasarım MYO 3 17,33 2,31 

 

Tablo-5c. Öğrencilerin “Akademik Danışmalık ve Rehberlik Boyutuna İlişkin” Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeyleri Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F P 

 
Beklenti 

Gruplar Arası 1215,759 7 173,680  
3,23 

 
.002* Gruplar İçi 42282,762 809 52,265 

Toplam 43498,521 816 - 
 
Memnuniyet 

Gruplar Arası 2060,239 7 294,320  
7,297 

 
.000* Gruplar İçi 32628,468 809 40,332 

Toplam 34688,707 816 - 
    * p<0,05 

Tablo-5c incelendiğinde, beklenti düzeyi için farkın hangi gruplar arasından kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan LSD testi (One Way ANOVA) sonucunda Eğitim Fakültesindeki ( X

=30,27) öğrencilerin beklenti düzeylerinin Teknik Bilimler MYO ( X =28,40), Fen-Edebiyat 

Fakültesinin ( X =27,25) ve Sosyal Bilimler MYO ( X =27,16) öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Yine aynı şekilde Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO’daki ( X =29,85) öğrencilerin beklenti 

düzeyleri, Fen Edebiyat Fakültesi ( X =27,25) ve Sosyal Bilimler MYO ( X =27,16)öğrencilerinden 

daha yüksektir. Son olarak Suluova MYO ( X =29,53) öğrencilerinin beklenti düzeyleri, Sosyal 

Bilimler MYO ( X =27,16)  öğrencilerinden daha yüksektir. Aynı şekilde, memnuniyet düzeyi için 
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yapılan analiz sonucunda; Teknik Bilimler MYO’daki ( X =23,21) öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, 

Fen-Edebiyat Fakültesi ( X =20,98), Suluova MYO ( X =20,76), Eğitim Fakültesi ( X =19,74), 

Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO ( X =19,73), Sosyal Bilimler MYO ( X =19,19) ve Taşova MYO ( X

=17,71) öğrencilerine göre daha yüksektir. 

Tablo-6. Öğrencilerin “Akademik Danışmalık ve Rehberlik Boyutuna İlişkin” Beklenti ve 

Memnuniyet Düzeyleri Puanlarının Cinsiyete göre t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N           X              ss                  sd            t              p 
Beklenti Kız 

 
Erkek 

462      29,46        7,60 
                                                  816         2,27       0,024 
356       28,30       6,84 

Memnuniyet Kız 
 
Erkek 

462       20,20      6,84 
                                                  816         1,98       0,047 
356        21,12     6,06 

 
Öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin beklenti düzeyleri, 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(816) =2,27; p <0.05). Buna göre 

kızların beklenti düzeyleri ( X =29,46), erkeklerin beklenti düzeylerine ( X =28,30) göre daha 

yüksektir. Bu bulgu, beklenti düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

Öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin memnuniyet düzeyleri, 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(816)=1,98; p≤ 0.05). Buna göre 

erkeklerin memnuniyet düzeyleri ( X =21,12), kızlarınkine göre ( X =20,20) daha yüksektir. Bu bulgu, 

memnuniyet düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

a. Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutundaki beklenti 
düzeylerinin, Teknik Bilimler MYO, Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Benzer şekilde Suluova MYO’daki öğrencilerin beklenti düzeyleri, Sosyal Bilimler 
MYO ve Fen-Edebiyat Fakültesindeki öğrencilerden daha yüksektir. Sabuncuoğlu Şerefeddin 
MYO’daki öğrencilerin beklenti düzeyleri, Teknik Bilimler MYO, Sosyal Bilimler MYO ve Fen-
Edebiyat Fakültesindeki öğrencilerden daha yüksektir.  

Memnuniyet düzeyi için yapılan analiz sonucunda; Tasarım MYO’daki öğrencilerin 
memnuniyet düzeyleri Sosyal Bilimler MYO ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre daha yüksektir. 
Yine aynı şekilde, Suluova MYO’daki öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, Sabuncuoğlu Şerefeddin 
MYO, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler MYO ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre daha 
yüksektir. Son olarak Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO’daki öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, Sosyal 
Bilimler ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre daha yüksektir. 
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b. Öğrencilerin “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutuna ilişkin beklenti düzeyleri cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kızların beklenti düzeyleri, erkeklerin beklenti 
düzeylerine göre daha yüksektir.  

c. Öğrencilerin  “Akademik Hizmetler ve İlişkiler” boyutuna ilişkin memnuniyet düzeyleri, 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkeklerin memnuniyet düzeyleri, 
kızların memnuniyet düzeylerine göre daha yüksektir. 

d. Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin 
beklenti düzeylerinin Teknik Bilimler MYO, Fen-Edebiyat Fakültesi, ve Sosyal Bilimler MYO 
öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO’daki 
öğrencilerin beklenti düzeyleri, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinden daha 
yüksektir. Suluova MYO öğrencilerinin beklenti düzeyleri, Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinden 
daha yüksektir.  

Aynı şekilde, memnuniyet düzeyi için yapılan analiz sonucunda; Teknik Bilimler MYO’daki 
öğrencilerin memnuniyet düzeyleri, Fen-Edebiyat Fakültesi, Suluova MYO, Eğitim Fakültesi, 
Sabuncuoğlu Şerefeddin MYO, Sosyal Bilimler MYO ve Taşova MYO öğrencilerine göre daha 
yüksektir. 

e. Öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin beklenti düzeyleri, 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kızların beklenti düzeyleri, erkeklerin 
beklenti düzeylerine göre daha yüksektir. 

f. Öğrencilerin “Akademik Danışmanlık ve Rehberlik” boyutuna ilişkin memnuniyet 
düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkeklerin memnuniyet 
düzeyleri, kızlarınkine göre daha yüksektir. 

Öneriler 

a. Öğrenci beklenti ve memnuniyeti tüm sınıflardan alınacak bir örneklem üzerinde 
araştırılabilir ve elde edilen sonuçlar, yapılacakları yönlendirmesi bakımından, bu hizmetleri veren 
öğretim elemanlarıyla ve ilgili birimlerle paylaşılabilir. 

b. Akademik hizmetleri ve ilişkileri geliştirmek amacıyla hali hazırda öğretim üyelerine dönük 
olarak yürütülen “eğiticilerin eğitimi” programına süreklilik kazandırılarak hizmetlerin niteliği 
geliştirilebilir. 

c. Bölümlerin eğitim programları, dünyadaki, toplumdaki ve ilgili iş alanlarındaki beklenti ve 
eğilimler dikkate alınarak yenilenebilir. 

d. Üniversite genelinde her yıl tüm bölümlere hitap edebilecek nitelikte “Kariyer Günleri” 
düzenlenebilir ve bu yolla iş çevreleri ile öğrencilerin yüz yüze gelmesi sağlanabilir. 

KAYNAKÇA 

Altaş, D. (2006).Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 
Cilt XXI.Sayı 1. 439-458. 

Ekinci, C.E., Burgaz,B. (2007). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere 
İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of 
Education) 33: 120-134.  

Eynur, B.R., Kalkavan,A., Demirel, M., Demirel, D.H., Eynur, A.Tepe,Z.G. (2013). 
Dumlupınar Üniversitesi’nin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

584 
 

Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi.  Middle Eastern & African Journal of Educational 
Research, Issue 5.175-206. 

Ceylan, Y., Kuştepeli,Y., Aldemir,C. (2002). Yükseköğretimde Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir 
Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Y.C.7. S.1.s.99-114. 

Ekinci,C.E., Burgaz,B.(2007). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin 
Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of 
Education) 33: 120-134. 

Kaya,İ., Engin,O. (2004). Yüksek Öğretim Kurumu İçerisinde Yer Alan Bir Bölümde Kalite İyileştirme 
Sürecine Yönelik Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi. Mühendislik  Ve Fen Bilimleri Dergisi.Sigma 
2004/4. 

Şahin, A.E. (2009). Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet 
Ölçeği(Ef-Ömö) İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of 
Education) 37: 106-122. 

Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel 
hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yönetimi [Educational Administration:Theory and Practice], 17(3), 429-452. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (2010).  

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.559bb6f169e0d0.40209870. 
Erişim tarihi: 07.07.2015. 

Ulusoy,H., Arslan,Ç., Öztürk,N., Bekar, M. (2010). Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili 
Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3, Sayı:2. 
15-24. 

YÖDEK,(2007). Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Rehberi.Nisan 2007. http://www.yodek.org.tr/?page=download# Erişim tarihi: 07.07.2015. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

585 
 

ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMALARI BAKIMINDAN 

TÜRKİYE İLE PISA’ DA BAŞARI GÖSTEREN BAZI ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

THE COMPARASION BETWEEN TURKEY AND SOME COUNTRIES HAVING THE 

HIGHEST ACHIEVEMENT IN THE PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT 

ASSESSMENT IN THE TERMS OF TEACHING CAREER LADDERS 

IMPLEMENTATIONS 

 

 

Doç. Dr. İlknur MAYAa, Asuman YILMAZb  

mayailknur@gmail.com,   asumamyilmaz308@gmail.com 

a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

b Milli Eğitim Bakanlığı Bozcaada Halk Eğitimi Merkezi 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Türkiye ile PISA (2012)’ da başarı gösteren bazı ülkelerin öğretmenlik kariyer 
basamakları uygulamaları incelenip, karşılaştırmalı olarak analiz edilerek ülkemiz öğretmenlik kariyer 
basamakları uygulamalarına yeni öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan yöntem nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesidir. Doküman incelemesi tekniği ile elde edilen verilerin 
analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu PISA (2012)’ da başarı 
gösteren Çin- Şanghay, Singapur ve Güney Kore ile Türkiye oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında; ülkelerin yürürlükte olan mevzuatlarından, kitap, dergi, tez ve makale gibi basılı ve elektronik 
bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır.  Araştırmada kullanılacak dokümanlar, resmi kayıtlar, belgeler ve 
bilimsel yayınlardan elde edildiği için geçerliliğinin ve güvenilirliliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma 
kapsamında incelenen Çin- Şanghay’ da öğretmenlik kariyer basamakları; 3. seviye, 2. seviye, 1. seviye ve 
uzman öğretmenlik olmak üzere 4 aşamalı olarak düzenlenmiştir. Bir aşamadan diğer aşamaya geçmek için 
öğretmenler, öğretim deneyimlerine sahip olmalarının yanı sıra okul ve bölge komiteleri tarafından 
değerlendirilmektedirler. Uzman öğretmenlik ise Şanghay’ da bir onur derecesi olmakla birlikte ancak 
öğretmenlerin %0.1’ i bu aşamaya geçebilmektedirler. Singapur’ da, öğretmenlerin kalitelerini yükseltmek 
amacıyla başöğretmenlik, araştırma ve program uzmanlığı ve okul yöneticiliği olmak üzere 3 kariyer yolu 
bulunmaktadır. Öğretmenler üç yıl görev yaptıktan sonra “Eğitim Performansı Yönetim Sistemi” tarafından 
değerlendirilmekte ve öğretmenlerin hangi kariyer yoluna uygun olduğu belirlenmektedir. Her bir kariyer yolu 
kendi içerisinde ise aşamalara ayrılmaktadır. Güney Kore’ de ise; uzman öğretmenlik sistemi bulunmaktadır. 
Uzman öğretmen olabilmek için öğretmenler, 10-15 yıllık öğretim deneyimlerine sahip olduktan sonra eğitim 
bölge komiteleri tarafından değerlendirilmektedirler. Bu ülkelerde, öğretmenler kariyer basamaklarında 
yükseldiklerinde maaşları da artış göstermektedir. Ülkemizde ise öğretmenlik; öğretmen, uzman öğretmen, 
başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrılmakta ve kariyer basamaklarında yükselmek için öğretmenlerin 
öğretim deneyimlerinin yanı sıra ulusal düzeyde yazılı bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Ancak bu sınav 
ülkemizde 2006 yılından beri yapılmadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik kariyer basamakları, PISA, ülkeler 
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ABSTRACT 

In this study it is aimed to compare the teaching career ladders implementations in Turkey with some 
countries having the highest achievement in Programme for International Student Assessment (PISA) and to 
make some recommendations to the implementations of Turkey’s teaching career ladders. The method used in 
this research is document analysis one of the qualitative research methods. Qualitative analysis approach is used 
while analyzing the data attained by the document analysis method. In this study with the teaching career ladders 
implementations of the countries highest achievement in PISA (2012) and the teaching career ladders 
implementations of Turkey are compared, based on literature review. The research data come from the 
legislation in force, electronic, scientific and printed sources such as book, magazine, thesis and article. Owing to 
the fact that the documents used in this research came from official statistics, the data may be said to have high 
validity and reliability. The research group is composed of Turkey and the other countries including Shanghai 
China, Singapore and South Korea having achievement in PISA. In the results of this study, the findings come to 
the conclusions: Shanghai’s teaching career ladders are arranged four formal hierarchical grades: third grade, 
second grade, first grade and master teachers. Teachers must have teaching experiences and be evaluated at the 
school and by the district for promoting one grade to the other grade. Being master teacher is an extraordinary 
honor and is only promoted %0.1 percent of Shanghai’s teachers to the ladder. There are three directions in 
Singapore: the teaching track, the specialist track and the leadership track for strengthening the quality of 
teachers. Teachers, having three years of teaching, are evaluated on the Educational Performance Management 
System (EPMS). The EPMS determines which career path would best suit them. Each career pathway has grades 
within itself. A master teacher system is in the process in South Korea. In order to become a master teacher, 
teachers must have ten to fifteen years of teaching experience. Teachers are also evaluated by the district 
committees. In these countries, teachers’ salaries increase as long as they promote one grade to the other grade. 
In Turkey, teachers have three teaching career ladders: teacher, master teacher and head teacher. In order to 
promote one grade to the other grade, teachers must have teaching experiences and they must take a written 
exam at the national level. However, the written exam haven’t been implemented in Turkey since 2006. 

Key Words: Teaching career ladders, PISA, countries 

 

 

GİRİŞ 

Eğitim, toplumsal ve ekonomik olarak bir toplumun ilerlemesi ve kalkınması için ön koşuldur. 

Ülkelerin eğitim sistemleri, toplumsal gelişmişliklerinin göstergeleridir (Ataünal, 2000). Öğrencilerin 

daha kaliteli eğitim almalarını sağlamak, eğitim alanında yapılan tüm yeniliklerin temel hedefidir. Bu 

bağlamda, öğrencinin gördüğü öğrenim ile öğretimin niteliği dolayısıyla öğretmenin niteliği arasında 

yakın bir ilişki bulunmaktadır (Kaya, 2007).   

Öğretmenler, topluma yön veren kişilerdir. Bu nedenle; öğretmenler çağın gereklerine uyum 

sağlayabilmek için sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve kapasitelerini geliştirmeleri 

gerekmektedir. Nitelikli öğretmenler, eğitim sistemlerinin kalitesinin artması için bir gerekliliktir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 yılında öğretmenlik mesleğindeki kalitenin yükseltilmesi adına “Kariyer 

Basamaklarında Yükselme Sistemini” ortaya koyduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve 

kişisel gelişimlerinin sağlanması, statülerinin iyileştirilmesi ve itibarlarının sağlanması için, 

öğretmenlik mesleği kariyer basamakları biçiminde yapılandırılmıştır (Deniz, 2009). “Öğretmenlik 
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Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” yürülükte olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Bu 

durum da da öğretmenler, adaletsizliklerin ortaya çıktığını ve kariyer basamaklarında yükselme 

sınavının düzenli aralıklarla yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir (Demir ve Karadeniz, 2010; 

Gökyer ve Özer, 2015). 

Ülkelerin, eğitim sistemlerinin başarılarını ve nitelikleri ölçen uluslararası düzeyde düzenlenen 

sınavlar bulunmaktadır. En yaygın bilinen bu çalışmalardan biri ise, “Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı” olarak bilinen kısa adıyla PISA (Programme for International Student 

Assessment)’dır. PISA sınavı, çocukların Fen Bilgisi, Matematik ve Okuma Becerisi alanlarındaki 

yetkinliklerinin ölçüldüğü bir sınavdır. 2000 yılından beri, üç yıl aralıklarla düzenlenen ve 15 

yaşındaki öğrencilere uygulan PISA sınavlarına katılan ülke sayısı her sınavda artmaktadır (MEB, 

2015).  Uluslararası düzeyde düzenlenen PISA sınavı, ülkelerin eğitim sistemlerinin gelişmişliklerinin 

bir göstergesidir (Maya, 2016).  Bu bağlamda ülkeler, uluslarararası düzeyde düzenlenen sınavlarda 

başarı gösteren ülkelerin eğitim sistemlerinde uyguladıkları kuram, yöntem ve teknikleri 

incelemektedirler. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, başarılı ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri 

ile öğretmen eğitimi programlarına odaklanan araştırmalar yapıldığı görülmektedir (Aldemir ve Er, 

2012; Alkan, 2012; Küçükoğlu ve Kızıltaş, 2012; Külekçi ve Bulut, 2011; Şahin, 2006; Uygun, Ergen 

ve Öztürk, 2011).  Ülkelerin, öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasında önemli bir oynayan kariyer 

basamakları sistemlerini inceleyen araştırmalara rastlanmamaktadır. Bu nedenle araştırma, alan 

yazında önemli bir boşluğu doldurması açısından önemlidir. 

Araştırmanın Amacı 

Kaliteli ve başarılı eğitim sistemlerinin nitelikli öğretmenlere sahip oldukları varsayımından 

hareketle, bu araştırmada, Türkiye ile PISA (2012)’ da başarı gösteren bazı ülkelerin öğretmenlik 

kariyer basamakları uygulamaları incelenip, karşılaştırmalı olarak analiz edilerek ülkemiz öğretmenlik 

kariyer basamakları uygulamalarına öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, “algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konması” olarak ifade edilen nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.39). 

Nitel araştırma yöntemlerinden ise, doküman incelemesi tekniği ile seçilmiş bazı ülkelerde, 

öğretmenlik kariyer basamakları uygulamaları incelenerek, Türkiye için öneriler  sunulmuştur. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma evrenini, PISA (2012) sınavına katılan 34’ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, PISA (2012) sonuçlarında en yüksek başarı gösteren 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

588 
 

ülkelerden Shangay- Çin, Singapur ve Japonya ile Türkiye oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 

örnekleme türü, ölçüt örneklemedir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veriler toplanırken ilk olarak, Türkiye öğretmenlik kariyer basamakları 

uygulamaları ile ilgili mevcut resmi kayıt ya da belgelerden, yürürlükte olan mevzuatlardan, tez, kitap, 

dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Aynı şekilde, PISA (2012)’da başarı 

gösteren bazı ülkelerin (Çin- Şanghay, Singapur ve Güney Kore) öğretmenlik kariyer basamakları 

uygulamaları ile ilgili mevcut kayıt ya da belgelerden, ülkelerin eğitim denetimi sistemleri ile ilgili 

yürürlükte olan mevzuatlardan, tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklardan 

yararlanılmıştır. PISA (2012), OECD (2016) ve UNESCO (2016) gibi, ülkelerin eğitim sistemleri ile 

ilgili bilgiler veren uluslararası internet sitelerine de gerekli kaynaklara ulaşmak için başvurulmuştur. 

Bu araştırmada kullanılacak dokümanlar, resmi kayıt ve belgeler ile bilimsel kaynaklardan elde 

edildiği için verilerin geçerliliği ve güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Yıldırım ve 

Şimşek (2013, s.224)’e göre betimsel analiz, elde edilen verileri daha önceden belirlenen temalara 

göre özetlemek ve yorumlamaktır. Veriler analiz edilirken, adı geçen ülkelerin öğretmenlik mesleki 

gelişim uygulamaları analiz edilmiş, benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda 

ülkemiz öğretmenlik mesleki uygulamalarına öneriler getirilmiştir. 

ÇİN- ŞANGHAY’ DA ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI 

UYGULAMALARI 

Çin- Şanghay eyaleti, PISA sınavlarında büyük bir başarı göstermiş ve 2012 yılında yapılan 

sınavda da üç temel beceri de en yüksek puanları alarak birinci olmuştur (MEB, 2015). Bu eyaletin 

başarısının altında yatan nedenlerden biri de nitelikli öğretmenlere sahip olmasından dolayıdır. 

Şanghay’ da öğretmenler için dört hiyerarşik kariyer basamağı bulunmaktadır. Bu basamaklar; 

3. seviye, 2. seviye, 1. seviye ve uzman öğretmenlik olarak ifade edilmektedir. 3. seviye 

öğretmenlikten 2 seviye öğretmenliğe geçmek için 5 yıllık öğretim deneyimi ve okul düzeyinde 

yapılan değerlendirmeden geçmek gerekliliktir. 2. seviye öğretmenlikten 1. seviye öğretmenliğe 

geçmek için öğretmenler, 10 yıllık öğretim deneyimine sahip olmanın yanı sıra okul ve bölge 

düzeyinde yapılan değerlendirmelere tabi tutulmaktadırlar. Uzman öğretmenlik ise Şanghay’ da bir 

onur derecesi olarak nitelendirilmekte ve öğretmenlerin ancak %0.1’ i uzman öğretmen 

olabilmektedir. Öğretmenlerin uzman öğretmen olabilmeleri için en az 20 yıllık öğretim deneyimine 

sahip olmaları gerekmekte ve  okul ve bölge düzeyinde değerlendirmelere tabi tutulmaktadırlar 

(NCEE, 2016a).  
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Şanghay’ da 2. seviye öğretmenler; yeni göreve başlayan öğretmenlere danışmanlık yapmakta, 

onları gözlemleyip değerlendirmektedirler. Araştırma grupları oluşturup, işbirliğine dayalı araştırmalar 

yapmaktadırlar. 1. seviye öğretmenler; Araştırma grubundaki öğretmenleri yönlendirmektedirler. 

Seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek, diğer öğretmenlerinde araştırma becerilerini 

geliştirmektedirler. Uzman öğretmenler ise; birebir ve grup olarak öğretmenlere danışmanlık 

yapmaktadırlar. Okulları ziyaret ederek, dersleri gözlemlemekte ve öğretmenlere geri bildirimlerde 

bulunmaktadırlar (Jensen, Sonneman,  Roberts-Hull  ve Hunter, 2016). 

Öğretmenlerin değerlendirilmesinde genellikle; yeni işe başlayan öğretmenlere katkıları, 

tanıtım dersi vermeleri, dergilerde eğitim- öğretim hakkında yazılar yayınlamaları ve bunu gibi 

uygulamalar dikkate alınmaktadır. Yöneticilik yapmak isteyen öğretmenler ise; okullarında bu 

pozisyonlara geçebilmeleri için fark edilmiş öğretim tecrübelerine sahip olmaları gerekmektedir 

((NCEE, 2016a). 

SİNGAPUR’ DA ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMALARI 

Singapur, PISA sınavlarında büyük bir başarı göstermiş ve 2012 yılında yapılan sınavda; 

matematik okuryazarlığı alanında  573 puanla 2. sırada, fen okuryazarlığı alanında  551 puanla  3. 

sırada  ve okuma becerisi alanında 542 puanla 3. sıradadır (MEB, 2015). 

Singapur’ da öğretmenler; eğitim sisteminin yapı taşları ve yüksek başarının en önemli sebebi 

olarak görülmektedirler. Öğretmenlik, çok saygı duyulan bir meslek olmakla beraber öğretmen olmak 

çok zordur. En iyi puanları alan öğrenciler, öğretmenlik programına başvurabilmekte ve altı 

öğrenciden ancak biri kabul edilmektedir (Bakioğlu ve Göçmen, 2013). 

Şekil- 1. Singapur Öğretmenlik Kariyer Yolları 

 

                  Kaynak: National Institute of Education, 2009; Akt. Jensen, B., Sonneman, J., Roberts-Hull, K. & Hunter, A. (2016) 
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Singapur’ da öğretmenlerin niteliklerini arttırmak amacıyla; öğretim yolu, uzmanlık yolu ve 

liderlik yolu olmak üzere üç kariyer yolu bulunmaktadır. Öğretmenler, üç yıl görev yaptıktan sonra 

“Eğitim Performansı Yönetim Sistemi” tarafından değerlendirilmekte ve hangi kariyer yoluna uygun 

oldukları belirlenmektedir. Öğretim Yolunda uzmanlaşan öğretmenler, yeni göreve başlayan 

öğretmenleri yetiştirmekle sorumlu tutulmaktadırlar. Uzmanlık Yolunda öğretmenler; öğretim 

programı ve değerlendirme, eğitim psikolojisi ve rehberlik ile eğitsel araştırmalar ve ölçme alanlarında 

çalışmaktadırlar. Liderlik Yolunda öğretmenler; geleceğin eğitim liderleri olarak özel olarak 

eğitilmektedirler. Bir şirkete yönetici nasıl yetiştiriliyorsa, aynı mantıkla eğitim liderlerine bir kariyer 

yolu çizilmektedir (Jensen, Sonneman, Roberts-Hull ve Hunter, 2016).  

Öğretmenler yıllık değerlendirmelere göre bulundukları seviyeden bir sonraki seviyeye terfi 

edebilmektedir. Bu değerlendirmelerde; öğretmenlerden bireysel hedefler belirlemeleri  istenmekte ve 

öğretimlerinin gözlenmesi esnasında ise rubriklerde gelişim göstermeleri beklenmektedir  (NCEE, 

2016b). 

GÜNEY KORE’ DE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMALARI 

Güney Kore, PISA sınavlarında büyük bir başarı göstermiş ve 2012 yılında yapılan sınavda; 

matematik okuryazarlığı alanında 554 puanla 5. sırada, fen okuryazarlığı alanında 538 puanla 7. sırada 

ve okuma becerisi alanında 536 puanla 5. sıradadır (MEB, 2015). 

Güney Kore’ de öğretmenlik; toplumda yüksek statüye sahip, saygın, kazançlı ve popüler bir 

meslektir (Bakioğlu & Baltacı, 2013). Güney Kore’ de öğretmenlerin niteliklerini arttırmak için 2008 

yılında uygulamaya konulan “ Uzman Öğretmenlik Sistemi” bulunmaktadır. “Uzman Öğretmen” 

olabilmek için; 10-15 yıllık öğretim deneyimine sahip olunmalıdır. Bölgesel düzeyde öğretmenler; 

öğretim yeterliliklerinin gözlemi, meslektaşlarının görüşleri ile öğretmen ile derinlemesine yapılan 

görüşmelerden oluşan üç aşamalı olarak değerlendirilmektedirler. İyi öğretim ve liderlik becerilerine 

sahip öğretmenler “uzman öğretmenler” olarak nitelendirilmektedirler. Uzman öğretmenlerden; 

öğretici rolünde kalmaları ama okul ve bölge düzeyinde mesleki gelişim için sorumluluklar 

üstlenmeleri, deneyimlerini yeni göreve başlayan öğretmenlerle paylaşmaları, müfredatı geliştirmede 

ve öğretim uygulamalarında onlara yardımcı olmaları beklenmektedir. Uzman öğretmenler, 

öğretmenlerden yaklaşık 150 dolar daha fazla maaş almaktadırlar (NCEE, 2016c). 

TÜRKİYE’ DE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMALARI 

Türkiye’ de öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 

başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır. Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 

yıl, başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl kıdemi bulunması şartı aranmaktadır. Başvuru 

şartlarını taşıyan öğretmenler; ÖSYM tarafından düzenlenen yılda bir defa olmak üzere kariyer 
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basamaklarında yükselme sınavına tabi tutulmaktadırlar. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşan 

testlerle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı yapılmaktadır. Sınav konuları ve 

ağırlıkları ise; Türkçe (0,3), Genel Kültür (0,2), Pedagojik Formasyon (0,4), Milli Eğitim mevzuatı, 

eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili bilgiler (0,1)’ dir (MEB, 2005). 

 Öğretmenlerin bu sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan 

ve ‘uzman öğretmen’ olmak için 152 bin civarında öğretmenin katıldığı Öğretmenlik Kariyer 

Basamakları Yükselme Sınavı’ndan rekor başarı çıkmıştır. 60 baraj puanının geçerli olduğu sınavda 

öğretmenler yüzde 74 başarı elde etmiştir. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yükseklisans 

veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamakları yükselme sınavından 

muaftırlar. Bu sürecin ardından öğretmenler İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu tarafından 

belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmektedirler. Lisans mezunu öğretmenler ile 

farklı alanlarla yükseklisans veya doktora öğrenimlerini tamamlayan öğretmenler; %10’ u kıdem, 

%20’ si hizmet içi eğitim, %10’ u etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif), %10’ u sicil 

puanı, %50’ si ise sınav puanı olarak, alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yükseklisans veya 

doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler; %20’ u kıdem, %40’ si hizmet içi eğitim, %20’ u 

etkinlikler, %20’ u sicil puanı değerlendirme ölçütleridir (MEB, 2005). 

En yüksek puandan başlamak üzere öğretmenlerin puanları sıralanmaktadır. Toplam serbest 

öğretmen kadro sayısı içinde baş öğretmen oranı %10, uzman öğretmen oranı ise % 20 olarak 

belirlenmiştir. Bu oranlar, bakanlar kurulu tarafından bir katına kadar arttırılabilmektedir. Katılmış 

oldukları sınav sonucunda 60 puan ve üzerinde puan almış olmalarına rağmen kontejyan 

yetersizliğinden dolayı unvan verilmeyen öğretmenlerin puanları iki yıl süreyle geçerlidir. Bu adaylar 

puanlarını yükseltmek istemeleri halinde tekrar sınava girebilmektedirler. Değerlendirme puanı yüksek 

olan sınavın sonucu esas alınmaktadır. 2011 yılında, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme 

Sınavından 60 puan ve üzerinde puan alanlar ve 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle tezli yükseklisans 

öğrenimini tamamlayan ancak kontejyan eksikliğinden dolayı uzmanlık unvanı alamayan 

öğretmenlerin başvuru yapmaları halinde uzman öğretmenlik sertifikası verildiği görülmektedir (MEB, 

2005). 

Öğretmenlik kariyer basamakları üzerine yapılan çalışmalarda; öğretmenlerin uygulama 

sürecine yönelik olumsuz düşüncelerin olduğu (Turan, 2007), bu sürecin adil olmayan bir şekilde 

uygulandığı (Kurt, 2007) ve uygulamanın bütününe yönelik plansızlık ve istikrarsızlık görüşlerinin 

belirtildiği görülmektedir (Bakioğlu & Banoğlu, 2013). Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerine 

yönelik olarak ise; kıdem, etkinlikler ve hizmet içi eğitim ölçütlerine karşı olumlu yaklaşırken, sınav 

ve sicil ölçütlerine olumsuz yaklaşmaktadırlar (Şirin, Erdoğdu & Mülazımoğlu, 2010; Urfalı, 2008). 

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte uygulanan kotaların kaldırılması gerektiği ifade edilmektedir 

(Dağlı, 2007; Tosun ve Yengin Sarpkaya, 2014). 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

592 
 

TÜRKİYE İLE PISA’ DA BAŞARI GÖSTEREN BAZI ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye ile PISA (2012)’ da başarı gösteren  bazı ülkelerin öğretmenlik kariyer basamakları; 

sistem yapıları, başvuru şartları ve değerlendirme ölçütleri kapsamında karşılaştırılarak Tablo 1’ de 

gösterilmektedir. 

Tablo-1. Türkiye ile PISA (2012)’ da Başarı Gösteren Bazı Ülkelerin Karşılaştırılması 

 ŞANGHAY- ÇİN SİNGAPUR GÜNEY KORE TÜRKİYE 
Öğretmenlik 
Kariyer 
Basamakları 
S istem Yapıları 

3.Seviye Öğretmenlik 
2.Seviye Öğretmenlik 
1.Seviye Öğretmenlik 
Uzman Öğretmenlik 

3 Kariyer Yolu 
-Öğretim Yolu 
-Uzmanlık Yolu 
-Liderlik Yolu 

Uzman Öğretmenlik 
Sistemi 

Öğretmen 
Uzman 
Öğretmen 
Baş Öğretmen  

Başvuru Şartları Öğretim  
Deneyimi 

Öğretim  
Deneyimi 

Öğretim  
Deneyimi 

Öğretim 
Deneyimi 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

-Okul/ bölge düzeyinde 
değerlendirme 
 
- Yeni işe başlayan 
öğretmenlere katkıları, 
tanıtım dersi vermeleri, 
dergilerde eğitim 
hakkında yazılar 
yayınlamaları. 

-“Eğitim Performansı 
Yönetim Sistemi” 
tarafından 
değerlendirilmektedir. 
 
-Bireysel hedefleri 
gerçekleştirme düzeyi 
 
-Öğretmenlerin 
gelişimlerine katkıları 

-Öğretim 
yeterliliklerinin 
gözlemi, meslektaş 
görüşleri, öğretmen 
ile derinlemesine 
yapılan görüşmeler  
 

-Ulusal düzeyde 
yazılı sınav, 
kıdem, hizmet içi 
eğitim, 
etkinlikler, 
sicil puanı 
 

 

Tablo 1’ de ülkelerin öğretmenlik kariyer basamakları uygulamalarına bakıldığında; Şanghay’ 

da öğretmenler için;  3. seviye, 2. seviye, 1. seviye ve uzman öğretmenlik olmak üzere dört hiyerarşik 

kariyer basamağı bulunmaktadır. Singapur’ da öğretmenlerin niteliklerini arttırmak amacıyla; öğretim 

yolu, uzmanlık yolu ve liderlik yolu olmak üzere üç kariyer yolu bulunmaktadır. Güney Kore’ de 

öğretmenlerin niteliklerini arttırmak için 2008 yılında uygulamaya konulan “ Uzman Öğretmenlik 

Sistemi” bulunmaktadır. Ülkemizde ise öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman 

öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmaktadır. 

Şanghay, Singapur, Güney Kore ve Türkiye’ de; öğretmenlik kariyer basamaklarında 

yükselmek için gerekli kriter, öğretim deneyimidir. Şanghay’ da öğretmenler; okul ve bölge düzeyinde 

değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Yeni işe başlayan öğretmenlere katkıları, tanıtım dersi vermeleri, 

dergilerde eğitim- öğretim hakkında yazılar yayınlamaları gibi uygulamalar ise Şanghay’ da, 

değerlendirme ölçütleridir. Singapur’ da öğretmenler; üç yıl görev yaptıktan sonra “Eğitim 

Performansı Yönetim Sistemi” tarafından değerlendirilmekte ve hangi kariyer yoluna uygun oldukları 

belirlenmektedir. Öğretmenlerden bireysel hedefler belirlemeleri beklenmekte ve bu hedefleri 

gerçekleştirme düzeyleri ile öğretmenlerin gelişimlerine katkıları değerlendirme ölçütleri olarak ifade 

edilmektedir. Güney Kore’ de değerlendirme ölçütleri;  öğretim yeterliliklerinin gözlemi, meslektaş 

görüşleri, öğretmen ile derinlemesine yapılan görüşmelerdir. Türkiye’ de ise değerlendirme ölçütleri;  
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ulusal düzeyde yazılı sınav, kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif), sicil puanıdır. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Çin- Şanghay, Singapur ve Güney Kore’ de; sürekli, istikrarlı ve planlı, statüleri ve görevleri 

tanımlanmış, mesleki gelişimi zorunlu kılan, kariyer basamakları uygulamaları bulunmaktadır. 

Ülkemizde ise; “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” yürürlükte olmasına 

rağmen 2006 yılından beri uygulanmamaktadır.  

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan hareket ile şu öneriler getirilebilir: 

 Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı sürekli, düzenli ve istikrarlı bir şekilde yürütülmelidir. 

 Öğretmenlik kariyer basamakları sistemi yeniden gözden geçirilerek, uzman öğretmenlerin ve 

başöğretmenlerin görevleri açıklanmalıdır. 

 Uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere sorumluluk verilmelidir. 

 Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmelerinde kullanılan değerlendirme ölçütleri, 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini daha çok teşvik edici şekilde düzenlenmelidir. 

 Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselen öğretmenlere, teşvik edici ücretler ve yetkiler 

verilmelidir. 

 Öğretmenlik kariyer basamakları sistemi kapsamında uygulanan kontenjan sınırlaması 

kaldırılmalıdır. 
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ÖZET  

Tarama yöntemiyle yürütülen araştırmada, okul müdürlerinin görevlerinden biri olan öğretmenlerin 
mesleki gelişimini sağlama düzeyinin belirlenebilmesi için hiç (1) ile daima (5) arasında Likert tipinde 
derecelendirilmiş 10 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, Kütahya ilindeki tüm resmi 
okullarda görev yapan 304 okul müdürü oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmış ve geriye dönen 168 ölçek 
formu analizlere dâhil edilmiştir. Müdürlerin %24.41’ü yeterli düzey sayılabilecek olan sık sık ve daima 
düzeyinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamakta olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan müdürlerin 
çok büyük bir kısmını (%93.5) erkek müdürler oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan müdürlerin sadece 
%11.9’u lisansüstü eğitim almıştır. Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak adına yaptığı 
faaliyetlerden en az sıklıkla yaptığı faaliyet örnek ders işlemek olmuştur. Müdürlerin eksik kaldıkları bir diğer 
nokta her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formunun düzenlenmesi olmuştur. Müdürlerin seminer 
dönemleri dışında öğretmenler için eğitim faaliyetleri düzenlemeleri de yetersiz sayılabilecek bir seviyededir. 
Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan yeterince yardım almadıkları da öne 
sürülebilir. Fakat lisansüstü öğrenim gören müdürlerin diğer müdürlere göre öğretmenlerin mesleki gelişimleri 
için çevredeki uzmanlardan daha fazla yardım aldığı saptanmıştır. Ayrıca 6 ila 10 yıl arası deneyime sahip olan 
müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olan 
müdürlere göre daha az yardım aldıkları belirlenmiştir. Müdürlerin mesleki gelişim adına en sık yaptıkları 
faaliyet, ilgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar etmek 
olmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarına istinaden önerilebilecekler şunlardır: Kadın öğretmenlerin müdür 
olabilmesinin önündeki engellerin aşılması için adımlar atılmalıdır. Okul müdürlerinin lisansüstü eğitim almaları 
teşvik edilmelidir. Okul müdürleri öğretmenlerin mesleki gelişimi için daha fazla örnek ders işlemeleri, mesleki 
gelişim izleme formunu düzenlemeleri ve çevredeki uzmanlardan yardım almaları konularında teşvik 
edilmelidirler. Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini yıl boyunca sürdürmeleri sağlanmalıdır. 

ABSTRACT 

The research was conducted employing the survey method. A 10-item and 5-point, from never (1) to 
always (5), Likert type scale was developed to measure the level of one of the school principals’ duty, provision 
of teacher professional development. The population consists of 304 school principals working at all public 
schools in Kütahya, Turkey. The entire population was reached and returning 168 scale forms were included in 
analyses. It was determined that 24.41 percent of the principals provided teacher professional development at 
often and always levels which can be considered as sufficient. A very big proportion (93.5%) of the participants 
were male principals. Only 11.9 percent of the principals had graduate degrees. The least frequent activity done 
by principals to provide teacher professional development was giving exemplary lectures. Another less 
frequently done activity was using professional development monitoring form for every teacher. Principals 
conducted professional development activities outside of the seminar periods at an insufficient level. It can be 
asserted that principals were not in search of assistance of outside experts to provide teacher professional 
development. However, principals holding a graduate degree sought more assistance of outside experts than 
those who had bachelor’s only. Principals who had 6-10 years of experience sought less assistance of outside 
experts than those who had more than 10 years of experience. The most frequent activity done by principals to 
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provide teacher professional development was informing teachers of new developments about education and 
teaching by keeping track of related resources. Recommendations can be given according to the findings are: 
Obstacles in front of female teachers’ becoming school principals should be overcome. Principals should be 
encouraged to take graduate education, to give exemplary lectures more frequently, to use professional 
development monitoring forms, and to seek assistance of outside experts. Activities done by principals to 
provide teacher professional development should last for the whole academic year. 

 

PROBLEM DURUMU 

Mesleki gelişim deyince akla sadece hizmet içi eğitimler gelmektedir. Hâlbuki mesleki 

gelişim, öğretmenin etkili davranışlar ortaya koyması için her yönünün geliştirilmesini içeren daimi 

öğrenme fırsatları olması itibariyle hizmet içi eğitimden daha kapsamlı bir kavramdır (Can, 2004). 

Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi 

çok önemlidir (Abazaoğlu, 2014). Çünkü okulların etkili olabilmesi için tüm insan kaynaklarının etkin 

olabilmesi gerekmektedir (Özdemir, 2012). Buna rağmen ülkemizde, öğretmenlerin hizmet içi 

eğitimlerinin formaliteden ibaret olduğu iddia edilmektedir (Budak & Demirel, 2003; Bümen vd., 

2012). Bu eğitimler haricinde de öğretmenlerin kendilerini mesleki yönden geliştirmeye 

çabalamadıkları belirtilmiştir (Abazaoğlu, Yıldırım & Yıldızhan, 2014; Turan, Yıldırım & Aydoğdu, 

2012). Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik etmek müdürlerin görevleri 

arasında sayılmıştır (Elmore, 2000; Gündüz & Balyer, 2013; MEB, 2000; Şahin, 2000). Yöneticilerin 

mesleki gelişim görevlerini yerine getirme düzeyini ise öğretmenler yeterli bulmamıştır (Bakioğlu & 

İnandı, 2001). 

Bu araştırmayla şu sorulara cevap aranmıştır:  

1. Okul müdürleri, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama konusunda kendilerini ne 

kadar yeterli görmektedirler? 

2. Müdürler, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak için en çok hangi faaliyetlere 

başvuruyorlar? 

3. Cinsiyet, okul türü, kıdem, öğrenim düzeyi değişkenlerine göre müdürlerin algılarında 

farklılık var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Müdürlerin görevlerinden biri olan öğretmenlerin 

mesleki gelişimini sağlama düzeyinin belirlenebilmesi için hiç (1) ile daima (5) arasında Likert tipinde 

derecelendirilmiş 10 maddeden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Madde havuzunun belirlenmesinde 
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daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarından, alan, dil, ölçme ve değerlendirme uzmanlarından 

yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini Kütahya ilindeki tüm resmi okullarda görev yapan 304 okul 

müdürü oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşıldığından örneklem alma yoluna gidilmemiştir. 

Geliştirilen ölçek 2015-2016 eğitim öğretim yılı başındaki seminer döneminde bir araya gelen ve 

Kütahya’daki tüm resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 304 müdüre 

uygulanmıştır. Katılımda gönüllülük esası gözetilmiştir. Geriye dönen 168 ölçek formu analizlere 

dâhil edilmiştir. Formların geriye dönüş oranı %55.2 olarak hesaplanmıştır. Analiz işlemine Z puanları 

-3 ile +3 arasında kalan veriler dâhil edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık katsayıları incelendiğinde 

verilerin normallik varsayımını sağladığı gözlemlenmiştir. 

Katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde 157 (%93.5) müdürün erkek, 11 

(%6.5) müdürün kadın olduğu, 148 (%88.1) müdürün lisans, 20 (%11.9) müdürün lisansüstü mezunu 

olduğu, 11 (%6.5) müdürün anaokulunda, 48 (%28.6) müdürün ilkokulda, 63 (%37.5) müdürün 

ortaokulda, 46 (%27.4) müdürün ortaöğretimde görev yaptığı, 5 (%3) müdürün 5 yıldan az deneyime, 

14 (%8.3) müdürün 6 ila 10 yıl arası deneyime, 62 (%36.9) müdürün 11 ila 20 yıl arası deneyime ve 

87 (%51.8) müdürün ise 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcılara ait istatistikler 

Faktör Değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 157 93.5 
Kadın 11 6.5 

Öğrenim Düzeyi 
Lisans 148 88.1 
Lisansüstü 20 11.9 

Okul Türü 

Anaokulu 11 6.5 
İlkokul 48 28.6 
Ortaokul 63 37.5 
Ortaöğretim 46 27.4 

Kıdem 

5 yıldan az 5 3 
6-10 yıl arası 14 8.3 
11-20 yıl arası 62 36.9 
21 yıl ve üzeri 87 51.8 

 

BULGULAR 

Örneklem büyüklüğünün analize uygunluğunun sınanması için hesaplanan Kaiser-Meyer-

Olkin değeri yeterli (0.80) ve Bartlett testi sonucu anlamlı (p<0.001) bulununca açımlayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. En az 0.50’lik faktör yüküne sahip olan, madde-toplam korelasyonu 0.50’nin 

üzerinde olan, ters-görüntü korelasyonu 0.50’nin üzerinde olan, elendiği takdirde güvenirliği önemli 

ölçüde yükseltmeyen, faktör öz değeri 1’den büyük ve açıkladığı varyans oranı %5’den büyük olan 

maddeler analize dâhil edilmiştir. Bu koşullara uymayan bir maddeye rastlanmamış ve dolayısıyla 

hiçbir madde elenmemiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin tek faktör altında toplam 

varyansın %67.3’ünü açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirliği .80 düzeyinde 
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hesaplanmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi yapıldığında açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

ulaşılan tek faktörlü yapının kabul edilebilir uyum değerleri (χ2/df=2.87, RMSEA=0.106, GFI=0.89, 

AGFI=0.83, SRMR=0.074, IFI=0.90, NFI=0.85) ile doğrulandığı belirlenmiştir. 

Maddelere ait istatistikler incelendiğinde en yüksek ortalamaya (𝑋�=4.18, SS=0.78) sahip olan 

madde “ilgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar 

ederim” olmuştur (Tablo 2). En düşük ortalamaya (𝑋�=2.18, SS=0.93) sahip olan madde ise 

“öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim” olmuştur. 

Tablo 2. Maddelere ait istatistikler 

Maddeler 𝑿� SS  
İlgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar ederim 4.18 .78 
Öğrendiklerimizi paylaşabileceğimiz ortamlar oluştururum 3.93 .87 
Öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, yarışma gibi etkinliklere katılmalarını teşvik ederim 3.81 .97 
Öğretmenlerle birebir görüşerek onların güçlü ve zayıf yönlerini tartışırım 3.38 .91 
Öğretmenlere bireysel okuma ve araştırma görevleri veririm 2.90 .92 
Bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim 2.77 1.03 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan yardım alırım 2.60 1.00 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için okulda seminer dönemi haricinde de eğitim etkinlikleri düzenlerim 2.56 .97 
Her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu düzenlerim 2.37 1.26 
Öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim 2.18 .93 
Toplam 3.07 .58 

 

Maddelerin ortalamaları hesaplanarak elde edilen istatistikler Tablo 3’de sunulmuştur. Buna 

göre 6 (%3.57) müdür öğretmenlerin mesleki gelişimlerini hiç sağlamamaktayken, 31 (%18.45) müdür 

nadiren düzeyinde, 90 (%53.57) müdür bazen düzeyinde, 39 (%23.22) müdür sık sık düzeyinde ve 2 

(%1.19) müdür ise daima düzeyinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaktadır. Başka bir 

deyişle müdürlerin ancak %24.41’i yeterli düzey sayılabilecek olan sık sık ve daima düzeyinde 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaktadır. 

Tablo 3. Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama düzeyleri 

Mes. Gel. Sağlama Düzeyi f % 
Hiç 6 3.57 
Nadiren 31 18.45 
Bazen 90 53.57 
Sık sık 39 23.22 
Daima 2 1.19 
Toplam 168 100 

 

Araştırmaya katılan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama düzeylerine 

yönelik algılarının cinsiyete göre farklılıklarını belirlemek amacıyla non parametrik yöntemlerden 

Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Çünkü Shapiro ve Wilk (1965) gruplarda yer alan birey sayısı 

50’den az olduğunda non parametrik yöntemlerin uygulanmasını savunmaktadır. Analiz sonuçlarına 
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göre “bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim” (U=1160.5, p=.047) ile “her bir öğretmen 

için mesleki gelişim izleme formu düzenlerim” (U=1212.0, p=.021) maddelerinde cinsiyete göre 

farklılıklara rastlanmıştır (Tablo 4). Farklılıkların kaynağı araştırıldığında her iki madde de kadın 

müdürlerin algı ortalamalarının erkek müdürlerin algı ortalamalarından daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Dolayısıyla kadın müdürlerin erkek müdürlere göre daha fazla bireysel ve grupla 

gelişim programları belirlediği ve her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu düzenlediği 

söylenebilir. 

Tablo 4. Algıların cinsiyete göre farklılıkları 

Madde Cinsiyet n 𝑿� SS U p 
İlgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili 
yeniliklerden haberdar ederim 

Erkek 157 4.17 .79 
972.0 .449 

Kadın 11 4.36 .67 

Öğretmenlere bireysel okuma ve araştırma görevleri veririm 
Erkek 157 2.93 .93 

651.0 .140 
Kadın 11 2.55 .69 

Öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, yarışma gibi 
etkinliklere katılmalarını teşvik ederim 

Erkek 157 3.80 .94 
986.5 .408 

Kadın 11 3.91 1.37 
Öğretmenlerle birebir görüşerek onların güçlü ve zayıf yönlerini 
tartışırım 

Erkek 157 3.35 .90 
1095.5 .117 

Kadın 11 3.82 .98 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için okulda seminer dönemi 
haricinde de eğitim etkinlikleri düzenlerim 

Erkek 157 2.54 .96 
1072.5 .155 

Kadın 11 2.91 1.13 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 
yardım alırım 

Erkek 157 2.62 .99 
643.0 .140 

Kadın 11 2.18 1.08 

Öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim 
Erkek 157 2.17 .91 

978.5 .439 
Kadın 11 2.45 1.21 

Bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim 
Erkek 157 2.73 1.02 

1160.5 .047* 
Kadın 11 3.36 1.12 

Her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu düzenlerim 
Erkek 157 2.31 1.22 

1212.0 .021* 
Kadın 11 3.36 1.56 

Öğrendiklerimizi paylaşabileceğimiz ortamlar oluştururum 
Erkek 157 3.90 .87 

1122.0 .073 
Kadın 11 4.36 .81 

Toplam 
Erkek 157 3.05 .57 

1133.5 .083 
Kadın 11 3.32 .63 

*p<0.05 

Araştırmaya katılan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama düzeylerine 

yönelik algılarının öğrenim düzeyine göre farklılıklarını belirlemek amacıyla non parametrik 

yöntemlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Çünkü Shapiro ve Wilk (1965) gruplarda yer alan 

birey sayısı 50’nin altında ise non parametrik yöntemlerin uygulanmasını savunmaktadır. Tablo 5’de 

verilen analiz sonuçlarına göre sadece “öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 

yardım alırım” maddesinde farklılığa rastlanmıştır (U=1883.0, p=.039). Farklılığın kaynağı 

araştırıldığında lisansüstü öğrenim görmüş müdürlerin daha yüksek algı ortalamasına sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu sebeple lisansüstü öğrenim göre müdürlerin diğer müdürlere göre öğretmenlerin 

mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan daha fazla yardım aldığı iddia edilebilir. 
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Tablo 5. Algıların öğrenim düzeyine göre farklılıkları 

Madde Öğrenim n 𝑿� SS U p 
İlgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili 
yeniliklerden haberdar ederim 

Lisans 148 4.15 .80 
1713.0 .214 

Lisansüstü 20 4.40 .60 

Öğretmenlere bireysel okuma ve araştırma görevleri veririm Lisans 148 2.89 .89 1686.5 .273 
Lisansüstü 20 3.05 1.10 

Öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, yarışma 
gibi etkinliklere katılmalarını teşvik ederim 

Lisans 148 3.77 .99 
1728.0 .202 

Lisansüstü 20 4.10 .72 
Öğretmenlerle birebir görüşerek onların güçlü ve zayıf yönlerini 
tartışırım 

Lisans 148 3.37 .89 
1560.5 .678 

Lisansüstü 20 3.45 1.05 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için okulda seminer dönemi 
haricinde de eğitim etkinlikleri düzenlerim 

Lisans 148 2.53 .98 
1617.0 .477 

Lisansüstü 20 2.75 .91 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 
yardım alırım 

Lisans 148 2.53 .99 
1883.0 .039* 

Lisansüstü 20 3.05 1.00 

Öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim 
Lisans 148 2.21 .92 

1303.5 .364 Lisansüstü 20 2.00 1.03 

Bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim 
Lisans 148 2.80 1.05 

1272.5 .290 
Lisansüstü 20 2.55 .94 

Her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu düzenlerim 
Lisans 148 2.41 1.26 

1290.5 .337 
Lisansüstü 20 2.15 1.31 

Öğrendiklerimizi paylaşabileceğimiz ortamlar oluştururum 
Lisans 148 3.93 .87 

1454.0 .891 
Lisansüstü 20 3.90 .85 

Toplam 
Lisans 148 3.06 .57 

1560.5 .693 
Lisansüstü 20 3.14 .65 

*p<0.05 

Araştırmaya katılan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama düzeylerine 

yönelik algılarının çalışılan okul türüne göre farklılıklarını belirlemek amacıyla non parametrik 

yöntemlerden Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Çünkü Shapiro ve Wilk (1965) gruplarda yer alan 

birey sayısı 50’nin altında ise non parametrik yöntemlerin uygulanmasını savunmaktadır. Analiz 

sonucuna göre “bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim” maddesi (X2=9.98, p=0.019) okul 

türüne göre farklılaşmaktadır (Tablo 6). Farklılığın kaynağı ikili karşılaştırmalı Mann-Whitney U testi 

ile araştırıldığında anaokulu müdürlerinin diğer okul müdürlerine göre daha yüksek algıya sahip 

olduğuna rastlanılmıştır. Dolayısıyla anaokulu müdürlerinin bireysel ve grupla gelişim programının 

belirlenmesi yoluna diğer müdürlerden daha fazla başvurdukları söylenebilir. 

Tablo 6. Algıların çalışılan okul türüne göre farklılıkları 

Madde Okul Türü n 𝑿� SS X2 p MWU 

İlgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim öğretimle 
ilgili yeniliklerden haberdar ederim 

Anaokulu 11 4.36 .67 

3.43 .330 

 
İlkokul 48 4.02 .93  
Ortaokul 63 4.14 .78  
Ortaöğretim 46 4.35 .60  

Öğretmenlere bireysel okuma ve araştırma görevleri 
veririm 

Anaokulu 11 2.82 .75 

1.03 .795 

 
İlkokul 48 2.88 .96  
Ortaokul 63 2.84 .90  
Ortaöğretim 46 3.04 .94  

Öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, 
yarışma gibi etkinliklere katılmalarını teşvik ederim 

Anaokulu 11 3.55 1.29 
6.80 .079 

 
İlkokul 48 3.77 .97  
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Ortaokul 63 3.65 .98  
Ortaöğretim 46 4.13 .80  

Öğretmenlerle birebir görüşerek onların güçlü ve zayıf 
yönlerini tartışırım 

Anaokulu 11 3.82 .87 

3.63 .304 

 
İlkokul 48 3.35 .97  
Ortaokul 63 3.29 .92  
Ortaöğretim 46 3.43 .83  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için okulda seminer 
dönemi haricinde de eğitim etkinlikleri düzenlerim 

Anaokulu 11 3.09 1.30 

4.60 .203 

 
İlkokul 48 2.60 .98  
Ortaokul 63 2.41 .99  
Ortaöğretim 46 2.59 .83  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki 
uzmanlardan yardım alırım 

Anaokulu 11 2.36 1.28 

5.83 .120 

 
İlkokul 48 2.56 1.03  
Ortaokul 63 2.44 .99  
Ortaöğretim 46 2.89 .87  

Öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim 

Anaokulu 11 2.73 1.27 

5.27 .153 

 
İlkokul 48 2.33 .95  
Ortaokul 63 2.06 .88  
Ortaöğretim 46 2.07 .85  

Bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim 

Anaokulu 11 3.64 1.03 

9.98 .019* 
1-2 
1-3 
1-4 

İlkokul 48 2.75 1.06 
Ortaokul 63 2.63 1.01 
Ortaöğretim 46 2.78 .98 

Her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu 
düzenlerim 

Anaokulu 11 3.09 1.51 

3.82 .281 

 
İlkokul 48 2.44 1.20  
Ortaokul 63 2.25 1.21  
Ortaöğretim 46 2.30 1.31  

Öğrendiklerimizi paylaşabileceğimiz ortamlar oluştururum 

Anaokulu 11 4.36 .67 

4.80 .187 

 
İlkokul 48 3.81 .89  
Ortaokul 63 3.86 .93  
Ortaöğretim 46 4.04 .79  

Toplam 

Anaokulu 11 3.38 .66 

7.10 .069 

 
İlkokul 48 3.05 .66  
Ortaokul 63 2.96 .56  
Ortaöğretim 46 3.16 .44  

*p<0.05 (1: Anaokulu, 2:İlkokul, 3:Ortaokul, 4:Ortaöğretim) 

Araştırmaya katılan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama düzeylerine 

yönelik algılarının çalışılan okul türüne göre farklılıklarını belirlemek amacıyla non parametrik 

yöntemlerden Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Çünkü Shapiro ve Wilk (1965) gruplarda yer alan 

birey sayısı 50’nin altında ise non parametrik yöntemlerin uygulanmasını savunmaktadır. Analiz 

sonucuna göre “öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, yarışma gibi etkinliklere 

katılmalarını teşvik ederim” maddesi (X2=8.11, p=0.044) ve “öğretmenlerin mesleki gelişimleri için 

çevredeki uzmanlardan yardım alırım” maddesi (X2=9.74, p=0.021) okul türüne göre farklılaşmaktadır 

(Tablo 7). Farklılıkların kaynağı ikili karşılaştırmalı Mann-Whitney U testi ile araştırıldığında, 

farklılık gözlenen ilk maddede 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olan müdürlerin algı ortalamaları 5 

yıldan az deneyime sahip müdürlerin algı ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 

Bu sebeple 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan müdürlerin öğretmenleri ülke çapında düzenlenen 

kongre, kurs, yarışma gibi etkinliklere katılmaları için 5 yıldan az deneyime sahip olan müdürlerden 
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daha çok teşvik ettiği iddia edilebilir. Ayrıca farklılık gözlenen ikinci maddede 6 ila 10 yıl arası 

deneyime sahip olan müdürlerin algı ortalamaları 11 ila 20 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri deneyime sahip 

olan müdürlerin algı ortalamalarından anlamlı olarak daha düşüktür. Dolayısıyla 6 ila 10 yıl arası 

deneyime sahip olan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 11 ila 

20 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olan müdürlere göre daha az yardım aldıkları öne 

sürülebilir. 

Tablo 7. Algıların kıdeme göre farklılıkları 

Madde Kıdem n 𝑿� SS X2 p MWU 

İlgili kaynakları takip ederek öğretmenleri eğitim 
öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar ederim 

5 yıldan az 5 4.00 1.00 

3.30 .347 

 
6-10 yıl arası 14 3.79 1.05  
11-20 yıl arası 62 4.13 .86  
21 yıl ve üzeri 87 4.29 .64  

Öğretmenlere bireysel okuma ve araştırma görevleri 
veririm 

5 yıldan az 5 3.00 .70 

3.28 .350 

 
6-10 yıl arası 14 2.50 .85  
11-20 yıl arası 62 2.87 1.06  
21 yıl ve üzeri 87 2.99 .81  

Öğretmenlerin ülke çapında düzenlenen kongre, kurs, 
yarışma gibi etkinliklere katılmalarını teşvik ederim 

5 yıldan az 5 3.20 .44 

8.11 .044* 1-4 6-10 yıl arası 14 3.43 1.22 
11-20 yıl arası 62 3.71 .91 
21 yıl ve üzeri 87 3.98 .96 

Öğretmenlerle birebir görüşerek onların güçlü ve zayıf 
yönlerini tartışırım 

5 yıldan az 5 3.60 1.14 

.57 .902 

 
6-10 yıl arası 14 3.36 1.01  
11-20 yıl arası 62 3.34 .92  
21 yıl ve üzeri 87 3.40 .89  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için okulda seminer 
dönemi haricinde de eğitim etkinlikleri düzenlerim 

5 yıldan az 5 2.80 1.30 

.86 .834 

 
6-10 yıl arası 14 2.29 1.14  
11-20 yıl arası 62 2.58 1.05  
21 yıl ve üzeri 87 2.57 .88  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki 
uzmanlardan yardım alırım 

5 yıldan az 5 3.00 1.22 

9.74 .021* 
2-3 
2-4 

6-10 yıl arası 14 1.86 .86 
11-20 yıl arası 62 2.53 1.03 
21 yıl ve üzeri 87 2.74 .94 

Öğretmenleri geliştirmek için örnek ders işlerim 

5 yıldan az 5 1.80 .83 

6.26 .100 

 
6-10 yıl arası 14 2.07 .91  
11-20 yıl arası 62 2.00 .99  
21 yıl ve üzeri 87 2.36 .87  

Bireysel ve grupla gelişim programlarını belirlerim 

5 yıldan az 5 2.60 1.14 

4.84 .184 

 
6-10 yıl arası 14 3.00 .87  
11-20 yıl arası 62 2.55 1.05  
21 yıl ve üzeri 87 2.91 1.03  

Her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu 
düzenlerim 

5 yıldan az 5 2.40 1.14 

4.70 .195 

 
6-10 yıl arası 14 2.71 1.20  
11-20 yıl arası 62 2.15 1.30  
21 yıl ve üzeri 87 2.48 1.24  

Öğrendiklerimizi paylaşabileceğimiz ortamlar 
oluştururum 

5 yıldan az 5 4.60 .55 

4.26 .234 

 
6-10 yıl arası 14 4.00 .96  
11-20 yıl arası 62 3.84 .93  
21 yıl ve üzeri 87 3.94 .82  

Toplam 5 yıldan az 5 3.10 .53 4.73 .193  
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6-10 yıl arası 14 2.90 .52  
11-20 yıl arası 62 2.97 .65  
21 yıl ve üzeri 87 3.16 .52  

*p<0.05 (1: 5 yıldan az, 2:6-10 yıl  arası, 3:11-20 yıl  arası, 4:21 yıl  ve üzeri) 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmaya katılan müdürlerin çok büyük bir kısmını (%93.5) erkek müdürler 

oluşturmaktadır. İstatistiklere bakıldığında araştırmaya katılan 11 kadın müdürün 8’inin 

anaokullarında görev yapmakta olduğu anlaşılmıştır. Eğer anaokulları araştırmaya dâhil edilmeseydi 

kadın müdürlerin oranı daha da düşük olacaktı. Eğitim kurumlarında kadın yöneticilerin oranının az 

olduğu ve bu durumun yöneticiliğin erkeklere has bir meslek olarak algılanmasından veya kadınların 

ailede üstlendiği sorumluluğun fazlalığından kaynaklanabileceği alan yazında belirtilmiştir (Acuner & 

Sallan, 1993; Altınışık, 1995; Ergin & Çınkır, 2005; İnandı vd., 2009; Sağlam & Bostancı, 2012). 

Araştırmada yer alan müdürlerin sadece %11.9’u lisansüstü eğitim almıştır. Bu oranın 

düşüklüğünün nedeni Milli Eğitim Bakanlığının lisansüstü eğitim derecelerine önem vermemesi 

olabilir (Akın, 2012). Hâlbuki okul müdürlerinin lisansüstü öğrenim görmeleri alan yazında sıkça 

önerilmektedir (Cemaloğlu, 2005; Çınkır, 2010; Recepoğlu & Kılınç, 2014; Şişman & Turan, 2002). 

Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak adına yaptığı faaliyetlerden en az 

sıklıkla yaptığı faaliyet örnek ders işlemek olmuştur. Öğretmenlerimizin öğrenci başarısını sağlamada 

yeterli olmadıkları bilindiği halde (OECD, 2014; World Bank, 2011) müdürlerin öğrenci başarısını 

önemli derecede etkileyen öğretmenin sınıf içi davranışlarını (Creemers, Kyriakides & Antoniou, 

2013; Kyriakides, Campbell & Gagatsis, 2000; Muijs & Reynolds, 2000) bir örnek teşkil ederek 

sunmamaları kaygı vericidir. Müdürlerin örnek ders işleme konusunda neden geri durduklarının 

araştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak nitel araştırmaların bu sorunun giderilmesi için 

çözüm üretilmesi adına yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Müdürlerin eksik kaldıkları bir diğer nokta her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme 

formunun düzenlenmesi olmuştur. Hâlbuki bu formlar öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin geldiği 

noktayı ortaya koymada, eksiklik ve yapılması gerekenlerin belirlenmesinde önem arz etmektedir 

(Imhof & Picard, 2009; Smith & Tillema, 2001). 

Müdürlerin seminer dönemleri dışında öğretmenler için eğitim faaliyetleri düzenlemeleri de 

yetersiz sayılabilecek bir seviyededir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri sadece seminer dönemine 

sığdırılmamalıdır (Can, 2004). Bu konuda gayret göstermesi gereken en önemli kişi okul müdürleridir 

(Bakioğlu & İnandı, 2001; Elmore, 2000; MEB, 2000; Usdan, 2000). 
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Müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan yeterince yardım 

almadıkları da öne sürülebilir. Fakat lisansüstü öğrenim göre müdürlerin diğer müdürlere göre 

öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan daha fazla yardım aldığı saptanmıştır. 

Dolayısıyla müdürler için lisansüstü eğitimin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 6 ila 10 yıl 

arası deneyime sahip olan müdürlerin öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çevredeki uzmanlardan 

11 ila 20 yıl arası ve 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olan müdürlere göre daha az yardım aldıkları 

belirlenmiştir. Bu bulgu artan deneyimin olumlu bir yansıması olarak nitelenebilir. 

Müdürlerin mesleki gelişim adına en sık yaptıkları faaliyet ilgili kaynakları takip ederek 

öğretmenleri eğitim öğretimle ilgili yeniliklerden haberdar etmek olmuştur. Müdürlerin hangi 

kaynakları takip ettiklerinin, özellikle akademik alanda yayınlanan güncel kaynaklara ulaşıp 

ulaşamadıklarının araştırılması faydalı olabilir. 

Müdürlerin %24.41’ü yeterli düzey sayılabilecek olan sık sık ve daima düzeyinde 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamakta olduğu saptanmıştır. Bu oran yeterli olmaktan uzaktır. 

Dolayısıyla görevleri arasında olmasına rağmen müdürlerin öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini 

sağlama görevini yeterince gerçekleştiremedikleri iddia edilebilir. Üstelik bu bulgu müdürlerin 

kendileri hakkındaki algılarıyla sınırlıdır. Oysa alan yazındaki araştırmalara göre müdürler 

yeterliklerini öğretmenlerin algıladığından daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar (Ağaoğlu vd., 

2012). 

Kadın müdürlerin erkek müdürlere göre daha fazla bireysel ve grupla gelişim programları 

belirlediği ve her bir öğretmen için mesleki gelişim izleme formu düzenlediği belirlenmiştir. Anaokulu 

müdürlerinin bireysel ve grupla gelişim programının belirlenmesi yoluna diğer müdürlerden daha fazla 

başvurdukları da bulgular arasındadır. Bunun sebebi anaokulu müdürlerinin büyük bir çoğunluğunun 

(%72.7) kadın olması olabilir. Zira bir önceki bulguda kadın müdürlerin bireysel ve grupla gelişim 

programlarını daha fazla belirlediği belirtilmişti. 

Bu araştırmanın sonuçlarına istinaden önerilebilecekler şunlardır: 

1. Kadın öğretmenlerin müdür olabilmesinin önündeki engellerin aşılması için adımlar 

atılmalıdır. 

2. Okul müdürlerinin lisansüstü eğitim almaları teşvik edilmelidir. 

3. Okul müdürleri öğretmenlerin mesleki gelişimi için daha fazla örnek ders işlemeleri, 

mesleki gelişim izleme formunu düzenlemeleri ve çevredeki uzmanlardan yardım almaları konularında 

teşvik edilmelidirler. 
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4. Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini yıl boyunca sürdürmeleri 

sağlanmalıdır. 

Not: Veri toplama aşamasında yardımcı olan Mustafa Taştan’a teşekkürü borç bilirim. 
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MEB’İN KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ YÖNERGESİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN 

İNCELENMESİ 
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ve Ekonomisi ABD,  

e-mail: fulya.kentli@marmara.edu.tr 

ÖZET 

Toplam Kalite Yönetimi’nin (TKY) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’de öngörülen temel ilkeleri arasında 
sistemi sürekli sorgulayarak geliştirme ve iyileştirme vardır. Bir diğeri de eğitim yönetiminde personelin sürekli 
eğitimini kurumsallaştırılarak niteliğini yükseltmek ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanmasını 
sağlamaktır. Bu çerçevede, makro sistemi oluşturan kurumlardan birisi olan MEB’nın eğitimde kalite ile ilgili 
yayınlamış olduğu yönergeleri tarihsel süreç içerisinde incelemek gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi MEB 
uygulama yönergesi ilk kez Kasım 1999 yılında MEB Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmıştır. Sonrasında 2002, 
2005, ve 2014 yılında sırasıyla yayınlanmıştır. Bu çalışmada, MEB’nın bugüne kadar yapmış olduğu Kalite 
Yönetimi Sistemi Yönergesi yıllara göre incelenecektir. Çalışmada, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, 1999’dan bu yana yönergelerin içeriklerinde kapsamlı bir gelişme olmuştur. Ancak aynı 
gelişmenin sadece yönerge boyutunda değil, okullarda somut kalite olgusunun yaşatılması adına da atılması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, MEB, İyileştirme  

GİRİŞ 

Eğitimde kalite, etkililik, verimlilik ve eşitlik kavramlarıyla açıklanabilir (Adams, 1992). 

UNESCO 2000’de yayınladığı kitapçıkta kalite tanımında, eğitimin boyutlarıyla ilgili pek çok görüş 

birliği olduğunu fakat eğitimde kalite için çeşitli somut ögelere ihtiyaç olduğunu öne sürmektedir 

(UNESCO, 2000). Bu somut ögeleri dört aşamada sınıflandırmaktadır: (i)sağlıklı ve öğrenemeye hazır 

öğrencilerin kendi aile ya da yaşadıkları çevreyle desteklenmeleri; (ii) öğrencinin sağlıklı, güvenlikli, 

koruyucu ve cinsiyet konusunda hassas ve herkese eşit kaynak sağlayan bir çevrede olması; (iii) iyi 

öğrenim görmüş öğretmenlerin öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını her türlü donamıma sahip 

sınıflarda öğrenme ortamı oluşturmaları ve ayrışmaları ortandan kaldırmaları; (iv) toplumdaki olumlu 

katılımı ve milli hedeflerle ilişkili bilgi yetenek ve tutumları sağlayan çıktılar olarak tanımlamaktadır. 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere eğitimi anlamak için ülkenin içinde bulunduğu politik, kültürel ve 

ekonomik içeriği bilmek gerekir. Buradan hareketle ülkelerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve 

politik duruma göre eğitimde kalite tanımları da değişebilmektedir.  Türkiye’de eğitimde kalite 

oluşturmayı somutlaştırmaya yönelik adımlardan MEB’in Kalite Sistemi Yönergeleriyle 1999 yılında 

başlamıştır. "Ölçülemeyen hizmet geliştirilemez ve yönetilemez" temel felsefesinden hareketle artık 

“bireysel performansın yanında kurum ve ekip performansının da ölçülmesi mümkün felsefesi”ni MEB 

gündemine almıştır (MEB, 1999) 
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MEB’in hazırladığı TKY yönergeleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Toplam 

Kalite Yönetimi (TKY) Uygulama Yönergesi ve Projesi ilk kez 19 Ekim 1999 tarihinde Makam onayı 

ile yürürlüğe girmiştir. Proje, merkez teşkilatında birinci aşamada (01 Kasım 1999) 12, ikinci aşamada 

(01 Mart 2000) ve üçüncü aşamada (01 Haziran 2000) 19 birimde uygulamaya konulmuştur. MEB 

bünyesinde 25 Kasım 1999 tarihinde Kalite Derneği (KalDer) ile “İyiniyet Bildirgesi” imzalamış ve 

KalDer.in başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak Kalite bilincinin ülke geneline yayılmasını 

hedeflemiştir (MEB Tebliğler Dergisi, 2002). MEB bünyesindeki TKY uygulamaları, EFQM (Avrupa 

Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir. KalDer desteği 

sağlanarak Mükemmellik Modeli konusunda, başta birim amirleri olmak üzere her birimden en az iki- 

üç kişi bilgilendirilmiştir. Ayrıca, birimlerin Kalite Geliştirme ve Kriter Ekip üyelerine TKY ve 

EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi verilmiştir. Böylece Kasım 1999 - Kasım 2000 tarihleri arasında 

Bakanlık merkez teşkilatında 2177 personelin TKY, 996 personelin de EFQM Mükemmellik Modeli 

konusunda eğitim almaları sağlanmıştır (MEB Tebliğler Dergisi, 2002). 

MEB’İN KALİTE POLİTİKASI 

MEB’in kalite politikası, Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı’nda (2007, s.8) Toplam Kalite 

Yönetimi (TKY) çerçevesinde ele alınmıştır. Toplumun tüm üyelerini ve kurumları eğitimin birer 

paydaşı olarak tanımlayan ve eğitim yönetimin ana hedefinin tüm paydaşların mutluluğunu amaçlayan 

MEB’in Kalite Politikası Toplam Kalite Yönetimi’ni etkin bir şekilde hayata geçirmeyi 

hedeflemektedir.  Bu çerçevede, eğitimde karar alma süreçlerine paydaşlarını dahil ederek bir 

demokrasi kültürü oluşturma. Böylelikle tüm kaynakları, özellikle de insan kaynaklarını etkili ve 

verimli kullanabilme. İnsan yetiştirmeyi sadece sınıf ya da okul ile sınırlı olmadığını aynı zamanda 

çıktı olarak iyi bir insan, vatandaş ve meslek sahibi bireyler olacağını hesaba katarak planlama 

yapmak. Bu çerçevede, eğitimin her alanda sürdürülebilirliğini sağlamak, 21. Yüzyıl MEB eğitim 

politikalarında öne çıkmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. MEB’in Kalite Politikasında Öne Çıkan Kavramlar 

Eğitim Yönetimi Yaklaşımı Eğitimin paydaşları olan öğrenci, veli, öğretmen, diğer eğitim 
çalışanları, bir üst eğitim kurumu, işverenler, meslek kuruluşları ve genel 
anlamda toplumun mutluluğunu hedefler 

Demokrasi Bilinci Eğitimin paydaşlarının eğitimde karar alma süreçlerine katkı ve belirli 
esaslar çerçevesinde katılımını sağlayarak toplumda demokrasi bilincini 
ve kültürünü geliştirme, 
 

Kaynak Kullanımı Başta insan kaynağı olmak üzere eğitime ayrılan kaynakları etkili ve 
verimli kullanma, 
 

Süreç Yönetimi Eğitim-öğretim ve eğitimin yönetiminde süreçlere odaklanarak 
mükemmele doğru sürekli gelişimi sağlama, 
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İnsan Yetiştirme Yetişen insanımızın; iyi insan, iyi vatandaş ve iyi meslek adamı 
olmasına katkı sağlama, 
 

Sürdürülebilirlik Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya saygı ve katkıda 
bulunma, 
 

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın Tebliğler Dergisi, bakanlık bünyesinde gerçekleşen tüm 

yasal gelişmeleri kamuoyuna duyuran resmi bir haber kaynağıdır. Bakanlıkla ilgili kanun, tüzük, 

yönetmelik, yönerge, genelge ve programlar ile duyuruların yer alacağı Tebliğler Dergisi'nin yayımı, 

dağıtımı ve diğer hususlarla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir (MEB Mevzuat, 1993). Bu çalışmada 

ele alınacak MEB’in Kalite Sistemi Yönergeleri Tebliğler Dergisi’nden elde edilen veriler 

doğrultusunda incelenecektir.  

YÖNTEM 

Çalışmada, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Kaynak taraması yoluyla elde edilen 

verilerin doğruluğundan emin olmak için MEB İdareyi Geliştirme Grup Başkalığı birimiyle iletişime 

geçilmiştir. Böylelikle kaynakların doğruluğu sınanmıştır. İletişime geçmeden elde edilen 1999, 2002, 

2005 ve 2014 verileri, MEB İdareyi Geliştirme Grup Başkalığı biriminin yönlendirmesiyle 1999, 

2002, 2005 ve 2014’e ek olarak 2002’de Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Toplam Kalite 

Yönetimi Uygulama Projesi Kılavuzu incelemesine dönüştürülmüştür.  

BULGULAR 

Elde edilen burgulara göre MEB, TKY uygulamaları arasında temel sınıflandırma ödül 

yönergesine göre gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, çalışmanın bulguları iki aşamada incelenecektir. 

Birinci aşamada 1999 ve 2002 yılında MEB’in yayınladığı TKY yönergesi; ikinci aşamada ise 

MEB’in 2005 ve 2014 yılında yayınladığı TKY yönergesi karşılaştırılacaktır.  

Tablo 1: MEB’in TKY Yönergesi 1999-2002 

MEB’in TKY 
Yönergesi 

1999 2002 

AMAÇ Bu yönergenin amacı, MEB merkez, taşra 
ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı olduğu 
kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “toplam 
kalite yönetimi anlayışıyla 
gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir. 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını Bakanlığa 
bağlı her derece ve türdeki okul/kurumlara 
yaygınlaştırmaktır. 

Uygulama Proje Hazırlığı 
Kurul Ekiplerinin oluşturulması 
Kalite Kurulu ve Görevleri 
Kalite Geliştirme Ekibi ve Görevleri 

Sorumluluklar ve İşbirlikleri 
MEB Merkez Teşkilatı 
Kuruların oluşumu ve görevleri 
Proje izleme ve değerlendirme kurulu 
Eğitimde kalite hareketi yürütme kurulu 
Milli Eğitim Müdürlükleri 
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Okul/kurumlar 
Üniversite, araştırma kurumları ve sivil toplum 
örgütleri 

Süreç Her okulda kalite kurulu oluşturulur. 
Her okulda kalite geliştirme ekipleri 
kurulur. 

 

Yönetim Anlayışı Paylaşımcı yönetim anlayışı, 
İşbirliğine dayalı bir çalışma kültürünün 
okula yerleşmesi, 

 

Teftiş Rehberlik ve danışmanlık esas ve öncelikli 
olarak yapılır.  

TKY İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim Kurumlarındaki 
Eğitimler 

Okul, Veli, Çevre ve Yüksek Öğretim 
Kurumları ile İşbirliği 

Eğitici Ekip ve Formatör 

Öğrenci Merkezli Eğitim 
Hizmet İçi Eğitim 
Eğitim Teknolojisi 
Teknoloji Grubu 
Gelişimsel Rehberlik 

 

Tablo 1’de gösterildiği gibi 1999 MEB kalite yönetim yönergesi Toplam Kalite Yönetimi’ni 

(TKY) okullarda uygulamaya yönelik bir taslaktan oluşmaktadır. TKY’ne ilişkin temel düşünceler 

doğrultusunda bir uygulama çalışmasıdır. 2002 yılı MEB kalite yönetim yönergesi 1999 yılındakine 

göre biraz daha gelişme görülmektedir. Sınıflandırmalar okul yönetimine ilişkin daha özgün 

yapılmıştır. Yine 1999’da oluşturulması hedeflenen kalite yönetim ekibi 2002 yılında belirli bir 

eğitime tabii tutulması gerektiği vurgulanmıştır. Diğer bir değişle, 1999 yılında daha teorik bir yapı 

şeklinde sunulan yönerge 2002 yılında geliştirilerek uygulamaya yönelik tedbirler ve faaliyetler 

üzerinde durmaktadır.  

31 Aralık 2000 tarihi itibariyle Bakanlık birimlerinin çoğunluğu Mükemmellik Modeline göre 

özdeğerlendirmelerini tamamlamış ve ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlar için iyileştirme planları 

yapma aşamasına gelmişlerdir. Diğer birimlerde özdeğerlendirme çalışmaları devam etmektedir. TKY 

uygulamalarında hedef okulda/sınıfta kaliteyi artırmaktır. Bu sebeple, yönerge, MEB’e bağlı 

okul/kurumların biran önce TKY anlayışı ile yönetilir hale gelmesi gerektiğini savunmuştur. Yönerge 

eki Projede; TKY uygulamalarının taşraya yaygınlaştırılmasının okul/kurumların bağlı olduğu 

birimlerce yapılacağı belirtilmişti. Ancak; uygulamalarda yöntem birliğinin sağlanabilmesi ve 

kaynakların ortak, etkili ve verimli kullanılabilmesi için ortak bir proje hazırlama zorunluluğu 

doğmuştur (MEB, 2005). 

2005 yılında MEB Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan yönergede uygulama ile ilgili çeşitli 

değişiklikler ön görülmüştür (03.01.2005). Bu yönergede yapılan değişiklerden en göze çarpanı ödül 

yönergesinin getirilmesidir (Tablo 2).  
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TABLO 2: MEB’İN TKY YÖNERGESİ 2005-2014 

MEB’in TKY 
Yönergesi 

2005 2014 

AMAÇ Bu Yönergenin amacı, MEB’e 
bağlı okul ve kurumlarda toplam 
kalite yönetimi uygulamalarında 
emsallerine göre üstün başarı 
gösteren okul/kurum ve ekiplerin 
ödüllendirilmesine ilişkin esas ve 
usulleri düzenlemektir. 

Bu Yönerge’nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı merkez, 
taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı kurumlarda, eğitimde 
kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve sistemin 
emsallerine göre üstün başarı gösteren kurum ve 
ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Görev ve 
Sorumluluklar 

İl TKY formatörlerinin görevleri 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kalite Kurulu’nun ödüllendirme 
ile ilgili görevleri 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kalite 
Kurulu’nun ödüllendirme ile ilgili 
görevleri  
Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme 
Kurulu’nun Ödüllendirme ile ilgili 
Görevleri 

Kurumların yılda bir kez model kriterlerini esas alarak 
öz değerlendirme yapar. 
Öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme 
konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli 
olarak iyileştirir 
Kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az iki 
kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır. 
Model değerlendirme kriterleri geri bildirimler 
doğrultusunda güncellenir.  

Değerlendirici 
kriterleri 

Değerlendirici Nitelikler 
Değerlendirici Eğitimi almış 
olmak 

30 saat değerlendirici eğitimi almış olmak 
Öz değerlendirme ekibinde çalışmış olmak 
Lisansüstü eğitime sahip olmak 
TKY konusunda akademik çalışma yapmış olmak 
Taşra teşkilatı için ayrıca il kalite temsilcisi olanlar  

Ödüllendirme Ödül Kategorileri: 1-Yılın kaliteli 
okulu 2-Yılın ekibi ödülü 

1-Yılın kaliteli kurumu 
2-Yılın kaliteli ekibi 

Ödül Kalite Beratı (1., 2., 3.) 
Son değerlendirmeye kalan: MEB 
Kalite Teşvik Ödülü 

Bakanlık düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara: Kalite 
Beratı, Derece Ödülü, Plaket ve öz değerlendirme ekip 
üyelerinin her birine Başarı Belgesi verilir. 
İlçe düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum 
kategorisinde en az 500 puan alanlara “İlçe Kalite 
Belgesi” verilir. 
İl düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum 
kategorisinde en az 600 puan alanlara “İl Kalite 
Belgesi” verilir. 
Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerde saha 
değerlendirmesine kaldığı halde dereceye giremeyen 
kurumlara teşvik ödülü ve plaket verilir.  
Aynı tür değerlendirmeler yılın ekibi ödül 
kategorisinde de gerçekleşmektedir.   

 

2014 kalite yönetim uygulamasında ödüllendirmenin olmayışı büyük bir eksiklik olarak 

görülmektedir. Ayrıca, kamu kurumlarında bireysel düzeyde değerlendirme ve bu değerlendirmeye 

dayalı bir ödüllendirme sistemi mevcut olup, takım çalışmaları ile kurum performansının 

değerlendirilip ödüllendirildiği bir sistem bulunmamaktadır. Yeni yönetim yaklaşımları birey 
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performansının ölçülmesi yanında takım çalışmalarının ve kurum performansının izlenmesi ve 

değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 

SONUÇ 

Kalite yönetimi yönergelerinden elde edilen sonuçlara göre, MEB örgün eğitim kurumlarında 

kalite yönetimi çerçevesinde 1999 yılından bu yana somut adımlar atmaktadır. Özellikle 2005 ve 2014 

yılındaki yönergelerde okulların değerlendirme kriterleri ödüllendirme çerçevesinde gerçekleştiği 

belirtilmektedir. Okul personelinin bu şekilde teşviklerle güdülenmesi okullardaki kalite yönetimi için 

önemli somut bir adımdır. Ancak, okul personelinin yine bu konuda eğitilmesi ve okullarda kalite 

yönetiminin gerçekleşebilmesi için personel katılımının, paylaşımının ve örgütsel bağlılığının ön şart 

olduğunun sürekli gündemde olması gerekmektedir. Okul personelinin okuldaki kalite yönetimine 

katılımı konusunda yapılacak bilimsel çalışmalar kalite yönetimini iyileştirme adına okulların 

işleyişine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÇABASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Fulya Damla KENTLİ,  

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Teftişi 

ve Ekonomisi ABD 

Aslı Hüner, Öğretmen, Çanakkale 

Özet 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı Kalite Yönetimi Sistemi Yönergesinde üstün başarı gösteren 
kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kalite yönetiminin esaslarından 
birisi paydaşların tümünün sürece katılmasıdır. Bu çerçevede, okul yöneticilerinin ve paydaşlarının kalite 
yönetimi uygulamalarındaki güdülenmesinin arttırılması hedeflemiştir. Böylelikle, okulda bir kültür oluşturma 
çabasının oluşması öngörülmüştür. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin kalite yönetim süreci hakkındaki görüşleri 
incelenmiştir. Bu görüşler çerçevesinde, kalite yönetim sürecinin okul kültürü oluşturmada ne kadar etkili olduğu 
sorgulanmıştır. Araştırmaya farklı örgün eğitim kademelerinden olmak üzere toplam 18 okul yöneticisi 
katılmıştır. Yarı-yapılandırılmış sorulardan elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlara 
göre, kalite yönetim sistemi yönergesi çerçevesinde okul yöneticileri MEB’in talep ettiği evrakları hazırlamaktan 
öteye gidememektedir. Bazı okul yöneticileri MEB’in sunmuş olduğu Kalite Ödüllerini almak için çaba 
gösterdiklerini ve sonuca ulaştıklarını ifade etseler de verilen ödülün gösterdikleri performans karşısında yetersiz 
kaldığını dile getirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, Okul Kültürü, Okul Yöneticileri  

 
 

GİRİŞ 

Avrupa’nın birleşmesinde rol oynayan önemli isimlerden birisi olan Jean Monnet, “Eğer 

Avrupa’yı birleştirmeye yeniden başlasaydım, ekonomi yerine önce kültürden başlardım”  (Akt. Haas/ 

Hanselmann 2005, s. 463-464) demiştir. Bu bakış açısı kalite kültürü oluşturmada da temel bir prensip 

olarak kabul edilmektedir (Ehlers, 2010). Kalite yönetimi 21. yüzyıl eğitim yönetimi anlayışının 

gerekliliklerinden birisi haline gelerek okulların performanslarını arttırmada bir hedef haline gelmiştir. 

Kalite yönetiminin okullarda etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için bir kalite kültürünün varlığını 

beraberinde getirerek okullarda bir yaşam alanı oluşturmayı zorunlu kılmıştır. Başarılı okullar 

hakkında yapılan araştırmalarda okulların sahip olduğu kültür sayesinde bir kalite oluşumu göze 

çarpmaktadır.  

Kalite yönetiminde okul yöneticisi bütün sistemin iyi çalışmasını istiyorsa, sistemin sadece bir 

parçasına odaklanıp onu en üst düzeye getirerek bütün sistemin çalışacağını hedeflemesi doğru 

değildir. Tam tersine, alt sistemlerin hepsini iyileştirerek tüm sistemin iyi çalışması hedeflemelidir. 

Burada vurgulanması gereken kalite yönetimi tüm sistemi ve onun süreçlerini düşünmek zorundadır. 

Eğer okul yöneticisi bunun farkında değilse, kendi işinde yeterli olmadığı söylenebilir. Okul 

yöneticisinin özellikle de süreci nasıl yöneteceğinin farkında olması gerekir. Süreç yönetiminin önde 
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gelen uzmanları W. Edwards Deming, Joseph Juran ve Philip Crosby kaliteyi her zaman öncelikli 

tutmuşlardır. Kalite yönetiminde başarı için liderliğin temel şart olduğunu Deming ve Juran 

çalışmalarında ileri sürmüştür. Kalite üst yönetimin sorumluluğundadır (Deming, 2000; Juran, 1999).  

Kalite yönetimi, liderlik ve resmi liderlerin kalite bilincini oluşturma, sürekli gelişim ve sistemli bir 

yaklaşımla örgütsel yaşam şeklini oluşturmayı hedeflemektedir (Mukhopadhyay, 2005; Leithwood ve 

ark., 2006). Eğitimde kalite yönetiminin temel prensiplerini “liderlik, bilimsel yöntemler ve problem 

çözümünün takım tarafından yapılması şeklinde sıralamaktadır (De Jager ve Nieuwenhuis, 2005, s. 

254).  Bu üç temel özellik örgüt iklimini sağlamada bütüncül bir sistem oluşturması açısından önem 

taşımaktadır. Eğitimde kalite yönetiminde diğer önemli bir nokta da okul hakkında sistem düşüncesine 

odaklanmaktır (Bonstingl, 2001; Deming, 2000; Mukhopadhyay, 2005). Okul yönetiminde kalite 

yönetimi ile ilgili yapılan araştırmaların pek çoğu bütüncül olarak okul geliştirme üzerinde 

durmaktadır( Leithwood et al., 2006; Hargreaves ve Fink, 2003; Bonsting, 2001; Blankstein, 2004). 

Sistemi bütüncül olarak geliştirmek için, MEB 1999 yılından bu yana, okullarda uygulanmak üzere 

kalite yönetim sistemi yönergeleri yayınlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kalite yönetiminin 

vazgeçilmez dinamiklerinden birisi olan kalite kültürü oluşturmak, okul yöneticilerinin MEB’in 

uyguladığı kalite yönetim yönergesi çerçevesinde nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin okuldaki kalite yönetim anlayışını tespit ederek bu 

anlayışın okul kültürüne nasıl yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma 

yöntemlerinden alan araştırması yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma Nitel 

araştırmaların amacı, katılımcılar kendi bakış açılarına göre anlamaya çalışmaktır. Bu araştırmalar, 

olayların anlamı ve katılımcıların dışa vurdukları eylemler üzerine odaklanmaktadırlar. Bu nedenle, 

farklı insanlar aynı olaya farklı öznel anlamlar yükleyebildiklerinden birçok gerçek ortaya çıkabilir 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s.236).  

Çalışma Grubu 

Araştırmaya tezsiz yüksek lisans programında Toplam Kalite Yönetimi dersini alan 12’si 

erkek 6’sı kadın olmak üzere toplam 18 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların isimleri 

B1, B2, B3…şeklinde değiştirilmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme soruları 

hazırlanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde iki temel soru sorulmuştur. Bunlardan birincisi, 
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MEB’in kalite yönetim sürecini nasıl tanımlarsınız? ; ikincisi de, MEB’in kalite yönetim süreci sizin 

okulunuzun kültürüne neler sağlamaktadır? sorusudur.  

BULGULAR 

Çalışmadan elde edilen bulgular iki başlık çerçevesinde sınıflandırılmıştır. İlk olarak  kalite 

yönetim süreci hakkında bulgular verilecektir. Sonrasında MEB’in kalite yönetim sürecinin okul 

kültürüne yansımaları hakkında elde edilen bulgulara yer verilecektir.  

1-Kalite Yönetim Süreci 

MEB’in TKY Uygulamaları 

Elde edilen sonuçlara göre, MEB’in kalite yönetim süreci okul yöneticilerinden istedikleri 

evrakların doldurulması gerekliliği açısından kaçınılmazdır. Okul yöneticileri, bu işleyişi kendilerine 

bir işi yükü olarak görmektedirler. Örneğin B1 ve B4 okul yöneticisi, MEB’in kalite yönetim sürecini 

okullara getirmeye çalıştığı standartlar olarak tanımlarken aynı zamanda bunu sadece kâğıt üzerinde 

kaldığını, uygulamada oldukça yetersiz kaldığını ifade etmektedirler.  

B1: “MEB’in kalite yönetim süreci bana ilk olarak son 10 yıldır popüler olan Toplam Kalite 

Yönetimi’ni çağrışım yapıyor. Son dönemde artık ondan kurtulduk  ve yerini Stratejik Planlama aldı. 

Her ikisinin de ortak noktası MEB’in okullara getirmek istediği standartlar. Bu standartları da kalite 

uygulamaları olarak ele alıyor.” 

B4: “İlçe Milli Eğitim’in bize doldurmamızı zorunlu tuttuğu pek çok evrak.” 

Diğer taraftan, MEB’in kalite yönetim sürecine aktif katılan B6 okul yöneticisi, bu süreçte 

okul olarak sürece her türlü katılımı sağladıklarını ve bu konuda TKY ödülü aldıklarını ifade ediyor. 

Yüksek bir motivasyona sahip, B6 okul müdürü, sürece destek vereceklerini ve MEB’in taleplerini 

uygulamaktan duydukları memnuniyeti dile getirmektedir.  

B6: “Bu konuda okulumuz sürece katılımı son derece yüksek. TKY ödülü de aldık. Ben okul 

müdürü ve yardımcılarım okulumuzda kalite standartları oluşturma adına ne gerekiyorsa elimizden 

geleni yapmaya çalışıyoruz. Fiziksel öz değerlendirme raporlarının hazırlanması, fiziksel yapı 

düzenlemesi, kalite çemberlerinin öğretmenlerimizin katılımıyla oluşturulması gibi konularda yönetim 

ve öğretmenlerimizle birlikte MEB’in kalite yönetim sürecine katılmaktan mutluyuz…” 

MEB’in Standartları 
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B6 okul yöneticisi dışında diğer okul yöneticileri MEB’in kalite yönetimini “okullara 

getirmeye çalıştığı standartlar” olarak tanımlarken, bu konuda kendilerinden istediği ekstra bir iş 

yükünden öteye gidemediğini ifade etmektedirler.  

B8: “Evet, uygulamaya çalıştığı bir Toplam Kalite Yönetim süreci vardı, her aşamasında yer 

aldığım… Ama bende çok iyi hatıraları yok açıkçası. Üstten gelen talepler…bizim için iş yükü…Okulla 

ilgili pek çok iş varken, bu doldurulacak formlar…çok da iyi bir şey söyleyemeyeceğim bu konuyla 

ilgili…” 

B11: “Kalite oluşturma okul yönetimi açısından çok önemli. MEB de en yakın bildiğim TKY 

uygulamalarıyla bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Ama başarılı olabildi mi? Bu sorgulanabilir. Şimdi de 

onun yerini strateji geliştirme aldı. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Ama MEB’im kalite yönetim 

süreci bu şekilde gerçekleşiyor bildiğim kadarıyla…”   

B13: “MEB’in TKY uygulaması döneminde MEB’de AR-GE’de çalışıyordum. Kağıt üzerinde 

çalışıldığını biliyorum. Sistem bundan öteye gidebilecek şekilde işlemiyor…Neden mi dersiniz? Çünkü, 

okulu bir işletme gibi işletemezsiniz bu doğru ama okullardaki personelin buna müdür ve öğretmen de 

dahil olmak zorunda kuruma bir bağlılık ve güvenle çalışmaları gerekir. Üst yönetimlerin öncelikli 

olarak bunu sağlamaları gerekmektedir.”  

B16: “Kalite yönetim süreci…TKY tabi ki de. Ama başarılı olamadı. Stratejik planlama 

yapıyoruz şimdi de…MEB bir şeyler yapmak istiyor okullarda kalite oluşturmak için…Ama evrak 

işlerinden öteye gidemiyor bizim için…” 

TKY 

Bazı katılımcılar da B17 ve B18 gibi kalite yönetim sürecini TKY olarak tanımlamaktadır. Bu 

kelimeyi duymak bile istemediklerini, bunların evrak işi olduğunu ifade etmektedirler.  

B17: “TKY kelimesini kimse duymak istemiyor…Evrak işi…” 

B18: “Bu TKY…O tür evrak işlerini hiç sevmiyorum.” 

2-MEB’in Kalite Yönetim Sürecinin Okul Kültürüne Yansımaları 

İş Yükü 

Elde edilen veriler doğrultusunda, MEB’in okullarda uygulamak istediği her türlü çalışma 

okulun kültürüne ister istemez yansıdığını söylemek mümkündür. Örneğin B1 ve B4 okul yöneticisi 

bir uygulamanın kendi okul kültürlerine yansıdığını fakat bu yansımanın bir iş yükünden ibaret 

olduğunu ifade etmektedirler.  
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B1: “Aslında şimdi bu soruyla düşünmeye başladım…MEB’in kalite standartları oluşturmak 

adına bizden istediği her şey okulun işleyişinde kendini gösteriyor. Biz yönetim olarak öğretmenlerden 

belirli taleplerimiz oluyor. Ama bu kültür, öğretmenlerimize iş yükü getirmekten öteye gidemiyor…” 

B4: “Okul kültürümüze sağladığı bir iş yüküdür.” 

B6 okul müdürü kendi okul kültürünü tanımlarken okulda kaliteyi sağlamanın öncelikli 

olduğunu ve tüm öğretmenlerinin bu doğrultuda derslerini sürdürdüklerini ifade ediyor. MEB’in kalite 

süreci de içinde bulundukları kültürü olumlu desteklediğini ifade ediyor.  

Güdülenme 

B6: “Tabii ki de okul kültürümüze inanılmaz yansımaları oldu. Ama öncesinde şunu 

belirtmeliyim ki öğretmen arkadaşlarımız kalite konusunda ödün vermezler kendi derslerine de bunu 

yansıtırlar. Bu şekilde güdülemiş öğretmen arkadaşlarımızın MEB’in kalite yönetim sürecine adapte 

olmaları kolaylaştı. Zaten bunu hep arzu ediyorduk. Desteklenmek bizi daha da motive ediyor.” 

B6 dışındaki diğer okul yöneticileri, MEB’in kalite yönetim sürecinin okul kültürlerine ister 

istemez yansıdığını ifade etmektedirler. Fakat, bu yansımanın okulda olumsuz bir hava oluşmasına 

neden olduğunu ifade etmektedirler. Örneğin, B8 okul yöneticisi, kendi öğretmeninden evrak işi 

istediği zaman öğretmeni ile çatışma yaşayabildiğini ifade etmektedir.  

Evrak İşleri 

B8: “Okuldan üst yönetimin istediği talepler olduğu için kültüre ister istemez yansıması 

var…Ama bu yapılması gereken işler olarak değerlendirebilirim. Hiçbir öğretmenimden olumlu 

geribildirim aldığım evrak doldurma işleri değil bunlar. Kendi öğretmenimle olumsuz hava yaşamama 

dahi neden olabiliyor.”  

B11, B13 ve B16 okul müdürü de kendi okul kültürlerine evrak işi olarak yansıdığını öne 

sürüyorlar. B16 okul müdürü, bu tarz işlerin her zaman olduğunu sadece dönemlere göre isimlerinin 

değiştiğini ifade ediyor.  

B11: “Okul kültürümüzde MEB’in bizden istediği her şey ister istemez yer alıyor. Ama şunu 

söylemeden geçemeyeceğim, kağıt üzerinde her şey. Uygulamaya dönük hiçbir şey yok…” 

B13: “Tabii bu da kültür oluşmasıyla mümkündür. Ama MEB’in kalite yönetimi ile 

okulumuzun kültürüne yansıyan evrak işlerini yapmaktan ibarettir…” 

B16: “Dediğim gibi evrak işlerinin adı değişiyor okul kültürüne yansımasın da…Bunun adı 

dün TKY idi bugün de Stratejik Planlama…Bu işlemlerin okul kültürüne yansımadığını iddia etme 
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mümkün değil. Fakat bu yansıma kalitenin okulda hayata geçmesi adına değil…Zorunlu yapılması 

gereken evrak işleri…” 

SONUÇ 

Elde edilen sonuçlara göre, MEB’in kalite yönetim süreci müdürlerin bakış açısında göre 

evrak işlerinden öteye gidemiyor. Bu sürecin başarılı olabilmesi için okulun yöneticileri takdir 

belgesinin de ötesinde bir teşvik sunulması gerektiğine inanıyorlar. Ayrıca, “TKY” ya da “Strateji 

Geliştirme” gibi kavramla öğretmenlere ağır geliyor. Üst yönetimin öğretmelerin kolayca 

anlayabileceği, basit bir dil seçerek kalite yönetim sürecini desteklemeli. Diğer bir değişle, 

kavramların daha çok eğitim-öğretime uygun olmalı. Yine bu konuda verilecek olan hizmet içi 

eğitimlerin üniversitelerde okutulan teorik dersler gibi değil de farklı sunumlarla öğretmenlerin ve 

müdürlerin katılımları desteklenmelidir. Bu çalışma eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans 

programında Toplam Kalite Yönetimi dersine devam eden katılımcılarla sınırlıdır.  
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ÖZET 

Mevcut çalışmada öğretmenlerin sahip olduğu dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet tipolojisinden 
oluşan üç boyutlu örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, konuyla ilgili alan yazın ve ölçeklere bağlı olarak, bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmada Kocaeli ili evreninde özel ve kamu eğitim kurumlarında çalışan 
toplam 280 öğretmen örneklem kapsamına alınmıştır. Veri toplama sürecinde yüz yüze görüşme ve elektronik 
posta teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın tahlilinde, Cronbach alfa değerleri, açıklayıcı faktör, korelasyon ve 
regresyon analizleri için SPSS 20.00 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, işlemsel adalet 
dışındaki diğer algılanan örgütsel adalet boyutlarının (dağıtımsal, etkileşimsel) örgütsel bağlılık üzerinde olumlu 
etkiye sahip olduğu ve öğretmenlerin kurumlarına bağlılık ve adanmışlığını güçlendirmede önemli bir rol 
oynadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet; Örgütsel Bağlılık; Eğitim; Öğretmen; İnsan Kaynakları Yönetimi 

ABSTRACT 

In the present study, it was aimed to determine the effects of the teachers’ perceptions of organizational 
justice on organizational commitment with three-dimension typology of organizational justice; including 
distributive, procedural and interactional justice. In this context, depending on the relevant literature and scales, 
we analyzed the relations between these variables. For this purpose, in the study carried out, a total of 280 
teachers belonging to both state and private educational institutions in Kocaeli province  were included  as a 
population. Face-to-face interviews and e-mail methods were used in the data collection process. During the 
study analysis, we used SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 20.00 program for Cronbach’s alpha 
values, exploratory factor, correlation and regression analysis. As a result of the study, it is observed that all the 
perceived justice dimensions except , procedural justice have positive effects on organizational commitment and 
play a vital role in order to strengthen the teachers’ commitment and dedication to their institutions.  

Keywords: Organizational Justice, Organizational Commitment, Education, Teacher, Human Resource 
Management. 

 

 

 

 

mailto:bulentakyuz@hotmail.com


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

621 
 

GİRİŞ 

Uluslararası rekabet ortamında nitelikli insan gücünü elinde tutmak isteyen kurumlar psiko-

sosyal yaklaşımlara yoğun bir ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu noktada, örgütsel adalet kavramı 

eğitimcilerin üzerinde yoğun olarak çalıştığı, yaşamın tüm ünitelerini kapsayan sosyal bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aşırı rekabetçi iş ortamında çalışanların adaletle ilgili sorunlarını anlayıp 

çözüm yolları geliştirmek ve beklentilerini karşılamak örgütsel hedeflere ulaşmada oldukça önemlidir.  

Bununla birlikte çalışanların kendi istekleri doğrultusunda örgütte kalmak istemesi ve örgütün 

değerlerini kendi değerleriyle özdeşleştirmeleri yüksek örgütsel bağlılık duygusuyla sağlanabilir. 

Dünyada ve Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır. Literatüre katkı sağlamak 

amacıyla yapılan mevcut çalışmada öğretmenlerin sahip olduğu dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel 

adaletten oluşan üç boyutlu örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılıkla ilişki ve etki düzeyini 

açıklamak amaçlanmıştır. Son kısımda ise, yönetici ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Özkalp ve Kırel (2001: 584)  adalet kavramını “tarafsız ve açık fikirli olmak, hataları kabul 

etmek, uygun durumlarda pozisyon ve inançları değiştirmek, yapıya olan bağlılığı sergilemek, 

bireylere eşit davranmak ve başkalarının hatalarından veya eksikliklerinden kendine çıkar 

sağlamamak” olarak tanımlamıştır. Örgütsel adalet kavramı ise en genel ifadeyle, örgütsel kaynakların 

(ödül, ceza) dağıtımının, bu dağıtım kararlarını saptamada kullanılan işlemlerin ve bu işlemlerin 

yürütülmesi esnasında meydana gelen bireylerarası davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili 

kurallar ve sosyal normlar bütünü şeklinde ele alınmaktadır (Folger ve Cropanzono, 1998; Akt. 

Çakmak, 2005: 20). Örgütsel adalet, çalışanların yönetici davranışlarını rasyonel olarak 

değerlendirebilmesinde, adil ve ahlaki uygulamaların örgüt içerisinde hâkim kılınmasını ve teşvik 

edilmesini içerir (İşcan ve Naktiyok, 2004:187). 

Örgütsel adalet literatürde çoğunlukla, dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet 

olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Dağıtımsal adalet bir örgütteki kaynakların (ücret, ödül, 

görev, yetki vb.) paylaşımının ve bu paylaşımın sonuçlarının üyeler tarafından nasıl algılandığıyla 

ilgiliyken; işlemsel adalet, kaynakların paylaşımı sırasında izlenen işlemlerin adilliğine ilişkin adalet 

algısıdır (Çakmak, 2005: 22,31). Etkileşimsel adalet ise, yöneticilerin bireylere nazik ve saygın 

davranıp davranmamasıyla ve dağıtım kararının altında yatan mantığın, çalışanlara açık ve yeterli 

derecede açıklanıp açıklanmamasını içeren bir adalet algısıdır (Anderson ve Shinew, 2003: 230). 

Örgütsel bağlılık kavramı, çalışanın örgütüyle bütünleşerek, örgütün ilke, amaç ve değerlerini 

içselleştirmesinin, örgütsel kazançlar için gayret etmesinin ve örgütte kalma isteğinin ölçüsü olarak 

tanımlanırken; çalışanın kurumuna karşı hissettiği alaka, sadakat ve inanç şeklinde ele alınmaktadır 
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(Bayram, 2005: 128). Örgütsel bağlılık en yalın ifadeyle kurumun bakış açısı ve normlarını 

benimseme ve kendine adapte edebilme sürecidir (O’Reilly ve Chatman, 1986). 

İnce ve Gül (2005:26) yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılığı tutumsal bağlılık, davranışsal 

bağlılık ve çoklu bağlılık olarak sınıflandırırken; alanyazında ağırlıklı olarak Meyer ve Allen (1991)’in 

geliştirdiği üç boyutlu (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) tipoloji kabul 

görmektedir. Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık etkileşiminin araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde, 

örgütsel adalet algısının artması, örgüte bağlılığın artmasını beraberinde getirmekte, azalması da, 

bağlılığın azalmasına neden olmaktadır (Bakhshi vd., 2009; Bal, 2014; Lambert, 2003; Meydan vd., 

2011). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Hipotezler 

Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın bağımsız değişkeni örgütsel adalet 

algılamalarının üç alt boyutu olan; dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalettir. Bağımlı 

değişken olarak örgütsel bağlılık modele dâhil edilmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri şöyle geliştirilmiştir. 

H1: Dağıtımsal adalet örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

H2: İşlemsel adalet örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

H3: Etkileşimsel adalet örgütsel bağlılığı pozitif yönde  etkiler. 

Evren ve Örneklem 

Çalışmada kolayda örneklem yöntemiyle, Kocaeli ili evreninde özel ve kamu eğitim 

kurumlarında çalışan 280 öğretmenden veri toplanmıştır. Veri toplama sürecinde yüz yüze görüşme ve 

elektronik posta teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın tahlilinde, Cronbach alfa değerleri, açıklayıcı 

faktör, korelasyon ve regresyon analizleri için SPSS 20.00 paket programından yararlanılmıştır. 

Araştırmada literatürde geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Bunlar; Niehoff 

ve Moorman tarafından (1993) geliştirilen 15 maddelik Örgütsel Adalet ölçeği ve Babin and Boles 

tarafından (1998) geliştirilen 4 maddelik Örgütsel Bağlılık ölçeğidir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılanlara ait demografik özellikler aşağıda Tablo 1’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 1:Demografik Özellikler 

Cinsiyet 
(N:280) 

Frekans Oran % Medeni durum 
(N:280) 

Frekans Oran % 

kadın 120 43 evli 219 78 

erkek 160 57 bekar 61 21 

Çocuk sayısı 
(N:280) 

Frekans Oran % Eğitim durumu 
(N:280) 

Frekans Oran % 

yok 72 26 lise 4 1 

bir 68 24 önlisans 10 4 

iki 102 36 lisans 241 86 

Üç ve üçten fazla 38 14 Yüksek lisans 25 9 

Çalışma 
pozisyonu(N:280) 

Frekans Oran %   Frekans Oran % 

Anaokulu öğretmeni 30 11 Ortaokul öğretmeni 57 20 

Sınıf öğretmeni 45 16 Lise öğretmeni 148 53 

Kurum Sahiplik Frekans Oran %   Frekans Oran % 

özel 100 36 kamu 180 64 

 
Örgütsel adalet ölçeğine uygulanan faktör  ve güvenilirlik analizinin sonuçları aşağıda Tablo 

2’ de  gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: Örgütsel Adalet Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Faktörün 
Adı 

Soru İfadesi Faktör 
Ağırlıkları 

Faktörün 
Açıklayıcılığı (%) 

Özdeğer Güvenilirlik 

Et
ki

le
şi

m
se

l 
A

da
le

t 

Bana dürüst ve adil davranır ,868   
  
55,610 

  
  
8,342 

  
  
0,937 Bana saygılı ve onurlu davranır. ,866 

Çalışan olarak sahip olduğum haklara saygı 
gösterir. 

,840 

Bana mantıklı gelen açıklamalarda bulunur. ,734 

İşimle ilgili her türlü kararı net olarak açıklar. ,680 

İş
le

m
se

l A
da

le
t 

Karar alırken doğru ve eksiksiz bilgi toplar. ,846   
  
13,233 

  
  
1,985 

  
  
0,917 Karar almadan önce tüm çalışanların görüşlerini 

aldığından emin olur. 
,841 

Kararları net biçimde açıklar ve istendiğinde ek 
bilgi verir. 

,776 

Çalışanların kararları sorgulamasına izin verir. ,774 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

624 
 

Kararları tarafsız biçimde alır. ,608 
D

ağ
ıtı

m
sa

l 
A

da
le

t 

Kararları tarafsız biçimde alır. ,900   
  
7,295 

  
  
1,094 

  
  
0,876 Aldığım ücretin adil olduğunu düşünüyorum. ,862 

İş yükümün oldukça adil olduğunu 
düşünüyorum. 

,862 

İşle ilgili yetki ve sorumluluğumun adil 
olduğunu düşünüyorum. 

,612 

Yöneticilerimce bana verilen çalışma 
programım adildir. 

,549 

  Toplam   76,138   0,938 

                                                            Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği         ,919 
                                                               Bartlett Küresellik Testi Ki kare              3652,112 
                                                                  p değeri          ,000                                     Sd    105   

 
Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri ,919 çıkmıştır. 

Bu değerin 0,6 dan büyük olması elimizdeki veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu 

göstermektedir. Araştırma verilerinden anlamlı faktörler veya değişkenler çıkarılabileceğini gösteren 

küresellik derecesi de (Bartlett’s Test of Sphericity) 3652,112dir ve ve elde edilen bu değerin 0,00 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Component Faktör analizi sonucu sorular literatüre de uygun bir şekilde 3 boyut altında 

toplanmıştır. Tablo 2’de faktör analizi sonucu elde edilen 3 faktör ve bunlara ilişkin özdeğerler ve 

faktörün açıklayıcılığı ile birlikte ölçekte yer alan her bir maddenin hangi faktörle ilişkili olduğunu 

belirten faktör ağırlık değerleri gösterilmiştir. 

Üç faktör tarafından açıklanan toplam varyans 76,138’dür.Etkileşimsel adalet boyutunun 

faktörü açıklama oranı % 56, güvenirlik katsayısı (alpha) α= 0,937 dir. İşlemsel adalet boyutunun 

faktör açıklama oranı %13, güvenirlik katsayısı (alpha) α=0,917, dağıtımsal adaletin faktör 

açıklayıcılık oranı ise %7, güvenirlik katsayısı (alpha) α=0,876 dır.   

Örgütsel bağlılık ölçeğine uygulanan faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları aşağıda Tablo 

3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Faktör ve Güvenirlik Analizi   

Faktörün 
Adı 

Soru İfadesi Faktör 
Ağırlıkları 

Faktörün 
Açıklayıcılığı (%) 

Özdeğer Güvenilirlik 

Ö
rg

üt
se

l 
B

ağ
lıl

ık
 

Bu kurum benim için kişisel bir anlam 
ifade etmektedir. 

,803 77,847 3,14 0,903 

Bu kuruma karşı güçlü bir bağlılık 
duyuyorum. 

,919 
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Bu kurumda kendimi ailenin bir parçası 
gibi hissediyorum. 

,896 

Bu kuruma kendimi duygusal olarak 
bağlı hissediyorum. 

,907 

                                       Kaiser Meyer Olkin Ölçek        Geçerliliği                                               ,836 
                                                    Bartlett Küresellik Testi Ki kare                                                        755,287 
                                                    p değeri          ,000                                                                                Sd    6   

  

Ölçeğin KMO değeri ,836 Barlett Küresellik Testi derecesi 755,287 dir. Ölçeğin tek bir faktör 

altında toplandığı görülmüştür. Faktörün açıklayıcılık oranı % 78, güvenilirlik katsayısı (alpha) 

α=0,903 tür. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü anlayabilmek amacıyla yapılan 

korelasyon analizinin sonuçları aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. Tabloya göre değişkenler arasında 

pozitif yönlü ilişki olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 4: Değişkenlere Ait Korelasyon Tablosu 

 

Dağıtımsal Adalet 
Algısı 

İşlemsel Adalet 
Algısı 

Etkileşimsel Adalet 
Algısı 

Örgütsel 
Bağlılık 

Dağıtımsal Adalet Algısı 
1 

   
İşlemsel Adalet Algısı ,551** 1 

  
Etkileşimsel Adalet 
Algısı 

,517** 
,734** 

1 
 

Örgütsel Bağlılık ,384** ,377** ,464** 1 

 

Tablo 5: Değişkenlere Ait Regresyon Tablosu 

 Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlılık B Standart Hata Beta t p Tolerance VIF 

Sabit 1,786 ,213   8,391 ,000     

Dağıtımsal Adalet Algısı ,182 ,060 ,195 3,046 ,003 ,669 1,494 

İşlemsel Adalet Algısı ,007 ,080 ,007 ,082 ,934 ,421 2,377 

Etkileşimsel Adalet Algısı ,360 ,079 ,359 4,560 ,000 ,443 2,258 

                                                                                                   R=0,494               P=0,000 
                                                                                                   R2=0,244             F=29,668 

 
Tablo 5‘de görüldüğü üzere model anlamlı (F: 29,668; ρ: ,000) olup R2 değeri 0,244 olarak 

bulunmuştur. Modeldeki bağımsız değişkenlerden Etkileşimsel adalet algısı (β: ,359; p: ,000) ve 

Dağıtımsal adalet algısı (β: ,195; p: ,003) örgütsel bağlılığı artırmaktadır. İşlemsel adalet algısının ise 
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(β: ,007; p: ,934)  böyle bir etkisi görülmemektedir. Bu sonuçlara göre ‚‘‘H1: Dağıtımsal adalet 

örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler.’’ ve ‘’H3: Etkileşimsel adalet örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

etkiler.’’hipotezleri kabul edilirken, ‘’ H2: İşlemsel adalet örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler.’’ 

hipotezi ise doğrulanamamıştır. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Korelasyon analizi sonucu tüm değişkenlerin aralarında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Regresyon analizi sonucu etkileşimsel adaletin ve dağıtımsal adaletin örgütsel bağlılığı pozitif yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. İşlemsel adaletin ise örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip 
olmadığı bulunmuştur. 
Bu sonuçlardan hareketle yöneticilere şu önerilerde bulunulabilir: 

• İnsan adalet arayışını işyerinde de aramaya devam ettiğinden, okulda uygulanan kural 

ve yöntemlerin öğretmenler tarafından adil algılanıp algılanmadığı, yöneticiler tarafından mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

• Okul yöneticileri,öğretmenlerle olan ilişkilerinde onların etkileşimsel adalet 

algılamalarını olumsuz yönde etkileyecek davranışları en aza indirmelidirler. 

• Okul yöneticileri öğretmenlerle daha fazla iletişim kurarak ve onlara daha fazla bilgi 

vererek, edinilen yanlış adalet algılarının düzeltilmesi konusunda daha hassas olmalıdır. 

• Okul yöneticileri, kaynakların, ödül ve cezaların adil dağıtımını sağlayarak 

öğretmenlerle arasında bir güven ilişkisi kurmalı; onlara saygı ve sevgi göstererek, takdir ederek, 

kararlara öğretmenlerin de katılımını sağlayarak, itiraz edebilme ve kararı değiştirtebilme fırsatı 

tanıyarak öğretmenlerin adalet algılarını arttırmalı ve bu yönde çalışmalar yapmalıdır. 

• Okul yöneticileri bu konudaki eksikliklerini görebilmek için zaman zaman 

öğretmenlerin adalet algılamalarını ölçen çalışmalar yapmalıdırlar. 
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OKULDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ: NEDENLERİ, ETKİLERİ VE KONTROL EDİLMESİ 

Bu bildiri TUBİTAK 114K738 nolu “Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi” adlı 
projenin alan yazın değerlendirmesini içermektedir. 
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aUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, BURSA 
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ÖZET 

Ülkemizdeki fen bilgisi ve çevre eğitimi ders kitapları incelendiğinde okulda gürültü kirliliği konusuna 
hiç yer verilmediği görülmektedir.  Gürültü kirliliği denilince akla ilk olarak şehir trafiği, inşaatlar ve sanayi 
tesislerinden kaynaklı gürültüler gelmekte ve yazılan kitap ve tezlerin bu alanlara yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 
durum okulda gürültü kirliliğinin gözden kaçan ve ihmal edilen bir konu olduğunun bir kanıtıdır. Ancak son 
yıllarda okullarda yapılan araştırmalar, okullarda gürültü kirliliğinin alarm verici boyutlarda olduğunu ortaya 
koymaktadır. Okulda gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik kısa dönemli çalışmaların ise hedefine ulaşmada 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Okulda gürültü kirliliği okulun mimari tasarımı, inşaatında kullanılan 
malzemeler, öğretmen ve öğrencilerin gürültü konusunda sahip oldukları bilinç düzeyi, öğrencilerin bina 
içindeki gürültücü davranışları, öğretmen ve idarecilerin bu tür davranışlar karşısındaki tutumları gibi birçok 
boyutu olan bir konudur. Bu nedenle sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamının inşa edilmesi için uzun soluklu ve 
disiplinler arası kooperatif bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Özellikle öğrenci davranışlarından kaynaklı gürültü 
kirliliği ve etkilerine odaklanan bir eğitim programı geliştirilip uygulanmalıdır. Okullarda akustik konforun 
sağlanabilmesi için gerekli fiziksek iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okulda gürültü kirliliği, eğitim-öğretim,  gürültünün etkileri, gürültü haritası, 
gürültü kontrolü 

ABSTRACT 

The review of the science and environmental education textbooks used in Turkey shows that no 
coverage is given to noise pollution in school in such books. When noise pollution is mentioned, what come into 
mind firstly are urban traffic, construction, and industrial facilities. As a result, books and theses about noise 
pollution concentrate on these subjects in general. That proves that noise pollution in school goes unnoticed and 
is ignored. However, recent research in schools has revealed that noise pollution in school has reached an 
alarming level. Short-term efforts aimed at reducing the noise pollution in school seem to fail. Noise pollution in 
school has many aspects including but not limited to the architectural design of the school, the materials used in 
the construction of the school, teachers’ and students’ levels of consciousness regarding noise, the noisy 
behaviors of students in the building, and the attitudes of teachers and administrators facing such behaviors. It 
goes without saying that our children deserve a quieter, calmer and more peaceful school climate for 
education. A long-term, interdisciplinary, cooperative effort is needed to create such an educational 
environment. There is need to develop and implement a curriculum focusing on noise pollution resulting from 
student behaviors in particular and its effects, and to reduce noise pollution in school through creating awareness 
among administrators, teachers, and students. In addition, to achieve aqustic confort in school, there is need to 
make physical improvements in schools.  

Keyword: Noise pollution in school, teaching-learning, effects of noise, noise pollution mapping, noise 
control. 
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GİRİŞ 

Okullarda eğitim-öğretim kalitesi denildiğinde ilk olarak akla okulların fiziki ve teknik 

altyapısı, sınıf mevcutları, öğretmen kalitesi, ders programları ve kitapları gibi unsurlar gelmektedir. 

Hiç kuşkusuz bu etkenlerin her biri çok büyük öneme sahiptir. Ancak bunların yanı sıra çoğu zaman 

gözden kaçırılan diğer bir durum ise okul ikliminin eğitim-öğretime “ne kadar uygun ya da elverişli” 

olduğudur. Okul iklimi, öğrenci ve öğretmenlerin tutum ve davranışlarını etkileyen unsurların bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Çelik,2002). Okullardaki iklimin oluşturulmasında en önemli görev ise 

yöneticiler ve öğretmenlere düşmektedir. Kaliteli bir eğitim-öğretim için her şeyden önce sağlıklı bir 

okul iklimine ihtiyaç vardır. Cohen, Manion ve Morrison’a (1996) göre fiziksel çevre öğrenmenin 

iskeletini oluşturduğu için, öğrenme düzeyini artırabileceği gibi aynı zamanda engelleyebilmektedir.  

Güncel araştırmalar okulda gürültü kirliliğinin alarm verici boyutlara ulaştığını ortaya 

koymasına rağmen alanyazın taramasında bu konunun gözden kaçtığını ya da ihmal edildiği 

görülmektedir. Örneğin çevre eğitimi ve diğer fen bilimleri kitapları incelendiğinde de genellikle 

trafik, inşaatlar ve sanayi tesislerinden kaynaklı gürültü üzerinde durulduğu, okulda gürültü kirliliğine 

ise çok az ya da hiç yer verilmediği gözlemlenmektedir (Treagust & Kam, 

1985;Akman&diğerleri,2000;Güney,1998). Diğer yandan YÖK’ün ulusal tez arşivinde yapılan 

taramada okulda gürültü kirliliği konusunu ele alan tek bir yüksek lisans veya doktora tezinin 

olmaması bu konunun gözden kaçtığı ya da ihmal edildiğinin önemli bir kanıtıdır. Bu çalışmanın 

amacı okul iklimini bozan en temel unsurlardan biri olan okulda gürültü kirliliğinin nedenleri, etkileri 

ve kontrol edilmesine yönelik alanyazın değerlendirmesi yapmaktır. Bu kapsamda ulusal ve 

uluslararası akademik veri tabanlarından derlenen online ve basılı kitap, tez ve yayınlar analiz 

edilmiştir.  

Gürültü, günümüzde okul iklimini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Gürültü yüksek 

enerjiye sahip ses dalgaları olarak adlandırılabilir (Akman&diğerleri,2000). Şiddeti desibel (dB) 

cinsinden desibel metre aygıtı ile ölçülmektedir. Gürültü kirliliği ise işitilmek istenilen seslerin 

duyulmasını engelleyerek rahatsızlık veren, dikkat dağıtan, fizyolojik ve psikolojik sağlığı olumsuz 

etkileyen fiziksel mekândaki çeşitli sesler olarak tanımlanmaktadır (Arı & Saban, 1999; Polat & 

Buluş-Kırıkkaya, 2004; Schlittmeier, Hellbrück & Klatte, 2008). Okulda gürültü kirliliğinin yüksek 

olması öğrenci ve öğretmenlerin davranışlarını etkileyerek sınıfın iklimini bozmaktadır. Şentürk ve 

Sağnak’a (2012) göre okul iklimi, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin tutum ve davranışlarıyla 

yüksek derecede ilişkilidir. Çünkü öğrenci ve öğretmenler gittikleri okulun sahip olduğu iklimi 

soluyarak ona göre tutum ve davranış geliştirir.  Bu nedenle okulöncesinden üniversiteye sessiz, sakin, 

dingin ve gürültüsüz bir okul ikliminin oluşturulması, buralarda verilen eğitim-öğretimin niteliğini 

belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Varış’a (1998) göre okulun 

amaçlarına ulaşabilmesi için etkili iletişim ortamı sunan bir fiziksel yapıya sahip olması gereklidir. 
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Gürültü sesleri örterek işitsel algılamayı engellediği için okulda hoşgörüyle karşılanamaz (Bilal, 

2009). Güney (1998) gürültücü davranışları saygısızlık, görgüsüzlük ve görenek eksikliğinin bir 

göstergesi olarak tanımlamaktadır. 

Gürültü kirliliği, işitilmek istenilen seslerin duyulmasını engelleyerek rahatsızlık veren, dikkat 

dağıtan, fizyolojik ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen fiziksel mekândaki çeşitli sesler olarak 

tanımlanmaktadır (Polat & Buluş-Kırıkkaya, 2004; Schlittmeier, Hellbrück & Klatte, 2008). Gürültü 

kaynakları genel olarak kaçınılmaz gürültüler ve insan davranışlarından kaynaklı gürültüler olarak iki 

grupta toplanabilir (Güney, 1998). Kaçınılmaz gürültüye yapı işleri, kara, hava, deniz yolu trafiğinden 

kaynaklı gürültüler; insan davranışlarından kaynaklı gürültülere ise özellikle kapalı alanlarda yüksek 

sesle konuşmak, bağırıp çağırmak, koşmak, yüksek sesle müzik dinlemek ya da şarkı söylemek ve 

çığlık atmak örnek olarak verilebilir. İnsan davranışlarından kaynaklanan gürültüler önlenebilir 

gürültüye örnektir ve daha çok insanların yaşadıkları ortamda bir birbirlerine karşı saygı göstermeden 

hareket etmeleri sebep olmaktadır. Gürültücü davranışlar saygısızlık, görgüsüzlük ve görenek 

eksikliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Güney, 1998). Eğitim seviyesi, bilinç ve kültür 

düzeyi arttıkça insan davranışlarından kaynaklı gürültü azalmaktadır. Alman filozof Scopenhauer, 

insanın gürültüye dayanma gücünün akli dengesi ile ters orantılı olduğunu belirtmiştir (Güney, 1998). 

Okul binası içindeki gürültü kaynaklarının başında gelen unsurlardan birisi de her saat başı teneffüse 

çıkmak ve derse girmek için çalan zil sesidir. Taş (2010) derse giriş-çıkış için kullanılan zil sesini 

“dersten kurtuldunuz” haberi veren, davranışçı öğretim modelinin en belirgin sembolü, çığırtkan ve 

rahatsız edici bir gürültü kaynağı olarak tanımlamaktadır. Taş’ın lise düzeyinde gerçekleştirmiş olduğu 

araştırmada 8 saatlik ders için bir günde 21 kez zil çaldığını ve bunun öğretmen, öğrenci ve çevrede 

yaşayanlar için müthiş bir gürültü kaynağı olduğunu tespit etmiştir.   

Çevre Şehircilik Bakanlığı (2010) eğitim tesislerindeki dersliklerde iç ortam gürültü üst 

sınırını 45dB, tiyatro salonları 40dB ve yemekhanelerde ise 55dB olarak belirlemiştir. İlk ve orta 

dereceli okullarda yapılan araştırmalar, okulda gürültü kirliliğinin bakanlık tarafından belirlenen 

seviyenin oldukça üzerinde olduğunu göstermektedir (Bilal, 2009; Bulunuz, 2014; Çelik, 2002; 

Özbıçakcı, Çapık, Aydoğdu, Ersin & Kıssal, 2012; Polat & Buluş-Kırıkkaya, 2007; Şentürk & Sağnak 

2012; Tamer, Küçükçifçi & Şan, 2011; Tüzel, 2013). Örneğin, Tamer ve diğerleri 2011 yılında 

ilköğretim öğrencileriyle yaptığı araştırmada okulların %84’ünde teneffüste maruz kalınan gürültü 

düzeyini 76-89 dBA arasında olduğunu bulmuştur. Öğrencilerin “dinlenmesi” için ayrılan zamanlarda 

maruz kaldıkları bu gürültü düzeyi oldukça yüksektir. Başka bir araştırmada Bulunuz (2014) 

öğrenciler dersteyken sınıf koridorlarındaki gürültü düzeyi ortalama 62 desibel, yemekhanedeki 

gürültü ise 90 dB olarak ölçülmüştür. Bu gürültü düzeyleri okullar için öngörülen limitlerin çok 

üzerindedir. Çeşitli sanayi kollarında 90 dB ve üzerindeki gürültüye maruz kalınan işlerde iş güvenliği 
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gereği kulak tıkacı takma zorunludur. Tespit edilen gürültü düzeyleri öğrenci ve öğretmenlerin okulda 

kulak tıkacı kullanması gibi bir ironiyi akla getirmektedir.  

Nobel Ödüllü Alman bakteriyolog Robert Koch 1910 yılında gürültüyü duman gibi yavaş 

yavaş öldüren ölüm aracı olarak tanımlamıştır. “Bir gün gelecek insanlar, kolera ve veba gibi 

gürültüye karşı da amansız bir mücadele verecekler” demiştir (Vijayalakshmi, 2003). Koch’un yüzyıl 

önce ileri sürdüğü bu öngörü ne yazık ki günümüzde yaşanılan bir gerçek olmuş ve gürültü kirliliği 

okulları sarmıştır. Lumpur’a (1984) göre gürültü kirliliği görünmez, kokmaz, kalıntısız olduğu için 

toprak ve suyu kirletmez, ancak etkileri küçük adımlarla ve sinsice gerçekleşir. Gürültü insan sağlığını 

genel olarak fizyolojik, psikolojik ve performans yönünden olumsuz etkilemektedir  (Yücel & 

Altunkasa, 1999).  Gürültüden kaynaklı fizyolojik rahatsızlıkların başında kulak çınlaması, işitme 

kayıpları, dolaşım bozuklukları, cinsel isteklerde azalma ya da körelme gelmektedir (Güney, 1998). 

Psikolojik etkileri ise mutsuzluk, sinir yorgunluğu, depresyon, davranış bozukluğu, öfkelenme, sıkılma 

ve fiziksel ve zihinsel dikkat dağınıklığıdır. Son olarak gürültü yorgunluk, bezginlik, konsantrasyon 

bozukluğu ve uykusuzluk yaparak performans düşüklüğü ya da iş veriminde azalmaya yol açmaktadır 

(Güney, 1998; Yücel & Altunkasa, 1999). Gürültünün eğitim-öğretime etkisini ise: a) konuşmanın 

maskelenmesi ve algılama kabiliyetinin azalması, b) okuyarak öğrenme süresinin uzaması,  c) öğrenci 

davranışlarında hırçınlık ve derse olan ilginin azalması ve d) öğretmenlerin yüksek sesle ders 

anlatması ve kısa sürede ses yorgunluğun baş göstermesi, olarak sıralamıştır (Avşar & Gönüllü, 2000).  

  Gürültü insan sağlığına etkileri fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri olmak 

üzere dört grupta incelenmektedir (Yücel & Altunkasa, 1999).  Fiziksel rahatsızlıkların başında yüksek 

şiddete gürültüye maruz kalınması sonucunda iç kulaktaki silli hücrelerin harap olması ile ortaya çıkan 

kulak çınlaması ve işitme kayıpları gelmektedir. Fizyolojik etkileri anlamında ise gürültü kan basıncını 

artırarak dolaşım bozukluklarına, solunumda hızlanmaya ve ani reflekslere neden olmaktadır. Buna ek 

olarak farelerle yapılan deneyler, gürültünün cinsel isteklerinin azalması ve körelmesine yol açtığını 

ortaya koymuştur (Güney, 1998).  Psikolojik etkileri arasında mutsuzluk, sinir yorgunluğu, depresyon, 

davranış bozukluğu, öfkelenme, sıkılma ve dikkat dağınıklığı gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Örneğin, 

aşırı gürültülü dershanelerde öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırma ve öğrenmede güçlük çektikleri 

gözlenmiştir (Güney, 1998). Son olarak gürültü yorgunluk, bezginlik, konsantrasyon bozukluğu ve 

uykusuzluk yaparak performans düşüklüğü ya da iş veriminde azalmaya yol açmaktadır (Güney, 1998; 

Yücel & Altunkasa, 1999). Alman filozof Scopenhauer, insanın gürültüye dayanma gücünün akli 

dengesi ile ters orantılı olduğunu belirtmiştir (Güney, 1998). Briaucourt (1991; akt. Polat & Buluş-

Kırıkkaya, 2004) değişik gürültü aralıklarının insana etkilerini aşağıdaki biçimde özetlemektedir:  

• 0-35 dB: Zarar vermeyen gürültü, 

• 36-65 dB: Uyku ve dinlenmeyi bozabilen rahatsız edici gürültü, 
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• 66-85 dB: Rahatsız edici, ruhsal yönden zarar veren, kulak bozukluklarına yol açan 

gürültü, 

• 86-115 dB: Ruhsal ve fiziksel yönden zarar veren, psikosomatik hastalıklara yol açan 

gürültü, 

• 116-130 dB: Tehlikeli gürültü, sağırlık ve buna benzer önemli durumlar, 

• 131-150 dB: Çok tehlikeli gürültü, koruyucu bir alet olmadan dayanılmaz. Anında 

önemli hasarlar veren ses düzeyi.  

Etkili bir eğitim-öğretimin gerçekleşebilmesi için sınıftaki gürültü düzeyinin belli sınırlar 

içerisinde olması gerekmektedir. Avşar ve Gönüllü (2000) gürültü düzeyinin belirlenen sınırları 

aşması durumunda aşağıda sıralanan olumsuzluklara yol açarak eğitim-öğretimin kalitesini olumsuz 

etkileyeceğini belirtmiştir:  

• Konuşmanın maskelenmesi ve algılama kabiliyetinin azalması, 

• Zihinsel ve fiziksel dikkatin dağılması, 

• Okuyarak öğrenme süresinin uzaması, 

• Öğrenci davranışlarında hırçınlık ve derse olan ilginin azalması, 

• Mevcut gürültüden dolayı öğretmenlerin seslerini yükseltmeleri ve kısa sürede 

yorgunluğun baş göstermesi. 

Eğitim-öğretim için daha sessiz, akin ve dingin bir okul iklimi elbette ülkemiz çocuklarının da 

en doğal hakkıdır. Ancak okulda gürültü kirliliği ülkemizde birçok öğretmen ve idareciler tarafından 

kanıksanan ve önlenemeyeceğine dair inancın oluştuğu kökleri derine inen çok boyutlu bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle problemin çözümü için disiplinler arası ortak bir çalışmanın 

yürütülmesine ihtiyaç vardır. Bu sorunun çözümü için yapılacaklar iki başlık altında toplanabilir. 

Birincisi özellikle öğrencileri gürültücü davranışlarından kaynaklı ortaya çıkan gürültü kirliliğinin 

azaltılmalıdır. Bu çerçevede öğrenci ve öğretmenlerde okulda gürültü konusunda farkındalık, 

duyarlılık, bilinç ve öğrencilerde davranış değişikliği yaratmaya yönelik eğitim çalışmaları okulda 

akustik iyileşmenin sağlanması için atılması gereken temel adımı teşkil etmektedir. Bunun için öğrenci 

ve öğretmenlerde gürültü kirliliğine karşı farkındalık ve duyarlılık kazandıracak eğitim verilmeli ve bu 

konuda okulda uzun dönemli projeler yürütülmelidir.  Örneğin, Koridor ve yemekhanelerdeki gürültü 

düzeyini azaltmak için yapılacak eğitim çalışmaları için gürültü ikaz lambası alınabilir. İkaz lambası 

örneği için bakınız: (https://www.youtube.com/watch?v=G_3uBYIixac&feature=share) 

İkincisi ise okul binalarının akustik yönden fiziksek iyileştirmesidir. Okulda yönetmelikte 

belirlenen işitsel ortamın ya da akustik konforun sağlanabilmesi için aşağıda sıralananların 

yapılmasına ihtiyaç vardır: 
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1. Okul koridorları ve sınıflarının tavanın ortalama ses yutuculuğu (α=0,75-1 arasında) 

değişen malzemeler ile kaplanması,  

2. Sınıf, yemekhane, koridor, çok amaçlı salon gibi alanların (masa-sıra çekme, koşma, 

vurma gibi durumlarda daha az ses çıkması için) yer kaplamasının linolyum vb darbe sesini azaltıcı 

malzemeler ile kaplanması,  

3. Müzik sınıfı, çok amaçlı salon, spor salonu gibi yüksek sesli aktivitelerin yapılacağı 

yerlerin duvarlarının ses yalıtım düzeyinin en az D nT,w 55-57 dB sağlayacak malzemeler kullanılarak 

oluşturulması,  

4. Yapılan araştırmalar bina içindeki zil sesi ve anonsların önemli gürültü kaynağı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle derse giriş çıkışlarda zil sesi yerine ışıklı uyarı sisteminin 

kurulması,  

5. Kapı çarpması ile meydana gelecek gürültünün azaltılması için bütün kapılarda conta-

fitil uygulaması, buna ek olarak koridorlarında meydana gelen gürültünün sınıflara etkisini düşürmek 

için kapı altı boşluklarının kapı altı aparatları ile kapatılmalıdır. 
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ÖZET 

Tük Eğitim Sistemi içerisinde dershanelerin var olma nedenleri ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılına 
kadar öğrencilerin dershanelere gitme nedenlerini öğrenci ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelemek 
amacıyla yapılan bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması modelindedir. Araştırmanın 
çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı 
benimsenmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde farklı okul türü, lise mezunu olup olmama gibi 
farklı kurumlarda eğitim gören 15 öğrenci ve yine bu okullarda çalışan 15 öğretmen, cinsiyet ve öğrenim görülen 
veya çalışılan okul türü değişkenlerine göre çeşitlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 
toplanan veri betimsel analiz ve içerik analizi ile NVivo 10 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Analizler sonucunda, Türk Eğitim Sistemi içerisinde rekabetin ve fırsat eşitsizliğinin olması, üniversite 
kontenjanlarının sınırlı olması, okullardaki eğitimin yetersizliği ve okullarda merkezi sınavlara yönelik hazırlık 
çalışmalarının yapılmaması gibi durumların öğrencilerin dershaneye gitmelerine neden olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca eğitim sistemindeki temel sorunlara çözüm üretmeksizin yapılan birtakım değişikliklerin özel öğretim 
kurumlarının varlık sebebini ortadan kaldıramadığı sonucuna ulaşılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Dershane, Türk Eğitim Sistemi, Olgu bilim  

ABSTRACT 

This research is a case study, which is a model of qualitative research design, aims to examine teachers’ 
and students’ perspective about the need of existence of private teaching institutions in the Turkish Educational 
System and why students had attended these institutions till 2015-16 academic year. A maximum variation 
sampling method was used as a purposive sampling approach in determining study group of the research. 15 
students and 15 teachers were selected according to the different type of schools, gender, high school graduation 
criteria in the 2015-2016 academic year. Semi-structured interview forms were used for data collection and 
descriptive analysis and content analysis were both used for data analysis with the help of NVivo 10 software 
tool. Following the analysis, it is stated that; lack of equality of opportunity and rivalry in the Turkish 
Educational System, limited quota for University entrance, inadequate education in schools and inadequate 
preparation opportunity for central exams in public schools were all seen as reasons for attending private 
teaching institutions. Moreover, it is identified that making some changes without solving basic problems in 
educational system didn’t remove the reason of existence for the private teaching institutions.  

Keywords: Private teaching institution, Turkish Educational System, Case study 
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GİRİŞ 

 
Problem Durumu 

Türkiye’de 1960’lı yılların ortalarından itibaren yükseköğrenime olan talebin giderek artması, 

üniversitelere öğrenci alımlarının merkezi giriş sınavı ile yapılması, merkezi sınavların kapsamı ile 

ortaöğretim kurumlarındaki müfredatın birbirinden farklı olması, ortaöğretim kurumlarının merkezi 

sınavlar için nitelik olarak yetersiz kalması gibi durumlar geçmişten günümüze özel dershanelere olan 

talebi giderek arttırmıştır (Büyükbaş, 1997; Özoğlu, 2011). Sayıları hızla artan özel dershaneler 

hakkında tartışmalar 1970’li yıllarda başlamış ve 1980 ihtilali sonrası kurulan ihtilal hükümeti, kırsal 

kesimlerdeki öğrencilerin dershanelere gidememesinin şehirlerdeki öğrencilere kıyasla fırsat eşitsizliği 

oluşturduğunu ve sayılarının artması nedeniyle gerekli denetimlerin yapılamadığını düşünerek 

öncelikle bu özel kurumların kontrol altına alınması, sonrasında ise kapatılması gerektiği yönünde 

görüş bildirmiştir (Duman, 1984). Ancak 1984 yılında çıkarılan 3035 sayılı yasa ile mevcut özel 

dershanelerin kapatılmayarak yenilerinin açılmasına yönelik bir karar alınmış ve dershanelerin bir 

araya gelmesiyle ilk sivil toplum kuruluşu olan ÖZDEBİR (Özel Dershaneler Birliği Derneği) 

kurulmuştur (MEB, 2011). Böylece dershanelerin kapatılması gündem dışı kalmasına rağmen eğitimde 

fırsat eşitsizliği oluşturduğu, okulları öğrenci ve veli gözünde önemsizleştirdiği ve öğrencilere 

yalnızca test alışkanlığı kazandırdığı gibi nedenlerle uzun yıllar birtakım eleştirilerin odağında 

kalmıştır (Çayır, 2014).  

Özel Dershaneler Yönetmeliği’nde dershanelerin kuruluş amacı; öğrencilerin bilgi, beceri, 

yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunarak onların düzeylerini yükseltmek, istedikleri alanlarda 

takviye dersler almalarını sağlamak ve öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna girişle ilgili sınavlara 

hazırlanmak adına gerekli çalışmaları yapmalarına yardımcı olmak olarak belirtilmektedir (MEB, 

2011). Ancak dershanelerin kuruldukları günden bu yana, öğrencilerin konu eksikliklerini gidererek 

okul derslerine yardımcı olmalarından ziyade onları ulusal sınavlara hazırlama sürecinde daha önemli 

rol oynadıkları görülmektedir. Özellikle okulların uygulama olarak bir üst öğretim kurumuna 

hazırlama gibi bir işlevinin olmaması, dershaneleri bu alanda ön plana çıkarmış ve sistemin önemli bir 

parçası haline getirmiştir (Arslanbaş, 2011; Büyükbaş, 1997; Coşkun, 2005; Şirin, 2000). Öğrenci ve 

veli görüşlerine dayalı olarak yapılan birçok araştırma, okul öğretmenlerinin yaptıkları sınavların 

merkezi sınavlarla uyuşmadığını, okullarda verilen öğretimin üniversiteyi kazanmak için yetersiz 

olduğunu ve dershanelerin okullara kıyasla genel olarak daha iyi eğitim verdiğini ortaya koymaktadır 

(Baran ve Altun, 2014; Dağlı, 2006; Güleç, 2006; Özoğlu, 2011; Şirin, 2000). 

Türkiye’de üniversitelerin sınırlı kontenjanları içerisinde öğrencilerin kendilerine yer 

bulmaları, istedikleri bölüme girmeleri veya kariyer planlarını gerçekleştirmek adına yüksek puanlı 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

637 
 

alanlara yerleşmeleri için merkezi sınavlarda yüksek puan almaları gerektiği bilinmekte ve bu nedenle 

rekabet kaçınılmaz hale gelmektedir (Coşkun, 2005; Özgen, Köşker ve Yalçın, 2015). Ayrıca 

Türkiye’de yükseköğretim talebinde bulunan öğrenci sayısındaki artışa rağmen (Arslan, 2004; 

Büyükbaş, 1997) yükseköğretim kurumlarının toplam kontenjanları, merkezi sınavlara giren öğrenci 

sayısının yaklaşık yarısında kalmaktadır (Çayır, 2014). Bu durum da öğrencilerin üniversite önlerinde 

yığılmalarına, eğitim sistemindeki rekabetçi baskılarla baş edebilmek amacıyla okul derslerine ek 

olarak birtakım öğrenmelere gereksinim duymalarına ve yüksek ücretler ödeyerek özel ders veya 

kurslara yönelmelerine neden olmaktadır (Arslan, 2004; Çolak, 2006; Tansel, 2013; Temelli, Kurt ve 

Özay Köse, 2010).  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre 1984 yılındaki dershanelerin 

kapatılmasını öngören yasanın iptal edilmesi ile birlikte 174 olan özel dershane sayısı 2009-2010 

eğitim-öğretim yılında 4193’e yükselmiştir (Özoğlu, 2011). Dershane sayısının en yüksek seviyede 

(4262) olduğu 2008 yılından 2013 yılına kadar ise dershane sayısında yıllara göre kısmi azalmalar 

olduğu gözlenmiştir. Türkiye’de özellikle 2005 yılından sonra üniversite sayısındaki artışa rağmen 

eğitim kalitesi açısından okullar arasında farkın kapanmaması, merkezi sınavların devam etmesi ve 

sürekli değişmesi ile rekabet ortamının artması gibi nedenler dershane sayısındaki artışın en önemli 

sebepleri olarak gösterilmiştir. Son yıllarda ise dershanelerin varlığı ile ilgili tartışmalar tekrar gün 

yüzüne çıkmış ve 2014 yılında çıkarılan kanunla Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin 

kapatılmasına karar verilmiştir (Arabacı ve Namlı, 2014; Arslanbaş, 2011; Çayır, 2014; Eğitim 

Reformu Girişimi [ERG], 2014; Özoğlu, 2011; Tansel, 2013). Böylece eğitim-öğretim faaliyetleri 

içerisinde önemli bir yeri olan dershanelerin kapatılarak farklı amaçlarda ve değişik isimlerdeki 

kurumlara dönüşmesini içeren yeni bir süreç başlamıştır. 

Türkiye’de dershanelerin ortaya çıktığı ilk günden günümüze kadar dershanelerin var olma 

nedenleri, öğrencilerin dershaneye gitmesine sebep olan faktörler, dershanelerin öğrenci başarısına 

etkisi ve dershanelerin eğitim sistemi içerisindeki yeri, sürekli olarak tartışılmış ve birçok araştırmaya 

konu olmuştur (Baran ve Altun, 2014; Baştürk, 2011; Berberoğlu ve Tansel, 2014; Çolak, 2006; 

Dirlikli ve Furkan, 2013; Ekici, 2005; Güleç, 2006; Morgil, Yılmaz ve Geban, 2001; Morgil, Yılmaz, 

Seçken ve Erökten, 2000; Öner, 2007; Tamer Çetingül ve Dülger, 2006; Turan ve Alaz, 2007). 

Araştırma sonuçları genel olarak dershanelerin merkezi sınavlara dayalı olan mevcut eğitim sisteminin 

gerektirdiği bir sonuç olarak ortaya çıktığını ortaya koymaktadır (Özoğlu, 2011; Saracaloğlu, 

Gündoğdu, Başara Baydilek ve Uça, 2014; Tansel, 2013). Yapılan araştırmalarda dershanelerin; 

ezbere ve taklide dayalı, teste bağımlı, konu detaylarını göz ardı eden, eğitim bilimlerinin gerektirdiği 

özelliklere dayalı olmayan eğitim verdikleri ve reklam yapabilme amacıyla başarılı öğrencilerle daha 

fazla ilgilendikleri ifade edilmiştir. Bununla birlikte dershanelerin okulların yerini alması ile birlikte 

okulların işlevsiz kaldığı, başarının adresi olarak dershanelerin gösterildiği ve eğitimin giderek 
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kamusal alanın dışına çıktığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Açıkgül, Macit ve Çakan, 2015; Arslan, 2004; 

Baştürk, 2011; Baştürk ve Doğan, 2010; Gök, 2005; Özgen, Köşker ve Yalçın, 2015; Öztürk, 1994; 

Şahin, 2002; Şirin, 2000).  

Dershanelerin kapatılarak farklı isimlerdeki kurumlara dönüştürülmesi ile ilgili tartışmaların 

devam ettiği ancak henüz kararın kesinleşmediği 2014 yılında Çayır (2014) tarafından yapılan bir 

araştırmada öğrencilerin dershaneye gitme sebeplerini belirlemek amaçlanmış ve okulların merkezi 

sınavlara hazırlama görevinin olmaması nedeniyle öğrencilerin istedikleri bölüme yerleşmek adına 

dershaneye gittikleri sonucuna ulaşılmıştır. Arabacı ve Namlı (2014) tarafından yapılan bir 

araştırmada öğrencilerin belirsizlikten olumsuz yönde etkilendikleri ve dershanelerin kapatılmasından 

önce bu kurumların var olma sebeplerinin belirlenerek onlara yönelik tedbirlerin alınması gerekliliği 

ifade edilmiştir. Benzer şekilde Özgen, Köşker ve Yalçın (2015) yaptıkları bir çalışmada dershanelerin 

çeşitli kurumlara dönüştürülmesine rağmen merkezi sınavların ve rekabet ortamının devam etmesi 

nedeniyle eğitim sistemindeki mevcut problemlerin ortadan kaldırılamayarak bu süreçte farklı 

sorunların da ortaya çıkabileceğini ortaya koymuşlardır. Acarlı, Alkan ve Koçak Altundağ (2015) 

yaptıkları bir araştırmada ise dershanelerin dönüşüm sürecinden önce bu süreçten en fazla etkilenecek 

olan öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin dikkate alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.  

Dershanelerin farklı isimlerdeki kurumlara dönüştürülmesi sürecinde ilk olarak dershanelerin 

bir takım teşvikler sonucunda hizmet veren özel okullara dönüştürülmesi tartışılmış ve önce 

Dokuzuncu Kalkınma Planında sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında birer hedef 

olarak belirtilmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2006; Gür, Özoğlu, Coşkun ve Görmez, 2012). 

Gelinen aşamada dershanelerin kapatılarak farklı isimlerde çeşitli eğitim kurumlarına 

dönüştürülmesinin Türkiye’deki eğitimin niteliğini nasıl etkileyeceği ve yükseköğretime geçişte 

rekabetin önüne nasıl geçileceği merak konusu olmuştur (ERG, 2014). Günümüzde Türk Eğitim 

Sistemi içerisindeki durumu çıkmaza giren dershanelerin özel okullara, temel liselere, etüt eğitim 

merkezlerine veya özel öğretim kurslarına dönüşüm sürecinin tamamlandığı düşünülerek, öğrencilerin 

üniversite sınavlarına hazırlanmak adına hangi kurumu tercih ettiğinin ve nasıl bir yol izlediğinin 

tespit edilmesi önemli görülmektedir. Bu sebeple araştırma kapsamında dershanelerin veya özel 

kursların var olma nedenlerinin ve öğrencilerin bu kurumları tercih sebeplerinin, öğrenci ve öğretmen 

görüşlerine dayalı olarak derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin ve öğretmenlerin dershanelerin veya özel kursların var olma nedenleri 

hakkındaki görüşleri nasıldır?  

2. Öğrencilerin dershanelere gittikleri dönemde bu kurumlardan beklenti ve 

memnuniyet durumları nasıldır? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan olgu bilim deseniyle 

gerçekleştirilmiştir. Bireylerin kendi yaşamları hakkındaki bilinçli deneyimleri (Schram, 2003) olarak 

tanımlanan olgu bilim araştırmalarında bireylerin algı veya deneyimleri ile bunların meydana geldiği 

ortam ve koşulların derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca olgu bilim araştırmalarında 

bireylerin deneyimlerinden yola çıkılarak genel kavramlara ulaşılmaktadır   (Cresswell, 2012).  

Çalışma Grubu 

Araştırma kapsamında derinlemesine bilgi elde etmeye fırsat veren, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden biri olan ve bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtan maksimum çeşitlilik 

örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde çeşitlilik gösteren durumlar 

arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaktadır (Creswell, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Devlet okulu ve özel okula devam eden öğrencilerin maddi olanaklarından dolayı farklı şartlarda 

eğitim gördüğü, bu öğrencilerin dershanelerin kapatılmasından sonra tercih ettikleri eğitim 

kurumlarının ve bu kurumları tercih sebeplerinin de farklılık gösterdiği ifade edilebilmektedir. Bu 

sebeple farklı kurumlarda eğitim gören öğrenciler ve bu kurumlarda çalışan öğretmenler araştırmaya 

dahil edilmiş ve araştırma sorularına verilen cevapların tekrar etmeye başladığı bireylerden sonra 

görüşmeler sonlandırılmıştır. Böylece araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı 

güz döneminde cinsiyet, okul türü, lise mezuniyeti gibi durumlar dikkate alınarak devlet okulu ve özel 

okulun 12. sınıfında öğrenim gören 15 öğrenci ve yine bu okullarda çalışan 15 öğretmen 

oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak veri elde edilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formları bireylerin deneyimlerini ve algılarını ortaya çıkarmaya yönelik 

açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Görüşme formları beş ölçme ve değerlendirme uzmanı tarafından 

gözden geçirilmiş ve geri bildirimler doğrultusunda ifadeler düzeltilerek formların son şekli 

verilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Öğrenci ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmadan önce bireylerin kurumlarına ve kendilerine 

araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmada ses kayıt cihazı kullanabilmek için gerekli izinler 

alınmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra 30 katılımcının her biri ile yaklaşık 40 dakika süren yüz 

yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmıştır (Johnson ve Christensen, 2004). 
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Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yoluyla 

bireylerin düşünceleri derinlemesine incelenmiş ve bu düşünceler içindeki gerçekler ortaya konulmaya 

çalışılmıştır (Stemler, 2001). İçerik analizi sürecinde veri organize edilmiş ve kod listesi çıkarılmıştır. 

Daha sonra kodlar bir araya getirilerek kategoriler ve kategorileri de bir araya getirebilen temalar 

belirlenmiştir (Tashakkori ve Teddlie, 1998). Toplanan veri elde edilen temalara göre betimsel analiz 

yoluyla sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Analiz sürecinde 

NVivo 10 paket programından yararlanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırma soruları çerçevesinde yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  

Bireylerin görüşlerini açık bir şekilde yansıtmak amacıyla, gereken durumlarda doğrudan alıntılar 

kullanılmıştır. Alıntılarda öğrenciler (Student) “S”, öğretmenler (Teacher) “T” harfi ile gösterilmiştir. 

Öğrenci ve öğretmenlerin dershanelerin veya özel kursların var olma nedenleri 

hakkındaki görüşleri:  

Öğrenci ve öğretmenlere göre dershanelerin veya özel kursların var olma nedenleri Tablo 1’de 

verilmektedir. 

Tablo 1. Dershane veya özel kursların var olma nedenlerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri 

Temalar Kategoriler Frekans 

Eğitim Sistemi Sorunu 

Okullardaki eğitimin niteliğinin yetersizliği 8 
Öğretmenlerin niteliksiz ve ilgisiz olması 6 
Okul müfredatının yoğunluğu 4 
Arz talep meselesinin olması 2 

Sınav Sistemi Sorunu 

Rekabet ortamının olması 6 
Merkezi sınavlar gerçeği 7 
Sınav ve okul müfredatının uyuşmazlığı 5 
Değişen sınav sistemlerine adaptasyon sorunu 2 

 

Eğitim Sistemi Sorunu Boyutu 

Okullardaki eğitimin niteliğinin yetersizliği 

Öğrenci ve öğretmenlerin dershane ve özel kursların var olma nedenlerine ilişkin görüşlerinin 

dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. Öğrenci ve öğretmenlerin 8’i (%27) okullardaki eğitimin niteliğinin 

yetersizliği nedeniyle dershanelerin veya özel kursların var olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 

bazıları bu durumu şu şekilde açıklamıştır: S8, “Dershaneler okulların yetersizliğinden ortaya 

çıkmıştır. Çünkü okullarda doğru düzgün ders işlenmiyor”. Benzer şekilde T11, “Okullarda nitelikli 
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bir eğitimin olmaması nedeniyle öğrenciler dershanelere yönelmişlerdir”. T7, “Siz bir boşluğu 

dolduramıyorsanız kâinat boşluğu kabul etmez birileri o boşluğu doldurur. Dershaneler de okulların 

yetersizliğinden ortaya çıktı”. T10, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı fazla. Keşke okulda 

imkânlar olsa da öğrenci dershaneye ihtiyaç duymasa”. T1, “Devlet okulunda eğitim tam anlamıyla 

yerine gelmiyorsa alternatif üretilir”. Sonuç olarak eğitim sistemi içerisinde okullarda verilen eğitimin 

yetersiz kalarak öğrencileri sınavlara veya hayata hazırlayamıyor olması nedeniyle dershanelerin ve 

özel kursların var olduğu ifade edilebilmektedir. Başka bir ifade ile devlet okullarındaki eğitimin 

yetersizliği nedeniyle dershane, kurs, özel ders gibi özel eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır 

(Çokgezen ve Terzi, 2008). 

Öğretmenlerin niteliksiz ve ilgisiz olması 

Öğrenci ve öğretmenlerin 6’sı (%20) okullardaki öğretmenlerin ilgisizliği nedeniyle 

dershanelerin veya özel kursların var olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların bazıları bu durumu şu 

şekilde açıklamıştır: T13, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan okul öğretmenlerinin çalışmaları 

yetersiz. Öğrenci odaklı çalışmayı yanlış yorumladıkları düşüncesindeyim. İşi tamamen öğrenciye 

yıkıyorlar ama yanında yol gösterici olarak durmuyorlar”. S12, “Ailem derslerimi sağlam temel 

üzerine oturtmamı uygun gördüğü için beni dershaneye gönderdiler. Çünkü gittiğim devlet okulunda 

öğretmenler yaşlıydı. Emeklilik zamanları gelmişti. Sadece dersime girip çıkayım diyen öğretmenler 

vardı. Bu yüzden kesinlikle bir ihtiyaçtı”. T3, “Okullarımızda nitelikli öğretmen olsa dershaneye gerek 

kalmayacak”. T4, “Öğretmenlerin okulda uğraşmadığı öğrenci ile biz dershanede uğraştık. Çocuk 

okulu önemsemedi ya da aile önemsemedi veya öğretmen öğrenciyi önemsemedi” şeklinde ifade 

ederek okuldaki öğretmenlerin mesleklerinin gerektirdiği özelliklere sahip olmadıkları ve öğrencilerle 

yeterli şekilde ilgilenmedikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte pek çok nitelikli ve tecrübeli 

öğretmenin ise devlet okullarından ayrılarak özel kurumlarda çalışmaya başladığı bilinmektedir (Gök, 

2005).  

Okul müfredatının yoğunluğu 

Öğrenci ve öğretmenlerin 4’ü (%13) okul müfredatının yoğunluğu nedeniyle öğrencilerin 

konuları pekiştiremediği ve bu nedenle dershanelerin veya özel kursların var olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların bazıları bu durumu şu şekilde açıklamıştır: T14, “Okuldaki müfredat programının 

ağırlığı ve pekiştirici eğitimin okulda yeterince yapılamaması sebebiyle dershaneler ortaya çıkmıştır. 

Eğer öğretim programlarının içeriği daha az, ders saatleri daha fazla olsaydı dershanelere olan 

ihtiyaç kalmazdı”. T6, “Milli eğitimde uyguladığımız sistemde, hem ders saati açısından hem de 

müfredat açısından üniversite sınavına yönelik hazırlık yapmakta eksik kalıyoruz. Biz konuyu 

veriyoruz ama ders saatleri yeterince soru çözülmesine olanak vermiyor. Dershaneler bu soru çözme 

açığını kapatıyor”. Bu bağlamda okul müfredatının yoğun olması nedeniyle öğretmenlerin 
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öğrencilerini merkezi sınavlara hazırlamak açısından yetersiz kaldıkları ve bu sebeple öğrencilerin 

dershanelere gitmek zorunda oldukları ifade edilebilmektedir. Okullardaki müfredatın yoğunluğu ve 

ders saatlerinin fazlalığı nedeniyle öğretmenler konuları yetiştirmek için çabalamakta ve tükenmişlik 

yaşamaktadırlar (Arabacı ve Namlı, 2014).   

Arz talep meselesinin olması 

Öğrenci ve öğretmenlerin 2’si (%7) eğitim sistemi içerisinde bir takım genel sorunlar 

nedeniyle öğrencilerin dershanelere veya özel kurslara yöneldiğini belirtmiştir. Katılımcıların bazıları 

bu durumu şu şekilde açıklamıştır: T2, “Temel liseye dönüşen bir sürü dershane olmasına rağmen 

dershaneler varlığını sürdürüyor. Bu bir ihtiyaç yani arz talep meselesi denilebilir. Böyle bir ihtiyaç 

var ki çark dönüyor”. Benzer şekilde T15, “Aslında gereksiz bir kurum ancak eğitim sisteminin çarpık 

olmasının sonucunda dershane bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde düşüncesini açıklamıştır. 

Böylece dershanelerin bir ihtiyaçtan doğduğu ve arz talep meselesi nedeniyle yıllarca varlığını 

sürdürdüğü ifade edilebilmektedir. Dershaneler olmasa dahi maddi imkanı olan aileler yasak olmasına 

rağmen çocuklarına özel ders aldırmakta veya onları birtakım özel kurslara göndermektedir. Bu 

durumda ise üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanma hakkını maddi durumu iyi olan ailelerin 

çocukları elde etmektedir (Güleç, 2006). Günümüzde dershaneler olmasa dahi temel soruna yönelik 

bir çözüm ortaya konulmadığı sürece başka isim ve biçimlerde hizmet veren veya Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın denetimi dışında tamamen kayıt dışı çalışan özel kurumların varlığı önlenememektedir 

(Tansel, 2013). Bu bağlamda eğitim sistemindeki temel sorunlar nedeniyle özel kurumların varlığının 

son bulmayacağı ifade edilebilir.    

Sınav Sistemi Sorunu Boyutu 

Rekabet ortamının olması 

Öğrenci ve öğretmenlerin 6’sı (%20) eğitim sistemi içerisinde rekabet ortamının olması 

nedeniyle öğrencilerin dershanelere veya özel kurslara yöneldiğini belirtmiştir. Katılımcıların bazıları 

bu durumu şu şekilde açıklamıştır: T10, “Üniversiteye girecek kontenjan az, o yüzden de belli bir 

rekabet var. Bu da ister istemez dershaneleri yaratmıştır. Yani dershaneler sebep değil, sonuçtur”. 

T15, “Öğrenciler sürekli kendilerini yarış atı gibi hissediyorlar. Bu yarışta sürekli antrenman yapmak 

durumundalar”. S5, “Eğitim sistemi böyle olduğu için yarışmak önemli bir şey” ve benzer şekilde T3, 

“Öğrenciler yarışın gerisinde kalmak istemedikleri için dershaneler var” şeklinde düşüncesini ifade 

etmiştir. Bu durum merkezi sınavlardaki rekabetin artarak devam etmesi nedeniyle dershanelere veya 

birtakım özel kurumlara daima ihtiyaç olacağını ortaya koymaktadır. Türkiye’de her yıl milyonlarca 

adayın bir üst eğitim kurumuna kayıt olabilmek amacıyla sınavlara girdiği ve bu tür sınavlarda 

sıralamaya dayalı yerleştirme yapıldığı düşünüldüğünde adayların özel ders, kurs veya dershanelere 

olan ihtiyacının giderek artması önlenemez bir gerçek olarak görülmektedir (Çayır, 2014). Bu 
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bağlamda rekabet ortamının var olması nedeniyle birtakım kurslara olan ihtiyaç da devam edecek 

ancak bu ihtiyacın karşılandığı kurumun ismi değişiklik gösterebilecektir. 

Merkezi sınavlar gerçeği 

Öğrenci ve öğretmenlerin 7’si (%23) eğitim sistemi içerisinde merkezi sınavların olması 

nedeniyle öğrencilerin dershanelere veya özel kurslara yöneldiğini belirtmiştir. Katılımcıların bazıları 

bu durumu şu şekilde açıklamıştır: T1, “İnsanlar matematik nasıl öğretilerden ziyade daha çok hangi 

şıkkı doğru işaretletirim derdinde çünkü bir sınav gerçeği var”. S1,“Sınavlarda önümüze beş seçenek  

koyuyorlar ve geleceğimizi bu şekilde belirlememizi istiyorlar. Ben asıl eğitimin böyle olduğunu 

düşünmüyorum. Ben okulun bundan ayrı olması gerektiğini, okulun kişilik başta olmak üzere insanı 

yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum”. Benzer şekilde T4, “Dershanedeyken biz sınavda o çocuğu 

başarılı hale getirelim diye yıllarca uğraştık. Öğrenci isterse sınavdan sonra öğrendiği bilgiyi unutsun 

bizim de umurumuzda değildi onun da umurunda değildi” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Sonuç 

olarak merkezi sınavların eğitim sistemini yönlendirerek dershanelerin açılmasına neden olduğu ve bu 

sebeple öğretmenlerin öğrencileri hayata hazırlamaktan ziyade sınavlara hazırlamaya çalıştığı 

belirtilebilmektedir. Merkezi sınavlar eğitim sisteminin tamamını etkilemektedir (Gök, 2005). Kartal 

(2013) yaptığı araştırmada, ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sürecinde yapılan merkezi sınavların 

değiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda sıralama ve elemeye dayalı merkezi sınav 

sisteminde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınmaksızın tek bir sınavla bir üst öğrenim 

kurumuna geçmeleri sakıncalı görülmekte ve Türkiye’de sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme 

sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Arslan, 2004; Şahin, 2007).  

Sınav ve okul müfredatının uyuşmazlığı 

Öğrenci ve öğretmenlerin 5’i (%17) sınav ve okul müfredatının tam olarak birbiriyle 

uyuşmaması nedeniyle dershanelerin var olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların bazıları bu durumu şu 

şekilde açıklamıştır: T5, “Sınavda sorulan sorular ile derste anlatılan konular birbiriyle tam olarak 

uyuşmayabiliyor”. Benzer şekilde T6, “Milli Eğitim programının sınavlara hazırlamada yetersiz 

kaldığı zaman dershanelerin bu açığı kapatmak üzere kurulduğunu düşünüyorum” şeklinde 

düşüncesini ifade etmiştir. Böylece öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgilerin sınavda başarılı 

olmalarına yetmediği durumlarda öğrencilerin dershaneye veya özel kurslara gittiği 

belirtilebilmektedir. Başka bir ifade ile öğrencilerin ilkokuldan itibaren hayatlarının her döneminde 

merkezi sınavlara girmelerine rağmen okul ve sınav müfredatının paralel gitmemesi onların özel ders 

veya kursları tercih sebebi olmaktadır (Arabacı ve Namlı, 2014).  
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Değişen sınav sistemlerine adaptasyon sorunu 

Öğrenci ve öğretmenlerin 2’si (%7) devlet okulundaki öğretmenlerin değişen sınav 

sistemlerine ayak uyduramamaları nedeniyle dershanelerin var olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların 

bazıları bu durumu şu şekilde açıklamıştır: T11, “Sürekli değişen sistemlerle, sürekli müfredatın 

yığılması ile birlikte eğitimin niteliği de sorgulanır hale gelmiştir”. T1, “Devlet okulundaki 

öğretmenlerin değişen sınav sistemlere ayak uydurması ve öğrencileri yönlendirmesi zor oluyor”. 

Benzer şekilde T11, “Öğretmenin hizmet içi kurslarla desteklenmediği, öğretmenin daha donanımlı 

hale getirilmediği ve sınav sisteminin sürekli değiştiği bir sistemde dershanelerin var olması 

kaçınılmazdır” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin sürekli değişen 

merkezi sınav sistemlerine ayak uyduramamaları nedeniyle dershanelerin var olduğu ifade 

edilebilmektedir. Özel kurumlar ilkokuldan başlamak üzere öğrencilere öğretim ve rehberlik hizmeti 

sunmakta ve değişen sınav sistemlerine hızlı bir şekilde ayak uydurmaktadır (Arabacı ve Namlı, 

2014). 

Öğrencilerin dershanelere gittikleri dönemde bu kurumlardan beklenti ve memnuniyet 

durumları: 

Öğrencilerin dershaneden beklenti ve memnuniyet durumlarının dağılımı Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin dershanelerden beklenti ve memnuniyet durumları 

Beklenti Durumları 
Frekans 
(f) 

Memnuniyet Durumları 
Memnun kaldım Kararsızım Memnun kalmadım 
Frekans (f) Frekans (f) Frekans (f) 

Okul dersleri için ön hazırlık olması 7  5 1 1 
Rehberlik hizmeti sunması 6  4 0 2 
Daha fazla soru çözme imkânı olması 11  11 0 0 
Sınavlara daha iyi hazırlanma 13  8 4 1 
Deneme sınavlarına girebilme 9  7 2 0 
Konu eksiğini gidermesi 8  6 1 1 
Farklı öğretmenlerden ders dinleme 5  4 0 1 
Sosyalleşme 3  3 0 0 
Beklentim yoktu 2  1 0 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin dershanelere gittikleri dönemlerde dershanelerden farklı 

beklentiler içerisinde oldukları ve dershanelerin bu beklentilerini karşılayıp karşılayamadığına yönelik 

memnuniyet durumları açısından öğrencilerin çoğunlukla beklentilerinin karşılandığı görülmektedir. 

Öğrencilerin 13’ü (%87) sınavlara daha iyi hazırlanmak beklentisiyle dershaneye gittiğini belirtmiştir. 

S14, “Okulda test tekniğine dayalı bir eğitim görmüyorduk. Benim beklentim test tekniğini 

öğrenmekti.” şeklinde cevap vererek öğrencilerin sınavlara iyi hazırlanmak adına test tekniğini 

öğrenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Benzer şekilde dershanelerde daha fazla soru çözme (%73) ve 
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deneme sınavına girme (%60) imkânı olması da öğrencilerin beklentileri arasında yer almaktadır. S3, 

“Dershanede bir soruyu 10 kez sorup 10 kez cevap alabilme şansım var” ve S10, “Deneme 

sınavlarıyla kendi sıralamamı görmüş oluyordum.” diye cevap vererek dershanelerin sınavlara 

hazırlanmak adına öğrencilere daha uygun imkânlar sunduğunu vurgulamışlardır. Öğrencilerin konu 

eksiğini gidermesi (%53) beklentisi de öğrencilerin ön planda tuttuğu beklentiler arasındadır. S7, 

“Daha çok ön planda olan beklenti konuyu daha iyi anlayabilmekti” ve S12, “Okulda yeterli bilgi 

aldığımı düşünmüyordum. Dershanenin bu bilgilere katkı yaparak beni daha ileriye götüreceğini 

düşünüyordum” diyerek dershanelerin okula yardımcı bir kurum görevini yürüttüğü vurgulanmıştır. 

S8, “Okul derslerine hazırlamasının yanı sıra YGS’ye de hazırlamasını bekliyordum” şeklinde yanıt 

vererek öğrencilerin hem okul dersleri hem de merkezi sınavlara hazırlanmak beklentisi ile 

dershaneleri tercih ettiği belirtilebilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin bir kaçının dershanelerden 

istediği düzeyde yararlanamadığı da görülmektedir. Bu bağlamda S5’in görüşü şöyledir: “Sınav 

maratonuna sokabilecek bir ortam bekledim ama olmadı”. Bu durumda öğrencilerin dershanelerden 

beklentilerinin her zaman yeterince karşılanamadığı ifade edilebilmektedir. Benzer şekilde S14, 

“Beklentim çok fazla karşılanmadı. Biraz benden kaynaklandı. Çok özverili çalışmadım” diye cevap 

vererek öğrencilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanamamasında kendi çabalarının da etkili 

olduğunu belirtmiştir.   

Okul derslerine ön hazırlık olması (%47) beklentisi de öğrenciler için ön plandadır. S9, “Daha 

iyi bir eğitim almak ve okul notlarımın yükselmesini bekliyordum” diyerek dershanelerin öğrencilerin 

okul derslerindeki başarılarına da katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin farklı 

öğretmenlerden ders dinleme (%33) beklentisi de vurgulanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak S2, “Farklı 

hocalardan farklı anlatımlar dinleme imkânı olması da benim için önemliydi” şeklinde düşüncesini 

açıklamıştır. Bununla birlikte öğrencilere rehberlik hizmeti sunması (%40) beklentisi de gözden 

kaçmamalıdır. S10, “Beni motive etmeli, seviyemi ölçmeli, ona göre program hazırlamalı ve 

önerilerde bulunmalı” şeklinde düşüncesini ifade ederek öğrencilerin dershanelerden rehberlik hizmeti 

sunmasını beklediğini dile getirmiştir. Dershanelerin sosyal hayata (%20) olan katkısı dikkate 

alındığında öğrencilerin sosyalleşmeleri için dershaneleri bir fırsat olarak gördükleri 

belirtilebilmektedir. Bu bağlamda S1, “Dershanede farklı kişilerin ne düşündüklerini ne istedikleri 

nasıl bir kariyer planı çizdiklerini öğrendim. En büyük katkısı bu diyebilirim” şeklinde düşüncesini 

açıklamıştır. Bu bilgilere rağmen dershaneye giderken hiçbir beklentisi olmadan (%13) sadece aile 

isteği veya sosyal çevre baskısı nedeniyle dershaneye giden öğrencilerin varlığı da görülmektedir. S4, 

“Dershaneden çok büyük bir beklentim yoktu. Etrafımda giden insanlar olduğu için bende gitmek  

gereği hissettim” ve S11, “Açıkçası çok da fazla bir beklentim yoktu. Ders pek ön planda değildi. 

Daha çok eğlence olarak gördüm” şeklinde açıklamaları sonucunda mevcut sistem içerisinde 

dershanelerin birçok öğrenciyi kendisine mecbur bıraktığı ve bazı öğrencilerin çevre etkisi ile 

dershaneye gittiği ifade edilebilmektedir.  
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre okulların eğitim-öğretim açısından yetersizliği, öğretmenlerin 

niteliksiz ve ilgisizliği, okul müfredatının yoğunluğu, dershanelerin var olmasının arz talep meselesine 

bağlılığı, rekabet ortamının varlığı, merkezi sınavların giderek önem kazanmaları, merkezi sınav ve 

okul müfredatı arasındaki uyuşmazlık ve değişen sınav sistemlerine yönelik uyum sorunu yaşanması 

gibi durumlar dershanelerin geçmişte ve günümüzde var olma nedenleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca okul dersleri için ön hazırlık olması, rehberlik hizmeti sunması, soru çözmeye ağırlık vermesi, 

sınavlara daha iyi hazırlanmaya imkan tanıması, deneme sınavları yapması, konu eksikliklerini 

gidermesi, farklı öğretmenlerden ders dinleme olanağı olması ve öğrencilere sosyal ortam sunması 

gibi nedenler öğrencilerin dershaneyi tercih etmelerine yol açmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda 

Türk Eğitim Sisteminin temel sorunlarının öğrencilerin özel kurumlara yönelmelerine neden olduğu 

ifade edilebilmektedir.  

Türkiye’de ilköğretim ile ortaöğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki arz-talep 

dengesizliğinin bir sonucu olarak merkezi sınavlar ortaya çıkmış ve öğrenciler bu sınavlara 

hazırlanmak adına ilkokul sürecinden başlamak üzere okul haricinde yardımcı olabilecek bir desteğe 

ihtiyaç duymuştur. Bu durum ise geçmişten günümüze “Sınavlara Hazırlık Kursları" veya "Özel 

Dershaneler" olarak bilinen özel öğretim kurumlarının meydana çıkmasına ve sayılarının hızla artıp 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak dershanelerin açılması sonucunda bir üst öğrenim kurumuna 

yerleşmenin yolunun okullarda verilen eğitimin yanı sıra bu tür gölge eğitim kurumlarından geçtiği 

şeklindeki anlayışın yerleşmesine neden olmuştur. Bu süreçte birçok aile çocuklarını özel öğretim 

kurumlarına yönlendirmiş ve ailelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin merkezi sınavların gölgesinde 

kaldığı algısı oluşmuştur (Arabacı ve Namlı, 2014; Kartal, 2013).  

Çağdaş eğitim sistemlerinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve ona göre 

yönlendirilmesi önemli görülmektedir. Merkezi sınavların olduğu Türk Eğitim Sistemi’nde ise 

bireylerin ilgi ve yetenekleri göz ardı edilerek yalnızca bilgi düzeyleri belirlenmekte ve ona göre bir 

üst eğitim kurumuna yerleştirme yapılmaktadır (Kartal, 2013). Sonuç olarak merkezi sınavların eğitim 

sisteminin tamamını etkisi altına aldığı ve özel ders veya kursların yaygınlaşmasına neden olduğu 

ifade edilebilmektedir (Gök, 2005).  

Öğrencilerin dershane, özel ders veya kurslara olan ihtiyaçlarını azaltmak için okullarda 

eğitimin niteliğini arttırmak gereklidir. Okullardaki eğitimin niteliğini artırmak için ise öğretmenlerin 

mesleki motivasyonlarının artırılması, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimin geliştirilmesi, 

öğrencilere iletişim, bilimsel düşünme ve üst düzey düşünme (zihinsel) becerilerinin kazandırılması ve 

öğrencilerin spor, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere olan ilgilerinin artırılması önem taşımaktadır (Baran 

ve Altun, 2014). Bu süreçte öğrencilerin özel kurumlara yönelmelerine neden olan eğitim 
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uygulamalarındaki aksaklıkların giderilerek bu kurumlara olan ihtiyacın sonlandırılması için 

okullardaki eğitim-öğretimin kalitesine yönelik kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesi 

gibi gerekli yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir (Özgen, Köşker ve Yalçın, 

2015).  

Türkiye’de farklı görüşlerin birleştiği nokta dershanelerin ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığı ve 

eğitim sistemindeki birtakım sorunların giderilmesi ile birlikte bu ihtiyacın kendiliğinden ortadan 

kalkacağı yönündedir (Arabacı ve Namlı, 2014). Eğitimsel bir yanı olmayan bu kurumlara ailelerin 

aktardığı maddi kaynağın boyutlarının her geçen gün arttığı ifade edilmektedir (Akgün, 2005). Ayrıca 

eğitimin kamusal alanın dışına çıkması ile toplumun tüm kesimlerinin yararlandığı kamusal alan hakkı 

kayba uğramakta ve bu durum ekonomik gücü olanlar için bir "fırsat" haline gelmektedir (Şahin, 

2007). Bu bağlamda dershanelerin varlık nedenlerinin ortadan kaldırılması, eğitim sisteminin yeniden 

düzenlenmesi ve aksaklıkların giderilmesi ile devlet okullarındaki öğretmenlerin statüsünün artırılması 

gibi paralı eğitimin ortaya çıkmasına neden olan koşulların analiz edilerek politik düzlemde çözüme 

kavuşturulması önemli görülmektedir. 

Eğitimde bireysel farklılıkların tespiti ve bireyleri ilgi ve yeteneklerine göre geliştirmek 

önemli görülmektedir. Eğer öğrencilerin yetenekleri iyi tespit edilir ve bu doğrultuda çalışmalar 

yapılırsa eğitim asıl amacına ulaşmış sayılmaktadır. Son yıllarda öğrencileri merkezi sınavlara 

hazırlayan ezberci bir sistem uygulanmakta ve bu sistem içerisinde özel kurumlara ciddi miktarda para 

akışı sağlanmaktadır. Öyle ise merkezi sınavlar var olduğu müddetçe öğrenciler arasında eşitsizliğe 

neden olan özel kurumlar varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenle günümüzdeki politik 

çalışmalar kapsamlı bir ortaöğretim başarı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve üniversite giriş 

sınavlarının düzenlenmesi üzerine olmalıdır (Arslan, 2004).     

Eğitimin dünya üzerinde temel bir hak olarak kabul edilmesinin ana nedeni eğitimin insan 

davranışlarını doğrudan etkilemesidir ve çağdaş eğitim sistemleri öğrencilerin yeteneklerini ortaya 

çıkarma ve ona göre öğrencileri yönlendirme esasına dayanmaktadır. Ayrıca eğitim insanların zihinsel, 

duyuşsal ve fiziksel gelişmesini hayat boyu etkileyen faktörlerin en önemlilerinden biridir (Gök, 2005; 

Kartal, 2013). Bu nedenle devletin eğitim imkanlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ücretsiz bir 

şekilde sunması gerekmektedir (Özsoy, 2004). Devlet okulları arasında nitelik farkı olmaksızın bu 

kurumların hepsinde kaliteli eğitim verildiği takdirde, hem merkezi sınavlara hem de öğrencileri 

merkezi sınavlara hazırlayan özel öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmayacağı düşünülmektedir.  
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Özet 

Avrupa Üniversiteler Birliği, kalite güvencesi alanında sadece Avrupa’daki değil, Bologna Süreci 
kapsamında kendini bu konuda geliştirmek isteyen bütün üniversitelere rehberlik etmek üzere çalışmalarına 
devam eden bir kuruluştur. Araştırma kapsamında 2013-2015 yılları arasında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne dış 
değerlendirme için başvuran yükseköğretim kurumları için, söz konusu kuruluş tarafından hazırlanan dış 
değerlendirme raporları incelenmiştir. Araştırma sonucunda üniversiteler için yapılan değerlendirmeler yönetim, 
finansman, araştırma, eğitim, dış paydaşlar ve uluslararasılaşma başlıkları altında değerlendirilmiştir. Yönetim 
alanında en çok vurgulanan konular stratejik planlamanın daha somut bir şekilde yapılması ve kalite güvencesi 
süreçlerinin iyileştirilmesidir. Finansman alanında öncelikli olarak üniversitelerin farklı kaynak yaratma 
yollarına yönelmeleri önerilmektedir. Araştırma konusunda en çok ön plana çıkan konu üniversitelerin bir 
araştırma stratejisi geliştirmesidir. Eğitim alanında vurgulanan iki konu öğrenci merkezli eğitimin uygulanması 
ve programların uygulamaya ağırlık verecek şekilde güncellenmesidir. Dış paydaşlar alanında üniversitelerde dış 
paydaşların sistematik olarak yönetime katılması önerilirken, uluslararasılaşma alanında üniversitelerin kurumsal 
bir strateji ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimde kalite, kalite güvencesi, dış değerlendirme, Avrupa Üniversiteler 
Birliği. 

Abstract 

European University Association is an institution which guides not only European but all universities in 
their efforts to improve their quality within the context of Bologna Process. In this study institutional evaluation 
reports of all higher education institutions which applied to be evaluated by EUA between 2013-2015 were 
examined. These evaluations were grouped under six categories namely administration, finance, research, 
education, external stakeholders and internationalisation. In administration most emphasized points are the need 
of a more solid strategic planning and to improve quality assurance processes. In finance the universities are 
primarily advised to focus on raising money from different resources. In research most emphasized subject is the 
lack of a research strategy in universities. Two important suggestions in education category are to employ 
student centered teaching and to update curricula so as to focus on application. While in external stakeholders 
category the reports mainly suggest to systematically involve external stakeholders in the universities, in the 
category of internationalisation it is pointed out that most of the universities are in need of an institutional 
strategy. 

Keywords: Quality in higher education, quality assurance, external evaluation, European University 
Association. 
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GİRİŞ 

1999 yılında Avrupa üniversitelerinin rekabet gücünü arttırmak amacıyla başlatılan Bologna 

Süreci’nin önemli başlıklarından birisi de kalite güvencesidir. Özellikle yükseköğretimde öğrenci 

sayılarındaki hızlı artış, bu talebi karşılamak için farklı sunum biçimlerinin ortaya çıkması ve devlet 

üniversitelerinin özerkliklerinin genişletilmesi gibi gelişmeler tüm ülkelerde yükseköğretimde “kalite 

güvencesi” sorununu gündeme getirmiştir (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2007, s. 22). Korkut da 

(2001) yükseköğretimde kalite konusunun önem kazanmasının nedenlerini yükseköğretime artan 

talebin devletten yapılan katkılar üzerinde baskı oluşturması, nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın 

artması, yükseköğretimde uluslararasılaşma yönünde bir eğilim olması, küreselleşme sonucunda ortak 

bir işgücü pazarı oluşması ve yükseköğretime daha çok özerklik verilmesi yönünde talepleri artması 

olarak saymaktadır. 

Kalite güvencesi, bir yükseköğretim sistemi kurumu veya programının, kalite yönetimi, kalite 

geliştirme, kalite kontrolü ve kalite değerlendirmesi gibi farklı araçlarla önceden belirlenmiş ölçütlere 

göre sürekli olarak değerlendirilmesi (UNESCO-CEPES, 2007, s. 74) olarak tanımlanabilir. Diğer bir 

ifade ile kalite güvencesi, bir yükseköğretim kurumunun eğitim, öğretim, araştırma gibi faaliyetlerinin 

ve hizmetlerinin belirli standartlara göre yerine getirdiğini güvence altına almak için yaptığı tüm 

sistematik ve planlı işlemlerdir (Edinsel, Gözen ve Köktaş, 2008). 

Kalite güvencesi Bologna Süreci kapsamında en çok vurgulanan ve gelişim göstermesi için en 

çok desteklenen alanlardan birisidir. Hazırlanan raporlar yükseköğretim kurumlarının bu konuya her 

geçen gün daha çok önem verdiğini ve hizmetlerinde kaliteyi iyileştirmek için yeni stratejiler 

geliştirdiklerini ortaya koymaktadır (Eurydice, 2015). Bu stratejilerden bir tanesi de dış 

değerlendirmedir.  

Dış değerlendirme, bir kurumun belirli bir biriminin veya ana faaliyetinin uzman bir kuruluş 

tarafından veri, bilgi ve kanıt toplanarak değerlendirilmesi ve kalitesi hakkında bir beyanda bulunması 

sürecidir (UNESCO-CEPES, 2007, s. 56). Kurumun faaliyetlerinin dışarıdan, farklı bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesi açısından önemli olana dış değerlendirme sistemleri hakkında Arslan (2009) da, 

yükseköğretim kurumlarında sorunların tespiti açısından sayılarının arttırılması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) kalite güvencesi konusunda çalışan önemli bir kuruluştur. 

2001 yılında Avrupa Üniversiteleri Birliği (AEU) ve Rektörler Konferansı Konfederasyonunun (CRE) 

birleştirilmesi ile oluşturulan bu kuruluşun misyonu, “Avrupa yükseköğretiminin ve araştırma 

faaliyetlerinin güçlü ve bütünleşmiş bir sistem içinde gelişmesine, üyesi bulunan özerk üniversitelerin 

eğitim-öğretim-araştırma alanlarında kalitelerini iyileştirmek ve topluma hizmetlerini zenginleştirmek 

üzere destek vermek”tir (EUA, 2002, s. 4).  
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EUA, üniversitelerde kalite güvencesi ve değerlendirmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması 

amacıyla bir dış değerlendirme faaliyeti olan Kurumsal Değerlendirme Programını (IEP) 

uygulamaktadır. Bu programın uzun vadeli amacı üniversitelerde özerkliği güçlendirmek ve kurumsal 

değişimi desteklemektir. Bu uzun vadeli amacı gerçekleştirmek için programın somut olarak yaptığı 

ise üniversitelerin iç ve dış çevrelerini de dikkate alarak onlara bir dış değerlendirme sunmaktır. Bu 

amaçla program kapsamında 1994-2014 yılları arasında 45 ülkede toplam 315 değerlendirme 

gerçekleştirilmiştir. En çok değerlendirme alan ülkeler; Romanya (77 değerlendirme), Portekiz (52 

değerlendirme), Türkiye (38 değerlendirme), Slovakya (28 değerlendirme) ve İspanya’dır (19 

değerlendirme) (EUA, 2014). 

Kurumsal Değerlendirme Programı’nın (IEP) özellikleri şu şekilde sıralanabilir (EUA, 2014, 

s. 9): 

• Katılımcı kurumların gönüllüğü esasına dayalıdır. 

• Hükümetlerden ve ulusal kalite güvencesi kurumlarından bağımsızdır. 

• Kurumları kendi iç ve dış çevrelerini dikkate alarak değerlendirir. 

• Ayrıntılı bir özdeğerlendirme sürecine dayanır.  

• İyileştirme odaklıdır. 

• Önerilerin uygulanması konusunda herhangi bir zorlayıcılığı ya da yaptırımı yoktur. 

• Avrupa’nın yükseköğretime bakış açısını yansıtacak ekiplerle yapılan bir akran 

değerlendirmesidir. 

Kurumsal Değerlendirme Programı, beş aşamada gerçekleşen bir süreçtir. Buna göre 

yükseköğretim kurumunun EUA’ya başvurusundan sonra kuruluş tarafından bir değerlendirme ekibi 

oluşturulur. İkinci aşamada yükseköğretim kurumundan EUA’nın belirlediği çerçevede detaylı bir 

Kurum Özdeğerlendirme Raporunun hazırlanması istenir. Raporun hazırlanıp oluşturulan ekibe 

sunulmasından sonraki aşamada değerlendirme ekibi yükseköğretim kurumunu tanımak üzere bir ön 

ziyaret gerçekleştirir. Ön ziyaret sonrasında değerlendirme ekibi gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi 

ve belge talebinde bulunarak yükseköğretim kurumuyla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak 

üzere ana ziyaretini gerçekleştirir ve ziyaret sonunda sözlü raporunu sunar. Sürecin beşinci ve son 

aşamasında ise iyi uygulamaları ve iyileştirmeye açık alanları içeren Kurumsal Değerlendirme Raporu 

EUA tarafından yükseköğretim kurumuna iletilir. Bu aşamada söz konusu raporun yükseköğretim 

kurumunun internet sayfasından kamuya duyurulması önemlidir (EUA, 2014). 
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Kurumsal Değerlendirme Programına hem ülkemizden hem de Dünyanın farklı ülkelerinden 

gösterilen yoğun ilgi, program kapsamında çok sayıda yükseköğretim kurumunun değerlendirilerek 

sorun alanlarının tespitine yönelik raporlar hazırlanmasını sağlamıştır. Bu nedenle bu program 

kapsamında üniversiteler için hazırlanan raporların incelenmesi yükseköğretim kurumlarının benzer ve 

farklı sorunlarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 2013-2015 yıllarında Kurumsal Değerlendirme Programına katılmış 

üniversiteler için hazırlanan Kurumsal Değerlendirme Raporlarını inceleyerek Türkiye ve Avrupa’daki 

üniversiteler arasındaki ortak olan ve farklılık gösteren önerileri ortaya koymaktır. 

Yöntem 

Bu çalışma tarama modelinde bir nitel araştırmadır. Araştırma kapsamında 2013-2015 yılları 

arasında Kurumsal Değerlendirme Programına katılmış tüm üniversitelerin Kurumsal Değerlendirme 

Raporları incelenerek raporlardaki önerilerin ülkelere göre dağılımları değerlendirilmiştir. 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2013-2015 yılları arasında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne 

Kurumsal Değerlendirme Programından yararlanmak üzere başvuran ve hakkında değerlendirme 

raporu hazırlanan 85 üniversite oluşturmaktadır. 

Programa katılan yükseköğretim kurumlarının ülkelere göre dağılımı Tablo 1’de yer 

almaktadır.  

Tablo 1. Kurumsal Değerlendirme Programına Katılan Üniversitelerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke Üniversite Sayısı 
Romanya 57 
Karadağ 10 
Slovenya 5 
Türkiye 4 
Litvanya 3 
Makedonya 2 
Macaristan 1 
Portekiz 1 
İrlanda 1 

Letonya 1 
TOPLAM 85 
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Bu dağılım incelendiğinde programa özellikle gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ilgi 

göstermektedir. Avrupa ülkelerinin programa katılımları incelendiğinde; İngiltere, Fransa, Belçika, 

Almanya gibi gelişmiş ülkelerde katılımın genellikle 90’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında 

gerçekleştiği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha az üniversitenin katıldığı saptanmıştır. 

Bulgular 

Araştırma kapsamında raporlarda yapılan tespitler ve bunlara yönelik iyileştirme önerileri 

yönetim, araştırma, eğitim, uluslararasılaşma, toplumla ilişkiler ve finansman başlıklarında toplanarak 

değerlendirilmiştir. Üniversitelerin Kurumsal Değerlendirme Raporlarında bu konuların yer alma 

frekans ve yüzdeleri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Değerlendirme Konularının Frekans ve Yüzdelikleri (N= 85) 

Boyut f % 

Yönetim 85 100 
Araştırma 81 95.2 
Eğitim 81 95.2 

Uluslararasılaşma 81 95.2 
Toplumla İlişkiler 76 89.4 
Finansman 43 50.5 

 

Üniversite raporlarında en ağırlıklı olarak değerlendirilen konunun yönetim olduğu dikkat 

çekmektedir. Bütün üniversitelere yönetim konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma, eğitim 

ve uluslararasılaşmanın raporlarda aynı oranda değerlendirildiği görülmektedir. Bunları az bir farkla 

toplumla ilişkiler konusu takip etmektedir. En az değerlendirme ise finansman alanında yapılmıştır. 

Yönetim konusunda yükseköğretim kurumlarında en çok tespit yapılan ilk üç alanın kalite 

güvencesi, stratejik planlama ve karar verme ve kurumsal yapı olduğu görülmektedir. Bu alanda en 

çok tespit yapılan konu başlıkları ve yüzdeleri Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Yönetim Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

  K
al

. G
üv

. (
%

) 

St
r.

 P
l. 

(%
) 

K
ar

. V
er

. &
 

K
ur

. Y
a.

 (%
) 

İn
s.

 K
ay

. (
%

) 

Ö
ğr

. K
at

. (
%

) 

Ö
ze

rk
lik

 (
%

) 

Fi
z.

 Y
ap

ı (
%

) 

Romanya (N= 57) 87.7 91.2 78.9 52.6 43.8 36.8 15.8 

Karadağ (N= 10) 100 80.0 60.0 50.0 50.0 - 50.0 

Slovenya (N= 5) 100 60.0 40.0 60.0 40.0 - 40.0 

Türkiye (N= 4) 100 50.0 100 25.0 100 25.0 - 

Litvanya (N= 3) 100 66.6 66.6 100 33.3 - 33.3 

Makedonya (N= 2) 100 100 100 100 50.0 50.0 50.0 
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Macaristan (N= 1) 100 100 100 100 100 - 100 

Portekiz (N= 1) 100 - 100 100 100 - 100 

İrlanda (N= 1) 100 100 100 100 - - - 

Letonya (N= 1) 100 100 100 100 - - - 

Toplam (N= 85) 91.8 84.7 76.5 56.4 47.0 27.0 23.5 
 

Yönetim konusunda en çok öneri sunulan konunun kalite güvencesi, en az öneri sunulan 

konunun ise fiziki yapı olduğu görülmektedir. Romanya’da stratejik planlama, kalite güvencesine göre 

daha öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Karadağ, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Portekiz, 

İrlanda ve Letonya’da özerklik konusunda bir öneri ya da değerlendirme bulunmamaktadır. Stratejik 

planlama konusunda Türkiye ve Portekiz’in diğer ülke üniversitelerine göre iyi durumda olduğu 

söylenebilir. Fiziki yapı konusunda da Türkiye, İrlanda ve Letonya diğer ülkelere göre daha iyi 

durumdadır. 

Finansman konusunda en çok tespit yapılan iki konuya ilişkin veriler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Finansman Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

  Kaynak Yaratma (%) Bütçeleme (%) 

Romanya (N= 57) 42.1 15.8 

Karadağ (N= 10) 20.0 20.0 

Slovenya (N= 5) 40.0 20.0 

Türkiye (N= 4) - 25.0 

Litvanya (N= 3) 66.6 33.3 

Makedonya (N= 2) - - 

Macaristan (N= 1) 100 - 

Portekiz (N= 1) 100 100 

İrlanda (N= 1) - 100 

Letonya (N= 1) - 100 

Toplam (N= 85) 74.4 39.5 
 

Finansman konusunda üniversitelere en çok öneri kaynak yaratma konusunda yapılmıştır. 

Türkiye’den katılan üniversitelere kaynak yaratma konusunda bir değerlendirme yapılmaması bu 

konuda yapılan çalışmaların olumlu şekilde değerlendirildiği şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde 

Makedonya, İrlanda ve Letonya’dan katılan üniversitelere kaynak yaratma konusunda bir 

değerlendirmede bulunulmamış, öneriler bütçeleme konusunda olmuştur. 

Araştırma konusunda en çok tespit yapılan araştırma stratejisinin eksikliği, teşvik yetersizliği, 

kaynak yetersizliği ve personel yetersizliği olmuştur. Bu sorunların ülkelere göre dağılımı Tablo 5’de 

yer almaktadır. 
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Tablo 5. Araştırma Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma başlığında araştırma stratejisi en çok öneri yapılan konu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Letonya dışındaki bütün ülke üniversitelerine bu konuda öneride bulunulduğu anlaşılmaktadır. Teşvik 

yetersizliği en çok öneri sunulan ikinci konu olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 2015 yılı sonunda 

uygulanmaya başlanan Akademik Teşvik Yönetmeliği bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Kaynak 

yetersizliği konusunda Romanya, Karadağ, Slovenya ve Litvanya’da değerlendirme yapıldığı 

görülmektedir.  

Eğitim konusunda ön plana çıkan iki sorunun öğretim yöntemlerine ve programlara ilişkin 

olduğu görülmektedir. Eğitim alanındaki sorunların ülkelere göre dağılımları Tablo 6’da 

görülmektedir. 

Tablo 6. Eğitim Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

  Öğretim Yöntemleri (%) Program Sorunları (%) 

Romanya (N= 57) 82.5 71.9 

Karadağ (N= 10) 90.0 90.0 

Slovenya (N= 5) 60.0 60.0 

Türkiye (N= 4) 50.0 75.0 

Litvanya (N= 3) 66.6 66.6 

Makedonya (N= 2) 50.0 100 

Macaristan (N= 1) 100 - 

Portekiz (N= 1) 100 - 

İrlanda (N= 1) - 100 

Letonya (N= 1) 100 100 

Toplam (N= 85) 82.7 76.5 
 

  
Araştırma S tratejisi 
(%) 

Teşvik    Yeter. 
(%) 

Kaynak Yeter. 
(%) 

Personel 
Yeter. (%) 

Romanya (N= 57) 78.9 45.6 40.3 21.0 

Karadağ (N= 10) 90.0 30.0 20.0 - 

Slovenya (N= 5) 60.0 20.0 40.0 20.0 

Türkiye (N= 4) 75.0 25.0 - 50.0 

Litvanya (N= 3) 100 66.6 66.6 33.3 

Makedonya (N= 2) 100 50.0 - 50.0 

Macaristan (N= 1) 100 - - - 

Portekiz (N= 1) 100 100 - 100 

İrlanda (N= 1) 100 - - - 

Letonya (N= 1) - - - - 

Toplam (N= 85) 82.7 43.2 35.8 22.2 
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Toplam sonuçlar incelendiğinde öğretim yöntemlerinin ve program sorunlarının ikisinin de 

yüksek oranda öneri aldığı görülmektedir. İrlanda’da ise bunun aksine öğretim yöntemleri hakkında 

sorun olmadığı önerilerin programlarla ilgili olduğu görülmektedir. Macaristan ve Portekiz’de 

programlarla ilgili bir öneri görülmezken öğretim yöntemleri ile ilgili değerlendirmelerin ağırlıklı 

olduğu görülmektedir. Türkiye’nin sonuçları incelendiğinde öğretim yöntemlerine göre eğitim 

programlarının daha çok öneri aldığı görülmüştür. 

Dış değerlendirmede son yıllarda özellikle vurgulanan başlıklardan birisi olan toplumla 

ilişkiler konusunda raporlarda belirtilen sorunlar ağırlıklı olarak dış paydaşlarla ilişkiler ve topluma 

hizmet başlıklarının altında yer almaktadır. Sorunların ülkelere göre dağılımları Tablo 7’de yer 

almaktadır. 

Tablo 7. Toplumla İlişkiler Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

  Dış Paydaşlarla İliş. (%) Topluma Hizmet (%) 

Romanya (N= 57) 70.2 56.1 

Karadağ (N= 10) 100 60.0 

Slovenya (N= 5) 80.0 60.0 

Türkiye (N= 4) 25.0 50.0 

Litvanya (N= 3) 66.6 66.6 

Makedonya (N= 2) 100 - 

Macaristan (N= 1) 100 100 

Portekiz (N= 1) 100 - 

İrlanda (N= 1) 100 100 

Letonya (N= 1) - 100 

Toplam (N= 85) 81.6 63.1 
 

Toplumla ilişkiler konusunda dış paydaşlarla ilişkiler üniversite raporlarında, topluma hizmet 

konusundan daha çok öneri almıştır. Ancak Letonya’da dış paydaşlarla ilişkiler konusunda bir 

değerlendirme yapılmadığı, Türkiye’de de topluma hizmet konusunun iyileştirmeye açık alan olarak 

daha çok üniversite raporunda yer aldığı görülmektedir. Karadağ’da değerlendirmeye katılan bütün 

üniversitelerde dış paydaşlarla ilişkiler konusunda iyileştirmeye açık bir yön tespit edildiği 

görülmektedir. 

Son yıllarda üniversiteler için çok önem kazanan konulardan birisi olan uluslararasılaşma 

konusunda raporlarda yapılan tespitlerin kurumsal stratejiler, hareketlilik ve yabancı dil uygulamaları 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Uluslararasılaşma başlığı altında yer alan sorunların ülkelere 

göre dağılımları Tablo 8’de yer almaktadır. 
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Tablo 8. Uluslararasılaşma Konusundaki Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı 

  Kurumsal Stratejiler (%) Hareket. (%) Yab. Dil Uyg. (%) 

Romanya (N= 57) 75.4 71.9 52.6 

Karadağ (N= 10) 80.0 60.0 60.0 

Slovenya (N= 5) 60.0 100.0 80.0 

Türkiye (N= 4) 25.0 25.0 75.0 

Litvanya (N= 3) 66.6 100.0 33.3 

Makedonya (N= 2) 100 100 50.0 

Macaristan (N= 1) 100 100 - 

Portekiz (N= 1) 100 100 - 

İrlanda (N= 1) 100 100 - 

Letonya (N= 1) - - - 

Toplam (N= 85) 76.5 75.3 55.5 
 

Uluslararasılaşma konusunda kurumsal stratejiler ve hareketlilik birbirine çok yakın sonuçlara 

sahip olduğu görülmektedir. Yabancı dil uygulamaları ise daha az üniversite raporunda iyileştirme 

önerisi yer aldığı söylenebilir. Türkiye’de ise bunun tam tersi bir tablo olduğu görülmektedir. 

Letonya’da kurumsal stratejiler, hareketlilik ve yabancı dil uygulamaları başlıklarında bir 

değerlendirme yapılmadığı görülmektedir. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Raporlarda en çok değerlendirme yapılan konu yönetim, en az değerlendirme yapılan konu ise 

finansmandır. Çalık ve Bumin Süzen (2013) tarafından yapılan bir araştırma, Ankara’daki devlet 

üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin EUA tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarındaki 

önerilerde en çok yönetim başlığındaki önerilere katıldıklarını göstermiştir. Bu iki bulgu 

değerlendirildiğinde EUA değerlendiricileri gibi akademisyenlerin de en çok yönetim alanını 

iyileştirmeye açık alan olarak değerlendirdikleri söylenebilir.  

Yönetim alanında en önemle vurgulanan başlık kalite güvencesi olurken en az tespit yapılan 

konu fiziki yapıdır. Türkiye’de özellikle kalite güvencesinde bütün üniversitelerde iyileşmeye açık bir 

alan tespit edildiği görülmektedir. Aslında bu, 2015 yılı Bologna Uygulama Raporunda ülkemizin en 

zayıf olduğu alan olarak kalite güvencesi ve dış kalite değerlendirmesi süreçlerinin noksanlığının bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir (Eurydice, 2015). Yükseköğretimde rekabet gücünü artırmanın bir 

aracı olan kalite güvencesinin amacına ulaşabilmesi için eğitim – öğretimden araştırmaya, 

araştırmadan idari hizmetlere, öğrenci işlerinden fiziki kaynaklara kadar yükseköğretim kurumlarının 

tüm süreçlerinde uygulanması gerekir (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization [UNESCO], 1998). 
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Finansman konusunda üniversitelerde iyileştirmeye en çok açık olan alan kaynak yaratmadır. 

Türkiye’den katılan üniversitelerin finansman konusunda özellikle kaynak yaratma konusunda 

herhangi bir tespitte bulunulmadığı görülmektedir. Ülkelerin yükseköğretim giderlerinin Gayrisafi 

Milli Hasıla’ya oranları incelendiğinde Türkiye’nin %1,54 ile en yüksek orana sahip olmasının bu 

sonucun elde edilmesinde etkili bir faktör olduğu söylenebilir (Eurydice, 2015). Yükseköğretimde 

kaynakların azalmasında yaşanan sıkıntı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversitelerin 

önünde aşılması gereken bir sorundur. Yükseköğretimin Milli Eğitim bütçesi içindeki payının son 

yıllarda %30’larda kalması (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2016) yükseköğretim kurumlarını 

alternatif finansman kaynakları aramaya yönlendirmektedir. Bunun bir yansıması olarak 1995–2005 

yılları arasında, döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim gelirleri arasındaki payı %27’den %38’e 

yükselmiştir (Buyrukoğlu, 2010, s: 67). Akça (2012) yükseköğretimde kullanılan finansman 

yöntemlerini bütçe kaynakları yani kamudan aktarılan kaynaklar, üniversite – sanayi işbirliği ile elde 

edilen özel sektör desteği ve öğrenim ücretleri ve burslar gibi özel kaynakları olarak özetlemekte ve 

Türkiye’de yükseköğretime olan talebin kaynağa çevrilmesi için gelire bağlı kredilendirme sistemini 

önermektedir. 

Araştırma alanında en öncelikli olarak ortaya çıkan konu üniversitelerin bir araştırma stratejisi 

belirlemesi veya var olan stratejilerini önceliklendirmeleridir. Teşvik yetersizliği ise iyileştirmeye açık 

ikinci alandır. Çalışmalarında üniversitelerin araştırma konusunda yaşadığı sıkıntılara değinen Şimşek 

ve Aytemiz (1998, s. 166), araştırma faaliyetlerine yeterince zaman ayrılamamasının altında yatan 

sebeplerin ödül sistemindeki eksikler ve ağır öğretim yükü olduğuna değinmektedir. 

Eğitim alanında hem öğretim yöntemi olarak öğrenci merkezli öğretimin desteklenmesi hem 

de programlarla ilgili düzenlemelere önem verilmesi birbirine yakın sonuçlarla değerlendirilmektedir. 

Öğrenci merkezli eğitimin temel uygulamalarından birisi öğrenme çıktılarının açık bir şekilde 

belirlenmiş olmasıdır. Ancak bu çalışmadaki sonuçları destekleyecek şekilde Bologna Uygulama 

Raporunda halen öğrenci değerlendirmesinde öğrenim çıktılarının yaygın şekilde kullanılmadığı 

belirtilmektedir (Eurydice, 2015). 

Toplumla ilişkilerde dış paydaşlarla kurumsal ilişkiler kurulması iyileştirmeye en çok açık 

olan alan olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanında 

üçüncü bir misyonu olarak topluma hizmet görevi sık sık tartışılmaktadır. Korkut (2001, s. 76), 

üniversitenin bu görevini yerine getirebilmesi için üniversitenin çevre ile ilişkilerinin yasal bir zemine 

oturtulması gerektiğini savunmaktadır. Dış paydaşların kurumsal süreçlere dahil edilmesi çağdaş 

yönetim modellerinin de önemli unsurlarından birisidir. Poister ve Streib’e göre (1999) günümüzde 

kurumların etkin yönetimi açısından büyük önem taşıyn stratejik planın en önemli özelliklerinden 

birisi dış paydaşların ilgilerini dikkate alarak hazırlanmasıdır (akt. Coşkun, 2011, s. 45) 
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Uluslararasılaşma alanında kurumsal strateji eksikliği ile hareketlilik konusunun birbirine 

yakın oranlarda değerlendirme aldığı görülmektedir. Üniversitelerde uluslararasılaşma konusundaki 

çalışmaların yetersizliği ulusal stratejisi olan ülke sayısının sınırlı olması ve gelen – giden öğrenci 

oranlarının çoğu ülkede %5’in altında kalması şeklinde yansımasını göstermektedir (Eurydice, 2015).  

Öneriler 

Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısındaki hızlı artış göz önünde bulundurulduğunda nitel 

ilerleme için üniversitelerin IEP ve benzeri uluslararası dış değerlendirme programlarına katılmaları 

konusunda desteklenmesi önemlidir. Bu amaçla, üniversitelere aktarılan bütçenin bir kısmının kalite 

çalışmalarında kullanılması yönünde yasal düzenlemeler yapılması düşünülebilir. 

2015 yılında kabul edilen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile üniversiteler için 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun dış değerlendirme programına katılmak zorunlu hale getirilmiştir. 

Dış değerlendirme programları için de benzer bir uygulama başlatılarak daha çok üniversitenin bu tür 

programlara katılımı sağlanabilir.  

Dış değerlendirmenin amacı kurumlarda sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır. Sürekli 

iyileşmenin takibi ise izleme (follow-up evaluation) değerlendirmesi ile olur. Bu nedenle IEP’ye 

katılan programların buradaki iyileştirme önlemlerine yönelik eylem planlarını hazırlayarak izleme 

değerlendirmesine katılması faydalı olacaktır. 

Türkiye’de EUA 2000’li yılların başından beri önemli bir kalite rehberi olarak üniversitelere 

yol göstermektedir. Birliğin bugüne kadar Türkiye’deki üniversiteler için yapmış olduğu 

değerlendirmeler incelenerek kalite güvencesi konusunda kaydedilen ilerleme değerlendirilebilir. 

Bu tür çalışmaların başarısında yönetimin ve çalışanların çalışmaları sahiplenmesi ve katılımı 

önemlidir. Üniversitelerde yönetici ve çalışanların dış değerlendirme çalışmalarına karşı yaklaşımları 

değerlendirilebilir. 
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PROBLEM DURUMU 

Eğitim kurumlarında öğrenciler için etkili eğitim-öğretim ortamlarını sağlamak, önemli bir 

konu olmakta ve okullarda yaşanan öğrenci sorunlarına çözüm bulma çabaları sürmektedir. Etkili 

eğitim-öğretim ortamı ve öğrenci davranışlarının merkezinde, sınıf yönetimi bulunmaktadır. Sınıf 

yönetimi, eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu anlamda sınıf yönetimi, sınıf düzeninin 

oluşturulması, öğrencilerle işbirliği ve derse katılımlarının sağlanması ile ilgili öğretmenler tarafından 

alınması gereken önlemler ve yapılması gereken eylemlerden oluşur  (Emmer, 2001). Bir başka 

ifadeyle sınıf yönetimi, sınıf ortamında öğretmenin etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla bilgileri 

ve becerileri çerçevesinde eğitim sürecini yönlendirmesi ve yönetmesidir. Sınıf yönetiminin 

kapsamına mekânın, zamanın, etkinliklerin, materyallerin, öğretim işinin, kişilerarası ilişkilerin ve 

öğrenci davranışlarının yönetimi girmektedir (Djigic ve Stojiljkovic, 2011). Her biri, öğretim sürecini 

ve öğrenci davranışlarını etkilediği düşünülen bu boyutlar, sınıf yönetimi sürecinin lideri olan 

öğretmenlerin kontrolü ve yönlendirmesi altındadır. 

Sınıf yönetiminde mekândan kasıt, fiziksel ortama ilişkin düzenlemelerdir. Sınıfın büyüklüğü, 

yerleşim düzeni, ısı, ışık, renk, gürültü ve araç-gereçlerin yeri ve konumu ile ilgili düzenlemeleri 

içerir. Sınıfın fiziksel ortamı, öğrenci davranışlarının ve motivasyonunun üzerinde oluşturduğu etkileri 

açısından önemlidir (Erden, 2008). Sınıf yönetiminde amaç, öğrenciye okulu çekici kılmak, öğrencinin 

kendisini rahat hissetmesini sağlamak ve öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmaktır (Başar, 1997).    

Öğretim, belli bir zaman aralığında meydana gelen etkinlikler bütünüdür. Sınıf yönetiminde, 

zamanın etkili ve verimli kullanımı önemlidir. Sınıf içinde, zamanın öğretim etkinliklerine ayrılması, 

ders dışı etkinliklere yer verilmemesi ve dersin akışını bozacak her türlü davranıştan kaçınılması 

zamanın etkili kullanımına yol açacaktır. Sınıfın lideri olarak öğretmenin, sınıfta zamanı etkili 

kullanabilme yeteneğine sahip olması beklenmektedir (Pianta, Hamre ve Allen, 2012). 

mailto:mayailknur@comu.edu.tr
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Öğretmenlerin yol haritası, plan-program etkinlikleridir. Bu etkinlikler; öğrencilerle birlikte 

geçirilecek sürecin planlanması, iş ve işlemlerin belirlenmesi, kullanılacak araç-gereçlerin ve 

uygulanacak yöntemlerin seçilmesi ve öğrenci katılımının düzenlenmesinden oluşmaktadır (Başar, 

1997). Sınıfı etkili yöneten bir öğretmenden, çeşitli öğretim stratejilerinden uygun olanlarını seçmesi, 

öğretim programını tasarlaması ve sınıf yönetimi tekniklerini başarılı bir şekilde uygulaması beklenir 

(Kratochwill, DeRoos ve Blair, 2016). Bu durumda sınıfı yönetmesi beklenen etkili bir öğretmen, 

öğrenci özellikleri ve öğretim ilkeleri doğrultusunda öğretim planını oluşturabilmek için planlama 

yeterliliğine sahip olmalıdır (Kuran, 2005). Çünkü etkili bir planlama yapıldığı takdirde, öğrencinin 

öğrenmesinin ve motivasyonunun olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir.  

Etkili sınıf yönetiminde, öğrencilerle ilişkiler çok önemlidir. Sınıf yönetimi, karşılıklı ilişkiye 

dayalı ve etkileşimi gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, öğretmen ve öğrenciler arasında çift yönlü 

etkilenme sürecidir (Allen, 1986). Öğretmen, sınıf yönetimi bilgileri ve becerileri yoluyla öğrenciyi 

etkilediği gibi öğrenciler de, yetenekleri, ilgileri ve motivasyonlarıyla öğretmenin sınıf yönetimi 

davranışlarını etkilemektedir. Sınıf yönetiminde öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı olan öğretmenler, onların 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun davranış repertuarlarına sahiptirler (Marzano ve Marzano, 2003). 

Bu öğretmenler, öğrencilerle olumlu ilişkileri kurup sürdürebilir ve olumlu ilişkiler ise öğrencilere, 

öğretmenlerinin desteğiyle kendi yeteneklerini tanıma ve geliştirme olanağı sağlar (Arseven, 1986). 

Öğrenciler, bu sayede akademik açıdan güçlü ve zayıf yanlarını gerçekçi olarak algılayabilirler. 

Olumsuz ilişkiler ise, istenmeyen öğrenci eylem ve tepkilerine yol açabilmektedir (Sun, 2012). 

Sınıf yönetiminden söz edildiğinde, genellikle disiplin ya da istenmeyen, yanlış, bozucu 

davranışlar akla gelmekte ve karışıklığa neden olmaktadır. Halbuki sınıf yönetimi, disiplini de 

içerisine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Sınıf yönetimi, öğrenmeye hizmet eden öğretim 

stratejileri ve sınıf ortamının düzenlenmesine ilişkin tüm öğelerin bileşimi iken; disiplin, öğrenme 

ortamını olumsuz etkileyen ve ortamı bozucu davranışlara verilen tepkilerdir (Gürşimşek, 1999).  

Etkili sınıf yönetiminin kapsamında, sınıfta uyulması gereken kuralların oluşturulması ve 

uygulamaya konması yer alır. Kurallar, davranışlara ilişkin beklentilerdir ve karşılıklı ilişkilerde 

bireylerin birbirlerine nasıl davranacağını belirlerler (Marzano, Marzano ve Pickering, 2003). Bu 

nedenle, sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte oluşturulması öğrencilerin kurallara uyumunu sağlar ve 

kurallara uymak, öğrenme için uygun koşulları oluşturabilir. Bir sınıfta öğretmen, öğrencilerin istenen 

davranışları sergilemesinden ve istenmeyen davranışları önlemesinden ya da en aza indirmesinden 

sorumludur. İstenmeyen davranışları, ortaya çıkmadan önlemek önemlidir (Türnüklü, 2000). Çünkü 

sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları, diğer öğrencileri rahatsız edebilir, öğrencilerin öğrenmesini ya 

da öğrencilerin derse katılımını engelleyebilir (Guardino, 2010). 
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Sınıf ortamında öğrenci davranışının değişmesi, öğretmen davranışının değişmesine bağlıdır 

(Marzano, Marzano ve Pickering, 2003). Öğrencileri etkilediklerinin farkında olmayan öğretmenler, 

öğrenci davranışlarını düzeltmede sıklıkla cezaya başvurabilirler (Postholm, 2013). Bu durumda, 

öğrencilerinin gelişimlerine ve uyumlarına önemli ölçüde zarar verebilirler. Okullarda, önemli bir 

öğrenci davranış problemi olarak zorbalığın, katı disiplin uygulamalarının olduğu çevrelerde, niteliği 

düşük öğretim ortamlarında ve yetersiz sınıf yönetimi uygulamalarının olduğu sınıflarda 

görülebileceği ileri sürülmektedir (Allen, 2010). Yaman ve Karabaşoğlu (2011) yaptıkları çalışmada, 

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin öğrencilerin öğretmenlere olan zorbalığıyla ilişkili olduğunu 

ortaya koymuşlardır.  

Sınıf yönetiminde, olumlu sınıf atmosferi yaratarak öğrenci öğrenmesini kolaylaştırmak 

amaçlanır. İstenmeyen davranışların, sınıf ortamına yansımalarında farklılıklar olabilir. Bazı 

istenmeyen davranışlar, yalnızca davranışı yapanı etkiler, bazıları öğretmenle birlikte sınıftaki bütün 

öğrencileri, diğerleri ise dersi etkiler. Etkili sınıf yönetimi yoluyla, olası istenmeyen davranışlar 

engellenirken istenen davranışlara da zemin hazırlanır (Şahin ve Adıgüzelli, 2015). 

Sınıf, etkileşime dayalı öğrencilerin gelişimlerini destekleyen fakat aynı zamanda da 

engelleyen güçlü ortamlardır (Pianta, Hamre ve Allen, 2012). Sınıfta öğretmenlerin, öğrencilerin ve 

eğitimin iyi oluşunu ve sağlığını artıracak bir ortam sağlaması durumunda iyi bir yönetici olduğu 

söylenebilir (Postholm, 2013). 

Öğretmen sınıfın lideri, öğretim sürecinin yönlendiricisi ve öğrenmenin kolaylaştırıcısıdır. 

Etkili sınıf yönetimi, düzenli bir sınıf ortamı sağlar, öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini 

destekler, derse katılımı artırır ve istenmeyen davranışları azaltır (Kratochwill, DeRoos ve Blair, 

2016), öğrenci başarısını artırır (Marzano ve Marzano, 2003) ve nitelikli öğretim ve öğrenmeye yol 

açar (Iqbal, Rauf, Zeb, Rehman, Khan, Rashid ve Farman, 2012). Bir araştırmada, öğretmenlerin sınıf 

yönetim biçimlerinin öğrencilerin sınıf ikliminden doyumlarını ve başarılarını etkilediği ortaya 

konulmaktadır (Djigic ve Stojil, 2011). Bir başka araştırmanın sonucu ise, etkili sınıf yönetim becerisi 

olan öğretmenlerin olduğu sınıflarda öğrencilerinin daha yüksek benlik saygısına sahip olduğunu, kötü 

sınıf yönetim becerileri olan öğretmenlerin olduğu sınıflarda ise, öğrencilerinin düşük benlik saygısına 

sahip olduğunu göstermektedir (Demirdağ, 2012).  

Akın ve Koçak (2007) yürüttükleri çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin iş 

doyumu ile sınıf yönetimi becerileri arasında anlamlı ve yüksek olmayan bir ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. İş doyumu, işteki başarıdan kaynaklanır. İşteki başarı ise, öğretmenin sınıfını 

yönetmesinin niteliğine ve becerisine dayalıdır. Bu araştırmada, öğretmenlerin sınıflarını yönetme 

konusunda güçlükler yaşadıklarını, öğretmenlerin yarıdan fazlasının orta düzeyin altında iş doyumu 

yaşadıklarını ifade ettikleri ve öğretmen yetiştirmeye dikkat çektikleri anlaşılmaktadır. Cemaloğlu ve 
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Kayabaşı (2007) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmenlerin sınıf yönetiminde uyguladıkları 

disiplin modelleri ile tükenmişlikleri arasında ters yönde bir ilişki belirledikleri görülmektedir. 

Öğretmenler, sınıf düzenini sağlayamadığında yaşadığı stresle başa çıkmak zorunda 

kalmaktadırlar (Lewis, 1999). Öğretmenlerin stres düzeylerini artıran ise, repertuarlarındaki uyumsuz 

başa çıkma stratejilerinin varlığı (Lewis, 1999) ya da uyumlu başa çıkma stratejilerinin olmayışıdır. 

Problem çözme becerisi olmayan bir öğretmen, katı disiplin uygulamakta, sorun çözülmediği için 

tükenmişlik yaşamakta ve tükenmişlik arttıkça da katı disiplin anlayışı artmaktadır (Tümkaya, 2005). 

Öğretmenlerin duygu dünyaları, öğrencileriyle olan ilişkilerinden etkilenebilir (Spilt, Koomen 

ve Thijs, 2011). Öğrencilerin disiplinsiz davranışları, öğretmenlerin çalışma yaşamlarını olumsuz 

etkileyerek sağlık problemi yaşamalarına neden olmaktadır. Öğrencilerden kaynaklı olumsuz 

davranışlar, öğretmenlerin iş doyumunu etkilemekte, sinirliliğe, depresyona, sabırsızlık ve saldırganlık 

duygularına yol açmaktadır (De Witt ve Lessing, 2013).   

Yapılan çalışmalar, öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterliliklerinin hem öğrencileri hem de 

kendileri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, sınıfı 

yönetimi konusuna öğrenci-öğretmen ile ilgili doğuracağı sonuçlar dikkate alındığında önem verilmesi 

ve daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Sınıf yönetimi alan yazınına bakıldığında, okullarda yaşanan sorunlarla ilgili farklı öğretim 

kademelerinde, farklı kişilerle (yönetici, öğretmen, öğretmen adayı, veli ve öğrenciler) etkili sınıf 

yönetimi uygulamalarında öğretmen davranışları veya istenmeyen, bozucu öğrenci davranışlarından 

yola çıkarak mevcut problemlerin ne olduğunu, problemlerin nedenlerinin ve çözüm önerilerinin neler 

olabileceğini tespit etmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, okullarda 

öğrencilerin gelişim ve uyumuyla ilgili yardım hizmetini yürüten ve okul personeline konsültasyon 

hizmeti sağlayan rehber öğretmenlerin görüşlerine başvuran az sayıda çalışmanın (Atıcı, 2006; Atıcı 

ve Çekici, 2012) olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmalarda, yalnızca öğrenci disiplin sorunlarının 

incelendiği anlaşılmaktadır. Çalışmanın, sınıf yönetimi alan yazınına ve uygulamada öğretmenlere 

sınıf yönetimi konusundaki problemlerin çözümünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Rehber 

öğretmenlerin gözüyle, öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaşadıkları problemleri tanımlamak ve 

anlamak öğrenci ve öğretmen algılarını tamamlayıcı olarak algılanabilir.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, rehber öğretmenlere yansıyan yönüyle öğretmenlerin sınıf 

yönetiminde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ve bu sorunların nasıl çözümlendiğini 

belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak, yanıtlanması gereken alt problemler şu şekildedir: 
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1.Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunlar 

nelerdir? 

2.Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların 

kaynağı nelerdir? 

3.Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunlar 

neye göre farklılık göstermektedir? 

4.Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların 

etkili olarak çözümlenebilmesi için neler gereklidir? 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma, nitel desende tasarlamıştır. Araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetiminde 

karşılaştıkları sorunların rehber öğretmenlere yansıyan yönüyle derinlemesine ortaya konması 

amaçlandığından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-

öğretim yılında Çanakkale ili merkez okullarında görev yapmakta olan rehber öğretmenlerdir. 

Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına hizmet etmesi 

bakımından, her okul kademesinden on öğretmen seçilmiştir. Bu nedenle, araştırmanın çalışma 

grubunda ilkokulda on, ortaokulda on ve lisede on olmak üzere görev yapmakta olan otuz rehber 

öğretmen yer almaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, içerik çözümlemesi tekniği 

kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Yaşadıkları 

Sorunlar 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi 

konusunda en çok öğrencilerin gösterdikleri istenmeyen davranışlarla ilgili olarak sorunlar 

yaşadıklarını belirtmektedir. Bu sorunlar; dersi dinlememe, dersi sabote etme, derste kötü öğrenci 

ilişkileri, okula devamsızlık, derse geç kalma ve sorumluluklarını yerine getirmeme şeklindedir. 

Öğretmenlerin en çok yaşadıkları diğer sorunlar ise, etkili öğretim yapamama ve zaman yönetimi 

kapsamında müfredatı yetiştirememedir. Bu bulguya ilişkin tema, alt kategoriler ve örnek ifadeler, 

aşağıda Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Yaşadıkları Sorunlar 

Tema Alt Kategoriler f Örnek İfadeler 

Sınıf Yönetimi 
Konusunda 
Yaşadıkları Sorunlar 

1.İstenmeyen öğrenci 
davranışları (dersi 
dinlememe,dersi sabote 
etme,derste kötü öğrenci 
ilişkileri,okula 
devamsızlık,derse geç 
kalma,sorumluluklarını yerine 
getirmeme) 

30 Ö11:Bana gelen sorunlar genellikle; başarısız olan, ders 
dinlemeyen veya dersi sabote etmeye çalışan, derste başka 
şeylerle uğraşan, akademik olarak bir hedefi olmayan, 
davranış boyutunda da saygısız olan veya arkadaşlık 
ilişkileri ve malumunuz ortaokul çocuklarının yaşadıkları 
aşk sorunları şeklinde oluyor. 2.Etkili öğretim yapamama 

30 

3.Müfredatı yetiştirememe 
(Zaman yönetimi). 25 

 

Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Yaşadıkları 

Sorunların Kaynağı 

Rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların kaynağı 

olarak sırasıyla ailelerin özelliğini (ilgisizlik, parçalanmış aile gibi), öğrencilerin kişisel özelliklerini, 

okulların özelliğini, sınıfların özelliğini ve öğretmenlerin özelliğini ifade etmektedir. Bu bulguya 

ilişkin tema, alt kategoriler ve örnek ifadeler, aşağıda Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusunda Yaşadıkları Sorunların Kaynağı 

Tema Alt Kategoriler f Örnek İfadeler 

Sınıf Yönetimi 
Sorunlarının Kaynağı 

1.Ailelerin özelliği (İlgisizlik, 
parçalanmış aile) 30 

Ö3: Bu tür problemler genellikle tek bir kaynaktan doğmuyor. 
Sorun üzerinde pek çok etken var. Örneğin;akademik bir amacı 
olmayan öğrenci+sınıfı yönetemeyen öğretmenler+ilgisiz aile 
faktörleri birleşince problemin ana kaynağını oluşturuyorlar. 2.Öğrenci özellikleri 30 

3.Okulların özelliği 25 
Ö17: Okul türü, öğrenci profilini belirler.Yüksek puanla 
yerleşen öğrenciler, okul ve sınıf kurallarına uyum gösterir. Bu 
da sınıf yönetiminin rahat gerçekleşmesini sağlar. 

4.Sınıfın özelliği 28 
 

5.Öğretmenlerin özelliği 

28 Ö22: Benim gözlemlerime göre, akademik başarı beklenen 
ders öğretmenleri sınıf yönetimi konusunda (matematik, fizik, 
kimya, edebiyat) daha fazla sorun rehberlik servisine 
yansıtmaktadır. 

20 

10 
Ö6: Sorunların temelinde öğretmenlerin-öğrencilerin gelişim 
dönemi özelliklerini gözardı etmesi gelmektedir.    
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Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunların 

Etkenleri 

Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunlar; 

okul kademesine, okul türüne ve sınav zamanı olup olmaması durumuna göre farklılaşmaktadır. Bu 

bulguya ilişkin tema, alt kategoriler ve örnek ifadeler, aşağıda Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunların Etkenleri 

Tema Alt Kategoriler f Örnek İfadeler 

Sınıf Yönetimi 
Sorunlarının 
Etkenleri 

1.Okul kademesi 30 
Ö10: Bana göre okul kademesine göre sınıf yönetiminde 
karşılaşılan sorunların niteliği değişebilmektedir. 

2.Okul türü 30 

Ö29: Okul türü önemli bir etkendir. Özellikle genel liseler ve 
meslek liselerinde okula uyum pek sağlanamaz. Bu okullardaki 
öğrencilerin hedefleri olmaması, derslere olan ilginin düşük 
olmasına neden oluyor ve öğretmen-öğrenci ilişkisi çok düşük 
düzeyde olabiliyor. Dolayısı ile sınıf yönetimi bir hayli 
zorlaşıyor. 

3.Sınıf zamanı 20 
Ö11: Sınav zamanlarında öğrenci üzerinde baskı olduğu için 
sınıf yönetimi ile ilgili sorunlarla daha sık karşılaşılmaktadır. 

 

Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunların 

Etkili Olarak Çözümlenebilmesi için Yapılması Gerekenler 

Rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların etkili 

olarak çözümlenebilmesi için öncelikle, öğrencilerin bireysel özellikleri yönünden çeşitli etkinliklerle 

tanınması gerektiğini belirtmektedirler. Ek olarak rehber öğretmenler, aile ile işbirliğinin, Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi (RAM) ile işbirliğinin, okuldaki etkinliklerin niteliğinin, okul yönetiminin 

desteğinin, öğretmenlere yönelik verilen seminerlerin ve öğrencilere karşı önyargısız davranmaya özen 

gösterme gibi davranışların öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların 

çözümlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu görüşünü ifade etmektedirler. Bu bulguya ilişkin 

tema, alt kategoriler ve örnek ifadeler, aşağıda Tablo 4’te verilmektedir. 
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Tablo 4. Rehber Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunların Etkili Olarak Çözümlenebilmesi 
için Gerekenler 

Tema Alt Kategoriler f Örnek İfadeler 

Sınıf Yönetimi 
Sorunlarının Etkili 
Olarak 
Çözümlenebilmesi 

1.Öğrenci bireysel özelliklerinin 
tanınması 

30 
Ö3: Bana göre öğrenci bireysel özelliklerinin bilinebilmesi 
için öğrencilerle bireysel görüşme yapılmalıdır. 

2.Aile işbirliği 30 Ö5: Öğrencilerin ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi ve 
sorunların altında yatan nedenlerin bulunabilmesi açısından 
ev ziyaretleri ve aile ile işbirliği çok önemlidir. 3.RAM ile işbirliği 25 

 
4.Nitelikli etkenler 25 

 
 

5.Okul yönetiminin desteği 25 
 

 

6.Öğretmenlere verilen 
eğitimler 

25 

 

  

7.Önyargısız davranma 5 

Ö11: Okulumuzda başka bir okuldan gelen çok sorunlu bir 
öğrencimiz vardı. Öğrencimize önyargısız bir yaklaşım 
gösterdik. Böylece sorunlar oldukça azaldı. Kesinlikle, 
öğretmenlerin fırsat ve şans tanıması ve öğrenciyi çok iyi 
gözlemlemesi önemlidir. 

 

TARTIŞMA 

Rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda en çok öğrencilerin gösterdikleri 

istenmeyen davranışlar, etkili öğretim yapamama ve zaman yönetimi konusunda problem yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu bulgu, Erdoğan ve arkadaşlarının (2010) yürüttüğü çalışmadan elde edilen 

bulgularla paralellik göstermektedir. Onlar çalışmalarında, sınıf yönetiminde yaşanan problemleri 

öğrencilerin derse ilgilerinin ve motivasyonlarının olmayışı, kurallara ve rutinlere uyulmaması, zaman 

yönetimi ve sınıf içi iletişim olarak bulmuşlardır. Araştırmadaki öğrencilerin, derse karşı ilgilerinin ve 

motivasyonlarının olmaması, kurallara ve rutinlere uymama ve sınıf içi iletişim ile birlikte ele 

alındığında mevcut araştırmadaki etkili öğretim yapamamanın nedenleri olarak düşünülebilir. 

Çalışmada, istenmeyen davranışların dersi dinlememe (Giallo ve Little, 2003; Sadık ve Doğanay, 

2007; Siyez, 2009;), dersi sabote etme (Siyez, 2009), derste kötü öğrenci ilişkileri (Greenlee ve 

Ogletree, 1993; Sadık ve Doğanay, 2007), okula devamsızlık (Saygılı ve Gürşimşek, 2008), derse geç 

kalma (Balay ve Sağlam, 2008; Dalgıç ve Bayhan, 2014; Saygılı ve Gürşimşek, 2008) ve 

sorumluluklarını yerine getirmeme (Siyez, 2009) şeklindedir. Bu bulgulardan rehber öğretmenlere 

göre, sınıf yönetiminin alt boyutu fiziki düzenle ilgili öğretmenlerin sorun yaşamadıkları söylenebilir. 

Rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların kaynağı 

olarak sırasıyla ailelerin özelliğini (ilgisizlik, parçalanmış aile gibi), öğrencilerin kişisel özelliklerini, 

okulların özelliğini ve sınıfların özelliğini ifade etmektedir. Aile pek çok çalışmada (Greenlee ve 
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Ogletree, 1993; Korkmaz, Korkmaz ve Özkaya, 2009; Paliç ve Keleş, 2011) olduğu gibi mevcut 

çalışmada da, öncelikli sorun kaynağı olarak görülmektedir. Aile, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan 

birincil kaynak olarak çocuğu ya da genci en fazla etkileme gücüne sahip kişilerden oluşan, karşılıklı 

etkileşimlerin olduğu sosyal/psikolojik çevredir. Sağlıklı bir aile, çocuğa olumlu tutum ve davranışlar 

sergileyerek onun sağlıklı gelişimini destekler ya da tam tersi olabilir. Çocuk, sağlıksız aile ortamında 

duygusal ve davranışsal problemler geliştirebilir. Sonuç olarak, okulda problem davranışların 

sergilenmesine kaynak teşkil edebilir. Öğrencilerin kişisel özellikleri; yeteneklerini, ilgilerini, 

beklentilerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini kapsar. Örneğin; cinsiyete göre şiddete başvurma ve kaba dil 

kullanma kızlardan çok erkekler arasında daha sık görülür (Abebe ve Assegedech, 2007). Bu durumda 

başarısız olan öğrencilerin, ileriye yönelik akademik hedefleri olmadığı için okula ve derse olumsuz 

tutumlar sergileyebilir. Rehber öğretmenler tarafından okul, sınıf, ders ve öğretmen özellikleri sorun 

kaynağı olarak ifade edilmiştir. Örneğin kimya öğretmenleri örnekleminde yürütülen bir çalışmada, 

kimya derslerinde disiplini bozucu davranışlar görülmemiştir. Bu durum, öğretmenlerin alanlarında 

yeterli olmalarına, planlı ders işlemelerine ve güncel örneklere yer vermelerine bağlanmıştır (Tezcan 

ve Demir, 2006). Araştırmada bozucu davranışların görülmemesi, hem dersin hem öğretmenin 

niteliklerinden etkilenmiş olabilir. 

Rehber öğretmenlere göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunlar 

kademeye, okul türüne ve sınav zamanı olup olmaması haline göre farklılaşmaktadır. Okul kademeleri, 

farklı gelişim dönemleri ve gelişim özelliklerine sahip öğrencilerden oluşur. Öğrenciler, okul 

kademesine göre (örneğin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim) gelişimsel ihtiyaçları ve problemleri 

doğrultusunda farklı davranışlar sergileyebilirler. Sonuç olarak, sınıf yönetimi müdahalelerinde okul 

kademesi, okul türü ve öğrencilerin yaşadıkları önemli olayları dikkate almak gerekir. Ek olarak, farklı 

türden uygulamalar yapmak ve önlemler almak daha etkili olabilir.   

Rehber öğretmenler, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların etkili 

olarak çözümlenebilmesi için, öncelikle öğrencilerin bireysel özellikleri yönünden çeşitli etkinliklerle 

tanınması gerektiğini belirtmektedirler. Bu öneri, rehberlik hizmetlerinin öğrenciyi tanımaya verdiği 

önemi ve öğrencinin tanınmadan ona yardım edilemeyeceği düşüncesinin sonucu olabilir. Rasyonel 

düşünülürse, aksini söylemek mümkün değildir. Ek olarak rehber öğretmenler, aile ile işbirliğini 

önermektedir. Literatür incelendiğinde, benzer önerilerin yapıldığı görülmektedir (Aydın, 2004; Şahin 

ve Arslan, 2015). Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile işbirliği sorunların çözümüne katkı 

sağlayabilir. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2001) de, özel 

eğitim kurumlarından gelen öğrencilere gerekli psikolojik yardım hizmeti verileceği, hizmetle ilgili 

konularda rehberlik servisi elemanları ve okul yönetimine rehberlikte bulunacağı, okullarda çalışan 

rehber öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim etkinlikleri düzenleneceği belirtilerek bu işbirliği 

vurgulanmıştır. Rehber öğretmenler, okuldaki etkinliklerin niteliğinin, okul yönetiminin desteğinin ve 
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öğretmenlere yönelik verilen seminerlerin öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları 

sorunların çözümlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Bu şekilde 

eğitimin gereği, bir kez daha vurgulanmıştır. Fakat eğitsel etkinliklerin, bilgi düzeyinin ötesinde beceri 

kazandırmaya, öğrenilenlerin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmeye ve uygulanmaya 

ihtiyacı vardır. Eğitimlerin göz ardı edilen bir diğer özelliği de, belli zamanla sınırlandırılmaması ve 

tekrar edilmesinin gereğidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, okullarda öğrenci gelişimi ve uyumundan sorumlu rehber öğretmenlerin bakış 

açısından okullardaki öğretmen-öğrenci sorunları ele alınarak konunun daha iyi anlaşılması ve çözüm 

üretilmesini amaçlanmıştır. Eğitsel rehberlik kapsamında, öğrenci öğrenmesini kolaylaştırma, bunun 

için uygun öğrenme etkinliklerini geliştirme ve etkili sınıf çevresi oluşturma aslında sınıf yönetimi ile 

paralel amaçlara sahiptir. Rehber öğretmenler, konsültasyon hizmeti kapsamında sınıf yönetim 

becerilerini geliştirmede öğretmenlere yardımcı olabilir. Araştırmanın sonucunda rehber öğretmenlere 

göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda en çok öğrencilerin gösterdikleri istenmeyen 

davranışlar, etkili öğretim yapamama ve zaman yönetimi konusunda problem yaşadıkları ortaya 

çıkmıştır.  

Ek olarak araştırmadan, rehber öğretmenlere göre öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda 

yaşadıkları sorunların kaynağı olarak ailelerin özelliği (ilgisizlik, parçalanmış aile gibi), öğrencilerin 

kişisel özellikleri, okulların özelliği, sınıfların özelliği ve öğretmenlerin özelliği olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunlar; okul kademesine, okul türüne ve 

sınav zamanı olup olmaması durumuna göre farklılaşmaktadır. Diğer taraftan rehber öğretmenler, 

öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunların etkili olarak çözümlenebilmesi için 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin tanınmasına, RAM ile işbirliğine, okuldaki etkinliklerin niteliğine, 

okul yönetiminin desteğine, öğretmenlere yönelik verilen seminerlere ve öğrencilere karşı önyargısız 

davranmaya dikkat çekmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda, şu öneriler getirilebilir: 

1.Hizmet öncesinde, öğretmen adaylarımızın formasyon yönünün güçlü kılınması için “sınıf 

yönetimi” ve “eğitim bilimlerine giriş” gibi meslek dersleri, teorik bilgilerin pratikle bütünleştirildiği 

uygulamalarla güçlenmelidir. Bu bağlamda, örnek olayların ve senaryo analizlerinin dersteki 

etkinliklere katılması önerilebilir. Ek olarak, okul uygulamaları nitelik ve nicelik olarak gözden 

geçirilmelidir. 

2.Hali hazırda okullarımızda görev yapmakta olan öğretmenlerimizin, sınıf yönetimi 

sorunlarının çözümlenebilmesi için hizmet içi eğitim etkinlikleri sorun temelli ve ihtiyaçlara yönelik 

olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 
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3.Sınıf yönetimi uygulamalarının kalitesinin, eğitim sisteminin kalitesine etkisi söz konusu 

olması bakımından bütüncül bir yaklaşım izlenmelidir. Bu çerçevede, okullarda öğretmenlerimizin 

yaşadıkları sorunların etkili olarak çözümlenebilmesi için okulda başta rehber öğretmen ve diğer 

öğretmenlerin bir araya geldiği meslektaş çalışma grupları oluşturulmalıdır. Böylece, en azından 

haftada bir gün veya mümkünse her gün sorun olan konu üzerinde öğretmenlerin fikir paylaşımı 

sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki afet eğitimi konularını analiz etmek ve afet 
eğitimi konusunda ilgili yetkililere önerilerde bulunmaktır. Çalışmada betimsel içerik analizi yöntemi 
kullanılarak, Türkiye’de uygulanan afet eğitimleri alan yazını taranmış ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki 
afet eğitimi konuları detaylı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın kapsamını Türkiye’de uygulanan afet eğitimleri ve 
Milli Eğitim Müfredatındaki afet eğitimi konuları oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, Hayat 
Bilgisi dersi içerisinde yüz kırk altı adet kazanım bulunduğu görülmektedir. Bu kazanımlardan sekiz tanesi 
afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların bu dersteki tüm kazanımlara oranı %5,4’tür. Sosyal 
Bilgiler ve Fen Bilimleri dersi içerisinde bulunan afetler ile ilgili kazanımlara bakıldığında, bu iki ders içerisinde 
toplamda iki yüz on beş adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar içerisinde on bir adet kazanım afetler ile 
ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların tüm kazanımlar içerisindeki oranı %5,1’dir. Coğrafya dersi içerisinde 
yer alan afetler ile ilgili kazanımların sayılarına bakıldığında Coğrafya dersi içerisinde toplamda yüz kırk adet 
kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlardan on bir tanesi afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların 
tüm kazanımlar içerisindeki oranı %7,4’tür. Sonuç olarak MEB müfredatındaki afetler ile ilgili konuların farklı 
derslerde birbirinden bağımsız olarak ele alındığı görüşmüştür. Ayrıca afetler ile ilgili kazanımların diğer 
kazanımlar içerisindeki oranının oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Afet, Hazırlık, Eğitim, Afet Eğitimi. 

 
GİRİŞ 

Afetler meydana geldiklerinde sonuç itibari ile insanları doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz 

etkileyen olaylardır. Afetler farklı bölgelerde, farklı çeşitlerde meydana gelmelerine rağmen 

oluşturdukları maddi ve manevi kayıplar itibari ile ortak bir paydaya sahiptirler (Şahin ve Sarı, 2015). 

İnsanlar afetler karşısında çeşitli uygulamalar yapmışlardır. Bu uygulamalar genellikle meydana gelen 

afetler sonrası oluşan kayıplar ve zararlar odaklı olmuştur. Günümüzde dahi afetlere yaklaşım olarak 

afet sonrasını merkeze alan uygulamalar görülmektedir. Oysa yapılması gereken çeşitli saha 

çalışmalarını, afetler öncesinde yeterli seviyede tamamlayıp, bölgedeki en sık ve en şiddetli meydana 

gelen afeti belirleyip ona göre hazırlık çalışmaları yapmaktır.  

Eğitim, birçok alanda olduğu gibi afetler konusunda da oldukça önemli bir yere sahip olan ve 

uygulaması elzem bir husustur. Çünkü insanlar herhangi bir afet meydana geldiğinde neler yapmaları 
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gerektiğini ve nasıl davranmaları gerektiğini, aldıkları afet eğitimleri ile ortaya koyabilirler (JICA, 

2004). Afetlere yaklaşım konusunda insanlar yardım etme ve yara sarma yöntemlerini oldukça uzun 

bir süre kullanmışlar ve kısmen kullanmaya devam etmektedirler. Ancak meydana gelen afetler ve 

sonrasında yaşananlar, afetlere hazırlıklı olmak ve etkilerini en aza indirebilmek için yapılması 

gerekenlerin başında, afet eğitimlerinin geldiğini ortaya koymaktadır.   

 PROBLEM DURUMU 

Afet eğitimi; risk yönetiminde olduğu gibi herhangi bir afet meydana gelmeden önce başlayan, 

afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok disiplinli bir yapı 

içerisinde ele alan eğitimlerdir (Maya, 2011). Eğitim; örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak 

sınıflandırılabilir (Sönmez, 2007). Ancak afet eğitimi zorunluluk ve süreklilik açısından örgün eğitim 

olarak ele alınabilir. Afet eğitimleri çocukların gelişimi hakkındaki uzman görüşleri dikkate alınarak, 

küçük yaşlardan itibaren başlamalı ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak devam etmelidir  

Afet eğitimleri konusunda birçok proje hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam edilmektedir. 

Ancak burada önemli olan hususlardan birisi; eğitimleri devlet eliyle, zorunlu olarak, belirli bir 

program dâhilinde ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesidir. Verilmek istenen afet eğitimlerinin teorik 

anlamda iyi ve faydalı olması kadar uygulanabilirliği de çok önemlidir. Afet eğitimleri her şeyden 

önce sürdürülebilir ve öğrencilere ulaşabilirliği, ölçülebilir olmalıdır. Afet eğitimleri, toplumda afet 

bilincinin gelişmesi ve afet kültürünün yerleşmesi için en temel çalışmalardır ve ileriye dönük olarak 

mutlaka süreklilik içerisinde yapılmalıdır (Erkan, Özmen ve Güler, 2011). 

Afet eğitimi uygulamalarının MEB tarafından bir program dâhilinde verilmesi, hem meydana 

gelen aksaklıkları azaltacak hem de eğitimlerin amacına ulaşabilmesine katkı sağlayacaktır. Afet 

eğitimlerinin amacına ulaşabilmesi ve sorunsuz olarak uygulanabilmesi için eğitimdeki önemli 

faktörlerden birisi olan öğretmenler ile iletişim ve işbirliği halinde olunması faydalı olacaktır.  

Afet eğitimleri ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, eğitimlerin resmi kurumlar, sivil 

toplum kuruluşları ve çeşitli özel kuruluşlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir (AFAD, 2015). 

Afet eğitimi uygulamalarının, diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte MEB çatısı altında ve liderliğinde 

verilmesi, uygulamadaki aksaklıkların azaltılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca afet eğitimlerinin neler 

olduğu, hangi dönemlerde ve kimler tarafından verileceği program dâhilinde yürütülmelidir.  

Afet eğitimleri ilk başlarda büyük oranda deprem, volkan ve sel gibi doğa olaylarına ve çeşitli 

tehlikelere odaklanmış olarak yürütülmüştür. Ancak daha sonraları eğitimler çocukların 

karşılaşabilecekleri afetlerin farkında olmaları, hazırlıklı olmaları ve nasıl başa çıkabilecekleri 

konusunda verilmeye başlanmıştır (Petal ve Izadkhah, 2008).    
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Afet eğitimleri çocukların kişisel ve psikolojik gelişimleri göz önüne alınarak basitten 

karmaşığa doğru bilimsel bir temelde yapılmalıdır. Temel afet bilgilerini içeren basit düzeydeki 

eğitimler özellikle 7-12 yaş arası çocuklara verilmelidir. Çünkü bu yaş grubunun yapılan çalışmalarda 

en uygun yaş gurubu olduğu belirtilmektedir (Özgüven, 2006).  

Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan bazı afet eğitimlerine baktığımızda, 1995 

yılında Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) istek ve talep doğrultusunda afet bilinçlendirme 

eğitimleri vermeye başlamıştır (AKUT, 2015). 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

“Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur. 2001 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi (İTÜ) “Afet Yönetimi Merkezi” kurulmuştur (İTÜ, 2015). 2006 yılında ODTÜ “Online 

Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı” başlatılmıştır (ODTÜ, 2015). 

Afetler konusunda eğitimler veren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve özerk kurumların 

ortak noktaları, yaşanan afetler sonrasında eğitim ihtiyacının büyüklüğünü hissederek yola 

çıkmalarıdır. Ancak bu eğitimler kişilerin isteği doğrultusunda başvurabilecekleri eğitimlerdir. 

Dolayısıyla toplumun büyük kesimine ulaşması kısmen zor olabilmektedir. 2010 yılına gelindiğinde 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan protokolle 

beraber “Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi” başlatılmıştır. Proje ilk etapta Marmara Bölgesinde 

bulunan 10 il içerisindeki 80 okulda hayata geçirilmiştir. 2013 yılında değerlendirilmiş ve 

yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir (MEB, 2015).  

Amaç 

Bu çalışmada; Türkiye’de uygulanmakta olan afet eğitimleri ve MEB müfredatındaki afet 

eğitimi konuları incelenip, afet eğitimlerinin uygulanmasına yönelik olarak çeşitli önerilerde 

bulunmak amaçlanmıştır. 

 Yöntem 

Çalışmada, Türkiye’de uygulanan genel afet eğitimleri ile ilgili literatür taranmış ve betimsel 

içerik analizi ile MEB öğretim programlarında yer alan afet eğitimi konuları incelenmiştir. Çalışma 

sınırlılıkları; afet eğitimleri ve MEB müfredatındaki hayat bilgisi, fen bilimleri, Coğrafya ve sosyal 

bilimler dersleri içerisindeki afet eğitimi konularından oluşmaktadır 

MEB Müfredatında Afet Eğitimi 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında afetler ile ilgili eğitimler, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 

Fen Bilimleri ve Coğrafya dersi içerisinde verilmektedir. Verilen dersler içerisinde afetler ile ilgili 

olan üniteler ve kazanımlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Hayat Bilgisi Dersi  

Sınıflar  
 

Ünite sayısı  
 

Toplam kazanım 
sayısı  
 

İçerisinde afet 
konusu geçen 
ünite sayısı  

Afetler ile ilgili 
kazanım sayısı  
 

Kazanımların 
oranı  
 

1.Sınıf 
 

6 54 2 2 %3,7 
 

2. Sınıf 
 

6 49 2 4 %8,1 
 

3. Sınıf 
 

6 43 1 2 %4,6 
 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 

Tablo 1’e bakıldığında Hayat Bilgisi dersi içerisinde 146 adet kazanım bulunduğu 

görülmektedir. Bu kazanımlardan 8 tanesi afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların bu 

dersteki tüm kazanımlara oranı %5,4’tür. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Dersinde yer alan afetler ile 

ilgili kazanımlar Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2: Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Dersi 

 
Sosyal Bilgiler Dersi 
  
Sınıflar  
 

Ünite sayısı  
 

Toplam 
kazanım sayısı  

İçerisinde afet 
konusu geçen 
ünite sayısı  

Afetler ile ilgili 
kazanım sayısı  

Kazanımların 
oranı  
 

4. Sınıf  8 46 1 1 %2,1  
 

5. Sınıf  8 47 1 3 %6,3  
 

 
Fen Bilimleri Dersi 
  
Sınıflar  

Ünite sayısı  
 

Toplam 
kazanım sayısı  

İçerisinde afet 
konusu geçen 
ünite sayısı  

Afetler ile ilgili 
kazanım sayısı  

Kazanımların 
oranı  
 

5. Sınıf  7 44 1 2 %4,5  
 

8. Sınıf  8 78 1 5 %3,9  
 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 

Tablo 2’de Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri dersi içerisinde bulunan afetler ile ilgili 

kazanımlar verilmiştir. Bu iki ders içerisinde toplamda 215 adet kazanım bulunmaktadır. Bu 

kazanımlar içerisinde 11 adet kazanım afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların tüm 

kazanımlar içerisindeki oranı %5,1’dir. Coğrafya dersi kazanımları Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 3: Coğrafya Dersi 

  
Sınıflar  
 

Ünite sayısı  
 

Toplam 
kazanım sayısı  

İçerisinde afet 
konusu geçen 
ünite sayısı  

Afetler ile ilgili 
kazanım sayısı  
 

Kazanımların 
oranı  
 

9. Sınıf  6 26 2 1 %3,8 
 

10. Sınıf  6 33 2 3 %9,1 
 

11. Sınıf  5 44 2 4 %9,1 
 

12. Sınıf  
 

5 37 2 3 %8,1 
 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 

Tablo 3’te Coğrafya dersi içerisinde yer alan afetler ile ilgili kazanımların sayıları verilmiştir. 

Coğrafya dersi içerisinde toplamda 140 adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlardan 11 tanesi 

afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların tüm kazanımlar içerisindeki oranı %7,4’tür.  

MEB müfredatında afetler ile ilgili olarak, 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar, hayat bilgisi, sosyal 

bilgiler, fen bilimleri ve coğrafya dersleri içerisinde toplamda 501 adet kazanım bulunmaktadır. Bu 

kazanımların 30 tanesi afetler ile ilgilidir. Toplam kazanımlar içerisinde afetler ile ilgili olan 

kazanımların oranı %5,9’dur.  

 Sonuç ve Öneriler 

Hayat Bilgisi dersi içerisinde 146 adet kazanım bulunduğu görülmektedir. Bu kazanımlardan 8 

tanesi afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların bu dersteki tüm kazanımlara oranı 

%5,4’tür. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri dersi içerisinde bulunan afetler ile ilgili kazanımlara 

bakıldığında, bu iki ders içerisinde toplamda 215 adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar 

içerisinde 11 adet kazanım afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların tüm kazanımlar 

içerisindeki oranı %5,1’dir. Coğrafya dersi içerisinde yer alan afetler ile ilgili kazanımların sayılarına 

bakıldığında Coğrafya dersi içerisinde toplamda 140 adet kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlardan 

11 tanesi afetler ile ilgilidir. Afetler ile ilgili olan kazanımların tüm kazanımlar içerisindeki oranı 

%7,4’tür. 

Afetler ile ilgili kazanımlara bakıldığında en fazla kazanımın yüzde olarak Coğrafya dersi 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. Afetler ile ilgili konular sadece 8. Sınıf Fen Bilimleri dersi 

içerisinde ünite olarak yer almaktadır. Diğer derslerde sadece kazanım olarak yer almaktadır.  

Afetler ile ilgili konuların farklı derslerde birbirlerinden bağımsız olarak ele alındıkları 

görülmektedir. Verilen eğitimlerin niceliği ve niteliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. 

Dolayısıyla afet eğitimlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bilgilere ulaşılamamıştır. 
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Afet eğitimleri daha çok STK, dernekler ve sınırlı sayıda üniversiteler tarafından 

yürütülmektedir. Eğitimler özellikle MEB tarafından yürütülmelidir. MEB ve JICA ortaklığında ‘okul 

tabanlı afet eğitimi projesi’ başlatılmış fakat sonrasında devam edilmemiştir.  Bu projeye benzer 

projeler kesintisiz sürdürülmelidir.  

Afet ve doğa olayları arasındaki ayrım çok dikkatli yapılmalıdır.  Afetin bir sonuç olduğu 

üzerinde durulmalıdır. Afet eğitimleri çocuk gelişim uzmanlarının görüşleri alınarak mümkün olduğu 

kadar erken yaşlarda başlamalıdır.  

Afetler ile ilgili eğitimler farklı derslerde birbirinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. Dersler 

arasında bir bütünlük oluşturulmalıdır. Afet eğitimleri sürekli olarak ele alınmalı ve sürdürülebilir 

olmalıdır. Genel konular içerisinde kazanım olarak afetler yetersiz kalmaktadır ve artırılmalıdır.  

Eğitimler içerisinde özellikle bölgesel olarak riski bulunan afetler öncelik kazanmalıdır. 

Teorik eğitimler mutlaka tatbikat ve çeşitli uygulamalarla desteklenmeli ve pekiştirilmelidir. Ülke 

genelinde afet eğitimleri ile ilgili çeşitli sloganlar ve kampanyalar oluşturulmalıdır.  
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan öğretmenlik uygulaması 
dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın çalışma 
grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika programına kayıtlı 82 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma deneysel araştırma olarak düzenlenmiştir. 
Okul uygulaması dersinin sınıf yönetimi yeterliklerine etkisini belirlemek amacıyla tek grup ön test- son test 
deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Elçiçek, Kınay ve Oral (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen 
Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının 
sınıf yönetimi yeterlik algıları davranış yönetimi boyutu dışındaki tüm boyutlarda yüksek düzeyde olduğu, 
davranış yönetimi boyutunda ise orta düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç 
yapılan ilk uygulamada öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin bölüm ve not ortalaması 
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermesidir. Ancak yapılan son uygulamada sınıf yönetiminin hiçbir boyutunda değişkenlere göre anlamlı bir 
fark çıkmamıştır. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulaması 
dersi öncesi ve sonrasına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan analiz sonucuna göre öğretmen 
adayları öğretmenlik uygulaması dersi sonrasında davranış yönetimi ve ilişki yönetimi boyutlarında kendilerini 
daha yetersiz görmeye başlamıştır. Hesaplanan etki büyüklüğüne göre ise öğretmenlik uygulaması dersi davranış 
yönetimi yeterliklerinde orta derecede, ilişki yönetimi yeterliklerinde ise büyük bir etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: sınıf yönetimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayları. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to find out the impact of teaching practice course, take place pedagogical 
formation program, on prospective teachers’ classroom management competence. The study group is composed 
of 82 students enrolled Çankırı Karatekin University Pedagogical Formation Certificate Program in 2016-2016 
Education year. The research was conducted in the experimental research. The one group pre-test and post-test 
design were used to determine the impact of teaching practice course on classroom management competence. As 
data collection tools "The Prospective Teachers' Classroom Management Competency Scale " developed by 
Elçiçek, Kınay ve Oral (2015). As a result of the study, it is seen that prospective teachers’ classroom 
management competence perception, except behavior management dimension, in all dimensions is high level, in 
the behavior management dimension is moderate level. Another result of the study, at the pre-test, while there is 
no significant difference  between prospective teachers’ opinions in terms of department and grade point 
average, there is a significant difference in terms od gender. However at the pos-test, in all dimensions, there is 
no significant difference between prospective teachers’ opinions. According to the analysis of whether or not a 
significant difference between prospective teachers’ opinions about classroom management competence before 
and after teaching practice course, prospective teachers think that they are inadequate in the behavior 
management and relationship management after teaching practice course. According to calculated effect size, 
teaching practice course has a moderate level of the behavior management competency and has a high level of 
the relationship management competency. 

Keyword: classroom management, teaching practice, prospective teachers. 
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GİRİŞ 

Sınıf yönetimi etkili bir öğrenme ortamı oluşturmada önemli rol oynayan bir kavramdır. 

Öğrenme ortamının hem öğrenci hem de öğretmen için olumlu olması öğretmenin sınıf yönetimi 

becerisiyle ilişkilidir. Öğretmenlerin etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için öncelikli olarak tüm 

öğrencilerin derse katılmalarını sağlamaları, sınıfta istenmeyen davranışları önlemeleri ve öğrenmeyi 

en üst düzeye çıkarmaları gerekmektedir. Öğretmelerin bütün bunları yapabilmeleri için sınıf yönetimi 

yeterliklerine sahip olması gerekir. Bu noktada öğretmen yetiştirme programlarında sınıf yönetimi 

yeterliklerinin kazandırılması önem taşımaktadır.  

Sınıf, benzer özellikleri olan insanların oluşturduğu grup olarak tanımlanmaktadır. Sınıf 

yönetimi ise benzer özellikleri gösteren öğrencilerin bir arada olduğu grubun yönetilmesidir. (Başar, 

2003). Weisntein (1996) ise sınıf yönetimini etkili bir öğrenme ortamı yaratmak ve öğrenmeyi üst 

düzeyde gerçekleştirme için öğrenmenin ve derse katılımın teşvik edilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Sınıf yönetiminin temel amacı sınıf içi öğrenmelerin iyileştirilmesi ve öğrenci yaşantılarının keyifli 

hale getirilmesi (Turan, 2011) ve öğrenme ortamındaki sorunların en aza indirilerek zamanın öğretim 

etkinlikleri için kullanılmasıdır (Gordon, 1993). Sınıf yönetimi eğitim yönetiminin en temel aşaması 

olup “ilişki yönetimi”, “zaman yönetimi” “plan program etkinliklerinin yönetimi”, “davranış 

yönetimi” ve “sınıfın fiziksel ortamının yönetimi” olmak üzere 5 boyut şeklinde incelenmektedir 

(Başar, 2003).  

İlişki yönetimi sınıf kurallarının öğrencilere benimsetilmesi ve sınıf ortamında ki ilişkilerin 

düzenlenmesini içerir (Başar, 2003). Zaman yönetimi, hedeflere ulaşmak için zamanın planlanması 

(Laekin, 1973), belirlenen görevleri gerçekleştirmek için zamanın etkili kullanılması (Orpen, 1994), 

belirlenen hedeflere ulaşmak için zamanın etkili kullanılması (Claessence, Earde, Rutte ve Roe, 2007) 

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla sınıf yönetiminde zaman yönetimi ders ile ilgili belirlenen 

hedeflere ulaşmak için planlanan öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken zamanın etkili kullanılması 

olarak tanımlanabilir. Plan program etkinliklerinin yönetimi, amaçların esas alınarak planların 

yapılması, öğrencilerin gelişim özelliklerinin tanınması, öğrencilerin derse katılımının sağlamasını 

içermektedir (Başar, 2003). Davranış yönetimi, sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi (Johansen, 

Little and Akın-Little, 2011), olumlu sınıf ikliminin oluşturulmasını içerir (Başar, 2003). Fiziksel 

ortamın yönetimi eğitim ortamı için ayrılan mekanın ısı, ışık, renk gibi faktörlerin (Aydın, 1988), 

öğrencilerin oturma düzenini, sınıf ortamının çekiciliğin artırılması için yapılacak faaliyetlerin ( Başar, 

2003) yönetilmesidir. Bu açıklamalardan sonra öğretmenden beklenen sınıf düzenini sağlamak, plan 

ve program geliştirme etkinliklerin düzenlemek, zamanı yönetmek ve sınıf içi iletişimi sağlamaktır 

(Süral, 2013). Başka bir deyişle,  etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenlerin belirlenen bu beş bu 

boyutta yeterliğe sahip olması gereklidir.  
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Sınıf yönetimi yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri arasında yer almaktadır. Belirlenen altı yeterlik alanından biri olan 

“öğretme ve öğrenme” süreci ana yeterlik alanı “öğretmen öğrenme ve öğretmen sürecini planlar, 

uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar” şeklinde tanımlanmıştır. 

Söz konusu yeterlik alanına ait alt yeterlikler ise dersi planlama, materyal hazırlama, öğrenme 

ortamlarını düzenleme, ders dışı etkinlikler düzenleme, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi 

çeşitlendirme, zaman yönetimi, davranış yönetimi, olarak belirlenmiştir (MEB, 2006). Belirlenen alt 

yeterlikler incelendiğinde sınıf yönetiminin boyutlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde öğretmenin sınıf yönetimi yeterliklerinin öğrenci başarısını 

etkilediğini ortaya koyan araştırmalar olduğu görülmektedir (Wilks, 1996; Wang, Haertel ve Walberg, 

1993; Marzano, Marzano ve Pickering, 2003; Adeyoma, 2013). Bununla birlikte sınıf yönetimi 

yaklaşımlarının istenmeyen davranışları yok etmede etkili olduğu görülmektedir ( Gilpatrick, 2010). 

Dolayısıyla sınıf yönetimi yeterlikleri hem öğrenci başarısında hem de istenmeyen davranışların 

engellenmesinde önem taşımaktadır.  

Sınıf yönetimi dersi eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarında ve  pedagojik 

formasyon eğitimi programında yer alan zorunlu derslerden biridir. Sınıf yönetimi dersinin içeriğinde 

öğretmen adaylarına “Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup 

etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman 

kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye 

uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek 

önlemler” in kazandırılması olarak belirtilmektedir (YOK, 1998). YÖK’ün son zamanlarda yaptığı 

değişikle üniversitelerde fen edebiyat fakülteleri öğrencilerinin “pedagojik formasyon” eğitimi alarak 

öğretmen olması sağlanmıştır. Bu programda yer alan önemli derslerden biri olan öğretmenlik 

uygulaması haftada 2 saati teorik ve 6 saati uygulama olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okullarda yürütülmektedir. (YÖK, 2013). Bu dersin amacı “öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı 

içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını” sağlamak şeklinde ifade edilmiştir (Tebliğler Dergisi, 

1998). Bu noktada öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersinde aldığı teorik bilgiyi okul ortamında 

uygulayacağı ve öğretmenlik becerilerine okul uygulaması dersinin katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan 

öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine etkisini ortaya 

çıkarmaktır.  Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmen adaylarının sınıf yeterlikleri “İlişki Yönetimi”, “Öğretimin Yönetimi”, “Davranış 

Yönetimi”, “Fiziksel Düzen Yönetimi”, “Zaman Yönetimi” düzeyinde nasıldır?  
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2. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlikleri öğretmenlik uygulaması dersi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlikleri cinsiyet,  bölüm ve not ortalaması 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

YÖNTEM 

Araştırma deneysel araştırma olarak düzenlenmiştir. Okul uygulaması dersinin sınıf yönetimi 

yeterliklerine etkisini belirlemek amacıyla tek grup ön test- son test deseni kullanılmıştır. Deneysel 

araştırma neden-sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında 

gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelidir (Karasar, 2005). Tek grup ön test- son test 

deseni ise rastgele oluşturulan bir deney grubuna müdahale yapılmadan önce ve sonra aynı test 

aracının kullanılmasıdır (Özmen, 2014). 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına kayıtlı 82 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara 

ilişkin demografik bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 
Değişken Grup n % 

Cinsiyet 
Erkek 28 34,1 
Kadın 53 64,6 
Kayıp Değer 1 1.2 

Bölüm 

Felsefe 8 9,8 
Edebiyat 38 46,3 
Tarih 15 18,3 
Coğrafya 9 11,0 
Sosyoloji 2 2,4 
Diğer 10 12.2 

Not ortalaması 

2.00 – 2.49 5 6,1 
2.50 – 2.99 13 15,9 
3.00 – 3.49 40 48,8 
3.50 – 4.00 19 23,2 
Kayıp Değer 5 6.1 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %64.6’sının kadın, % 34,1’inin erkek olduğu, ağırlıklı 

olarak edebiyat bölümü öğrencisi olduğu ve yaklaşık yarısının not ortalamasının 3.00 – 3.49 aralığında 

olduğu görülmektedir.  Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği katılımcılara öğretmenlik uygulaması 

dersine başlamadan önce ve başladıktan yaklaşık 8 hafta sonra olmak üzere ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. 
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Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Elçiçek, Kınay ve Oral (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen 

Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek  “İlişki Yönetimi”, “Öğretimin 

Yönetimi”, “Davranış Yönetimi”, “Fiziksel Düzen Yönetimi”, “Zaman Yönetimi” olmak üzere 5 

boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır. Belirlenen bu 5 boyutun da toplam varyansın %52’sini açıkladığı 

tespit edilmiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .87 ve ölçeğin “ilişki 

yönetimi” boyutu için .84, “öğretimin yönetimi” boyutu için .84, “davranış yönetimi” boyutu için .60, 

“fiziksel düzen yönetimi” boyutu için .76 ve “zaman yönetimi” boyutu için ise .57 olarak 

hesaplanmıştır (Elçiçek, Kınay ve Oral, 2015). Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

ölçeğin tamamı için .86 ve ölçeğin “ilişki yönetimi” boyutu için .86, “öğretimin yönetimi” boyutu için 

.82, “davranış yönetimi” boyutu için .76, “fiziksel düzen yönetimi” boyutu için .81 ve “zaman 

yönetimi” boyutu için ise .56 olarak hesaplanmıştır 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öncelikle dağılımın normalliğine bakılmış ve dağılımın normal olduğu 

görülmüştür. Ancak, grup sayılarının 30’un altında olması nedeniyle parametrik olmayan testler 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde ön test ve son test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla 

bağımlı gruplar için t testi, ön testte ve son testte sınıf yönetimi yeterliklerinin öğretmen adaylarının 

cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi, 

bölümüne ve akademik başarı puanına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Analizlerde anlamlı fark çıkması durumunda etki büyüklüğü 

hesaplanmıştır. Verilerin analizi sırasında felsefe ve sosyoloji, tarih ve coğrafya grupları 

birleştirilmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS-20.0 programından yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlikleri ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik 

ortalaması, standart sapması ve puan sırası Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Sınıf Yönetimi Yeterliklerine ilişkin öğretmen adayları görüşlerinin aritmetik 

ortalaması, standart sapması ve puan sırası 

  Öntest Sontest 
Faktörler Maddeler X SS Puan 

Sırası 
X SS Puan 

Sırası 
Fiziksel 
Düzenin 
Yönetimi 
 

1. Sınıftaki sıraların düzenli olmasına dikkat 
etme. 

4,25 ,78 3 4,25 ,71 2 

2. Ders etkinliğine göre sıra düzenini dizayn 
etme. 

4,07 ,85 4 3,92 ,92 4,5 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi  sınıf yönetimi yeterliklerinin fiziksel düzenin yönetimi boyutuna 

ilişkin olarak her iki uygulamada da öğretmen adaylarının kendilerini en yetersiz gördüğü maddenin 

“bazı düzenlemelerle sınıfın kapasitesini arttırma” ve en yeterli gördükleri maddenin ise “sıraların 

temiz tutulmasını sağlama” olduğunu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin ağırlıklı ortalama öntest 

3. Öğretim araç-gereçlerini düzenli bir şekilde 
yerleştirme. 

4,32 ,73 2 4,17 ,75 3 

4. Sıraların temiz tutulmasını sağlama. 4,39 ,73 1 4,30 ,76 1 
5. Bazı düzenlemelerle sınıfın fiziksel 
kapasitesini arttırma. 

3,79 ,88 5 3,92 ,82 4,5 

Öğretim 
Yönetimi 

6. Derse katılan öğrencileri ödüllendirerek bu 
davranışı özendirme. 

4,12 ,96 
1 

4,10 ,83 
2 

7. Bütün öğrencilerin derse katılmalarını sağlama. 4,07 ,85 4,5 4,12 ,74 1 
8. Öğrencilerin dersin gereklerini yerine 
getirmelerini sağlama. 4,04 ,88 

6 
4,04 ,71 

5,5 

9. Öğrenme eksikliklerini gidermek için farklı 
etkinlikler yapma. 

4,03 ,85 
7 

4,09 ,79 
3 

10. Öğrenciler sıkıldığında rahatlatıcı etkinlikler 
yapma. 

4,08 ,87 
3 

4,04 ,84 
5,5 

11. Grup çalışmalarında grupları etkinliğe uygun 
bir şekilde oluşturma. 

4,11 ,76 2 4,00 ,78 
7 

12. Dersin amaçlarına uygun teknolojik 
materyalleri kullanma. 

4,07 ,96 4,5 4,08 ,83 
4 

Zaman 
Yönetimi 

13. Derse başlama ve bitiş saatlerine dikkat etme. 4,23 ,95 1 4,18 ,91 1 
14. Derste zamanı eğitsel amaçlar dışında 
kullanmama. 

3,86 ,99 3 3,70 ,99 
3 

15. Ders planlarımı titizlikle hazırlama. 4,01 1,03 2 4,09 ,82 2 
Davranış 
Yönetimi 

16. Düzeyleri iyi olan öğrenciler ile daha fazla 
ilgilenme. 

3,22 1,27 
1 

2,87 1,19 
1 

17. Öğrencileri not ile korkutma 2,34 1,34 6 2,29 1,26 6 
18. Sınıfta rahatsız edici gürültünün olmasına izin 
verme. 

2,86 1,45 
4 

2,45 1,33 
5 

19. Öğrencinin parmak kaldırmadan konuşmasına 
izin verme. 

3,12 1,42 
2 

2,71 1,28 
3 

20. Sınıf düzenini bozan öğrencileri 
cezalandırma. 

2,95 1,30 
3 

2,78 1,06 
2 

21.Öğrencilerin kopya çekmelerini görmezden 
gelme. 

2,63 1,40 
5 

2,52 1,38 
4 

İlişki 
Yönetimi 

22. Öğrencilere söz hakkı verme konusunda adil 
davranma. 

4,19 ,98 
4 

4,31 ,91 
2 

23. Sınıf içi kurallarını belirlerken öğrencilerin 
görüşlerini alma. 

4,36 ,72 
1 

4,43 ,63 
1 

24. Öğrencileri rahatlatıcı etkinlikler (şiir okuma, 
şarkı söyleme, fıkra anlatma vb. yapma 

4,17 ,92 
5 

4,17 ,90 
5 

25. Öğrenciye kazandırılmak istenen 
davranışlarda model olma. 

4,15 ,86 
6 

4,04 ,91 
7 

26. Öğrenciler arasında iletişimi sağlama. 4,23 ,75 2,5 4,09 ,84 6 
27. Öğrencilerin kendilerini rahat ifade 
edebilecekleri bir ortam hazırlama. 

4,23 ,86 
2,5 

4,26 ,77 
3 

28. Sınıf kontrolünü sağlamak için sınıfta 
dolaşma. 

4,09 ,92 
7 

4,20 ,91 
4 

29. Öğrencilerin yanlış davranışlarından çok 
doğru davranışları üzerinde durma. 3,79 1,13 

9 
3,71 1,06 

9 

30. Öğrencilerin dikkatinin dağılmasını 
engelleme. 

4,02 ,91 
8 

3,98 ,83 
8 
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uygulamasında 4.16, son test uygulamasında 3.45 olarak hesaplanmıştır. Her iki uygulamada da 

öğretmen adayları fiziksel düzenin yönetimine ilişkin olarak kendilerini yeterli görmektedir.  

Sınıf yönetimi yeterliklerinin öğretim yönetimi boyutuna ilişkin olarak her iki uygulamada da 

öğretmen adaylarının kendilerini en yetersiz gördüğü maddenin “Öğrencilerin dersin gereklerini yerine 

getirmelerini sağlama” ve en yeterli gördükleri maddenin ise “Derse katılan öğrencileri ödüllendirerek 

bu davranışı özendirme” olduğunu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin ağırlıklı ortalama her iki 

uygulamada  4.07 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adayları bu boyuta ilişkin olarak kendilerini yeterli 

görmektedir.  

Sınıf yönetimi yeterliklerinin zaman yönetimi boyutuna ilişkin olarak her iki uygulamada da 

öğretmen adaylarının kendilerini en yetersiz gördüğü maddenin “Derste zamanı eğitsel amaçlar 

dışında kullanmama” ve en yeterli gördükleri maddenin ise “Derse başlama ve bitiş saatlerine dikkat 

etme” olduğunu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin ağırlıklı ortalama ön test uygulamasında 4.03, son 

test uygulamasında 3.99 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adayları bu boyuta ilişkin olarak kendilerini 

yeterli görmektedir. 

Sınıf yönetimi yeterliklerinin davranış yönetimi boyutuna ilişkin olarak her iki uygulamada da 

öğretmen adaylarının kendilerini en yetersiz gördüğü maddenin “Öğrencileri not ile korkutma” ve en 

yeterli gördükleri maddenin ise “Düzeyleri iyi olan öğrenciler ile daha fazla ilgilenme” olduğunu 

görülmektedir. Bu boyuta ilişkin ağırlıklı ortalama öntest uygulamasında 2.80, son test uygulamasında 

2.60 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adayları bu boyuta ilişkin olarak kendilerini orta derecede 

yeterli görmektedir. 

Sınıf yönetimi yeterliklerinin ilişki yönetimi boyutuna ilişkin olarak her iki uygulamada da 

öğretmen adaylarının kendilerini en yetersiz gördüğü maddenin “Öğrencilerin yanlış davranışlarından 

çok doğru davranışları üzerinde durma” ve en yeterli gördükleri maddenin ise “Sınıf içi kurallarını 

belirlerken öğrencilerin görüşlerini alma” olduğunu görülmektedir. Bu boyuta ilişkin ağırlıklı ortalama 

öntest uygulamasında 4.14, son test uygulamasında 3.80 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adayları bu 

boyuta ilişkin olarak kendilerini yeterli görmektedir. 

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin öntestte cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan Mann Whitney U testi sonuçları Tablo 

3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre yapılan Mann Whitney U testi Sonuçları (Öntest) 

Faktör Grup N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Fiziksel Düzenin Yönetimi Erkek  28 42,11 1179,00 711.00 .756 

Kadın 53 40,42 2142,00 
Öğretimin yönetimi Erkek  28 38,11 1067,00 661.00 .419 

Kadın 53 42,53 2254,00 
Zaman Yönetimi Erkek  28 39,75 1113,00 707.00 .725 

Kadın 53 41,66 2208,00 
Davranış Yönetimi Erkek  28 48,82 1367,00 523.00 .029 

Kadın 53 36,87 1954,00 
İlişki Yönetimi Erkek  28 35,95 1006,50 600.50 .158 

Kadın 53 43,67 2314,50 
 
Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının ön test puanlarının cinsiyet değişkenine göre 

sınıf yönetimi yeterliklerinin sadece davranış boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir (U=523.00, 

p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında erkeklerin davranış yönetimi boyutuna ilişkin yeterlik 

algıları kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu boyutta etki büyüklüğü  .242 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre hesaplanan etki büyüklüğünün düşük olduğu söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin öntestte bölüm ve not 

ortalaması değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan Kruskall Wallis testi 

sonuçları tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Bölüm ve Not ortalaması Değişkenlerine Göre Yapılan Kruskall Wallis Test 

Sonuçları (Öntest) 

Faktör Değişken Grup N Sıra ortalaması sd X2 p 
Fiziksel Düzenin 
Yönetimi 

Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 41,25 

3 

.554 .907 
Edebiyat 38 43,29 
Tarih+Coğrafya 24 38,71 
Diğer 10 41,65 

Öğretimin yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 52,60 

3 

4.463 .216 
Edebiyat 38 43,07 
Tarih+Coğrafya 24 34,48 
Diğer 10 41,30 

Zaman Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 53,20 

3 

2.974 .396 
Edebiyat 38 38,86 
Tarih+Coğrafya 24 40,77 
Diğer 10 41,60 

Davranış Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 30,30 

3 

2.853 .415 
Edebiyat 38 42,49 
Tarih+Coğrafya 24 45,08 
Diğer 10 40,35 

İlişki Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 41,05 

3 

4.871 .181 
Edebiyat 38 47,24 
Tarih+Coğrafya 24 33,92 
Diğer 10 38,35 

Fiziksel Düzenin 
Yönetimi 

Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 24,40 
3 

2.530 .470 
2.50 – 2.99 13 38,92 
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3.00 – 3.49 40 41,10 
3.50 – 4.00 19 38,47 

Öğretimin yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 35,20 

3 

.381 .944 
2.50 – 2.99 13 36,81 
3.00 – 3.49 40 40,16 
3.50 – 4.00 19 39,05 

Zaman Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 39,30 

3 

4.645 .200 
2.50 – 2.99 13 27,08 
3.00 – 3.49 40 41,21 
3.50 – 4.00 19 42,42 

Davranış Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 47,70 

3 

3.741 .291 
2.50 – 2.99 13 28,88 
3.00 – 3.49 40 40,04 
3.50 – 4.00 19 41,45 

İlişki Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 40,50 

3 

.589 .889 
2.50 – 2.99 13 40,04 
3.00 – 3.49 40 40,09 
3.50 – 4.00 19 35,61 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin 

öntest puanlarının bölüm ve not ortalaması değişkenlerine hiçbir boyutta anlamlı fark göstermediği 

görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin son testte cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan Mann Whitney U testi sonuçları Tablo 

5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Cinsiyet değişkenine göre yapılan Mann Whitney U testi Sonuçları (Sontest) 

Faktör Grup N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Fiziksel Düzenin Yönetimi Erkek  28 40,11 1123,00 717.00 .802 

Kadın 53 41,47 2198,00 
Öğretimin yönetimi Erkek  28 45,13 1263,50 626.500 .250 

Kadın 53 38,82 2057,50 
Zaman Yönetimi Erkek  28 38,64 1082,00 676.00 .506 

Kadın 53 42,25 2239,00 
Davranış Yönetimi Erkek  28 46,23 1294,50 595.500 .144 

Kadın 53 38,24 2026,50 
İlişki Yönetimi Erkek  28 42,48 1189,50 700.500 .659 

Kadın 53 40,22 2131,50 
 
Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin 

son test cinsiyet değişkenine hiçbir boyutta anlamlı fark göstermediği görülmektedir 

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin son testte bölüm ve not 

ortalaması değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan Kruskall Wallis testi 

sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Bölüm ve Not ortalaması Değişkenlerine Göre Yapılan Kruskall Wallis Test 

Sonuçları (Son test) 

Faktör Değişken Grup N Sıra ortalaması sd X2 p 
Fiziksel Düzenin 
Yönetimi 

Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 43,50 

3 

2.089 .554 
Edebiyat 38 44,11 
Tarih+Coğrafya 24 40,35 
Diğer 10 32,35 

Öğretimin yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 53,75 

3 

5.079 .166 
Edebiyat 38 43,58 
Tarih+Coğrafya 24 35,38 
Diğer 10 36,05 

Zaman Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 52,70 

3 

3.100 .376 
Edebiyat 38 38,37 
Tarih+Coğrafya 24 40,71 
Diğer 10 44,10 

Davranış Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 31,85 

3 

2.574 .462 
Edebiyat 38 42,51 
Tarih+Coğrafya 24 41,04 
Diğer 10 48,40 

İlişki Yönetimi Bölüm Felsefe+Sosyoloji 10 53,10 

3 

4.333 .228 
Edebiyat 38 43,20 
Tarih+Coğrafya 24 36,71 
Diğer 10 34,95 

Fiziksel Düzenin 
Yönetimi 

Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 38,90 

3 

.451 .929 
2.50 – 2.99 13 35,27 
3.00 – 3.49 40 39,90 
3.50 – 4.00 19 39,68 

Öğretimin yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 37,00 

3 

.283 .963 
2.50 – 2.99 13 38,38 
3.00 – 3.49 40 38,36 
3.50 – 4.00 19 41,29 

Zaman Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 32,40 

3 

3.620 .306 
2.50 – 2.99 13 29,81 
3.00 – 3.49 40 40,98 
3.50 – 4.00 19 42,87 

Davranış Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 38,60 

3 

1.018 .797 
2.50 – 2.99 13 33,38 
3.00 – 3.49 40 40,34 
3.50 – 4.00 19 40,13 

İlişki Yönetimi Not Ortalaması 2.00 – 2.49 5 37,40 

3 

.888 .828 
2.50 – 2.99 13 35,00 
3.00 – 3.49 40 38,89 
3.50 – 4.00 19 42,39 

 
Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin 

sontest puanlarının bölüm ve not ortalaması değişkenlerine hiçbir boyutta anlamlı fark göstermediği 

görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulaması 

dersi öncesi ve sonrasına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan t-testi analizi sonuçları 

aşağıda Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Sınıf yönetimi yeterlikleri ölçeğinin öntest-son test puanlarının t-testi sonucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’deki analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi 

öncesi ve sonrasında sınıf yönetimi yeterliklerinin davranış yönetimi [t(81)= 2.03; p<.05] ve ilişki 

yönetimi [t(81)= 7.25; p<.05] boyutlarında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Buna göre öğretmen 

adayları öğretmenlik uygulaması dersi sonrası kendilerini davranış yönetimi ve ilişki yönetimi 

boyutlarında daha yetersiz görmektedir. Davranış yönetimi boyutuna ilişkin etki büyüklüğü, 0.048, 

ilişki yönetimi boyutuna ilişkin etki büyüklüğü  0.39 olarak hesaplanmıştır. Buna göre öğretmen 

adaylarının davranış yönetimi yeterliğindeki değişkenliğin % 4,8’i ve ilişki yönetimi yeterliğindeki 

değişkenliğin %39’u öğretmenlik uygulaması dersi ile açıklanmaktadır. Başka bir deyişle öğretmenlik 

uygulaması dersi davranış yönetimi yeterliklerinde orta derecede, ilişki yönetimi yeterliklerinde ise 

büyük bir etkiye sahiptir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlik algıları davranış 

yönetimi boyutu dışındaki tüm boyutlarda yüksek düzeyde olduğu, davranış yönetimi boyutunda ise 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgu alanyazındaki diğer çalışmalarla paralellik 

göstermektedir. Kınay, Elçiçek ve Oral (2015) çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmış,  Demirtaş da 

(2012) çalışmasında öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerinin yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin davranış yönetimi boyutunda kendilerini orta 

düzeyde yeterli görmektedir. Ölçekte davranış yönetimi boyutunda yer alan maddeler incelendiğinde 

maddelerin genelde istenmeyen davranışları önlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu durum 

öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının istenmeyen davranışların önlenmesi konusunda sıkıntı 

yaşadığı şeklinde yorumlanabilir. Çünkü davranış yönetimi öncelikli olarak sınıfta ortaya çıkan 

istenmeyen davranışların önlenmesini içerir (Johansen, Little and Akin-Little, 2011).  

Boyut Kategoriler N  Ss Sd T P 

Fiziksel Düzenin 
yönetimi 

Öntest 82 
20,82 3,03 

81 .565 .574 

Son test 82 
20,5 3,01 

Öğretimin 
Yönetimi 

Öntest 82 
28,53 4,75 

81 .044 .965 

Son test 82 
28,51 3,86 

Zaman yönetimi  Öntest 82 
11,98 2,00 

81 .123 .902 

Son test 82 
11,97 1,98 

Davranış 
Yönetimi 

Öntest 82 
17,13 6,2 

81 2.034 .045 

Son test 82 
15,64 5,09 

İlişki Yönetimi Öntest 82 37.25 
5,37 

81 7.258 .000 

Son test 82 33.15 4.76 

X
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Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç yapılan ilk uygulamada öğretmen adaylarının sınıf 

yönetimine ilişkin görüşlerinin bölüm ve not ortalaması değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermezken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermesidir. Buna göre erkek öğretmen 

adayları yapılan ilk uygulamada davranış yönetimi boyutunda kendilerini daha yeterli görmektedir. 

Ancak yapılan son uygulamada sınıf yönetiminin hiçbir boyutunda değişkenlere göre anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. Ekici (2008) de yaptığı çalışmada sınıf yönetimi öz yeterlik algısının akademik başarı 

durumuna ve cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediğini bulmuştur.  

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşlerinin öğretmenlik uygulaması 

dersi öncesi ve sonrasına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan analiz sonucuna göre 

öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersi sonrasında davranış yönetimi ve ilişki yönetimi 

boyutlarında kendilerini daha yetersiz görmeye başlamıştır. Hesaplanan etki büyüklüğüne göre ise 

öğretmenlik uygulaması dersi davranış yönetimi yeterliklerinde orta derecede, ilişki yönetimi 

yeterliklerinde ise büyük bir etkiye sahiptir. Başka bir deyişle öğretmen adaylarının yetersiz olduğu 

alanları fark etmede okul uygulaması dersi bir etkiye sahiptir. Bu durum öğretmen adaylarının okullara 

gidip derslere girmeden önce kendilerini yeterli görürken, okullarda öğrenciyle ve öğrenci 

davranışlarıyla yüzleştiğinde gerçeğin farkına vardığı şeklinde yorumlanabilir. Karadüz, Eser, Şahin 

ve İlbay’da (2009) sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği son sınıf öğrencileriyle yaptıkları 

çalışmada öğretmenlik uygulaması dersi öncesi ile sonrası arasında sınıf yönetimi ile ilgili 

görüşlerinde anlamlı fark olduğunu bulmuşlardır. Buna göre öğrenciler öğretmenlik uygulaması dersi 

sonrasında demokratik bir öğrenme ortamı sağlamada, öğrencileri derse güdülemede ve dersteki 

kesinti ve engellere karşı uygun önlemler almada kendilerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Adaylar, öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde okuldaki danışman öğretmen ile birlikte 

derse girmekte ancak fiziksel ortam, öğretimin planlanması ve derste zamanı etkin kullanma gibi 

konularda direkt söz sahibi değildir. Ancak, adaylar öğrenciyle iletişim içinde ve öğrencinin her türlü 

davranışıyla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, adaylar,  arasında sınıf yönetiminin fiziksel 

ortamın yönetimi, öğretimin yönetimi ve zaman yönetimi boyutlarında her iki uygulamada da 

kendilerini yeterli görürken, sürecin direkt içerisinde yer aldıkları davranış yönetimi ve ilişki yönetimi 

boyutunda daha yetersiz olduklarını fark etmiş olabilirler. Çünkü sınıfta istenmeyen davranışları 

önlemeye çalışırken aynı zamanda adil ve olumlu bir sınıf iklimi yaratmak, öğrencileri derse 

güdülemek ve öğrenciye model olmak oldukça zordur.  

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlı öğretmen adaylarının 

sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin görüşleri incelenmiş ve bu görüşlerin öğretmenlik uygulaması dersi 

öncesi ve sonrasında nasıl değiştiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre 

öğretmenlik uygulaması dersi adayların özellikle davranış ve ilişki yönetimi yeterliklerini fark etmede 

önemli bir etkiye sahiptir.  
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ÖZET 

Dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmek için her alanda başarılı ve üretken bir şekilde çalışacak 
nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu nitelikli insan gücü de eğitimle sağlanabilir. Öğretmenlerin tutumları 
onların mesleği algılayış biçimini yansıtmaktadır. Tutumlar öğretmenlerin duygu, düşünce ve davranışlarını 
etkilemektedir. Öğretmenler mesleklerine yönelik olumlu tutuma sahip olurlarsa görevlerini yerine getirirken 
daha fazla özen gösterip öğrencilerine karşı daha olumlu yaklaşırlar. İş doyumu bireyin mesleğinden hoşnutluk 
duyması ve haz alması ile kendini gösterir.İş doyumu kişilerin işlerinde mutlu, başarılı ve üretken olmalarını 
sağlar.  

Bu araştırmada, ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları ile iş doyumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çeşitli bireysel özelliklere ve demografik değişkenlere 
bağlı olarak öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile iş doyumları arasındaki farklılıklar 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmış, veri elde etmek için 
ise anket tekniği uygulanmıştır.  Araştırmada öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeyine ilişkin veriler elde 
etmek amacıyla veri toplama aracı olarak, Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Karşı 
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin iş doyum düzeyine ilişkin veriler elde etmek amacıyla ise Gençer 
(2002) tarafından yapılan yüksek lisans tezi için geliştirdiği “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
olarak görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiştir ve örnekleme 
300 kişi dahil edilmiştir.  

Araştırma sonucu incelendiğinde öğretmenlerin genel mesleki tutum düzeylerinin olumlu olduğu 
görülmektedir. Çalışmadaki değişkenlere göre bir inceleme yapıldığında ise kadın öğretmenlerin mesleklerine 
yönelik tutumları erkek öğretmenlere göre daha olumlu bulunmuştur. Mesleki tutum düzeyleri branşlara göre 
kıyaslandığında sınıf öğretmenlerinin mesleki tutumları, branş öğretmenlerinin tutumlarından daha olumlu 
bulunmuştur. Lisede görev yapan öğretmenlerin mesleki tutumlarının diğer kademelerde çalışan öğretmenlere 
göre daha düşük düzeyde olduğu görülürken çocukluk hayali öğretmenlik olanların mesleklerine yönelik tutum 
düzeylerinin olmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İncelenen diğer değişkenler açısından 
öğretmenlerin tutum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin İş doyumu düzeyleri 
ise orta düzeyde bulunmuştur. İş doyumu düzeyi branşa, çalıştıkları eğitim kademesine, öğretmenliğin çocukluk 
hayali olup olmamasına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Diğer değişkenler açısından bakıldığında ise 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Mesleki tutum ve iş doyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında ikisi arasında 
orta düzeyde güçlü bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

 

GİRİŞ 

Dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmek için her alanda başarılı ve üretken bir şekilde 

çalışacak nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu nitelikli insan gücü de eğitimle sağlanabilir. Burada 

öğretmenlerin rolü ön plana çıkmaktadır. Öğretmen, öğretim hizmeti yapan, öğrenciyi geleceğe 
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hazırlayan, öğretilen bilginin istendik yönde kullanılıp hayata geçirilmesini sağlayan ve sadece 

öğretimde değil her konuda öğrenciye rehber olan kişidir (Yağmur, 2005). Öğretmenlik bilgi, beceri 

gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmekle birlikte tutum ve davranış gibi duyuşsal alan yeterlilikleri 

de gerektiren bir meslektir (Çeliköz ve Çetin, 2004). Araştırma sonuçları göstermektedir ki öğrenciler, 

öğretmenin tutum ve davranışlarından da etkilenmektedir (Varış, 1988). Öğretmenlerin sahip oldukları 

olumlu ya da olumsuz tutumları sadece onların hayatını değil onların dışındakilerin de hayatını 

etkilemektedir (Fındıkçı, 1991). Öğretmenlerin mesleğine yönelik tutumu onun davranışlarının 

belirleyicisidir ve öğrenciler için çok önemlidir (Çetin, 2003). 

Tutum, psikolojik değişkenler gibi doğrudan gözlenemeyen ancak gözlenen bazı davranışsal 

göstergelerle olduğu varsayılan bir değişkendir (Erkuş, 2003; Morgan, 1998). Tutum doğrudan 

gözlenemeyen bir kavramdır (Ülgen, 1997). Davranıştan önce gelir ve davranışlarımıza rehberlik eder 

(Arkonaç, 2001). Öğretmenlerin mesleğine yönelik tutumları ne kadar olumluysa kendilerinin 

mesleğini icra etmeye yönelik olumlu düşünceleri de o oranda artacak ve bu sayede öğrencilere 

verdikleri eğitimin kalitesi de artmış olacaktır. 

Örgütler için örgütün amaçları çok önemli görülmektedir. Bu amacı gerçekleştirecek en 

önemli unsur ise insandır. Bu bağlamda örgütteki iş görenlerin iş doyumu çok büyük önem 

taşımaktadır (Kaya, 2007). İş doyumu kavramı her geçen gün insan hayatında etkinliğini giderek 

artırmakta ve örgüt yaşamının bir parçası haline gelmektedir (Bozca, 2015). İş doyumu bireylerin işte 

karşılaştıkları durumların, beklentilerini karşılandığı oranda geliştirilen bir duygudur. İş doyumu bir 

kişinin işini ya da işle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici veya olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir 

durum olarak görmesidir (Çetinkanat, 2000). İş doyumu, işin nitelikleriyle iş görenlerin istekleri 

birbirine uyduğunda gerçekleşmektedir (Ersoy, 2007). Çalışanların iş doyumlarını kişilerin kendi iç 

yaşantılarından çok örgüt çevresi etkilemektedir (Yelboğa, 2012). Dolayısıyla örgütler bireylerin 

işlerini sadece ekonomik amaçlarla yaptığını düşünerek bu yönde ödüller vermek yerine biraz da 

bireylerin iş doyum düzeyleri ile ilgili çalışmalar yapıp iş koşullarını bu yönde düzenlemelidirler 

(Bozca, 2015). 

İş doyumu tüm meslekler için önemli olduğu kadar, eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde 

en stratejik öğe olarak kabul edilen öğretmenler için de çok önemli ve gereklidir.  

Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumlarının olumlu olması iş doyumu üzerinde de önemli 

bir etkiye sahiptir. Öğretmen mesleğine yönelik olumlu bir tutum takındıysa iş doyumu artacak, iş 

doyumu arttıkça da öğrenciler için sergilediği eğitim-öğretim etkinliklerinde gösterdiği performans üst 

düzeye çıkacak, dolayısıyla bu hem öğretmenin mesleğinde mutlu olmasına yol açacak hem de 

öğrencinin üst düzey verim elde etmesi sağlanmış olacaktır. Yapılan bir çok araştırma öğretmenlerin 
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mesleklerine ilişkin tutumlarının olumlu olması ile iş doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu araştırmada öğretmenlerin mesleki tutumları ile iş doyumları arasındaki ilişki ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada öncelikle öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

ve iş doyum düzeyleri ortaya konulmuştur. Daha sonra öğretmenlerin görüşlerinin çeşitli demografik 

değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmuştur. Son olarak da 

mesleki tutum ile işdoyumunun birbirini anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığı ortaya 

konulmuştur. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları ve iş doyumları arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenlerle incelemek amacıyla betimsel 

nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelinde iki veya daha çok sayıdaki 

değişken arasındaki değişimin varlığını ve/ya değişim derecesini belirlemek amaçlanmaktadır 

(Karasar, 2011).  

Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan 493 öğretmen oluşturmaktadır. Gelibolu’da görev yapan 

ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Araştırmalar çoğunlukla 

örneklem grubu üzerinde yapılır ve alınan sonuçlar ilgili evrene genellenir. Bu çalışmada örneklem 

alma yoluna gidilmeyip evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Anketler Gelibolu’daki okullara dağıtılmış ve 

300 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak, sonuçları etkileyeceği 

düşünülen cinsiyet, yaş, çalışmakta olduğu eğitim kademesi ve kişinin hayalindeki meslek olup 

olmaması değişkenleri kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, Çetin (2006) tarafından geliştirilen 

“Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği” ile öğretmenlerin iş doyumlarını ölçmek amacıyla 

Gençer (2002) tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki ölçek de beşli likert 

tipi ölçektir. Ölçeklerin güvenirliğini belirlemek üzere Cronbach Alpha yöntemi kullanılarak ölçekte 

yer alan maddelerin tutarlılığı incelenmiştir. “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği”nin 

Cronbach Alpha güvenirliği α= 0,946 olarak, “İş Doyumu Ölçeği”nin Cronbach Alpha güvenirliği ise 

α= 0,844 bulunmuştur. 

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri için SPSS (21.0) ( Statistical Packace for the 

Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde öğretmenlerin 

görüşlerinin demografik değişkenler açısından farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek için 

“bağımsız gruplar için t testi”, ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal 
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Wallis testi,  farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını bulmak için yapılan Mann-Whitney 

U testi ile post-hoc test tekniklerinden Dunnet ve Tukey testi, araştırılmak istenen değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulmak için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma alt problemlerine ilişkin bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer 

almaktadır. 

3.1. Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Tutumları ve İşdoyumu Düzeylerine İlişkin 

Bulgular 

Öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumu ile işdoyumu algı düzeyleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 1: Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Tutumları ve İşdoyumu Düzeyleri 

DEĞİŞ KEN N  ss 
Mesleğe Yönelik Tutum 300 3,99 0,60 
İşdoyumu 300 3,22 0,54 

 
Tablo  1 incelendiğinde öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeyi ortalama (

X  = 3,99) olarak hesaplanmıştır. Bu durum öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Öğretmenlik mesleği özveri ve sabır gerektiren, onurlu 

bir meslektir. Bu nedenle öğretmenlerin çoğunluğu mesleğe yönelik tutumla ilgili ifadelere yüksek 

düzeyde katılım göstermişlerdir. Öğretmenlerin iş doyumu algılarının ise ( X  = 3,22) ortalama puan 

ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmenler çeşitli nedenlerle işlerinde kısmen de olsa 

doyumsuzluk yaşadıklarını ortaya koymuşlardır.  

3.2. Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşma düzeylerinin incelendiği tablo 

2 aşağıda verilmiştir.  

Tablo 2: Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi 

 Cinsiyet N  s.s. sd t p 

Mesleki Tutum Kadın  223 4,07 ,545 298 4,12 ,000* Erkek 77 3,72 ,684 

İşdoyumu Kadın  223 3,25 ,550 298 1,832 ,068 Erkek 77 3,12 ,512 
* ρ< 0,05 

X
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Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve işdoyumu düzeylerinin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla ilişkisiz 

örneklemler için t testi yapılmıştır. Buna göre kadın öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları ile erkek öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t(111,1)= 4,12, ρ= ,000). Kadın öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları erkek 

öğretmenlere göre daha olumlu bulunmuştur. Cinsiyet değişkeninin mesleki tutum üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı çıkması, kadınların kendileri için ideal bir meslek olarak öğretmenliği 

görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlik mesleğinin bir kadın mesleği olarak görüldüğüne 

dair yaygın bir görüş vardır. 

İşdoyumu değişkeni açısından ise kadın öğretmenlerin iş doyumları ile erkek öğretmenlerin iş 

doyumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (t(298) = 1,832, ρ= ,068). Yapılan 

farklı araştırmalarda da Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman (2004), Karaköse ve Kocabaş (2006), Gencay 

(2007), Çiftçili (2007) ve Öztabak (2002) öğretmenlerin iş doyumlarının cinsiyet değişkeni açısından 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

3.3. Öğretmen Görüşlerinin Yaş  Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Yaş değişkeni açısından öğretmen görüşlerinin farklılaşma düzeylerini ortaya koymak için 

ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır ve sonuçlar tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmen Görüşlerinin Yaş Değişkeni Açısından İncelenmesi 

Değişken  Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F ρ Anlamlı Fark 

Mesleki Tutum 
Gruplar Arası 1,011 4 ,253  

,691 
 

,599 
 
- Gruplar İçi 107,996 295 ,366 

Toplam 109,007 299  

İşdoyumu 
Gruplar Arası 2,467 4 ,617 

2,121 ,078 - Gruplar İçi 85,790 295 ,291 
Toplam 88,258 299  

 
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile yaşları arasında fark olup 

olmadığını görmek için yapılan ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçlarının yer aldığı yukarıdaki tabloya göre öğretmenlerin mesleki tutum düzeylerinde yaşa göre 

anlamlı bir farklılık görülmediği ortaya çıkmıştır [F(4-295)=,691; ρ>0,05]. Burada yaş değişkeni mesleki 

tutum üzerinde önemli bir değişken olarak değerlendirilmemiştir. Bu durumda yaşın öğretmenlerin 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.  

Öğretmenlerin yaşları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerinde fark yaratacak bir etkiye 

sahip değildir. 
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İş doyumu açısından yaş değişkeninin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

bakıldığında yine anlamlı bir farklılık görülmemiştir [F(4-295)= 2,121; ρ>0,05]. Burada yaş değişkeni iş 

doyumu üzerinde önemli bir değişken olarak değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada yaşın öğretmenlerin 

iş doyumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Duman (2006)’ın “Ortaöğretim 

Kurumlarında Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerinin İş Tatmini” adlı çalışmasında öğretmenlerin iş 

doyumunun yaş değişkeni açısından anlamlı olmadığını göstermesi bu araştırmayı destekler 

niteliktedir. Karahan (2006) tarafından yapılan “İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Öz 

Algılamaları ve Mesleki Doyumlarının İncelenmesi” adlı araştırmasında da iş doyumu düzeyi ile yaş 

arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

3.4. Öğretmen Görüşlerinin Çalışmakta Oldukları Eğitim Kademesi Değişkeni 

Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin görüşlerinin çalışmakta oldukları eğitim kademesi değişkeni açısından 

farklılaşıp farklılıaşmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır ve sonuçlar tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Öğretmen Görüşlerinin Çalışılan Eğitim Kademesi Değişkeni Açısından İncelenmesi 

Değişken  Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F ρ Anlamlı Fark 

Mesleki Tutum 
Gruplar Arası 5,076 2 2,538  

7,253 
 

,001 
1-3 

 
2-3 

Gruplar İçi 103,931 297 ,350 
Toplam 109,007 299  

İşdoyumu 
Gruplar Arası 7,196 2 3,598 

13,182 ,000 
1-3 

 
2-3 

Gruplar İçi 81,062 297 ,273 
Toplam 88,258 299  

 
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çalışmakta oldukları eğitim 

kademesi açısından farklılık gösterip göstermediğini görmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Öğretmenlerin mesleki tutum düzeylerinde, çalıştığı eğitim kademesine göre anlamlı bir 

farklılık görülmüştür [F(2-297)= 7,253; ρ<0,05]. Farklılığın kaynağını ortaya koymak üzere yapılan 

Dunnet testine göre ilkokulda görev yapan öğretmenlerin görüşleri ile lisede görev yapan 

öğretmenlerin görüşleri arasında ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin görüşleri ile lisede görev 

yapan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Lisede çalışan 

öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları diğer eğitim kademelerinde çalışan öğretmenlere göre 

daha düşüktür. Bu durum öğrencilerin yaşlarının büyük olması neticesinde derse hâkim olmanın 

zorlaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Korkmaz (2009)’ın çalışmasında da I. kademede görev yapan 

öğretmenlerin “Mesleğe Karşı Tutum”, “Öğrenci ve Öğrenmeye Karşı Tutum” ve “Öğretmen 

Tutumu” boyutlarındaki tutum puanları diğer kademelere kıyasla daha olumlu bulunmuştur. 
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İş doyumu açısından bakıldığında da öğretmenlerin görüşleri görev yapılan eğitim kademesi 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir [F(2-297)= 13,182; ρ<0,05]. Yapılan Dunnet 

testine göre anlamlı farklılık mesleki tutum değişkeninde olduğu gibi ilkokul - lise ile ortaokul - lise 

öğretmenlerinin görüşleri arasındadır. Lisede çalışan öğretmenlerin iş doyumları diğer kademelerde 

çalışan öğretmenlere göre daha düşüktür. Benzer şekilde Kumaş ve Deniz (2010)’in araştırmasında da 

ilköğretim birinci ve ikinci kademede görev yapan öğretmenlerin iş doyumları liselerde çalışan öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu sonuçtan 

yola çıkarak farklı lise türlerinde görev yapan öğretmenlerin iş doyumlarının ilköğretimde çalışan öğretmenlere kıyasla daha düşük olduğu söy lenebilir. 

Yaşlarının büyüklüğü nedeniyle öğrencilerin kontrol altına alınmasında yaşanan zorluklar ve öğretmenlerin, 

öğrencileri iy i bir üniversiteye yerleştirme hususunda sağlayacakları başarıya ilişkin algıları, sonucun bu şekilde çıkmasında etkili olmuş olabilir.  

3.5. Öğretmen Görüşlerinin Öğretmenliğin Hayalindeki Meslek Olup Olmaması 

Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmenler görüşlerinin öğretmenliğin hayalindeki meslek olup olmaması değişkeni 

açısından farklılaşıp farklılıaşmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmıştır 

ve sonuçlar tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Öğretmen Görüşlerinin Hayalindeki Meslek Olup Olmaması Değişkeni Açısından 

İncelenmesi 

 Cinsiyet N  s.s. sd t p 

Mesleki Tutum Evet  145 4,23 ,552 296,9 7,506 ,000* Hayır 155 3,75 ,556 

İşdoyumu Evet  145 3,36 ,576 278,2 4,776 ,000* Hayır 155 3,07 ,470 
* ρ< 0,05 

Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmenliğin hayalindeki meslek 

olup olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını ortaya koymak amacıyla 

ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmıştır. Öğretmenliğin hayalindeki meslek olduğunu belirten 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenliğin hayalindeki meslek 

olmadığını belirten öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (t(296,9)= 7,506, ρ= ,000). 

Öğretmenliğin hayalindeki meslek olduğunu belirten öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları 

diğerlerine göre daha olumludur. Sonucun böyle çıkması normaldir. Çoğu insan hayallerinin peşinden 

gitmek ister. Kendi özelliklerini bulduğu mesleği seçmek ister. Bu nedenle kişi kendinde öğretmenlik 

mesleğinin vasıflarını görüyorsa, öğretmenlik yapmaktan mutlu olacağını düşünüyorsa, çocukları 

seviyorsa öğretmenlik mesleğini yaparken birçok zorlukla da karşılaşsa yine de mesleğine karşı 

olumlu tutum içinde olacaktır.   

İşdoyumu açısından da benzer bir bulgu söz konusudur.  Öğretmenliğin hayalindeki meslek 

olduğunu belirten öğretmenlerin işdoyumları ile öğretmenliğin hayalindeki meslek olmadığını belirten 
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öğretmenlerin işdoyumları arasında anlamlı bir fark vardır (t(278,2)= 4,776, ρ= ,000). Anlamlı farklılık 

mesleki tutum değişkeninde olduğu gibi yine öğretmenliğin hayalindeki meslek olduğunu belirten 

öğretmenlerin lehinedir. Kumaş ve Deniz (2010)’in öğretmenlerin iş doyumlarını öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme durumlarına göre 

incelediği çalışmasında mesleğini isteyerek seçen öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gençay  (2007)’ın beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarını 

incelediği çalışmasında da mesleğini tekrar seçeceklerini belirten öğretmenlerin iş doyumlarının anlamlı seviyede daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3.6. Mesleki Tutum ve İşdoyumu İlişkisine Yönelik Bulgular 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile iş doyumları arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını, istatistiksel olarak test etmek için basit korelasyon tekniklerinden Pearson 

Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır ve sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle İş Doyumları 

Arasındaki İlişki 

 Mesleki Tutum İş Doyumu 
Mesleki Tutum   Pearson Correlation 
                             Sig. (2-tailed) 
                             N 

 1 
 
300 

,595** 
,000 
300 

İş Doyumu          Pearson Correlation 
                             Sig. (2-tailed) 
                             N 

,595** 
,000 
300 

 1 
 
300 

** ρ> 0,01 

Tablo 6’ya bakıldığında öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumları ile iş doyumu düzeyleri 

arasında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir (Pearson’s r= ,558, ρ<0,01, r²= 0,31). İki değişken 

arasında orta düzeyde güçlü bir korelasyon vardır. İki değişken arasındaki ilişki istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişkidir. Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip öğretmenlerin iş doyumu 

yüksektir. Bu bulguyu şu şekilde ifade edersek; öğretmenlerin mesleki tutumları arttığında iş 

doyumları, iş doyumları arttığında da mesleğe yönelik tutumları artış göstermektedir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu, 

işdoyumu düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine değer verdiklerini, öğretmenlik mesleğinde başarılı olacaklarına inanıp bu doğrultuda 

çalışmalar yaptıklarını ve öğretmenlik mesleğini gönülden sevdiklerini gösterir. Öğretmenlerin 

meslekî davranışlarının en güçlü belirleyicilerinden biri öğretmenlerin mesleğine yönelik tutumlarıdır. 

Mesleğini olumlu algılayan öğretmen, öğrencilerine bu olumlu durumu yansıtıp onların şevkle 

öğrenmesine destek olacaktır. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu olumlu olan öğretmenin; 

görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, öğrencilere karşı daha olumlu davranışlar sergilemesi, alanına 

ilişkin çeşitli araştırmalar yapması ve yenilikleri öğrenme ortamına kolayca aktarması beklenir. 

Olumlu tutuma sahip olan öğretmenlerin aynı zamanda öğrencilerini daha iyi motive etmeleri ve onları 
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daha iyi yönlendirmeleri beklenir. Bu araştırmada öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının olumlu çıkması gelecek adına sevindiricidir.  

Öğretmenlerimizin olumlu tutumlara sahip olabilmelerinin sağlanması, yetiştirilecek 

öğrenciler açısından da önemlidir. Bu açıdan öğretmenlerin mesleklerine karşı olumlu tutum içerisinde 

olmalarını sağlayacak bir takım düzenlemelerin ve bir takım etkinliklerin yapılması gerekmektedir. 

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikli öğretmenler yetiştirmek için eğitim-öğretim programlarının gözden 

geçirilip güncellenmesi ve yeni çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. Yine öğretmenlere yönelik 

olarak rehberlik merkezleri tarafından koruyucu ve önleyici çalışmalar düzenlenmeli, buna yönelik 

seminer ve çalışma grupları oluşturulmalıdır. 

Çalışmanın sonuçları açısından bakıldığında mesleklerine karşı olumlu bir tutuma sahip olan 

öğretmenlerin işdoyumu düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenler yapmış 

oldukları mesleği değerli görmekle birlikte yeterince doyum sağlayamadıklarını ortaya koymuşlardır. 

İşdoyumu bireylerin çalışma esnasında karşılaştıkları durumların, beklentilerini karşılandığı oranda 

geliştirilen bir duygu olduğundan öğretmenlerin çalışma ortamlarını onların işten doyum 

sağlayacakları şekilde düzenlemenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerin 

çalıştıkları ortamların onların da görüşleri ve istekleri doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. 

Çalışma sonuçları lisede görev yapan öğretmenlerin mesleki tutumlarının ve işdoyumu 

düzeylerinin diğer kademelerde görev yapan öğretmenlere göre daha düşük olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu sonuç dikkate alınması gereken bir durumdur. Lise öğretmenleri üzerinde daha 

kapsamlı araştırmalar yapılarak mesleki tutum ve işdoyumu düzeylerini etkileyen etmenler ortaya 

konulmalıdır. Lise öğrencileri bir sınav maratonu içerisinde olduklarından, öğretmenlere bakış açıları 

biraz daha farklılaşabilmektedir. Öğretmenleri ile olan bağlılıkları ilkokul ve ortaokul düzeyinde 

olduğu gibi gerçekleşmemektedir. Bu durumun da öğretmenlere yansıdığı düşünülmektedir.  

Hayalindeki meslek olarak öğretmenliği tercih eden öğretmenlerin gerek mesleğe yönelik 

tutumlarının gerekse de işdoyumu algı düzeylerinin yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 

öğretmenlik mesleğinin bir gönül işi olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bunu 

gerçekleştirebilmek için ilköğretimden itibaren rehberlik faaliyetlerinin iyi bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de bu 

mesleği isteyerek tercih edenlerle istemeden bu mesleği yapmak durumunda olanlar arasında gerek 

mesleğe ilişkin tutum gerekse de işdoyumu açısından farklılıkların olması beklenen ve istenen bir 

durumdur. Dolayısıyla toplumun geleceğine yön vermesi beklenen öğretmenlerde bu kritere dikkat 

edilmesi ve buna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Eğitim fakültelerine 

girişte bir kişilik testi ve gerekli düzenlemeler yapılarak bir mülakat gerçekleştirilebilir. Böylelikle 

mesleği isteyerek gelenler ve mesleği gerçekleştirebilecekler daha iyi analiz edilebilir. 
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ÖZET 

Çağdaş yönetim anlayışı, örgütlerin insan kaynağını en etkin biçimde kullanmasını zorunlu kılmaktadır. 
İnsan, örgüt için hem bir kaynak hem de kaynakları bizzat yöneten unsurdur. Yönetim anlayışındaki değişiklikler 
ve giderek güçlenen bireyi ve onun özelliklerini temel alan düşüncelere ilaveten, örgütsel davranış alanındaki 
yeni araştırmalar, örgüt verimliliği ve etkinliği için organizasyonların temel güç kaynağı olan çalışan bireylere 
yönelik yeni bakış açıları ortaya çıkarmıştır. Artık, çalışanların sadece zihinsel kapasitelerinin, bilgi ve 
becerilerinin üst düzeyde olmalarının yeterli olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. En önemlisi de, çalışanların 
duygularının da, bilgi, beceri ve kabiliyetleri kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Duyguların iş yerinin dışında 
tutulduğu ve rasyonel düşüncenin duyguların üstünde olduğu düşüncesi, örgütlerin sahip olduğu yeni bakış 
açılarıyla birlikte giderek önemini kaybetmiştir. Özellikle insan unsurunun ön planda olduğu işlerde duyguların 
yoğunluğu daha da fazla hissedilmektedir. Bireylerin yaşamlarında duyguların önemli bir yeri vardır. Duygular, 
bireylerin kararlarını vermelerinde, faaliyetlerini belirlemelerinde yardımcı olmakta ve bireylerin gelecekteki 
davranışlarının biçimlendirilmesinde belirleyici olmaktadır. Duygular, örgütsel yaşamın ve yönetimin ayrılmaz 
parçasıdırlar ve örgütsel kararları etkilemektedir. Özellikle eğitim örgütlerinde, örgüt üyelerinin birbirleriyle 
iletişim ve etkileşiminin ve bu ilişkilerin algılanmasının daha yoğun olduğu düşünüldüğünde, duyguların önemi 
bir kat daha artmaktadır. Kendi duygularını tanıyan ve yönetebilen, başkalarının duygularına, istek ve 
ihtiyaçlarına duyarlı olan yöneticiler ve çalışanlar, işyerlerinde güvene dayalı kişilerarası ilişkiler 
kurabilmektedirler; bu doğrultuda fikirlerini açık ve doğrudan dile getirmekte, hem kendilerini hem de birlikte 
çalıştıkları kişileri istenilen sonuca yönelik olarak rahat bir biçimde harekete geçirebilmekte, zor şartlar altında 
olumlu düşünme tarzını koruyarak motivasyonun yüksek olmasını sağlamakta ve çatışmaları, olumlu atmosferi 
koruyarak, çözüme yönelik olarak sonuçlandırmaktadırlar. Araştırmalar yöneticilerin duygu yönetimi 
uygulamalarının hem örgütsel hem de bireysel performansı etkilediği görüşünü desteklemektedir. Bu 
araştırmanın amacı, okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını çeşitli değişkenler açısından ortaya 
koymaktır. Tarama modelinde ele alınan araştırmanın evrenini Çanakkale il sınırlarında farklı eğitim 
kademelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul 
müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını belirlemeye yönelik anket oluşturulmuş ve öğretmenlerin 
görüşlerine sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri cinsiyet değişkeni açısından 
herhangi bir anlamlı farklılık göstermezken yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. 51 yıl 
ve üstü yaşta olan öğretmenler okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını daha olumlu 
değerlendirmişlerdir. Benzer bir durum meslekteki hizmet süresi değişkeni açısından da söz konusudur. 25 yıl 
üstü hizmet yılına sahip öğretmenler okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını daha olumlu 
değerlendirmişlerdir. Görev yapılan eğitim kademesi, yöneticilik deneyimi ve branş değişkenleri açısından da 
öğretmenlerin görüşlerinin farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, Duygular, Duygu Yönetimi 
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GİRİŞ 

İnsanoğlunun varoluşundan beri hayatta kalmasında duyguların önemli bir yeri vardır. 

Duygular, insanların kararlarını vermelerinde, önceliklerini belirlemelerinde yardımcı olmakta ve 

insanın gelecekteki davranışlarının biçimlendirilmesine yardımcı olmaktadır (Kervancı, 2008). Birey 

kendisini duygulardan soyutlayamaz; fakat geliştireceği yeteneklerle duygularını yöneterek yaşadığı 

duyguların amaçlarına hizmet etmesini sağlayabilir (Akın, 2004; Kervancı, 2008). Duygular, 

davranışları pek çok şekilde etkileyebildiğinden örgütteki davranışları anlamak açısından önemlidir 

(Özkalp ve Cengiz, 2003). Duygusal yaşamlar meydana geldikleri çevreden bağımsız değildir (Rafaeli 

ve Worline, 2001). Özellikle günümüz toplumlarında en güçlü duygusal ortamlardan birisi de 

insanların katıldıkları çalışma ortamlarıdır (Seçer, 2005).  

Uzun yıllardan beri çalışma ortamı ile ilgili araştırmalarda örgütlere rasyonel bakış açısına 

yönelik çalışmaların hâkim olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise örgütlerin aşırı 

derecede rasyonel olan modeli sorgulanmaya başlamış ve işyerindeki duygu araştırmaları gelişmeye 

başlamıştır (Ashkanasy, Zerbe ve Härtel, 2002; Fineman, 2000; Payne ve Cooper, 2001). Örgütsel 

süreçlerin önemli bir parçası olarak duyguların keşfedilmesi oldukça yenidir. Bu konuda yapılan 

araştırmalar öncelikle duyguların örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetilmesi ve bireyler için gerekli 

olan örgütsel duygu kurallarının tanımlanması şeklinde ortaya çıkmıştır (Scherer ve Tran, 2001). 

Örgütlerde duygu yönetimi sadece bireysel bir konu olmanın ötesinde aynı zamanda örgütün duygusal 

ikliminin yönetimini de kapsamaktadır (Çoruk, 2012). 

“Duygusal alanlar” olarak örgütler duygusal enerji ile harekete geçen, hem çatışmayı harekete 

geçiren hem de örgüt üyeleri arasında dayanışma ve ait olma duygusuna karar veren bir yapıdır 

(Özçelik, 2004). Duyguları etkili bir şekilde yönetebilme yeteneği, 21. yüzyılın sürekli değişen 

çevresinde başarı için anahtar konumundadır (Callahan, 2008). İş yerlerinde yöneticiler duygulardan 

hareket ederek çalışanların davranışlarını etkilemeye çalışabilirler. Üstelik tutumları etkilemek için de 

duyguları kullanabilirler. Çalışanlar olumlu hisler içinde olurlarsa, iş yerlerinde de bu olumluluğu 

yansıtacaklardır (Doğan, 2005). 

Araştırmalar yöneticilerin duygu yönetimi uygulamalarının hem örgütsel hem de bireysel 

performansı etkilediği görüşünü desteklemektedir. Örgütteki olumlu duygusal iklim uygulamaları 

çalışanların; örgütü, ihtiyaçlarının desteklendiği ve kişisel önemlerinin dikkate alındığı bir yer olarak 

algılamalarını sağlar, çalışanların örgüte bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırarak katkıda bulunur. 

Sonuç olarak da çalışanlar örgütleri ile daha güçlü duygusal bağlar geliştirirler (Özçelik, Langton ve 

Aldrich, 2008). 

Çağdaş yönetim anlayışı, örgütlerin insan kaynağını en etkin biçimde kullanmasını zorunlu 

kılmaktadır. İnsan, örgüt için hem bir kaynak hem de kaynakları bizzat yöneten unsurdur. Yönetim 
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anlayışındaki değişiklikler ve giderek güçlenen bireyi ve onun özelliklerini temel alan düşüncelere 

ilaveten, örgütsel davranış alanındaki yeni araştırmalar, örgüt verimliliği ve etkinliği için 

organizasyonların temel güç kaynağı olan çalışan bireylere yönelik yeni bakış açıları ortaya 

çıkarmıştır. Günümüzde çalışanların sadece zihinsel kapasitelerinin, bilgi ve becerilerinin üst düzeyde 

olmalarının yeterli olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. En önemlisi de, çalışanların duygularının da, 

bilgi, beceri ve kabiliyetleri kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Çoruk, 2012). 

Yönetim, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için planlanan eylemlerden oluşan bir süreçtir. Bu 

eylemlerin çoğu ortaya çıkan sorunların çözülmesine yönelik olduğundan genellikle yönetim bir sorun 

çözme süreci olarak görülmektedir (Başaran, 2000; Yoncalık, 2005; Saruhan ve Yıldız, 2009). 

Yönetim süreçleri ile ilgili çeşitli sınıflandırmalar söz konusudur. Bu çalışmada Başaran’ın (2000) 

sınıflaması dikkate alınmıştır ve yönetimi süreçleri olarak; karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, 

eşgüdümleme (koordinasyon) ve değerlendirme kabul edilmiştir. 

Duyguların insanların yaşama ilişkin deneyimlerinde oynamış olduğu yapıcı rol gittikçe artan 

bir ilgi konusu haline gelmiştir. Türkiye’de alanyazın incelendiğinde, yöneticilerin işgörenlerin 

duygularını yönetme davranışları üzerine yeterince araştırma yapılmadığı görülmektedir. Yapılan 

çalışmaların daha çok duygusal zekâ ile ilgili çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, 

okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını çeşitli değişkenler açısından ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, kullanılan veri toplama araçları, veri 

toplama araçlarına ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, verilerin toplanması ve verilerin 

analizinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklanmıştır. 

Araştırma Modeli 

Yönetim süreçleri açısından okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını belirlemeyi 

amaçlayan bu çalışma bulgular arasındaki ilişkileri görebilmeyi amaçladığından betimsel nitelikte bir 

çalışmadır ve tarama modelinde ele alınmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen 

anket kullanılmıştır. Veri toplama aracı, Çanakkale ilinde çeşitli okul kademelerinde görev yapan 

öğretmenlere uygulanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Tarama modelinde ele alınan araştırmanın evrenini Çanakkale il sınırlarında farklı eğitim 

kademelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise farklı eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerden seçkisiz örnekleme tekniği kullanılarak çalışmaya dahil 

edilen öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlere dağıtılan anketlerden 250 tanesi geri dönmüş ve bu 
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anketlerden 230 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. 20 anket ise çeşitli nedenlerle (eksik doldurma, 

aynı seçeneği işaretleme vb.) ayıklanmıştır. Örnekleme ilişkin betimsel veriler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri 

Değişken  f % 

Görev Yapılan Eğitim 
Kademesi 

İlkokul 82 35,7 

Ortaokul 86 37,4 

Lise 62 27,0 

Cinsiyet 
Kadın 141 61,3 

Erkek 89 38,7 

Yöneticilik Deneyimi 
Var 47 20,4 

Yok 183 79,6 

Branş 
Sınıf Öğretmeni 68 29,6 

Branş Öğretmeni 162 70,4 

Meslekteki Hizmet Yılı 

1 yıldan az 10 4,3 

1-5 yıl 46 20,0 

6-10 yıl 54 23,5 

11-15 yıl 54 23,5 

16-20 yıl 20 8,7 

21-25 yıl 19 8,3 

25 yıl ve üzeri 27 11,7 

Yaş 

20-30 yaş 60 26,1 

31-40 yaş 107 46,5 

41-50 yaş 41 17,8 

51 ve üstü yaş 22 9,6 

Toplam 230 100,0 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada yönetim süreçleri açısından yöneticilerin duygu yönetimi davranışlarını belirlemek 

amacıyla Çoruk ve Akçay (2012) tarafından geliştirilen; geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak 

oluşturulan “Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını 

belirlemeye yönelik çalışmanın amacına hizmet edecek demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Bu bölümde araştırma alt problemlerine ilişkin bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer 

almaktadır. 

3.1. Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşma düzeylerinin incelendiği tablo 

2 aşağıda verilmiştir.  

Tablo 2: Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER Cinsiyet n X  
s.s. sd T p 

Karar Verme 
Erkek 89 3,64 0,96 

228 0,36 0,72 
Kadın 141 3,59 0,98 

Planlama 
Erkek 89 3,47 0,85 

228 0,28 0,78 
Kadın 141 3,43 0,93 

İletişim 
Erkek 89 3,57 0,96 

228 0,13 
0,90 

Kadın 141 3,56 0,92  

Örgütleme 
Erkek 89 3,34 0,95 

228 -0,42 0,68 
Kadın 141 3,39 0,83 

Eşgüdümleme Erkek 89 3,30 0,92 228 -0,12 0,91 
Kadın 141 3,32 0,81 

Değerlendirme 
Erkek 89 3,60 1,01 

228 -0,02 0,99 
Kadın 141 3,60 0,91 

Genel 
Erkek 89 3,50 0,88 

228 0,06 0,95 
Kadın 141 3,49 0,84 

*ρ< 0,05 

Yönetim süreçleri açısından okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına yönelik 

öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık olup olmadığına 

bakıldığında genel anlamda anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Her bir yönetim 

süreci açısından anlamlı farklılık olup olmadığına bakıldığında da anlamlı farklılığın olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Örgütsel davranış alanında yapılan benzer çalışmalarda da cinsiyet değişkeni açısından 

anlamlı farklılıklara rastlanmadığı söz konusudur. Bu durum öğretmenler arasında cinsiyet değişkeni 

açısından, örgütsel davranışın algılanmasında bir fark oluşturmadığı biçiminde yorumlanabilir. 

3.2. Öğretmen Görüşlerinin Yaş Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Yaş değişkeni açısından öğretmen görüşlerinin farklılaşma düzeylerini ortaya koymak için 

ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır ve sonuçlar tablo 3’te 

verilmiştir. 
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Tablo 3: Öğretmen Görüşlerinin Yaş Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 
Farklılığın 
Kaynağı 

Karar Verme 
Gruplar Arası 11,09 3 3,70 

4,09 0,01* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş Gruplar İçi 204,32 226 0,90 

Toplam 215,41 229 
 

Planlama 
Gruplar Arası 12,50 3 4,17 

5,47 0,00* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş, 41-50 
yaş 

Gruplar İçi 171,99 226 0,76 
Toplam 184,49 229 

 

İletişim 
Gruplar Arası 14,27 3 4,76 

5,81 0,00* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş Gruplar İçi 185,08 226 0,82 

Toplam 199,35 229 
 

Örgütleme 
Gruplar Arası 11,69 3 3,90 

5,37 0,00* 

51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş, 41-50 
yaş 

Gruplar İçi 164,06 226 0,73 
Toplam 175,75 229 

 

Eşgüdümleme 
Gruplar Arası 13,45 3 4,48 

6,62 0,00* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş, 41-50 
yaş 

Gruplar İçi 153,13 226 0,68 
Toplam 166,58 229 

 

Değerlendirme 
Gruplar Arası 13,52 3 4,51 

5,29 0,00* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş Gruplar İçi 192,55 226 0,85 

Toplam 206,07 229 
 

Genel 
Gruplar Arası 12,78 3 4,26 

6,24 0,00* 
51 ve üstü yaş* / 20-30 
yaş, 31-40 yaş, 41-50 
yaş 

Gruplar İçi 154,30 226 0,68 
Toplam 167,08 229 

 
*ρ< 0,05 

Yönetim süreçleri açısından okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına ilişkin 

öğretmenlerin görüşleri, yaş değişkeni açısından genel anlamda anlamlı farklılıklar göstermektedir 

[F(3-226)= 6,24, p<0,05]. Gruplar arasında beliren farklılığın kaynağını belirlemek üzere uygulanan 

Scheffe testinin sonuçlarına göre 51 ve üstü yaş aralığında olan öğretmenlerin görüşleri ile 20-30 yaş, 

31-40 yaş ve 41-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ve 

anlamlı farklılığın 51 yıl ve üstü yaş aralığında olan öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür.  

Ayrıca yönetim süreçleri açısından bakıldığında da planlama, örgütleme , ve eşgüdümleme 

boyutlarında da genel anlamda olduğu gibi  51 ve üstü yaş aralığında olan öğretmenlerin görüşleri ile 

20-30 yaş, 31-40 yaş ve 41-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın 

olduğu ve anlamlı farklılığın 51 yıl ve üstü yaş aralığında olan öğretmenlerin lehine olduğu 

görülmüştür.  

Karar verme, iletişim ve değerlendirme yönetim süreçlerinde ise anlamlı farklılığın 51 ve üstü 

yaş aralığında olan öğretmenlerin görüşleri ile 20-30 yaş ve 31-40 yaş aralığındaki öğretmenlerin 

görüşleri arasında 51 yıl ve üstü yaş aralığında olan öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür. 
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3.3. Öğretmen Görüşlerinin Görev Yapılan Eğitim Kademesi Değişkeni Açısından 

İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin görüşlerinin çalışmakta oldukları eğitim kademesi değişkeni açısından 

farklılaşıp farklılıaşmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır ve sonuçlar tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Öğretmen Görüşlerinin Görev Yapılan Kademe Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER  
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Farklılığın 
Kaynağı 

Karar Verme 
Gruplar Arası 0,83 2 0,42 

0,44 0,64 
---- 

Gruplar İçi 214,58 227 0,95 
Toplam 215,41 229 

 

Planlama 
Gruplar Arası 0,10 2 0,05 

0,06 0,94 
---- 

Gruplar İçi 184,39 227 0,81 
Toplam 184,49 229 

 

İletişim 
Gruplar Arası 1,35 2 0,68 

0,78 0,46 
---- 

Gruplar İçi 198,00 227 0,87 
Toplam 199,35 229 

 

Örgütleme 
Gruplar Arası 0,06 2 0,03 

0,04 0,96 
---- 

Gruplar İçi 175,69 227 0,77 
Toplam 175,75 229 

 

Eşgüdümleme 
Gruplar Arası 0,09 2 0,04 

0,06 0,94 
---- 

Gruplar İçi 166,49 227 0,73 
Toplam 166,58 229  

Değerlendirme 
Gruplar Arası 0,89 2 0,45 

0,49 0,61 
---- 

Gruplar İçi 205,18 227 0,90 
Toplam 206,07 229 

 

Genel 
Gruplar Arası 0,29 2 0,15 

0,20 0,82 
---- 

Gruplar İçi 166,78 227 0,74 
Toplam 167,07 229 

 
*ρ< 0,05 

Okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına yönelik öğretmenlerin görüşleri arasında 

görev yapılan okul kademesi değişkeni açısından genel anlamda anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır.  

Alt süreçler açısından da öğretmenlerin görüşlerinin yine anlamlı farklılık oluşturmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. İlkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin 

duygu yönetimi davranışlarını benzer şekilde değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

3.4. Öğretmen Görüşlerinin Yöneticilik Deneyimi Değişkeni Açısından İncelenmesine 

İlişkin Bulgular 
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Öğretmenler görüşlerinin daha önceden yöneticilik deneyimi olup olmadığı değişkeni 

açısından farklılaşıp farklılıaşmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmıştır 

ve sonuçlar tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Öğretmen Görüşlerinin Yöneticilik Deneyimi Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER 
Yöneticilik 
Deneyimi 

n X  s.s. sd T p 

Karar Verme 
Evet 47 3,77 0,98 

228 1,23 0,22 
Hayır 183 3,57 0,97 

Planlama 
Evet 47 3,61 0,87 

228 1,38 0,17 
Hayır 183 3,40 0,90 

İletişim 
Evet 47 3,72 0,90 

228 1,32 0,19 
Hayır 183 3,52 0,94 

Örgütleme 
Evet 47 3,49 0,92 

228 1,09 0,28 
Hayır 183 3,34 0,87 

Eşgüdümleme 
Evet 47 3,47 0,85 

228 1,40 0,16 
Hayır 183 3,27 0,85 

Değerlendirme 
Evet 47 3,78 0,94 

228 1,45 0,15 
Hayır 183 3,55 0,95 

Genel 
Evet 47 3,65 0,84 

228 1,40 0,16 
Hayır 183 3,45 0,86 

* ρ< 0,05 

Okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına yönelik öğretmenlerin görüşleri arasında 

yöneticilik deneyiminin olup olmadığı değişkeni açısından da genel anlamda anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yönetim süreçleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığına bakıldığında da alt süreçlerde de 

anlamlı farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Yöneticilik deneyiminin olup olmaması öğretmenlerin 

okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına yönelik algılarını yorumlamada farklılık 

oluşturmamaktadır. 

3.5. Öğretmen Görüşlerinin Branş  Değişkeni Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Öğretmenler görüşlerinin branş değişkeni açısından farklılaşıp farklılıaşmadığını ortaya 

koymak için ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmıştır ve sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Öğretmen Görüşlerinin Branş Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER Branş n 
 

s.s. sd T p 

Karar Verme 
Sınıf Öğr. 68 3,77 0,90 

228 1,54 0,12 
Branş Öğr. 162 3,55 0,99 

Planlama 
Sınıf Öğr. 68 3,50 0,88 

228 0,56 0,58 
Branş Öğr. 162 3,42 0,91 
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İletişim 
Sınıf Öğr. 68 3,62 0,85 

228 0,69 0,49 
Branş Öğr. 162 3,54 0,97 

Örgütleme 
Sınıf Öğr. 68 3,44 0,86 

228 0,78 0,44 
Branş Öğr. 162 3,34 0,89 

Eşgüdümleme 
Sınıf Öğr. 68 3,41 0,85 

228 1,17 0,24 
Branş Öğr. 162 3,27 0,85 

Değerlendirme 
Sınıf Öğr. 68 3,65 0,86 

228 0,54 0,59 
Branş Öğr. 162 3,58 0,97 

Genel 
Sınıf Öğr. 68 3,57 0,78 

228 0,89 0,37 
Branş Öğr. 162 3,46 0,88 

* ρ< 0,05 

Okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına yönelik öğretmenlerin görüşleri arasında 

branş değişkeni açısından da genel anlamda anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sınıf öğretmenlerin algıları daha olumlu olmasına rağmen bu durum anlamlı bir farklılık oluşturacak 

büyüklükte değildir. 

Alt süreçler açısından da öğretmenlerin görüşlerinin branş değişkenine göre anlamlı farklılık 

oluşturmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okul müdürleriyle yaşanmışlıklarının 

daha fazla olduğu düşünüldüğünde branş öğretmenlerine göre daha olumlu görüş belirtmeleri doğal 

görülmektedir. 

3.6. Öğretmen Görüşlerinin Meslekteki Hizmet Yılı Değişkeni Açısından İncelenmesine 

İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin görüşlerinin meslekteki hizmet yılı değişkeni açısından farklılaşıp 

farklılıaşmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır ve sonuçlar tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Öğretmen Görüşlerinin Meslekteki Hizmet Yılı Değişkeni Açısından İncelenmesi 

SÜREÇLER 
 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 
Farklılığın 
Kaynağı 

Karar Verme 
Gruplar Arası 9,50 6 1,58 

1,71 0,12 
---- 

Gruplar İçi 205,91 223 0,92 
Toplam 215,41 229 

 

Planlama 
Gruplar Arası 11,27 6 1,88 

2,52 0,03* 
Farklılığın kaynağı 
ortaya çıkmamıştır. Gruplar İçi 173,22 223 0,78 

Toplam 184,49 229 
 

İletişim 
Gruplar Arası 18,71 6 3,12 

3,85 0,00* 
25 yıl ve üzeri* / 1-5 
yıl, 6-10 yıl Gruplar İçi 180,64 223 0,81 

Toplam 199,35 229 
 

Örgütleme 
Gruplar Arası 10,76 6 1,79 

2,43 0,03* 
Farklılığın kaynağı 
ortaya çıkmamıştır. Gruplar İçi 164,98 223 0,74 

Toplam 175,74 229 
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Eşgüdümleme 
Gruplar Arası 15,39 6 2,57 

3,78 0,00* 
25 yıl ve üzeri* / 1-5 
yıl, 6-10 yıl Gruplar İçi 151,19 223 0,68 

Toplam 166,58 229 
 

Değerlendirme 
Gruplar Arası 15,94 6 2,66 

3,12 0,01* 
25 yıl ve üzeri* / 1-5 
yıl Gruplar İçi 190,13 223 0,85 

Toplam 206,07 229  

Genel 
Gruplar Arası 13,65 6 2,28 

3,31 0,00* 
25 yıl ve üzeri* / 1-5 
yıl Gruplar İçi 153,42 223 0,69 

Toplam 167,07 229  
*ρ< 0,05 

Yönetim süreçleri açısından okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarına ilişkin 

öğretmenlerin görüşleri, meslekteki hizmet yılı değişkeni açısından genel anlamda anlamlı farklılıklar 

göstermektedir [F(6-223)= 3,31, p<0,05]. Gruplar arasında beliren farklılığın kaynağını belirlemek üzere 

uygulanan Scheffe testinin sonuçlarına göre 25 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin görüşleri ile 1-

5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ve anlamlı 

farklılığın 25 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür.  

Ayrıca yönetim süreçleri açısından bakıldığında da planlama, iletişim, örgütleme, 

eşgüdümleme ve değerlendirme yönetim süreçlerinde anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Planlama ve örgütleme sürecinde anlamlı farklılığın kaynağı ortaya çıkmazken, iletişim ve 

eşgüdümleme boyutlarında 25 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenlerin görüşleri ile 1-5 yıl ve 6-

10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin görüşleri arasında, değerlendirme boyutunda ise 25 yıl ve 

üzeri kıdeme sahip olan öğretmenlerin görüşleri ile 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin görüşleri 

arasında anlamlı farklılıklar söz konusudur.  

25 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler okul müdürlerinin duygu yönetimi davranışlarını 

daha olumlu değerlendirmişlerdir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çağdaş yönetim anlayışı, örgütlerin insan kaynağını en etkin biçimde kullanmasını zorunlu 

kılmaktadır. İnsan, örgüt için hem bir kaynak hem de kaynakları bizzat yöneten unsurdur. Yönetim 

anlayışındaki değişiklikler ve örgütsel davranış alanındaki yeni araştırmalar, örgüt verimliliği ve 

etkinliği için organizasyonların temel güç kaynağı olan çalışan bireylere yönelik yeni bakış açıları 

ortaya çıkarmıştır. Artık, çalışanların sadece zihinsel kapasitelerinin, bilgi ve becerilerinin üst düzeyde 

olmalarının yeterli olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. En önemlisi de, çalışanların duygularının da, 

bilgi, beceri ve kabiliyetleri kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Çoruk, 2012).  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

718 
 

Duyguların iş yerinin dışında tutulduğu ve rasyonel düşüncenin duyguların üstünde olduğu 

düşüncesi, örgütlerin sahip olduğu yeni bakış açılarıyla birlikte giderek önemini kaybetmiştir. Bireyin 

duygusal yanı, bütün ilişkilerinde ve çevreye uyumunda bireyi yönlendirmektedir. Özellikle eğitim 

örgütlerinde, örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişim ve etkileşiminin ve bu ilişkilerin algılanmasının 

daha yoğun olduğu düşünüldüğünde, duyguların önemi bir kat daha artmaktadır. 

Öğretmenlerin bireysel olarak duyguları ve örgütteki duygusal iklim, onların etkinliğini ve 

verimliliğini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle örgüt yöneticilerinin 

rasyonel bakış açısından kurtularak duyguların da örgüt yaşamında var olduğunu kabul etmesi ve bu 

doğrultuda bir yönetim anlayışını benimsemesi gerekmektedir. Bunun için de yöneticilerin örgüt 

yaşamında hakim olan duyguları tanıyarak onları örgütün ve çalışanların faydasına en iyi nasıl 

kullanabileceği konusunda yeterli olmaları gerekmektedir. 

Yöneticilik hem bir sanat hem de bir bilimdir. Yönetici seçimlerinde ve atamalarda buna 

dikkat edilmesi olası problemlerin önüne geçmede önemli katkılar sağlayacaktır. Yöneticiliğin sanat 

kısmının yanı sıra bilim kısmı da önemlidir. Yönetim bilimi konusunda uzman olmayan, daha önceden 

yöneticilik deneyimi de bulunmayan yöneticiler, yöneticiliği öğrenmeye çalışırken bazı durumlarda 

çeşitli duygusal problemleri kendileri oluşturabilmektedirler. Bu problemler de örgütün verimliliğini 

ve öğretmenlerin bireysel performanslarını olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu açıdan yönetici 

seçimlerinde ve atamalarında bu kriterlere dikkat edilmesi önemlidir. 

Çalışma yaşamında duyguları daha etkili yönetebilmek için öncelikle duyguların tanınması 

gerekmektedir. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise informal ilişkilerdir. Bu bağlamda düzenlenecek 

yemek, söyleşi, sohbet, turnuva, gezi, yürüyüş vb. sosyal etkinliklerle duygular tanınabilir ve olumlu 

duyguların bulaşıcı etkisinden yararlanılabilir. 

Özellikle genç öğretmenlerin yöneticilerin duygu yönetimi davranışlarını diğerlerine göre 

daha olumsuz değerlendirdikleri göz önünde bulundurulduğunda onlara yönelik oryantasyon 

programlarına yer verilebilir. 

Rasyonel bakış açısının örgütlerde sorgulanmaya başlaması ve duyguların da örgüt 

yaşamındaki yerini almış olmasına rağmen, bu konuda ülkemizde yapılan çalışmaların sınırlı olduğu 

görülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmaların daha çok duygusal zeka ile ilgili çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Duygusal zekâ konusu ise daha çok bireysel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Oysa 

çalışma yaşamında duygular sadece bireyleri değil, bireylerle birlikte diğer çalışanları ve örgütleri de 

derinden etkilemektedir. Kısmen de olsa duygusal emekle ilgili yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. 

Fakat duygu yönetimine yönelik çalışmaların olmadığı görülmüştür. Yöneticilerin duygu yönetimi 

davranışları, performans değerlendirme, iş doyumu, örgütsel bağlılık vb. değişkenlerle 

ilişkilendirilerek yeni çalışmalar yapılabilir. 
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Bu araştırmada yönetim süreçleri açısından yöneticilerin duygu yönetimi davranışları, 

geliştirilmiş olan ölçek ile ölçülmüş ve nicel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Yöneticilerin duygu 

yönetimi davranışları yöneticilerin bakış açısıyla nitel bir çalışma şeklinde de yapılabilir. Duyguların 

çalışma yaşamındaki rolüne ilişkin çalışmalar artırılarak duygulara ilişkin bakış açısı değiştirilmelidir. 

Buna yönelik olarak da çalışma yaşamında duyguların yönetimine ve örgütlerin duygusal iklimine 

yönelik deneysel çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma, manevi/dinî tutumların bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik 

Tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.  

Araştırmanın teorik bölümünün modeli dokümantasyon yöntem ve teknikleriyle, uygulamalı 
araştırmanın modeli ise, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu sekliyle betimlemeyi amaçlayan 
tarama (survey) modeli  tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışanların manevi/dinî tutumlarının cinsiyet, gelir, din eğitimi alma, aileden ve diğer kaynaklardan 
din eğitimi alma durumlarına göre farklılık göstermekle beraber, yas, eğitim, dinî bilgi düzeyi, algılanan 
dindarlık düzeyi, Kur’an kursu,dinî kitaplar ve İHL’den din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Manevi/Dinî Tutum 

ABSTRACT 

This research is a descriptive study of religious attitudes towards some of the scan pattern based on 
demographic characteristics.  

The theoretical part of the model was realized with the methods and techniques of documentation, for 
the practical research model survey technique which describes the existing or past situation was used. 
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We find that people’s religious attitude do not change in respect of their gender, income and religious 
education. On the other hand we explore that the religious attitudes of people show changes according to 
people’s age, education, the level of religious knowledge, the level of religiosity, receiving education from 
Quranic training courses,Religious textbooks and religious schools. 

Key Words: Management, Spiritual/Religious Attitude 

 
 

GİRİŞ 

Birey, doğumundan ölümüne giden süreçte çevresel ve içsel faktörlerin etkisiyle 

sosyalleşmekte, bu sosyalleşme sürecinde çevresindeki nesnelere ve durumlara karşı çeşitli tutumlar 

geliştirmektedir. Bu tutumların en önemlilerinden biri de dinî tutumlardır. 

İnsanların hayatın çeşitli alanlarına ilişkin tutum ve tercihlerini belirlemelerinde etkili olan 

temel değerlerden biri dindir (Certel, 2011 b). Din, insanlara hayatın her alanında yol gösterdiği gibi, 

ölüm gibi korku yaratan büyük sorunlarla da ümit ederek ve yaşamdan anlam çıkararak baş etmelerine 

de yardım eder. Din, insana hayatı ve ölümü anlamlandırmasına yardımcı olur. Hatta psikolojik ya da 

fiziksel rahatsızlıklarda, inancın verdiği moral ve motivasyonun etkisiyle, tedavinin ilerlemesine ve 

hastalığın iyileşme sürecinin hızlanmasına da yardım ettiği söylenebilir. Lakin burada hatırlanması 

gereken önemli bir konu vardır. O da, ibadetlerin psikolojik ve bedensel bazı yararlarının olması ve bu 

yönünün bazen gündeme gelmesi, ibadetlerin bu faydaları için yapıldığı anlamına gelmediğidir. 

Samimi bir mümin, dünyalık faydasını düşünerek ibadet yapmaz. İbadet müminin Allah'a ulaşma yolu 

ve tecrübesidir. İbadetler, sırf Allah emirlerini yerine getirmek için yapılır. 

Hayatın anlam kazanmasında kilit rol oynayan dinî tutumlar, bireyin hayatına yön verdiği gibi, 

diğer tutum ve davranışların da belirlenmesinde,çalışmalarına ve işine gösterdiği özen de önemli bir 

işlev görür.Maneviyat okul örgütlerinde öğretmen ve yöneticilerin bilim üretme,iletişim kurma ve 

karşılıklı çalışma ortamlarında meydana gelen sorunlarla başa çıkmada da önemli bir rol oynayabilir. 

İnsanlar hayatları boyunca kimi zaman içsel, kimi zaman çevresel faktörlere bağlı olarak çeşitli zorluk, 

engellenme ve sıkıntılarla karşılaşırlar. Sorun her zaman kişisel yaşam da kişinin ailevi yaşamında 

ortaya çıkmaz, aynı zamanda okul ortamlarında öğrenci ,veli,yönetici,öğretmen ekseninde de her 

zaman olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. İnsanlar karşılaştığı bu problemlerle başa çıkabilmek için 

çeşitli çabalar gösterir. İnsanların hayatlarında stres, sıkıntı yaşanılan ve kaçınılmaz bir olgudur. 

Hayatın çeşitli alanlarında yaşanılan sıkıntıya farklı tepkiler gösterilmekte, sorunla başa çıkmada farklı 

yaklaşımlar benimsenmektedir. Dinî tutumlar insanların diğer tutum ve davranışlarına yön verdiğine, 

hayata anlam kazandırdığına göre, problem ile başa çıkma konusunda da önemli rol oynaması 

kaçınılmazdır. Dinî tutumların, sorunların başa çıkmadaki olumlu veya olumsuz etkilerinin tespiti ve 

bu tespitler neticesinde bireyin sıkıntıyla başa çıkabilmesini kolaylaştırıcı faktörlerin belirlenmesi, 

insanın zorluklarla başa çıkabilmesi konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. 
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Dolayısıyla insanlar bir taraftan asgari standartta da olsa hayatını idame ettireceği bir kazanç 

peşinde koşarken bir taraftan da içsel dünyasını tatmin etmek, hayatına bir anlam yüklemek ve bu 

anlam doğrultusunda da yaşamak ihtiyacı içerisindedir. Ne varki modern ve hatta post modern 

yaşamın gereği olarak insanlar bireyselleşmiş, değerler dünyasından uzaklaşmış (Göktürk ve Günalan, 

2006: 131) ve sonuç olarak içsel (ruhsal) ihtiyaçlarını gidermeyi bir tarafa bırakınız, bu ihtiyaçların 

farkına bile varamayacağı bir girdabın içine girmiştir. Bu doğrultuda yapılmış olan 

çalışmalarda, örgütsel ve bireysel ölçekte insanların işyerlerinde elde ettikleri anlam, amaç ve 

sonuç olarak da neşelerini kaybettiklerini gözlemlemekteyiz (Kriger ve Seng, 2005: 773). 

Araştırmalar yönetici, lider ve çalışanların işyerinde ekonomik getirilerden çok daha fazlasını 

beklediğini ortaya koymaktadır (Leigh, 1997: 28; Heaton ve diğ., 2004: 63; Fairholm, 1996: 

11). Çalışanlar yaptıkları iş ile maneviyatları arasındaki ilişkiyi sorgulamakta (Neal ve diğ., 

1999: 176) ve ilham verici ve anlamlı bir iş arzulamaktadır (Fairholm, 1996: 11; Leigh, 1997: 

28; Mitroff ve Denton, 1999: 86; Konz ve Ryan, 1999: 200). Bu arzu ve eksiklik dolayısıyla 

bireysel anlamda manevi yönelimlerdeki artış geniş bir şekilde araştırmalara konu olmuşken, 

organizasyon üyelerinin maneviyatları üzerine araştırmalar daha başlangıç aşamasındadır 

(Heaton ve diğ., 2004: 62; Benefiel, 2003a: 383; Milliman ve diğ., 2003: 426). Örgütsel 

çalışmalarda ki maneviyat ile ilgili bilimsel çalışmalar yeni olsa da,Business Week ve Fortune 

gibi birçok gazete ve dergi işyeri maneviyatı konusunu gündemine almış ve bu konuyu 

sıklıkla tartışmıştır (Milliman ve diğ. 2003: 426; Seyyar, 2009: 43). Öte yandan Türkiye’de 

maneviyat (tinsellik) konusu görsel sanatlar ve felsefe alanındaki bazı akademik çalışmalarda 

yer almakla birlikte (Altunöz, 2007; Aktaş, 2005; Arıcan, 2006) , yönetim ve organizasyon 

alanındaki akademisyenlerin, Seyyar (2009)’ın yaptığı çalışma dışında, başkalarının ilgisini 

çekmiş gözükmemektedir. Bu çalışmada, okul örgütlerinde yönetim ve yönetim süreçlerinde 

olan maneviyatın boyutları literatürdeki bilgiler doğrultusunda genel olarak değerlendirilecek, 

konuyla ilgili eleştirel bakışlar değerlendirilecek, işyeri maneviyatının ve gelecek araştırmalar 

için bir temel oluşturulmaya çalışılacaktır. 

YÖNETİM SÜREÇLERİ 

Lider Yönetimi 

Yöneticiler, kurumsal amaçlar gerçekleştirebilmek için bir yandan prosedürel görevlerini 

yaparken diğer yandan da -var ise- vizyonlarını insanlara aşılayarak ve onları motive ederek çalışma 

şevki de oluşturabiliyorlarsa kısmen liderlik de yapıyorlar demektir. Bu nedenle yöneticilikte yön 

verme ve liderlik yapma bir paranın iki yüzü gibidir ve ikisi de önemlidir. İnsan gücünü etkili bir 

şekilde kullanabilmeniz için hem liderlik hem de yöneticilik vasfıyla nitelik ve becerilerinizin bir 
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arada olması gerekir (İzgören, 2003:19). “İyi yönetici” denilen kişiler aslında lider nitelikleri de 

bulunan yöneticilerdir. Lider yöneticinin, uygulama, yönetme (liderlik yapma ile yön verme) ve temel 

nitelik (karakter) hususlarında yetkin niteliklere sahip olması gerekir. 

Liderler başkalarını etkileyebilir ve inandırarak bir hedefe yönlendirebilirler. İçinde bulunulan 

şartların farklılığı, liderlerde de farklı özelliklere ihtiyaç doğurur. Kaosun hâkim olduğu ve herkesin 

aklına geldiği gibi bireysel davrandığı deprem ve kaza gibi olağandışı durumlarda oradakilerden 

birinin inisiyatifi ele alarak sistem kurması ve düzenliliği oluşturması gerekir. Bu acil durum 

liderliğidir ve geçici bir süre içindir. Topluma hâkim mevcut sistemin insanların çoğunluğunu 

memnun etmediği ve sisteme karşıtlığın oluştuğu toplumlarda bir lider çıkarak sistemi değiştirebilir. 

Bu devrim liderliğidir. Gelenekselleşmiş olağan yapılarda insanları motive ederek verimi çoğaltabilen 

kişi olağan durum lideridir. Bütün bu liderliklerin ortak özelliği, insanları yönlendirme ve arzu 

ettikleri yöne sürüklemede motivasyon esaslı  etkiye sahip olmaları, yapı içinde “tek adam” 

olmaya özen göstermeleri ve başka liderlerin ortaya çıkmasına izin vermemeleridir. Bu 

yönleriyle geleneksel yöneticilere benzerler. Nitekim devrim liderleri, genellikle resmi 

makamı ele geçirerek yeni düzenin kurulumunu sağlama aşamasında kendi statüsünü 

garantiye alacak güç ilişkilerini ve hukuki mekanizmaları oluşturarak hızla otoriter nitelikli 

geleneksel yöneticilere dönüşürler. Bu lider tipleri ortaya çıkabilecek yeni liderleri kendi 

otorite alanlarına tehdit olarak gördüklerinden, çevrelerindeki liderlik potansiyeli bulunan 

kişileri yönetimden uzak tutmaya çalışırlar. Motivatör tutumlarına rağmen maiyetlerine 

inisiyatif verme konusunda çok tedbirli davranırlar ve ilkelerden ziyade kendilerine sadık, 

silik ve emre amade olanlara güvenirler. 

Bundandır ki liderleri (!) “seçilen” kurumlarda -olağanüstü durumlar ortaya çıkmadıkça- 

neredeyse “ömürlük başkanlar” bulunur ve alternatif lider kıtlığı yaşanır. Bu liderlerin örgütlerdeki 

olumlu etkileri üst düzeye çıkamaz ve var olan kısıtlı  etki de kendi dönemleri ile sınırlı kalır. Aslında 

bu kişilere lider denilmesi, liderliğin gerçek anlamı ile çelişir. 

Liderliğin özü, başkalarının potansiyellerini görebilmelerine ve harekete geçirebilmelerine 

yardımcı olmak ve onlara ilham verebilmektir. Lider niteliği bulunan insanın bunu yapabilmek için 

aslında bir yönetici unvanına da ihtiyacı yoktur. Önce kendine liderlik ederek potansiyelini harekete 

geçirmeyi başarmış insanlar, çevrelerindeki herkese -ve üstlerine de- liderlik yapabilirler. Kurumlarda 

lider denilen kişinin vizyonuna içten katılma, inanma, destekleme ve hiçbir zorlama olmaksızın bunun 

gereklerini yerine getirme var ise gerçek liderliğin olduğu söylenebilir. Bunu sağlayabilenler, 

otoritelerini içsel niteliklerinden alırlar ve takipçilerinin her birini yeni liderlere dönüştürmek için 

gayret ederler. Yöneten, makam gücüyle hükmetmenin ve korkutmanın, disiplinli görüntünün ötesinde 

bir fayda temin etmeyeceğinin bilincinde olup, astlarının ve üstlerinin üretici niteliğini artırmanın 
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psikolojik zeminini oluşturmaya bilinçli olarak gayret ediyor ve başarabiliyorsa liderdir. Lider, 

insanlarda uyandırmakta olduğu duyguların ne kadar önemli olduğunu, insanların genel olarak 

duygularına göre karar vererek davrandıklarını ve bu davranışlarına mantıksal gerekçeler ürettiklerini 

bilip, bunu gözeterek yönetir. Bunları ilkelliğin egosunu koruma temelli “saldır ya da kaç” 

ikilemindeki birinin yapması tabii ki mümkün olamaz ve ancak bilgeleşmiş kişiler yapabilir. 

Bilgelik, ilkelere dayanan ve dürüstlüğü esas alan sağlam bir karakter ile nefs, özgürlük, 

bütünlük, bolluk ve hizmet bilinçlerinden oluşan olgunluk yeterliliğinin sonucudur. Bunlar 

sağduyulu davranışı ve güvenilirliği doğurur, insanın manevi otoritesini sağlar ve onu lider 

yapar. Bunlar bilge liderlerdir. 

Yönetim Süreçlerindeki Aşamalar 

•Karar alma 

•Planlama 

•Örgütleme 

•İletişim 

•Etki 

•Eşgüdüm (Koordinasyon) 

•Denetleme ve değerlendirme 

 Karar alma 

•Karar alma, fırsatlar değerlendirilirken, problemlerin çözümünde, çatışma önleme ve 

çözümünde, örgütsel değişim olayında kısacası bütün yönetim süreçlerinde karşılaşılan bir durumdur. 

Karar Türleri (Lunnenburg ve Ornstein) 

•Örgütün hali hazırda var olan bilgi birikimi ve deneyimlerinin karar almada kullanılmasına 

programlanmış kararlar denir. Yapılandırılmamış ve rutinleşmemiş süreçler içerisinde alınan 

kararlar da programlanmamış kararlarolmaktadır. Bazı programlanmamış kararlar ise stratejik 

kararlardır.Örgütün uzun vadeli etkililiğinde önemli rol oynarlar. 

 Karar alma süreci: 

•Tatmin edici strateji 
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•Ortamsal rasyonelite 

•Gelişimci model 

•Çöp sepeti modeli 

•Vroom ve Yetton’un karar ağacı modeli 

 Grupla karar alma: 

•Karar alma grubu etkin bir şekilde yönetilirse: 

•Bireysel karar almanın sınırlılıkları bertaraf edilebilir. 

•Nitelikli kararlar üretilir. 

•Karar alternatifleri konusunda daha yaratıcı kararlar alınabilir. 

•Paydaşların kararı benimsemesi daha kolay olur. 

•Farklı bakış açılarına sahip kişiler karar alma sürecinde ele alınan alternatiflerin güçlü ve 

zayıf yönlerini daha rahat fark edebilir.  

 Planlama  

•Planlama genel bir ifadeyle bir kararın nasıl uygulanacağına, örgütün hedefine nasıl 

ulaşacağına dair bir yol haritasıdır. 

 Planlamanın temel öğeleri (Gorton ve Schneider):  

 1. Görev tanımın yapılması 

 2. Gerekli olan fiziki ve insan kaynağının belirlenip planın içerdiği zaman diliminin 

belirlenmesi 

 3. Planlanan işi yapacak insan kaynağının belirlenmesi 

 4. Görev tanımlarının yapılması ve her görevin ehil olan kişilere verilmesi 

 5. Kişiler ve birimler arasında koordinasyon merkezinin kurulması 

 6. Yetkinin kademeleştirilmesi ve kişiler arasında ast-üst ilişkisinin tanımlanması, 

 7. Kimin hangi görevi ne şekilde denetleyeceğinin belirlenmesi 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

727 
 

 8. Süreçte yer alana kişiler ve birimler arasında iletişimin sağlanması 

 9. Uygulamanın nasıl ve hangi ölçütlere göre değerlendirileceğinin belirlenmesi 

  Planlamanın ilkeleri (Başaran ve Çınkır) 

•Amaçlara uygunluk 

•Bütünlük 

•Ölçülebilirlik 

•Geliştirilebilirlik 

•Süreklilik 

•Güvenilirlik 

•Yalınlık 

•Tutumluluk 

 Eğitim planlamasının aşamaları (Karakütük) 

•Süre yönünden 

•Ölçek yönünden 

•Zorunluluk yönünden 

•İçerik yönünden 

•Eğitim türü yönünden 

 Eğitim planlamasının aşamaları (Ewy) 

•Misyon ve ortak amaç belirleme 

•İç çevrenin değerlendirilmesi 

•Dış çevrenin değerlendirilmesi 

•Planlama sayıltılarının belirlenmesi 

•Strateji geliştirme 
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•Stratejilerin okulun iç-dış bütün paydaşlarıyla paylaşılması 

•Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve değerlendirme sürecinin tanımlanması 

•Stratejinin uygulanması 

•Sonuçların değerlendirilmesi 

 Planlamada gözetilecek prensipler (Pink) 

•Sürece liderlik edecek yönetimin bulunması (tercihan üst yönetim) 

•Üst yönetimin sürece desteğinin sağlanması 

•Öğretmen ve diğer yöneticilerin planlama sürecindeki ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

•Süreç için personelin yeterliliği düşükse örgütün personel geliştirme sürecine girmesi gerekir. 

•Süreç için materyal ve teknoloji desteği sağlanmalı gerekliyse personele bunların eğitimi 

verilmelidir. 

.Uygulamanın ne şekilde kontrol edileceği ve değerlendirileceği belirlenmelidir.  

•Planı uygulayanlara yeterince zaman verilmeli, iş yükleri gözden geçirilmelidir.  

•Planla ilgili paydaşlar süreç içerisindeki karar alma mekanizmalarına katılmalıdırlar. 

•Süreç içerisinde yeterli finansal destek sağlanmalı ve bütçeleme buna göre yapılmalıdır. 

Örgütleme 

•Günümüzde genel eğilim karmaşıklaşmış gereksinimlerin alanlarında uzmanlaşmış ve 

özelleşmiş örgütler yoluyla karşılanması şeklinde olmaktadır. Bu nedenle alanında uzman bireylerin 

yaptıkları işin diğer parçalarıyla bütünleşmesi gerekmektedir. Bu da örgütleme süreciyle olmaktadır.  

•Yapı kurma (Griffin ve Moorhead): Örgüt yasının kurulması demek: 

•İş bölümü yapılması 

•Bölünen işlerin uzmanlaşmış birimlere verilmesi 

•Üstlendikleri sorumluluk oranında yetkilendirilmesi 

•Yetkinin kademeleştirilmesiyle birim ve kişiler arasında bir hiyerarşik düzen kurulması 
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•Yönetim aralığının belirlenmesi. 

  Örgütleme Yaklaşımları 

•İşlevsel örgütleme 

•Süreçsel örgütleme 

•Amaçsal örgütleme 

•Destekli amaçsal örgütleme 

•Bölgesel örgütleme 

 Yönetim (kontrol) aralığının belirlenmesi (Mintzberg): 

•Örgütteki uzmanlaşma düzeyi ve ihtiyaç duyulan eş güdüm 

•Kontrol edilen birimlerde yapılan faaliyetlerin ne kadar birbirine benzediği 

•Astların ihtiyaç duyduğu bilgi ve yönlendirme düzeyi 

•Astların ne ölçüde yönlendirmeye ve yardıma ihtiyaç duydukları  

Yönetsel hiyerarşinin oluşturulması 

•Yönetsel hiyerarşi örgütte eşgüdümü sağlar. Dar kontrol aralığına sahip örgütler yönetim 

hiyerarşilerinde birçok amir barındırır. Emir komuta zinciri ve yetki ve sorumlulukların dağıtılması en 

önemli konulardır. Örgütte yetki ve sorumluluklar üstten alta doğru birimleri atlamadan ve diyagonal 

bir yol izlemeden akmasıdır. Yetki-sorumluluk dengesinin gözetilmesi çok önemlidir.  

 İletişim  

•Belirli duyguların, düşüncelerin, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında 

paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması sürecidir. Yönetsel işlevleri yerine getirmek için 

tüm bilgiler iletişim yolu ile toplanır ve iletişi yolu ile diğer insanlara yayılır (Balcı ve Aydın). 

 İletişim süreci 

•Mesajın oluşması 

•Mesajın söz, sembol, işaret gibi yollarla kodlanması. (bu kodlamalar iletilir, mesajın 

kendi değil) 
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•Mesajın taşıyıcı kanalıyla alıcıya iletilmesi.  

•Mesajın alıcı tarafından alınması (iletişimi engelleyen bariyerler çoğunlukla bu 

basamakta, gürültü vb…) 

•Alınan mesajın alıcı tarafından çözümlenmesi 

•Alıcının bu mesajı kabul edip etmeyeceğine dair verdiği karar alma süreci 

•Alıcı artık ya hemen mesaja göre uygulamaya geçer ya da sonra kullanmak üzere 

depolar. 

•Son olarak alıcıdan gönderene dönüt (geribildirim)verilir. 

 Etki 

•Etki (Aydoğan),bir insanda davranış değişikliğine sebep olan herhangi bir eylem… 

•Etkileme süreci (Gürsel),bir kişinin diğer bir kişiyi istenen davranışa yöneltme, 

harekete geçirme süreci… 

•Etkileme gücünün kaynağı (Açıkalın), uzmanlık, ilgi, ödül, ceza, makam ve 

güçsüzlük 

•Etkileme taktikleri (Yukl ve Tracey) 

•Rasyonel ikna 

•İlham vericilik 

•Danışma 

•Kendini beğendirmek (Gözüne girmek) 

•Değişim (Takas): Kazan –Kazan 

•Kişisel çekicilik 

•Koalisyon 

•Yasal dayanak sunmak (Meşrulaştırmak) 
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•Baskı  

Bursalıoğlu, etkilemenin yolları hakkında farklı bir sınıflandırma ortaya koyar:  

•Etkilemenin dış yolları:Yetki, ,enformasyon ve hizmetiçi eğitim 

•Etkilemenin iç yolları:Bireysel ihtiyaçların karşılanması, karar sürecine katılım 

imkânı, çalışanların örgütü benimsemesi 

 Eşgüdüm (Koordinasyon) 

•Genel olarak amacın gerçekleştirilmesi için birbirine bağlı parçaların karşılıklı 

bağlantı ve ahenk içerisinde yönetilmesidir.  

 Eşgüdüm sağlama yaklaşımları: 

•Yatay eşgüdüm 

•Dikey eşgüdüm 

•Plan ile eşgüdüm 

•Karşılıklı uyum 

  İş birliği ve Eşgüdüm : 

•Arasındaki fark: İş birliği örgüt çalışanlarının ortak bir amaç çalışmasını ifade 

ederken; eşgüdüm, çalışanların birbirinden haberdar olmalarını, hedef doğrultusunda organize 

ve uyumlu hale gelmelerini ifade eder.  

  Denetleme ve Değerlendirme 

•Denetim, örgütte belirlenen hedeflerin ne kadarının gerçekleştiği, süreç içerisinde 

aksayan ya da iyiye giden yönlerin neler olduğu hakkında dönüt veren, sürecin 

geliştirilmesine fırsat veren döngüsel bir mekanizmadır. 

•Değerlendirme, denetim sürecinde toplanan bilginin geçerli bir ölçütle kıyaslanarak 

yorumlanması ve yargıya varılması sürecidir. Bu nedenle değerlendirmeyi yapan kişinin, 

uzmanlık alanı, kişilik özellikleri, çalışanlara yönelik tutumu, görüş, inanç ve duyguları 

değerlendirme süreci sonunda varılana yargıyı etkileyebilir. 
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•Klasik yönetim yaklaşımına göre denetim; astların kontrolü ve değerlendirilmesi süreci 

olarak algılanırken; çağdaş yaklaşımlara göre denetim; bir rehberlik ve gelişim süreci olarak 

tanımlanmıştır. 

ÖRGÜT YÖNETİMİ / KOORDİNASYON 

2.1.Örgüt Yönetimi: Yönetim, insanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca 

doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade eder. Yönetimde, başkalarına iş yaptırma ve 

onların yardımını sağlama söz konusudur. Bu durumda iş yaptıranlar yönetici, işleri yapanlar da 

yönetilenler durumundadır. Yönetim, örgütlerin ömrünü doğrudan etkiler. Aynı zamanda kurulan iki 

örgütten birinde yönetim iyi, diğerinde kötü olduğu takdirde görülecektir ki yönetimi iyi olan örgüt 

daha çabuk büyüyecektir. Yönetimin ana fonksiyonları planlama, organizasyon, sevk ve idare, 

koordinasyon ve denetimdir. 

2.2.Planlama: Örgütler, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların 

sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren bir tasarı 

hazırlar. Hazırlanan bu tasarıya planlama denir. Plansız bir çalışma, kişiyi veya işletmeyi başarısızlığa 

götürür. Yöneticiler, planlama sayesinde ne yapacaklarını önceden düşünme imkânına sahip olurlar. 

Planlamanın örgüt açısından iki önemli fonksiyonu vardır 

-Örgütün amaçlarını tespit ederek bu amaçlara ulaştıracak yaklaşım ve yöntemleri belirler. 

-Örgüt faaliyetlerinin hangi yönde gitmekte olduğunu, amaca varmak için izlenecek yolları 

belirler. 

İyi bir planlamada şu özellikler bulunmalıdır: 

- Yapılacak plan, açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır. 

- Plan, esnek olmalıdır ki böylece çeşitli iç ve dış çevre şartlarına uyabileceği gibi gelişmelere 

de uyum sağlar. 

- Plan, en uygun süreyi kapsamalıdır. 

- Plan, örgütün benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır. 

- Planın hazırlanması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir. 

- Hazırlanan plan karşılaşılan güçlüklere yönelik önlemleri en az kayıpla alabilmelidir. 

- Plan, örgütün alt ve üst kademelerine uygun bir kapsamda olmalıdır. 
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Organizasyon: Planlamada belirlenen örgüt amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, 

kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne organizasyon denir. 

Organizasyon, çalışanlar için belirli amaçlara ulaşabilmelerinde etkin rol oynamaları ve birlikte 

çalışma imkânı vermesi açısından önem taşımaktadır. Yine de organizasyon, örgütler için ise iş 

görenlerin görevleri arasında bağlantı kurmalarını sağlar. Çeşitli ilkeleri vardır ki bunlar: amaç birliği, 

yeterlilik, iş bölümü ve uzmanlaşma, hiyerarşi, komuta birliği, sorumluluk, yetki ve sorumluluğun 

denkliği, denge ilkesi, süreklilik, liderliğin kolaylaştırılması, görevlerin tanımıdır. 

2.4.Sevk ve İdare: Planlar yapıp, organizasyon yapısı oluşturarak ortak amaç doğrultusunda 

harekete geçmeye sevk ve idare denir. Yöneticinin çalışanların çalışmalarını etkilemesi ve onlara ne 

yapmaları gerektiğini bildirmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar. Yönetici bunu bildirdiği emir şeklinde 

yapar. Emri, açık, kesin, eksiksiz ve mantığa uygun olarak yaptığında çalışanların verimliliğini olumlu 

anlamda etkiler. İyi bir haberleşme ağının bulunması da verimliliği olumlu anlamda etkileyecektir. 

Personeli uyumlu bir şekilde çalıştırmanın başlıca yolları cezalandırma ve ödüllendirme şeklinde 

olmalıdır. 

2.5.Koordinasyon: Koordinasyon, çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir 

örgütün bütün faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesidir. Bu durum örgütün büyüklüğüne göre önem 

kazanır. Örgütü amacına ulaştıracak biçimde çalışanların çabalarının birleştirilmesi önemlidir. İşin 

etkin bir biçimde yapılması, gerek çalışanlar gerekse kullanılan araç-gereç arasında düzenli, uygun ve 

sonuca ulaşılabilir bir iletişimin sağlanması, koordinasyonun kuvvet ve değeriyle yakından ilgilidir. 

Örgütlerde, kişilerin ve bölümlerin görevlerini başarıyla yerine getirmeleri, örgütsel etkililik açısından 

yeterli değildir. Her birey ve bölüm aynı zamanda diğer bölüm ve bireylerle uyumlu bir biçimde 

çalışırsa bütün olarak örgütün başarısından söz edilebilir. Bireyler, bölümler ve kaynaklar yönünden 

bir bütünlük arz etmelidir. Bölümler, gruplar ve işlemler birbirinden ayrı fazla bir etkinliği olamaz. 

2.6.Denetim: Denetim, planlama, organizasyon, sevk ve idare ve koordinasyondan sonra 

yönetim sürecinin son halkasını oluşturur. Diğer fonksiyonların neyi, nasıl ve ne derecede başardığını 

araştırır ve belirler. Denetim standartları belirlendikten sonra gerçekleştirilen durum ölçülür, bu durum 

standartlarla karşılaştırılır ve farklılıkların nedenleri belirlenir, gerekli düzeltici önlemler alınır. 

Böylece denetim fonksiyonu gerçekleştirilmiş olur. Denetim işlevi bir karşılaştırma işidir ve bu 

karşılaştırmayı yapabilmek için en az iki ölçütün bulunması gerekir. Bunlardan ilki, olması gereken, 

gerçekleşmesi istenen durum, diğer bir deyişle planlardır. Denetim yapılabilmesi için bir temele 

dayanmak gerekir ve daha açık, eksiksiz ve ayrıntılı planlar yapıldıkça, daha etkin denetim de 

yapılabilecektir. 

Denetim işlevinin nedeni, faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek ve değerlemek, planların başarıya 

ulaşmasını sağlamak olduğuna göre, bir örgütte planlardan sapmanın sorumlularının ve gerekli 
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düzeltmelerin kim tarafından yapılacağının bilinmesi gerekir. Faaliyetlerin denetimi insanlar 

tarafından gerçekleştirilir, ancak örgütsel yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmemesi hâlinde, 

sapmaların ve gerekli düzeltme faaliyetlerinin sorumlularının belirmesi olanaksızdır. Bu nedenle 

denetim işlevinde gerekli olan ikinci husus, örgütsel yapının varlığıdır. Aynı planlarda olduğu gibi, 

örgütsel yapının açık, eksiksiz ve ayrıntılı olması hâlinde, daha etkin bir denetim işlevi gerçekleşebilir. 

Şu hâlde başarılı bir denetim için, bir yandan değerlemeye temel olacak plan ve standartların, öte 

yandan yönetim organlarının kesin yetki ve sorumluluklarıyla örgütsel yapının belirlenmesi 

gerekecektir. 

MANEVİYAT ÜZERİNE KURAMSAL TANIMLAR: MANEVİ/DİNİ TUTUM 

Maneviyat genellikle din psikolojisi literatüründe kutsal olanı arayışta ortaya çıkan hisler, 

düşünceler ve davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Sheep, 2006: 358). Buradaki “kutsal” kelimesi, 

Tanrısal varlık, ilahi nesne, nihai gerçeklik ya da hakikati vurgulamaktadır. 

İnsanların algıları, ihtiyaçları ve beklentileri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın insanların 

manevi dünyalarında da var olması kaçınılmazdır. Herkesin manevi dünyasının ve tecrübelerinin 

farklılık göstermesi (Neck ve Milliman, 1994; Seyyar, 2009), standart bir maneviyat tanımı 

geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden birisidir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde çok fazla 

maneviyat tanımı olduğu görülmektedir. 

Zinbauer ve arkadaşları (1999) maneviyatı (spirituality) Tanrı’ya yakınlık ve dünya ve diğer 

canlılarla karşılıklı bağlı olma hissi şeklinde tanımlamışlardır. Başka bir tanım maneviyatı, görünmez 

olan ama diğer taraftan birleştirici olan üst bir seviye ile uyum arama hali olarak betimlemiştir. 

Chakraborty ve Chakraborty (2004: 197) yine benzer bir tanımlama yapmış ve maneviyatı, kendisine 

odaklanmış bir egodan daha yüksek bir varlığın bilincinin farkında olmaya başlamak ve onda ya da 

onun yönlendirmesi altında yaşama yeteneği şeklinde nitelendirmiştir. Bu tanımlarda bazen “üst 

seviye” ya da “yüksek bir varlık” ifadeleriyle dolaylı olarak bazen de direk olarak Tanrı’ya atıfta 

bulunulmaktadır. Yine bu tanımlar, genel olarak bakıldığında bireyin, benlik ötesi ya da üstün güç 

şeklinde nitelendirilmeye çalışılan ve hakkında tam veya yeterli bilgiye sahip olunmayan bir varlığın 

farkında olması, bu farkındalık sayesinde onun yönlendirmesine uyum göstermeye çalışması ve onunla 

bağlantılı olan diğer varlıklar ile olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışması gibi birbiri ile ilişkili 

unsurları kapsamaktadır. 

Bazı araştırmacılar ise maneviyatı kişinin kendi iç dünyasının sınırlarına veya en fazla maddi 

varlıklar dünyasının kapsadığı alana sıkıştıran tanımlamalar yapmışlardır. Örneğin, araştırmacıların bir 

kısmı maneviyatı alçak gönüllülük, bütünlük ya da hizmet gibi derinden hissedilen ve sahip olunan 

değerlerin günlük uygulanması ve bütünleştirilmesi (Ashmos ve 
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Duchon, 2000: 137), kişinin kendine ait en yüksek değere doğru düşünce, duygu ve 

davranışlar bazında kendini aşma mücadelesi (Harlos, 2000),geleneksel algı, düşünce ve duygu 

bağlamının dışında sessiz, hudutsuz ve içsel bir şekilde kendinin farkında olma deneyimi (Schimidt-

Wilk ve diğ., 2000) ve yapılan her şeyi şefkat ve merhametle yapmaya doğru götüren içsel yolculuk 

(Delbecq, 2005: 242) olarak tanımlayarak sadece kişinin içsel dünyasından bahsetmişlerdir. 

Mitroff ve Denton (1999: 83) çalışmalarında maneviyatı kişinin kendi bütünlüğü, diğerleri ve 

bütün evren ile bağlantılı olduğuna dair temel bir his olarak tanımlamışlardır. Korac-Kakabadse ve 

diğ., (2002: 165) ise kişinin kendi iç alemi ve dünya arasında var olan bağlantının farkında olma 

durumu şeklinde bir maneviyat tanımlaması öne sürmüşlerdir. Howard (2002: 231) maneviyatın, derin 

kaynaklarla bağlantı kurma yeteneği sayesinde bireyin dünyanın geri kalanı ile bağlantısını hissederek 

yaşamasını kapsadığını belirterek, maneviyatı insanın kendisinin farkında olması ve diğerleri ile aynı 

bütünün parçaları olduğunu bilmesi olarak tanımlamıştır. 

TUTUM 

Tutum: Yaşantı yoluyla organize olan, bireyin ilişki içerisinde olduğu bütün nesnelere ve 

durumlara verdiği tepki üzerinde yönlendirici ve dinamik bir etki oluşturan, zihinsel ve 

sinirsel bir hazır olma durumudur (Alport, 1935; Akt. Hogg, 2007). Burada tutum, bireyin 

tepkisini yönlendirici bir unsur olarak onun davranış biçimini belirlemektedir. Ayrıca 

deneyimlerle örgütlenmesi, tutum oluşmasını bir öğrenme sürecine bağlamaktadır (İnceoğlu, 

2000). Tutum, iyi-kötü tercihlerimizi etkileyen iç kuvvettir. Dolayısı ile tutum dışarıdan 

gözlenemeyen, varlığını ancak çıkarsama yoluyla bilebileceğimiz özel bir olaydır. Üçüncü bir 

görüş üç bileşenli modeldir. Bu model tutumu ‘toplumsal açıdan önemli nesne, grup, olay ya 

da simgelere yönelik inanç (bilgi), duygu ve davranış eğilimlerinin oluşturduğu uzun süren bir 

organizasyondur’ seklinde tanımlar (Hogg, 2007; İnceoğlu, 2000). Yaşantımız üzerinde 

önemli etkileri olan ve davranışlarımızı yönlendiren tutumlar; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

olarak üç bileşenden (öğeden) oluşur diyebiliriz. Bilişsel öğe, tutum nesnesine ilişkin inanç, 

kanaat ve bilgilerden oluşur. Duygusal öğe, inançlara bağlanmış heyecansal duygulardan 

oluşur. Davranışsal eğilim ise belirli bir biçimde tepki göstermeye hazırlıktır. 

Tutumlar, güçlü ve tutarlı olduklarında, tahmin edilen davranışla ilişkili olduklarında, kişinin 

doğrudan deneyimini temel aldıklarında ve kişi kendi tutumlarının farkında olduğunda bu durum en 

iyi davranış göstergesidir. Güçlü ve tutarlı tutumlar; davranışı, zayıf ya da belirsiz tutumlara göre daha 

kuvvetli yönlendirirler. Özellikle deneyimi temel alan tutumlar davranışı, işitme ve okumanın 

oluşturduğu tutumlardan daha iyi gösterirler (Atkinson, 2010). 
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Dinî Tutum 

Tutumlar, tutumun konusu olan objeye yönelik inançlardan kaynaklanır. Tutumlarla inançlar 

daima birlikte bulunurlar. Yani insanlar, duygu ve inançlarına uygun olarak hareket etme 

eğilimindedirler (Özgüven, 2000). Din insanı ilgilendiren bir olgu olduğuna göre, o aynı zamanda bir 

tutum konusudur. Böyle olunca insanların genel olarak din olgusu, dinîn inanç ve ameli esasları ile 

ilgili olarak farklı tutumlar geliştirmeleri tabiidir. Mesela; dinîn insana mutluluk ve huzur verdiğine 

inanan dindar bir insan, din hakkında olumlu bir tutuma sahipken dinîn insanların geri kalmasına 

sebep olduğu kanaatinde olan bir ateist, din hakkında olumsuz tutum geliştirmiştir. Yine aynı dine 

inananlar arasında farklı dinî tutumlar görülebilir. İçki müptelâsı olan ya da içki alıp satarak para 

kazanan bir müslüman, içki hakkında olumlu tutum takınabilir; buna karşılık bir başka müslüman 

Kur’ân daki içkiyi yasaklayan ayetlere bakarak bu konuda olumsuz tutum takınır. Su halde “dinî 

tutum, kişinin dinle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını belirleme tarzıdır. Yani kişinin dine dair 

bilgi ve inançları (zihni unsur), dinîn bütününden ya da herhangi bir esasından hoşlanması veya 

hoşlanmaması (duygu unsuru) ve dinle ilgili davranışları, yani lehte ve aleyhteki, birtakım faaliyetleri 

(davranış unsuru) onun dinî tutumunu oluşturur” (Peker, 2008). Dinî tutumu; ‘Bir kişinin lehte veya 

aleyhte olsun, dinle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını belirleme tarzı’ seklinde tanımlayabiliriz 

(Uysal, 1996). 

EĞİTİM 

Tutumların oluşmasına etki eden diğer önemli bir faktör ise eğitimdir. Eğitimin tutumlar 

üzerindeki etkisi eğitim düzeyine bağlı olarak değişir ve bugün genellikle çocuklar anne-babalarından 

daha üst düzeyde eğitim görmektedirler. Eğitim düzeyi arttıkça bireyin açık fikirliliği de artmaktadır. 

Eğitimin etkisi anne-babaların politik ve dinî inançlarının etkisi kadar kuvvetlidir diyebiliriz (Morgan, 

2004). Eğer alınan eğitim dinî içerikli veya derslerin içinde din dersi varsa bireyin dine karsı 

tutumunun olumlu olması beklenir. Hiç dinî eğitim almayan veya dinîn aleyhinde bir eğitim alan 

bireyin dine karsı tutumu büyük oranda olumsuz olacaktır. Dinî tutumların oluşmasında alınan din 

eğitiminin önemli etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda İlahiyat Fakültesinde 

okuyan veya mezun olanların dinî tutumları ve dindarlık düzeyleri diğer fakültelerden mezun 

olanlardan yüksek çıkmaktadır. Bu da alınan din eğitiminin dinî tutumlara olan etkisini göstermektedir 

(Doğan, 2007). 

Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak dindarlıklarında daha dürüst ve tutarlı olmaya 

çalışanların bir kısmı, eski olumlu dinî alışkanlıklarının bir kısmından uzaklaşabilmektedir. Daha açık 

bir ifadeyle bazı dinî tutum ve davranışlarda kalite artarken bazı dinî davranış ve uygulamalar ortadan 

kalkmaktadır. Öğrenim durumu dindarlık ilişkisiyle ilgili konunun basında bahsettiğimiz ikinci boyuta 

geçmeden önce burada söyle bir değerlendirme yapılabilir:Genel olarak eğitim seviyesinin düşüklüğü, 
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dindarlığın daha basit; fakat daha içten ve samimi bir atmosferde sürüp gitmesiyle ilişkilendirilebilir. 

Buna karşılık eğitim seviyesinin yüksekliğine paralel olarak dindarlık, daha düşük etkinlik düzeyinde, 

fakat daha aklî ve tutarlı temellere oturmuş bir karakter kazanabilmektedir. Doğal olarak din eğitimi 

veren kurumların durumu, hem dinî inanç, bilgi, tecrübe, ibadet, hem de etki boyutu açısından 

olumlu yönde farklılaşmalar gösterecektir (Hökelekli, 2010). 

Maneviyat ve Hayatı Pozitif Etkileyen Unsurlar  

Dinî faaliyetlere katılmanın, ortalama ömrü uzatan bir etkisi vardır. İman, maneviyat ve sağlık 

arasındaki etkileşimi araştıran Walach ve ekibi, uygulamadaki maneviyatın önemini ve ortalama ömre 

katkısını başka bir cepheden gösteririler. Manevî yönden uygulamaya dönük tutum ve davranışların 

bulunmaması (salih amellerin işlenmemesi), psikolojiyi etkileyen semptomlar açısından bir risk 

faktörü oluşturur. Bu tespiti, tersinden okuyacak olursak, şu sonuca varabiliriz: Manevî tecrübeler, 

psikolojik yüklerin ortadan kaldırılmasını kamçılayan bir etkisi vardır. Manevî tecrübelerin 

edinilebilmesine yönelik daimî icraatlar, bütüncül sağlık açısından bedensel hareketler kadar 

gereklidir. Gerçek sağlık, maddî (bedensel) ve manevî (dinsel) icraatların birlikte yapılması ile 

sağlanabilir. İbadetlerine önem veren kişi, manevî sağlığı daha yerinde olacağı için, psikolojik 

rahatsızlıklara karşı kendini daha iyi korunabilmekte, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşama şansına daha 

çok sahip olmaktadır.  

Bu çalışmalarda farklı araştırma metotları kullanılmış; bazen örnekleme yapılmış, bazen 

kişiler uzun süre incelenmiş, bazen psikiyatrik çalışmalardan istifade edilmiştir.Dr. Jeff Levin, “Allah, 

İnanç ve Sağlık” (God, Faith and Health) isimli kitabında inanç ve sağlık üzerine yapılmış 200'den 

fazla çalışmayı incelemiş ve şu tespitlere ulaşmıştır: 

a) Genellikle dindar insanların hayat tarzları daha mantıklı ve sağlıklıdır.  

b) Camiye, kiliseye veya havraya devam eden kişiler, toplum içinde daha sosyaldirler. Başka 

insanlarla birlikte olmak, kişiye manevî güç kazandırır. Toplumla beraber sosyal dayanışma içinde 

yaşamak, sağlıklı iletişim ve çalışma için her zaman iyidir. 

c) İbadetler ve toplu dualar, pozitif hisleri ve düşünceyi aktif hâle getirmektedir. Pozitif hisler 

ise, müspet psikolojik değişikliklere ve olumlu sıhhî gelişmelere ve iletişime,yardımseverliğe yardımcı 

olmaktadır. 

d) İyimserlik ve ümit, çalışma ortamlarında kişiler üzerinde iyileştirici tesirler yapmaktadır. 

Prof. Dr. Harold G. König, manevî hayat ve sağlık ekseninde yaptığı çalışmasında aşağıdaki 

sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmalar, İsevî ve Musevî dinine mensup denekler üzerinden yapılmıştır. Söz 
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konusu maneviyat, burada Yaratan’a bağlılık ve ibadet anlamında ele alındığı için, benzer olumlu 

sonuçların, İslâm dinini samimiyetle yaşayan Müslümanlar için de geçerli olacağı düşünülmektedir. 

a) Düzenli olarak kiliseye devam eden, kendi başına ibadet eden ve İncil okuyanlarda 

(diyastolik) hipertansiyon görülme ihtimali, bu dinî aktivitelere nadiren katılanlara göre % 40 daha 

azdır.  

b) Dinî hizmetlere düzenli olarak katılanların bağışıklık sistemleri daha kuvvetlidir. Kilise 

veya havraya hiç gitmeyen veya nadiren gidenlerde, muhtemelen bağışıklık sisteminin zayıflamış veya 

aşırı aktif olduğunu gösterir. 

c) Dindar insanlar, daha sağlıklı, daha rasyonel yaşarlar. Kiliseye en azından haftada bir defa 

gidenlerde alkol alışkanlığı ve sigara kullanımı, nadiren gidenlere göre üçte iki oranında daha azdır.  

d) Dindar Hıristiyan gençlerde uyuşturucu ve alkol alışkanlığı, erken cinsel suçlar, intihar 

düşüncesi ve teşebbüsü, inançlı olmayan gençlere göre daha azdır.  

Yönetimin İşlevselliği  

Yönetim anlayışı ve öğretmenlerin tutum ve davranışları ile ilgili hedef kitleye erişim, 

sorunların belirlenmesi, eğitim ve yönetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi, toplumsal dinamiklerin 

harekete geçirilmesi, toplumun duyarlılığın artırılması, merkezi ve yerel imkânların kullanılması, 

bireysel ve toplumsal uygulamaların yeterliliği genellikle tartışma  konusu olmaktadır. Küresel çağda 

insanların imkân ve kabiliyetlerinin artması toplumsal ve bireysel sorunların çeşitliliği sağlamış ve her 

geçen gün yeni sorun alanları oluşmuştur. Bu sorunların çözümü için de yeni arayışlar ve yeni hizmet 

modelleri üzerinde durmak lazım. Bunun için ilgili alan ve hedef kitleyi de zihinsel olarak yeniliklere 

açmak gerekmektedir. Yeni yöntemler ortaya koymak ve çalışanları bu modeller etrafında toplayıp 

iletişime açık yönetim anlayışı ile çalışmak en verimli yönetim anlayışı olarak günümüzde yer 

bulabilecektir. Bu hizmet anlayışında mevzuat alt yapısı, kaynak oluşturulması, kurumlar arası 

eşgüdümün sağlanması, hizmet birimlerinin belirlenmesi, çalışanların kapasitesinin artırılması ve 

iyileştirilmesi, tartışılması gereken konulardır. Sorumlulukları dağıtmak ve yaymak, yerel dinamikleri 

işin içine çekmek,örgüt çalışanları ile etkileşimli halde kurgulamak daha işlevsel bir örgüt ve yönetim 

yapısını sağlar. Gelişmiş ülkelerin en belirgin politikası hizmetleri yerelleştirme,yönetimin paylaşım 

ve karşılıklı etkileşim üzerine kurulmuş olmasıdır. Yönetim anlayışının çoğu noktada paylaşıma ve 

gelişime açık olarak yaygınlaşması yöneticiliğin ve çalışanların tutum ve davranışlarında aynı 

zamanda gelişmişlik düzeyinde bir ölçüttür. 
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ÖRGÜTSEL MANEVİYAT İLE İLGİLİ BAZI ELEŞTİRİLER 

Maneviyat” ve “örgüt” terimlerinin aynı teori içerisinde yer aldığında –her ne kadar potansiyel 

olarak işyerini çalışan için düşmanca bir ortamdan ziyade insan gelişiminin kaynağı haline 

getirebilecek bir bakış açısı sunsa bile- bir takım etik sorunlar ve ikilemler ortaya çıkmaktadır (Sheep, 

2006: 357).  

Benefiel (2003b: 367) hala devam etmekte olan birçok çalışmanın amacını sorgulayarak, 

“maneviyat örgüt performansını nasıl etkiler”i bulmayı hedefleyen çalışmaların arkasında gizlenen 

bazı etik soruları sormuştur. Örneğin, en nihayetinde maneviyat materyalle ya da maddeyle alakalı 

olmayan bir konu ise, maneviyatı örgütsel yaşama eklemleyerek kazanılacak olan materyale 

odaklanmak uygun mudur? Maneviyatı maddi kazanca bağlayarak örgütleri maneviyatla tanıştırmak, 

yarardan çok zarar vermez mi? Bu durum acaba çıkarcı ve etik olmayan bir yaklaşım değil midir 

(Benefiel, 2003a: 384)? Bu sorulara cevap vermeye çalışırken ister istemez düşünceler yönetim 

biliminin çalışan algısı üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşletmelerin temel unsuru olan insanın daha iyi 

anlaşılması ve insana, doğasına uygun bir şekilde yaklaşılmasını amaçlayan olgunlaşma kuramı, insan 

grubu kuramı ve X ve Y kuramı gibi kuramlar ortaya atılmış ve insan ilişkileri yaklaşımının 

geliştirilmesi için önderlik araştırmaları, Hawthorne araştırmaları gibi bir çok deneysel çalışma 

yapılmış olmasına rağmen (Eren, 1991:26-36), yerel ya da küresel bazda işletme yöneticilerinin yani 

yönetim uygulayıcılarının çalışanları hala Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri doğrultusunda 

algıladıkları ve ona göre yaklaştıkları görülmektedir. 

Bununla paralel olarak, Gull ve Doh (2004: 130)’a göre modern örgütsel yönetimin odak 

noktası hala nesnel, kontrol edilebilir ve maddi olan unsurlardır. Uzmanlar ve uygulamacılar 

tarafından kapsamlı bir şekilde yapılan eleştirilere rağmen modern organizasyonların büyük 

çoğunluğu, yönelimlerinin dayandığı sistemin araştırılması çabalarından kaçarlar ve hatta bu çabalara 

karşı kendilerini savunurlar. Üstelik hiçbir sebep bu modern dünya görüşüne bağlı olanları, dünyanın 

başka bir şekilde algılanabileceğine ikna edemez. Yaptıklarının sonuçlarını anlamaktan acizdirler ve 

bütün anladıkları da maddi kazanç potansiyelleridir. Sonuç olarak çoğu organizasyon manevi 

yönlendirmeden yoksundur. 

Maneviyatın farkına varılması, birey olma süreci, yani kişinin kendi bütünlüğünün farkına 

varması yoluyla olur ki bu da yapılan işi değerli hale getiren bir örgütsel çevrenin varlığını gerekli 

kılar (King ve Nicol, 1999). Ne var ki, birçok örgütün derinlik ve anlamdan yoksun olduğu, bu 

örgütlerin amaç ve misyonlarındaki ifadelerde gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Mekanik bir 

şekilde dizayn edilmiş olan modern örgütlerin amaç cümlelerinde yer alan “içinde oldukları endüstri 

kolunda bir numara olmak, hissedar değerini maksimuma çıkarmak, tüketicilere katma değeri yüksek 

ürün ya da hizmetler sunmak” gibi ifadelerden bu anlamsızlık ya da derinlik yoksunluğunu görmek 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

740 
 

mümkündür (Gull ve Doh, 2004: 131). Örgütlerin misyon, vizyon ya da amaç ifadelerinde derin ya da 

anlamlı cümleler yer alsa dahi, bu derinlik ya da anlam oluşturma niyetlerinin ne kadar samimi olduğu 

da, en nihayetinde bu derinlik ve anlamdan elde edilecek olan şey verimlilik ya da yüksek karlılığa 

bağlanacağından, sorgulanmaya değerdir. Dehler ve Welsh (1994: 18), örgütlerdeki maneviyattan 

bahsederken, örgüt vizyonunun insanlarda oluşturduğu duygu ve insanlar üzerindeki etkisi üzerinde 

yoğunlaşmışlardır. Yazarlara göre örgütün vizyonu, işyerindeki maneviyatın kaynağıdır. Dolayısıyla 

bir örgütün manevi bir işyeri haline gelebilmesi için yönetimin, insanları derinden etkileyen motive 

edici bir vizyon oluşturmaya odaklanması gerekir. Heaton ve arkadaşları (2004: 62), manevi bakış 

açısını işletmelerin yönetim paradigmalarına eklenmesinden fazlasıyla yararlanacak yönetim 

alanlarından birisinin, çalışanların yeni ve hâli hazırda var olan performans hedeflerine hızlı ve etkili 

bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak olan örgütsel değişim yönetimi olduğunu belirtmektedirler. 

Örgütsel değişim organizasyon içerisindeki insanların davranışlarını değiştirmeyi içerir, çünkü bireyler 

örgütün bir öğesidir. Maneviyat ve diğer insan halleri verimlilik için bir araç olabilir. İşyerinde 

maneviyat, işyerini çalışan dostu yapmak ve dolayısıyla da daha verimli yapmak için bir araç setidir 

(Krahnke, Gicalone ve diğ, 2003: 397) ve yönetim alanı, manevi bir bakış açısını araştırmalarla ve 

teori geliştirme süreci ile bütünleştirmekten, fazlasıyla yararlanacaktır (Neal ve diğ., 1999: 176). Hal 

böyle iken, Dehler ve Welsh (1994: 18krahn)’in belirttiği gibi “insanları derinden etkileyici bir örgüt 

vizyonu geliştirmek ve bunu çalışanları motive etmede kullanmak” ve örgütün performans ya da 

verimlilik artışı beklentilerini vizyondaki bu derinliğin arkasına gizlemek, Benefiel (2003a: 384)’in de 

belirttiği gibi etik olmayan ve aynı zamanda da çıkarcı bir yaklaşımdır. Eğer bir çalışan ruhsal olarak 

işyeri ile yüksek derecede bir bütünleşme içine girerse, bu çalışan işyerinde sözlü ya da davranışsal 

manevi açıklamalarda bulunacaktır. Örgütte aynı zamanda işyerini bu tür açıklama ya da davranışların 

olmadığı bir yer olarak arzulayan (katı seküler ya da ateist) çalışanlar da mevcut olabilir ve bütün 

çalışanlarına eşit davranmak zorunda olan işletme yönetimi açısından bir ikilem ortaya çıkmış olur 

(Sheep, 2006: 361). Öyle ki “ruh (spirit)” olarak bahsettiğimiz şey, özellikle bazıları tarafından işyeri 

için limitlerin dışında, bazıları için de savunmasız işçilere hegemonik inanç sistemlerini empoze eden 

fanatik yönetici imajını anımsatan dinsel bir söylem olarak algılandığında, teorisyenler ve 

uygulamacılar arasında bir ihtilafa sebep olabilir (Sheep, 2006: 359). 

O zaman çözüm nedir? Çalışanların bu tür ihtiyaçlarının giderilmesi için örgütlere ne tavsiye 

edilebilir? Daha yüksek bir ücret ya da kar payı, belki de daha çok dinlenme süresi, dinlenme 

sürelerinde ücretsiz ikramlar, daha etkili bir teknoloji gibi maddesel, ruha hitap etmeyen imkanlar 

sunulması insanı manevi açıdan tatmin edebilir mi? Bu tür imkanlar elbette çalışanlara zarar 

vermeyecektir ancak, çalışanların yaptıkları iş ve zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri 

işyerlerinden kaynaklanan içsel özlem ya da varoluş nedeni sorularına yanıt bulmalarını da 

sağlamayacaktır (Sheep, 2006: 360). Burada örgütsel maneviyatının bazı boyutları üzerinde durmamız 

gerekmektedir. 
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Birinci boyut kişi işyeri bütünleşmesidir. Daha önce de belirtildiği gibi örgütler çalışanlarını 

fiziksel, düşünsel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla bir bütün olarak görmeli ve ona göre bir tutum 

geliştirmelidir (Sheep, 2006: 361). Böyle bir tutumun geliştirilmesinin, modern örgütlerin çalışan 

algılamalarında köklü değişiklikler yapmalarını gerektirdiği söylenebilir. Bu değişimin en temel 

niteliği de yeni yönetim tekniklerinin ve organizasyon teorilerinin sadece 

literatürde kalmayıp, uygulama alanı bulması olacaktır. Çalışanı sadece üretimin bir parçası 

gibi görmek ve ücretle veya bazı maddi imkanların sağlanmasıyla çalışanların manevi doyumlarının 

sağlanamadığı ve sağlanamayacağı, bu çalışmanın genelinden anlaşılmaktadır. 

İkinci boyut işin anlamlılığıdır. Çalışanların iş yaparken sadece elde edecekleri maddi kazancı 

değil, o işin kendileri için anlamını, o işin diğer insanlar için anlamını ve hatta o işin gelecek nesiller 

için nasıl bir etkiye sahip olacağını sorgulamaktadırlar (Neck ve Milliman, 1994; Mitroff ve Denton, 

1999: 85). Bireysel bazda işin anlamlılığı ile ilgili problemi yabancılaşma kavramıyla açıklamak 

mümkündür. Göktürk ve Günalan (2006: 129)’a göre “Sanayi devriminin yarattığı kitle üretimi ve 

yoğun işbölümü işçiyi, makinenin canlı bir parçası haline dönüştürmekte ve rutin, tekdüze bir çalışma 

ortamı sunmaktadır. Böylece çalışan doğadan, zanaatçı teknik temelden ve çalışma arkadaşlarından 

uzaklaşmaktadır”. Çalışan yaptığı işe kendi benliğinden bir şeyler katamamakta ve dolayısıyla iş 

anlamsızlaşmaktadır. Marksist yabancılaşma teorisi bu durumu “emeğin yabancılaşması” olarak 

nitelendirmektedir. İşin diğer insanlar ve gelecek nesiller için anlam ve etkisi ise başka bir etik 

sorgulama gerektirmektedir. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, dünyanın insanoğlundan 

intikam alması gibi kavramların sıkça telaffuz edildiği günümüzde, küresel güç oldukları için 

kendilerine dokunulamayan büyük işletmeler bu kavramları hiç duymamışçasına umursamaz bir 

şekilde faaliyetlerini sürdürerek, kar marjlarını daha da artırmak için çevreye ve o çevredeki ve hatta 

bütün dünyadaki insanlara zarar vermeye devam ederlerken; o işletmede çalışan işçi için yaptığı işin 

anlamlı bir iş olduğu nasıl hissettirilebilir ve bu hissettirme çabası ne kadar samimi veya etik olabilir? 

Kaldı ki, anlamlı bir “iş” sunulamayan bir çalışanın maneviyatına nasıl hitap edilebilir ve içsel 

ihtiyaçları giderilebilir? Giacalone ve Jurkiewicz ile, işyeri maneviyatının ölçülmesi ile ilgili farklı 

görüşlerini dillendirdikleri çalışmada Krahnke, temel sorunun “Maneviyat işletmeler için nasıl faydalı 

olabilir?” sorusu yerine “İşletmeler maneviyatın nasıl parçası olabilirler?” sorusu olması gerektiğini 

belirtmektedir (Krahnke, Giacalone ve diğ., 2003: 401). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireyin işyerinde geçirdiği vakit, günlük yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Çalışanlar haftanın büyük bir bölümünde kendi ailesinde daha fazla üstlerini ve çalışma arkadaşlarını 

görmektedirler. Dolayısıyla içinde bulunulan örgüt yapısı, organizasyonun şekli, örgütün yönetim 

paradigması, liderin özellikleri, gruplar ve çalışma arkadaşlığı ilişkileri bireyin yaşam konforunu 
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büyük ölçüde etkilemektedir. Kişinin yaşamını idame ettirebilmesi için belli düzeyde bir kazanç elde 

etmesi gerekliliği göz ardı edilemez. Ancak mevcut ekonomik düzen bireyin asgari standartta bir 

yaşama ulaşması imkânını zaten kısıtlarken, post modern hayat bu standartları sürekli yükseltmekte ve 

insan bu standartlara ulaşma çabası içinde kaybolup gitmektedir. Oysaki insan ihtiyaçları salt 

ekonomik değildir ve içsel veya ruhsal (manevi) ihtiyaçlara da sahiptir. Post modern hayatın 

standartlarına ulaşma çabası içinde insan bu ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve hatta kimi zaman bu 

ihtiyaçların farkına bile varamamaktadır. Kısacası insanların büyük çoğunluğu kendine 

yabancılaşmakta, hayatın anlamını kaybetmekte ve insan olarak dünya üzerindeki önemini 

hissedemeden, sıradan bir insan olarak hayatını tamamlamaktadır. 

Bu krizin yansımaları iş hayatında da kendini göstermektedir. Araştırmalar yönetici, lider ve 

çalışanların işyerinde ekonomik getirilerden çok daha fazlasını beklediğini ortaya koymaktadır. 

Çalışanlar artık yaptıkları iş ile maneviyatları arasındaki ilişkiyi sorgulamakta ve ilham verici ve 

anlamlı bir iş arzulamaktadır. 

Çalışanların bu beklentilerine işletmelerin, yöneticilerin ve nihayet araştırmacıların kayıtsız 

kalması beklenemez. Dolayısıyla örgütsel maneviyatı/tutumu ile ilgili birçok çalışma literatürdeki 

yerini almış bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmaların, örgütsel maneviyatın tanımı üzerine 

yoğunlaşması ve boyutlarına bir açıklık getirmesi önemlidir. Yine örgütsel maneviyat üzerine yapılan 

çalışmalarda elde edilmek istenen sonuç üzerine çeşitli eleştiriler de mevcuttur. Bu eleştirileri insanın 

fiziksel özelliklerinden örgüt amaçları doğrultusunda zaten faydalanıyorken, içsel dünyasının sınırları 

bilinmeyen gücünü rekabet avantajı elde etmek için değerlendirilebilecek bir unsur olarak görüp, 

araştırmaları buna yönlendirmek etik olmaktan uzaktır şeklinde özetleyebiliriz. Dolayısıyla çalışmalar 

etik çizgiye yaklaşarak, “karlılık maneviyat yoluyla nasıl artırılabilir” sorusundan ziyade “işletmeler 

insanın manevi ihtiyaçlarına uygun hale nasıl getirilebilir” sorunu üzerinde yoğunlaşmalıdır. 
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Özet 

Lisansüstü eğitim, üniversitelerin temel dayanağıdır. Lisansüstü öğretim; belli bir konu üzerine 
derinlemesine çalışarak, lisans öğretiminin devamı niteliğinde, bireylerin bilgi ve becerilerini en üst seviyeyi 
çıkarmayı amaçlayan,  bilimin ve bilimsel bilginin artması için insan gücünü yetiştiren bir öğretim programıdır. 
Bu araştırmada da, yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamak için gereken diploma notu, akademik ve 
personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav puanı veya daha önceki ismiyle lisansüstü eğitimi giriş sınav puanı, dil 
puanı ve mülakat notunun öğrencinin mezuniyet başarısı ile arasındaki ilişkiler ve mezuniyet başarı puanını 
yordama gücünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
lisans üstü eğitimi 2002-2012 yılları arasında tamamlayan öğrenciler kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki 
ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yüksek lisans mezuniyet puanının 
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yordama gücü çoklu regresyon analizi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile 
yüksek lisans mezuniyet puanları arasında 0.26 düzeyinde ilişki bulunmuştur ve toplam varyansın ise 0.06’sını 
açıklayabilmektedir. ALES puanları ile yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup 
toplam varyansın ancak %7’sini açıklayabilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: yordama geçerliği, akademik başarı, lisansüstü başarısı 

Abstract  

Postgraduate education is a basic foundation of the universities. By working in depth on a special topic, 
postgraduate teaching, which is a contiunation of the undergraduate educatiıon and aims to increase the level of 
knowledge and skills, is a teaching program that trained manpower for increasing the science and information.  
In this research, diploma, ALES, foreign language score and interview score which necessary to beginning the 
postgraduate education, with the relationship between g academic achievement point averages of students is 
aimed to examine the predictive power. This research include students who  graduated at Ankara University 
Institute of Education Sciences completed between the years 2002-2012.  The relationships between variables 
were examined by pearson moments correlation coefficient. Predictive power of postgraduate score was 
calculated multiple regression analysis. According to the results of the research was showed that correlation 
between  undergraduate and postgraduate academic achievement scores and it explained 0.06 variance of total. 
Also, between ales and postgraduate were found at 0.11 level correlation . However, it explained variance was at 
level 0.07 of total. 

Keywords: predictive validity,  academic success, postgraduate success 
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GİRİŞ 

Günümüzde önemli kariyer basamaklarından biri olan lisansüstü eğitim, bilimsel çalışmalar 

eşliğinde hem ülkenin kalkınması hem de bireylerin belli alanlarda uzmanlaşmalarına olanak 

sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda üniversiteler farklı kariyer olanakları (örgün 

ve yaygın eğitim sayesinde) ile önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Üniversite, ortaöğretimden sonraki düzeyde eğitimin işlevlerinden biri olan kültürün 

yenileşmesini ve geç nesillere aktarılmasını sağlamak, gelecekle ilgili olarak mesleğe hazırlamak, 

bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunarak toplum sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yardımcı 

olmak görevlerini üstlenen yükseköğretim kurumudur. Üniversitenin önemli işlevlerinden biri de 

araştırmalara önem veren ve yüksek ihtisas sahibi bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. 

Modern üniversitenin önemli bir göstergesi ise lisansüstü eğitimdir. Lisans üstü eğitim  araştırma 

yapma ve ekonomik kalkınmanın da en önemli basamağını oluşturur  (Karakütük, 1989).  

Lisansüstü eğitim, ülkelerin hedeflerini gerçekleştirmesini ve toplumsal yaşamı kültürel 

temelde etkilemesi bakımından önemli bir rol oynamaktadır (Dilci, 2009). Bilgi çağında, bilginin elde 

edilmesi ve geliştirilmesinin geçmişe oranla daha da kolay hale gelmesi, bireylerin oldukları yerden 

çok uzaktaki bir sisteme entegre olmasını kolaylaştırmakta; bilgiyi elde etme açısından fırsatları 

arttırmaktadır. Lisansüstü eğitim açısından da durum aynıdır. Bir başka ifadeyle, bireyler lisansüstü 

eğitim alabilme ve bilgilerini arttırabilmek için, büyük çabalar sarf etmelerine gerek kalmamıştır. 

Birçok kişi uzaktan eğitim sayesinde dünyanın diğer ucundaki sistemlere bağlanarak lisansüstü eğitim 

de dahil olmak üzere yapabilmektedir. 

Lisansüstü eğitimin bilgi teknolojileri sayesinde ulaşılabilir olması öğrenci seçiminde bazı 

niteliklerin aranmasına, başvuru yapanların nicel değil nitelik açısından değerlendirilmesini bir 

zorunluluk haline getirmiştir.  Bu bağlamda, lisansüstü eğitime öğrenci seçiminde, özellikle adayların 

genel yetenek düzeylerini ölçen akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav (ALES) başta 

olmak üzere, lisans not ortalaması, yabancı dil gibi kriterlerin istenmesinin yanı sıra mülakat da 

eklenerek adayların lisansüstü eğitime hazırbulunuşluk düzeyleri ölçülmeye çalışılmaktadır.  Tüm bu 

kriterler lisansüstü eğitime başvuran adaylar arasından, nitelik olarak daha iyisini seçebilmek ve 

nitelikli araştırmaların özellikle de bilime katkı açısından önemli çalışmaların yapılabilmesine olanak 

sağlamaktır.  

ALES; sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki temel bölümden oluşan bir testtir. GRE  (2012) 

sınavına benzeyen ALES, sayısal  bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 

Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar soruya sahip iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer almaktadır. 

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sayısal-2 Testindeki sorular, Sayısal-1 Testindeki sorulara 
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göre daha ileri düzeydir. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Her bir testteki sorular, özel bir alana ait olmayıp herhangi 

bir yükseköğretim programında öğrenim görmekte olan adayların   yanıt verebilecekleri niteliktedir. 

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü 

seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmaları gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde bütün 

testleri cevaplandırabileceklerdir (ÖSYM, 2016).  

Bireylerin gelecekteki performanslarını ölçmek amacıyla kullanılabilen yetenek testleri, Walsh 

ve Betz (1995)’e göre eğitim alanında kullanılan yetenek testleri gelecekteki eğitimsel çalışmada  elde 

edilecek başarıyı yordamak için de kullanılabilir. Sternberg (1997) de, akademik yetenek testleri ile 

eğitimdeki  başarı arasında bir ilişkinin olduğunu ve birbirlerinden de etkilendiklerini ileri sürmüştür. 

Bir başka ifadeyle, yetenek testlerinden yüksek puan alan öğrenciler eğitimsel anlamda da başarılı 

olmaktalar, düşük puan alan öğrenciler ise eğitimsel başarı açısından düşük puan almaktadırlar.  

Akademik anlamda da lisansüstü eğitim için seçilen öğrencilerden de beklenen eğitimsel 

başarı ve bilime katkıdır. Bu bağlamda seçme işlemi yapılan, testin de yordama geçerliğinin 

incelenmesi son derece önemlidir. Bir işe personel alınırken seçme, bir okula öğrenci alınırken seçme 

veya yerleştirme veya her ikisinin de yapılması gerekli olabilir. Böyle durumlarda ölçme sonucunun 

geçerliği çalışılırken, seçme veya yerleştirme sırasında elde edilen ölçme sonuçlarının (kullanılan 

ölçme aracının her ölçme işlemi için yordama geçerliğinin incelenmesinde fayda vardır), bunlar 

dışında bir puan takımıyla korelasyonuna bakılması gerekir. Alınan puan takımı seçme ve yerleştirme 

işlemi tamamlandıktan sonra elde edilebileceği gibi, aynı anda elde edilebilen başka bir gözlem 

sonucu da olabilir ki buna   da ölçüt denir(Turgut ve Baykul, 2010).  

Yordama geçerliği araştırmalarında en önemli hususlardan biri ise uygun bir ölçütün 

seçilmesidir (Cronbach, 1984). Yordama geçerliğinde, ölçüt ve yordayıcı arasındaki korelasyon 

büyüklüğü, yordama geçerliğinin kanıtı olarak ele alınabilir (Erkuş, 2003).  Ölçme araçlarının 

yordanmasında genellikle ölçüt olarak “akademik başarı” kullanılmaktadır. Ancak bunun dışında 

“meslekteki başarı”, “yaşamdaki” başarı” da ölçüt olarak kullanılabilmektedir (Aşkar, 1985).  

Alanyazında lisansüstü öğretime öğrenci seçiminde kullanılan ölçütlere ilişkin çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır (Sternberg ve Williams,1997; McKee, Mallory ve Campbell, 2001; Sevinç, 

2001; Stack ve Kelly, 2002; Demirtaşlı, 2002; Tokat ve Demirtaşlı, 2004; Karakul, 2004; Kilmen, 

2007; Karakul ve Karakütük, 2014; Kılıç, 2015).    Alan yazında yapılan bu araştırmaların ortak 

özelliği, lisansüstü eğitim başarı puanları ile lisansüstü eğitime giriş puanları olarak kullanılan; LES, 

ALES veya GRE, lisans not ortalaması ve de üniversiteden üniversiteye değişebilen mülakat puanları 

arasındaki ilişkiler ile lisansüstü eğitimi yordama düzeylerinin incelenmesidir.   Lisansüstü eğitimin 

ana amaçlarından birinin bilim insanı yetiştirmek olduğu göz önüne alındığında bu tür çalışmaların 
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alan yazına ve lisansüstü eğitime giriş koşullarını iyileştirmedeki önemi azımsanmayacak kadar 

çoktur. Bu bağlamda, bu araştırmanın da problemini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’ne 

kayıtlı veya mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat 

puanlarının, yüksek lisans mezuniyet puanlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır.  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı lisansüstünden mezun olmuş olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES 

puanları, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat puanlarının ile mezuniyet puanları arasındaki 

ilişkilerin ve lisansüstü mezuniyet puanının yordanmasını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin lisansüstü eğitim mezuniyet puanlarıyla, 

a. ALES  

b. Lisans mezuniyet 

c. Mülakat 

d. Yabancı dil  

puanları arasında ilişki var mıdır?  

2. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Model 

Bu araştırmanın modeli Korelasyonel araştırma modellerinden biri olan yordayıcı 

korelasyondur. Korelasyonel araştırmalar, iki veya daha fazla olan değişkenlerin birbirleri ile olan 

ilişkinin, herhangi bir değişiklik olmadan, betimlendiği şekli ile  ortaya koymayı amaçlayan, ilişkinin 

gücün ve yönü ile ilgili yorumların yapılabileceği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalarda 

değişken çiftinin birlikte değişimi incelenir. Keşfedici ve yordayıcı olmak üzere türü vardır.  Bu 

araştırmanın da türü olan yordayıcı korelasyonel araştırma, bir değişkenin bilinen bir değerinden yola 

çıkarak diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 

2012). Yapılan bu araştırma da, öğrencilerin lisansüstü kabul şartlarında istenen puanların mezuniyet 

puanlarını ne ölçüde yordadığı belirlenmeye çalışıldığından araştırmanın modelini yordayıcı 

korelasyonel araştırma oluşturmaktadır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’nün tezli yüksek lisans 

programlarındaki, 2007-2012 öğretim yılı bahar dönemine mezun olmuş yüksek lisans öğrencileri 

(n:645) oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan programlar ve öğrencilerin sayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Sayısı ve Programları  

Program Türü Frekans Yüzde 
Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması 
Eğitim Psikolojisi 
Eğitim Teknolojisi 
Eğitimde Program Geliştirme 
Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Halk Eğitimi 
Kaynaştırma Programları 
Matematik Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi 
Ölçme Ve Değerlendirme 
Ortaöğretim Almanca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Ortaöğretim Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme  
Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği 
Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Felsefe Gurubu Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fransızca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Gazetecilik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Halkla İlişkiler Öğretmenliği 
Ortaöğretim İngilizce Öğretmenliği 
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretm 
Ortaöğretim Radyo Ve Tv Öğretmenliği 
Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği 
Ortaöğretim Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Özel Eğitim 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 
Türkçe Eğitimi 
Yaratıcı Drama 
Yetişkin Eğitimi 
Toplam 

38 5.89 
5 0.78 
5 0.78 
12 1.86 
1 0.16 
8 1.24 
2 0.31 
7 1.09 
7 1.09 
4 0.62 
26 4.03 
8 1.24 
6 0.93 
12 1.86 
35 5.43 
15 2.33 
42 6.51 
28 4.34 
7 1.09 
12 1.86 
11 1.71 
11 1.71 
15 2.33 
93 14.42 
8 1.24 
5 0.78 
11 1.71 
56 8.68 
109 16.90 
2 0.31 
12 1.86 
1 0.16 
19 2.95 
12 1.86 
645 100.0 

 

Veriler ve Toplanması  

Araştırmanın verileri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerinden, 

gerekli izinler alınarak elde edilmiştir. Veriler 2007-2012 yıllarını arasında lisansüstü eğitime başlamış 

ve mezun olmuş olan 645 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik olarak üç tür 

değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler;  
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a) ALES puanları  

b) Lisans diploma notu, 

c) Yüksek lisans diploma notu  

d) Yüksek lisans mülakat notudur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde, çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

yordanan (bağımlı) değişkeni; “lisansüstü eğitim mezuniyet puanı”dır. Araştırmada, öncelikle 

yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ilişki pearson momentler çarpımına göre hesaplanmış, 

daha sonra da çoklu regresyon analizine geçilmiştir. 

Çoklu regresyon analizinin en önemli varsayımlarından biri yordayıcı değişkenler bağımlı 

değişkenle doğrusal ilişkili olmalı ve normal dağılım göstermeli ve yordayıcı değişkenler arasında 

çoklu bağlantılılık (multi-colinearity) olmamalıdır. Aşağıda çoklu bağlantı durumunun hangi 

koşullarda oluştuğu belirtilmiştir: (Büyüköztürk, 2005); 

• Tolerans değeri (1-R2 ) .20’den küçük olduğunda  

• Varyans büyütme faktörü (VIF), değeri 10’dan daha büyükse ve  

• Durum indeks (CI) değeri, 30’dan yüksekse 

Araştırmanın yordayıcı ve yordanan değişkenleri arasında doğrusal bir ilişkinin varlığına ait 

grafik aşağıda verilmiştir (Şekil 1). Ayrıca araştırmada kullanılan puanların normal dağılımını 

gösteren bilgiler verilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Lisansüstü Mezuniyet Puanlarına İlişkin Normallik Dağılımı 
 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

751 
 

Ayrıca yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılılık durumuna bakıldığında; tolerans 

değeri 0.99 VIF 1 ile 1.05 arasında bulunurken, CI değeri 14 ve 30 arasındadır. Buna göre yordayıcı 

değişkenler arasında çoklu bağlantılı sorunu bulunmamaktadır. Araştırmada kabul edilen manidarlık 

düzeyi 0.05’tir. 

 

Şekil 1. Lisansüstü Mezuniyet Puanlara Ait Doğrusallık Dağılımı 

BULGULAR  

Katılımcılara ait ALES, lisans diploma ile yüksek lisans başarı puanına ait betimsel bilgiler 

aşağıdadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Puanlara İlişkin Betimsel Bilgiler 

 N Aritmetik 
Ortalama 

Ortanca Tepe 
değer 

Standart 
sapma 

Varyans Çarpıklık Basıklık 

Lisans  645 77.25 76.70 75.00 6.95 48.33 0.25 0.13 
ALES 645 73.63 72.97 73.45 9.90 98.09 0.23 -0.72 
Mülakat 645 83.09 85.00 90.00 12.19 148.82 -0.70 -0.03 
Mezuniyet 645 3.32 3.35 3.50 0.32 0.10 -0.29 -0.35 
 

Tablo 2’de verilen bilgilere göre yordanan ve yordayıcı değişkenlerin normal dağılım 

gösterdikleri, çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında değiştiği görülmektedir. Tabachnick ve Fidell 

(1996)’ya göre, çarpıklık değerinin -1 ile +1 arasında olması verilerin normalden çok sapmadığı, 

dolayısıyla da normal dağılım kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, regresyon analizine 

giren tüm değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir.  

1. Alt amaç1 Öğrencilerin, lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve 

mülakat puanları arasında ilişki var mıdır?  
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Lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notları arasındaki 

ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısıyla incelenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin lisansüstü mezuniyet, ALES, lisans mezuniyet ve mülakat puanları arasındaki 

ilişkiler 

 Lisans  ALES Mülakat  Mezuniyet  
Lisans  Pearson Correlation 1    

p               
N 645    

ALES Pearson Correlation -.072 1   
p .069    
N 645 645   

Mülakat  Pearson Correlation -.090* .018 1  
p .031 .674   
N 579 579 579  

Lisansüstü 
Mezuniyet 

Pearson Correlation .263** .090* .080 1 
p .000 .022 .056  
N 645 645 579 645 

*. p<0.05 
** p<0.01  
 

Tablo 3’te verilen korelasyonlara göre, öğrencilerin lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında pozitif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=0.26; p<.01). Ayrıca mülakat puanları 

ile lisans mezuniyet puanları arasında negatif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=-0.09; p<0.05). 

Ancak pratik olarak yorumlamak gerekirse bu ilişki sıfıra yakın olduğu için lisans mezuniyet puanları 

ile mülakat puanları arasındaki ilişkinin gücü oldukça düşüktür. Yine benzer bir durum, ALES 

puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasındadır. ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında da pozitif yönde düşük bir ilişki bir bulunmuştur (r=0.09; p<0.05).  

2. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

Tablo 3’e göre,  birlikte doğrusallık gösteren değişken olmadığından, aralarında manidar ilişki 

olan değişkenler analize dahil edilmiş, manidar bir ilişki olmayan değişkenler ise analize dahil 

edilmemiştir. Analize dahil edilen değişkenlere ilişkin betimsel bilgiler verilmiştir. 

Tablo 4. Analize dahil edilen değişkenlere ait betimsel bilgiler 

 Değişken Türü Aritmetik Ort. Standart Sapma N 
Lisansüstü Mezuniyet  Yordanan 3.30 .31114 579 
Lisans mezun. Yordayıcı 76.86 6.80694 579 
ALES Yordayıcı 73.73 9.95927 579 
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Katılımcıların lisansüstü mezuniyet ortalamları 4’lük sistemde 3.30, lisans mezuniyet puanları 

ortalaması 78.86 ve ALES puanları genel ortalaması ise 73.73 olarak hesaplanmıştır. ALES, mülakat 

ve lisans mezuniyet  puanlarının  lisansüstü eğitim başarı ortalamasını yordama gücü Çoklu Regresyon 

analizi ile belirlenmiştir. Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Sonuçlar 

Model  B s. Hata β t p İkili    r Kısmi r 

Sabit 2.088 .169  12.341 .000   

Lisans Mez  .013 .002 .271 7.144 .000 .263 .271 
ALES .004 .001 .110 2.892 .004 .090 .113 
R=0.29 ,        R2=0.08 
F(3,575)=28.37 ,   p=0.000 

 

Lisansüstü mezuniyet başarısı= 2.088 + (0.013 X lisansmez) + (0.004 X ALES)  

Öğrencilerin lisans mezuniyet ve ALES puanlarına göre lisansüstü eğitim başarılarının 

yordanmasında ilişkin analiz Tablo 5’te verilmiştir. Yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ikili 

ve kısmı korelasyonlara göre, lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet puanları arasında pozitif 

yönde düşük bir ilişki (r=0.26) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da bu ilişkinin 

biraz daha arttığı (r=0.27) bulunmuştur ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasında da 

pozitif yönde oldukça düşük bir ilişki (r=0.09) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da 

bu ilişkinin biraz daha arttığı (r=0.11) bulunmuştur.  

Tablo 5’te verilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarına göre, lisans mezuniyet 

puanı ile ALES puanları öğrencilerin lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir yordayıcısı 

olduğu bulunmuştur  (R=0,29, R²=0,08, F3,575=28,37, p<0.05). Bu iki değişkenin yordanan değişkende 

açıkladıkları varyans oldukça küçüktür. Standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde ise, lisansüstü 

mezuniyet başarısını en fazla yordayan değişkenin lisans notu olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin lisans mezuniyet puanları ve ALES puanları 

lisansüstü eğitim başarı ortalamasını manidar bir ilişki bulunmuşken, birçok üniversite tarafından 

yapılmakta olan mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı ortalaması arasında anlam bir ilişki 

bulunmamıştır. Benzer sonuç Tokat ve Demirtaşlı (2004) tarafından yapılan araştırmada da 

bulunmuştur. Araştırmalarında, tezsiz yüksek lisans puanı ile mülakat puanları arasında manidar 

düzeyde bir ilişki bulmazken; tezli grup ve tüm grup için düşük düzeyde manidar ilişkiler 

bulmuşlardır. Ayrıca araştırmada, tezli yüksek lisans grubu için mülakat ile lisansüstü eğitim başarı 

ortalamaları arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r=0.28; p<0.05) bir ilişki bulunmuştur. Ancak 
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tezsiz yüksek lisans gruplarının mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı puanları arasında ise 

manidar bir ilişki bulmamıştır. Baykul (2000)’a göre, yordama geçerliğinde ölçüt, gelecekteki bir 

zamanda yapılacak olan ölçme sonucu olabilmektedir. Gelecekteki ölçüt için bekleme süresinin uzun 

sürmesi durumunda, ölçüte birçok değişken etki edebilmektedir. Birçok değişkenin etkilediği ölçüt ile 

de yordayıcı arasında ilişki de bu zamanın ve diğer değişkenlerin etkisiyle zamanla 

zayıflayabilmektedir. 

Çoklu regresyon sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile yüksek lisans mezuniyet puanları 

arasında 0.26 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın 0.06’sını açıklayabilmektedir. ALES puanları ile 

yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın ancak 

%7’sini açıklayabilmektedir. Araştırmanın değişkenleri olan lisans mezuniyet ve ALES puanları, 

yüksek lisans mezuniyet puanını yordama açısından varyansın oldukça düşük bir bölümünü 

açıklayabilmektedir. Elde edilen sonuçlar alan yazında yapılan araştırmalar (Örnek, 2002; Tokat ve 

Demirtaşlı, 2004; Karakuş, 2004 Kilmen, 2007)  ile de tutarlık göstermektedir. Hatta Kılıç (2015) 

tarafından yapılan araştırmada, ALES ve yabancı dil puanının yüksek lisans başarısını etkilemediği 

veya çok düşük düzeyde negatif yönde etkilediği belirtilmiştir. Bu bağlamda, yüksek lisans giriş 

kriterlerinden biri olan ALES ile ilgili olarak daha fazla araştırma yapılması gerektiği ve yüksek lisans 

başarısını yordamayan bu değişkenin giriş kriterlerindeki ağırlığının yeniden düzenlenmesi gerektiği 

söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlarda bulunan ilişkilerin düşük olması özellikle ölçüt olarak sadece seçilen 

kişilerin yer alması, seçilemeyen kişilerin yer alınmaması yordama geçerliğinin hesaplanmasında 

sınırlayıcı bir rol oynayabilmektedir. Çünkü seçilmiş gruplarda, başvuran gruba göre yordayıcı puanlar 

arasındaki fark daha küçüktür. Bu durum da, yordama geçerliğinden elde edilen katsayıların daha 

düşük çıkmasına yol açmaktadır (Baykul, 2000; Crocker ve Algina, 1986; Lord ve Novick, 1968). 

Böyle bir durumda araştırmacılar halihazırda seçilmiş bireylerden oluşan grupları kontrole etmeleri 

oldukça zordur. Böyle durumlarda, Dick ve Hagerty (1971) çözüm olarak yordayıcı ve ölçüt 

puanlarına ilişkin güvenirlik katsayılarının bilinmesi durumunda “düzeltilmiş yordama geçerliklerinin” 

hesaplanmasını önermektedir. Ancak ölçütlere ilişkin herhangi bir güvenirlik bilgisi olmadığı 

durumlarda elde edilen yordama katsayılarını yordama katsayılarının gerçek değerinin alt sınırı olarak 

kabul etmek gerekir (Akt.Tokat ve Demirtaşlı, 2004). Bu bağlamda bu araştırmada elde edilen 

yordama geçerliği katsayıları gerçek değerinin alt sınır olarak yorumlanması daha doğru olacaktır. 
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİM 

 

Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Heraklitos’un “değişmeyen tek şey değişimdir” sözünde işaret edildiği üzere, değişim 

hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Hemen her toplum binlerce yıldır küçük ya da büyük 

boyutlarda değişimler yaşamış, ancak geçmişte binlerce yılda yaşadığı değişimden belki daha fazlasını 

son 50-100 yılda yaşamaktadır. İnsanoğlunun özellikle son yüzyılda bilim ve teknolojide 

gerçekleştirmiş olduğu değişim ve dönüşüm, toplumların her alanda (sosyal, siyasal, kültürel, 

ekonomik, eğitim vb.), yaşam biçimlerini olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu yönüyle, 

her alana tesiri olan değişim ve dönüşüm toplumsal hayatı da derinden etkilemiştir.  

Toplumsal değişme sosyal bilimlerde kullanılan objektif ve evrensel nitelikte bir kavramdır. 

Bir toplumda kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda meydana gelen çeşitli değişmeleri belirtir. 

Celkan (1993) toplumsal değişmeyi, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yönde meydana gelen 

kapsamlı bir değişim olarak ele almış ve değişme ile ilgili olarak gelişme ve ilerleme kavramlarının da 

üzerinde durulması gerekliliğini belirtmiştir. Çünkü değişme toplumların kendi başına normal 

evrimleri içerisindeki hareketleri ifade ettiği halde, gelişme ve ilerleme de insanların bilinçli ve amaçlı 

bir müdahalesi vardır. İlerleme ve gelişme olumlu yönde değişmedir. Hâlbuki toplumsal değişme her 

iki terimi de içerdiği gibi, toplumların her türlü iniş, çıkış ve hareketliliğini de ifade eder. Bu durumu 

Kurtkan (1976) şu şekliyle açıklar; toplumsal değişme kavramı iki yönlü olarak ele alınabilir. 

Toplumsal değişme kavramı ilerleme olduğu kadar, gerileme yönünde de anlam belirtir. Her iki yönde, 

toplumsal değişmedir.  

Mümtaz Turhan toplumsal değişmeyi kültür değişmesi bağlamında ele almış ve oldukça 

kapsamlı bir tanımla çerçevesini çizmiştir. Turhan, Malinowski’den aktararak kültür değişmesini şu 

şekilde ifade etmiştir (Turhan, 1997):   

“Kültür değişmesi, bir cemiyetin mevcut düzenini yani sosyal, maddi ve 

manevi medeniyetini bir tipten başka bir tipe dönüştüren bir süreçtir. Böylece 

kültür değişmesi, bir toplumun siyasi yapısında, idari kurumlarında ve toprağa 

yerleşme ve iskân tarzında, inanç ve kanaatlerinde, bilgi sisteminde, eğitim 

biçimlerinde, kanunlarında, maddi araçlarında, bunların kullanılmasında, toplumsal 

ekonominin dayandığı tüketim maddelerinin kullanımında az çok gerçekleşen 

değişim ve dönüşümleri içerir. En geniş manasıyla kültür değişmesi, insan 

medeniyetinin/kültürünün sürekli bir faktörüdür ve her yerde ve her zaman 

meydana gelmektedir”.   
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Çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde toplumsal değişmeyi etkileyen 

birçok faktör vardır. Bu faktörler şu başlıklar altında özetlenebilir (Celkan, 1993; Tezcan, 1997; 

Doğan, 2007; Özdemir, 2011): “Bilim ve teknolojideki gelişmeler, kentleşme, demografik değişmeler, 

aile yaşamındaki değişmeler, ekonomik yapı, doğal çevre, siyasal yapı, eğitim, demokratik gelişmeler, 

değerler, ideolojiler ve insanlar arası mücadele ve çekişmeler” dir. Bunlara medya, iletişim ve sanat 

alanlarında meydana gelen değişme ve gelişmeleri de eklemek gerekir. Bu faktörlerin her biri 

toplumsal değişme üzerinde, içinde bulunulan zamana, toplumsal koşullara ve etkiye maruz kalacak 

toplumsal ögelerin mahiyetine göre daha güçlü veya daha zayıf biçimde etkili olmaktadır. 

Sanayileşmenin 19. yy. da Avrupa’da başlayıp 20. yy. da daha da hızlandığı ve Avrupa ve 

ABD dışına çıkıp, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere (Japonya,  Güney Kore vb.) diğer ülkeleri de 

içine aldığı, o günkü dünyayı derinde etkileyen hızlı bir değişimin yaşandığı bir gerçektir. Özellikle 

Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerin başını çektiği Uzak Doğu ülkeleri 1950’lerden sonra 

Avrupa’nın başlattığı sanayi çağını bir anlamda sona erdirmişler, bu günün dijital, bilişim teknolojileri 

alt yapısının temelini atmaya başlamışlardır. Bu durum, bilim ve teknolojide meydana gelen 

değişmeler başta ekonomik düzen ve işlerde, sonra da toplumsal yaşamda etkili ve çok yönlü 

değişmelerin yaşanmasına temel teşkil etmiştir. İnsanoğlunun, 1975 senede ürettikleri ile 1975 

senesinden 2005 yılların başına kadar geçen sürede yani 30 senede ürettikleri birbirine eşit olmuştur. 

Bu da bize değişim ve dönüşümün ne kadar hızlı ve her alanı etkiler bir vaziyette şekillendiğini 

gösteren en açık bir göstergedir. Buna dayalı olarak, 2000’li yıllardan günümüze kadar geçen sürede 

olan değişim çok daha hızlı ve tesirli olmaktadır.  

Dewey (2008), sanayi devrimi için “tarih boyunca bu kadar seri, bu kadar kapsamlı ve bu 

kadar tam bir devrim daha bulunabileceğine insan zor inanır. Değişimdeki şaşılacak anilik ve genellik 

hayatın alışkanlıklarını değiştirdi. Hatta doğanın pek kuytu noktalarında durduğu için en tutucu olan 

ahlaki ve dini fikir ve ilgilerimiz bile derin biçimde bu durumdan etkilendi” demiştir. Oysa,  Dewey’in 

bu sözünden yaklaşık yarım asır sonra başlamak üzere bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda 

sanayi devriminin ve çağının yarattığı etkiden kat kat fazlasını bilgi çağı ve onun getirdiği değişimler 

yapmıştır. Yıldıran (2002) bu durumu şu şekliyle özetlemiştir; insanın çevresi üzerindeki etkinlik 

düzeyi hiçbir çağda bu denli olmamış, bilim ve uzantısı olan teknoloji, insan aklının sınırlarını 

zorlayan bir elektronik iletişim ağını insanlığın hizmetine sunmuş ve bilim ve teknoloji hiçbir zaman 

birbirini bu denli pekiştiren ve geliştiren sistemler halinde işlev görmemiştir. Özellikle bilgisayarların 

ve bilgi teknolojilerinin icadı ve hemen her alanda kaçınılmaz biçimde kullanılmaya başlaması bu 

dönemi bilgi çağı haline getirmiştir.   

Bilgi çağında, bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle, genetikten çevre bilimi ve 

uzay çalışmalarına kadar çok çeşitli alanlarda büyük gelişmeler olmuştur. Bu yönüyle, sanayi 

toplumuna geçişin itici gücü buharlı makineler ise, bilgi toplumuna geçişin itici gücü de bilişim 
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teknolojilerine dayalı bilgisayarlar ve diğer teknolojiler olmuştur. Bu noktada, sanırım, sadece 

malların, sermayenin, insanların değil, fikirlerin görüşlerin yani bilginin sürekli bir hareket ve 

dönüşüm halinde olduğu bir dönemi, yaşadığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Drucker (1993) bu 

dönemin temel üretim araçlarının emek, sermaye veya doğal kaynaklar olmadığını, temel kaynağın 

bilgi olduğunu ileri sürmüştür. Alvin Toffler (2008) ise bu dönemi üçüncü dalga olarak adlandırmıştır. 

Tofflere göre, 1950’lerden sonra bilgisayar ve elektronik alanında başlayan yenilikler ve bilgiye dayalı 

ekonomi ve toplum yapısı yeni bir çağın başlangıcını oluşturmuştur. Bu dönemin toplumu, bilgi 

toplumu olarak nitelendirilmektedir.    

BİLGİ TOPLUMU  

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi 

sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, 

iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi   yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak 

tanımlanabilir. (Fındıkçı, 1998) bu durumu şu şekilde açıklar; “Bilgi toplumu” bilginin temel güç ve 

ona sermaye olduğu, ancak amaç değil araç olduğu ve toplumsal yaşamın her aşamasını aydınlatan, 

yönlendiren başlıca güç olduğu bir hayat biçimi, bir düşünce biçimidir. Bilgi toplumunun oluşabilmesi 

temelde “bilgi insan” ve organizasyonlarını bu ise “öğrenen birey” ve “öğrenen organizasyonları” 

gerektirir. Böylece, bilgi toplumunun temel karakteristiği de “öğrenen toplum” olarak şekillenmektedir  

BİLGİ TOPLUMUNDA EĞİTİM 

Bilgi toplumunun yeni üretim dinamikleri, toplumsal yaşamın geleneksel anlayışlarını, 

yerleşik kurumların yapı ve içeriklerini değiştirdiği gibi eğitim anlayışında da değişikleri 

gerektirmiştir. Bu süreçte eğitimin yeni tanımı şöyle yapılabilir. 

“Kişide kendi öğrenme profili hakkında farkındalık yaratılması yoluyla, daha üst zihinsel 

yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmesi ve bu arada da değişen çevresel koşullara uyum 

gösterebileceği bilgi, beceri ve davranışları sürekli olarak güncelleyebilmesi için uygun öğrenme 

ortamlarının yaratılması süreci.” 

Tablo 1: Sanayi Toplumu Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması  

( Hesapçıoğlu, 2001): 
Sanayi Toplumu Eğitim Paradigması Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması 
Sınıflarda yapılan ders Bireysel araştırma 
Pasif özümseme Çıraklık 
Yalnız çalışma Ekiple öğrenme 
Her şeyi bilen öğretmen Rehber olan öğretmen 
Değişmeyen İçerik Hızla değişen esnek içerik 
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Homojenlik Çeşitlilik 

 

A.  Toffler’ın,   “ilk  çağlarda   güçlü  olan,  endüstri çağında  zengin  olan kazanırdı;  bilgi 

çağında  ise bilgili  olan kazanacaktır” sözü,  önümüzdeki  süreçte  bireyin,  kurumun  veya  genel 

anlamda toplumun  başarısının bilgiyi üretme ve uygulamadaki etkinliğine bağlı olacağını 

göstermektedir. Bu yönüyle, sanayi toplumundan  bilgi toplumuna  geçişte eğitimde yaşanan 

değişmelere ilişkin özet bilgileri Tablo 1’deki şekliyle özetleyebilir iz.  

Tablo 1. Değişen Eğitim Modeli 

 
Ölçütler 

 
Sanayi Toplumu Eğitim Modeli 

 
Bilgi Toplumu Eğitim Modeli 

 
Öğretmenin Rolü 

 
Herşeyi   bilen   öğretmen,   bilgi 
aktarıcı, alanında uzman 

 
Yönlendirici,     yol      gösterici 
öğretmen 

 
Öğrencinin Rolü 

 
Dinleyici,      edilgen,      bireysel 
çalışma 

 
Aktif,  işbirliğine  dayalı  takım 
çalışması 

 
Yöneticinin Rolü 

 
Yönetim lideri 

 
Öğretim-yönetim lideri 

 
Öğrenme Yöntemi 

 
Sınıfta öğrenme 

 
Kişisel araştırma 

 
Öğrenme Şekli 

 
Bireysel çalışmayla öğrenme 

 
Takım çalışmasıyla öğrenme 

 
Eğitim Programları 

 
Standart eğitim programları 

 
Değişken eğitim programları 

 
İşgören Geliştirme 

 
Hizmet-içi eğitim 

 
Örgütsel öğrenme 

 
Başarı Ölçütü 

 
Ezberlenmiş   bilgi    aktarımının 
esas alınması 

 
Kavramları çok boyutlu olarak 
tanımlayabilme 

Kaynak: (Aytaç, 1999, 75; Aktaran, Nartgün, 2002, 132). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte eğitim modelleri 

önemli değişiklikler göstermektedir. Buna göre bilgi toplumuna  geçişte,  yol  gösterici   öğretmen,   

takım  çalışmasıyla   öğrenen öğrenci, öğretim-yönetim liderliğine dayalı yöneticilik, kişisel 

araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi, değişken eğitim programları, örgütsel öğrenme ve çok 

boyutlu kavramsal öğrenme ölçütü önemli hale geldiği dikkati çekmektedir. 

KÜRESELLEŞME 

Ulagay, yeni yüzyılın başında yayınladığı küreselleşmeyle ilgili kitabında, artık yeniçağda 

insanların nereye gideceklerini kendilerinin değil, kendi dışlarındaki güçlerin belirlediğine dikkati 

çekmektedir. O'na göre, “bugün küreselleşme diye tanımlanan olgunun ardında bilgi teknolojisindeki 

büyük sıçramanın olduğu ve bunun üretim süreçlerini, çalışma koşullarını, iş organizasyonunu ve 

şirket yapılarını büyük ölçüde değiştirdiği” gözlenmektedir. 
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KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM 

Eğitimin küreselleşmesi denince genellikle eğitim yöntem, süreç ve yönetiminde gelişmiş 

ülkelerle entegrasyon olarak anlaşılmaktadır. Ancak eğitimde bu entegrasyon süreci, küreselleşmenin 

getirdiği sorunların çözümü için yeterli değildir. Eğitim, sadece küreselleşmeye uyum yada entegre 

sorunu için değil, aynı zamanda küreselleşmenin yarattığı sorunları aşmak için bir araçtır. Toplumların 

ve bireylerin, küreselleşmenin doğuracağı muhtemel sonuçlara karşılık önlem alabilecek ve 

değişimlerden yarar sağlayabilecek yetilere sahip olmaları gerekmektedir  (Akçay, 2003: 4). Bu 

nedenle, var olan gelişmeleri önceden sezinleyip değişimlere ayak uydurabilecek bireylerin 

yetiştirilmesi amaçlanmalıdır. Bu bireyleri yetiştirecek, olan yerler eğitim kurumlarıdır. 

Küreselleşmenin eğitim sistemlerinde büyük değişmelere yol açtığı ve açacağı şüphesiz bir gerçektir. 

Eğitim programlarını geliştirmede, yeni eğitim uygulamalarını öngören modeller geliştirmede gelişmiş 

ülkelerden yararlanmak, onlarla işbirliği içinde olmak gerekmektedir. “Erasmus” ve” Sokrates” gibi 

öğrenci değişimi projeleri bu entegrasyonun örneklerindendir.  

Bu yönüyle,  son yıllarda görülen bu uygulamalarla şekillendirilmeye çalışılan eğitim 

sürecinde küreselleşme eğilimlerinin temeli, Avrupa Birliği çalışmalarına dayanmaktadır. Avrupa 

Birliği Bakanlar Konseyinin 1976 yılında topluluk faaliyet programını kabul ettiği programın esasları 

şunlardır (Tezcan, 2002): 

1. Göçmen işçiler ve çocukları için daha iyi kültürel ve mesleki eğitim, 

2. Avrupa’nın çeşitli eğitim sistemleri konusunda ortak bir anlayış düzeyine ulaşmak, 

3. Yükseköğretimde işbirliği, 

4. Yabancı dil öğretiminin iyileştirilmesi, 

5. Bütün topluluk çapında her türlü eğitime ulaşılabilmesi için fırsat eşitliğinin 

sağlanması, 

6. Gençlerin meslek eğitimlerinin geliştirilmesi, 

7. Okul yaşamında, iş yaşamına geçişin kolaylaştırılması için düzenlemeler yapılması. 

SONUÇ 

Eğitim ve toplumsal değişme arasında sıkı bir ilişki vardır. Toplumun eğitim kurumlarından 

beklentileri ve eğitim kurumlarının toplumun gelişmesine katkısı birbiriyle ilişkili bir durumdur. 

Bunun içindir ki gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş bütün toplumlarda eğitimin birinci 

fonksiyonu toplumun kültürel mirasını ve birikimini yeni nesillere aktarmaktır. Bu duruma bağlı 

olarak, her kuşak kültürel birikimini bir önceki kuşaktan devralarak bir sonraki kuşağa aktarır.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

761 
 

Eğitimin ikinci fonksiyonu ise yeniliklere ve gelişmelere açık, günün gelişen ve değişen şartlarına 

ayak uydurabilecek, karşılaştıkları problemleri çözebilecek bireyler olarak yetiştirilmesidir. Gerek 

birinci fonksiyonu gerekse ikinci fonksiyonu uyumlu bir şekilde hayata geçiren toplumların bu gün 

gelişmiş toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede bu günün değişen paradigmaları açısından 

süreci değerlendirdiğimizde bilgi toplumu özelliklerini yaşadığımız günümüz dünyasında küresel bir 

durumla da karşı karşıyayız. Bu yüzden değişime ve dönüşüme kendini kapatmanın ve yok saymanın 

mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz ve hemen her toplumsal kurumun olduğu gibi eğitiminde 

bundan olumlu veya olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. 
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Özet 

Lisansüstü eğitim, üniversitelerin temel dayanağıdır. Lisansüstü öğretim; belli bir konu üzerine 
derinlemesine çalışarak, lisans öğretiminin devamı niteliğinde, bireylerin bilgi ve becerilerini en üst seviyeyi 
çıkarmayı amaçlayan,  bilimin ve bilimsel bilginin artması için insan gücünü yetiştiren bir öğretim programıdır. 
Bu araştırmada da, yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamak için gereken diploma notu, akademik ve 
personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav puanı veya daha önceki ismiyle lisansüstü eğitimi giriş sınav puanı, dil 
puanı ve mülakat notunun öğrencinin mezuniyet başarısı ile arasındaki ilişkiler ve mezuniyet başarı puanını 
yordama gücünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
lisans üstü eğitimi 2002-2012 yılları arasında tamamlayan öğrenciler kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki 
ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yüksek lisans mezuniyet puanının 
yordama gücü çoklu regresyon analizi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile 
yüksek lisans mezuniyet puanları arasında 0.26 düzeyinde ilişki bulunmuştur ve toplam varyansın ise 0.06’sını 
açıklayabilmektedir. ALES puanları ile yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup 
toplam varyansın ancak %7’sini açıklayabilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: yordama geçerliği, akademik başarı, lisansüstü başarısı 

Abstract  

Postgraduate education is a basic foundation of the universities. By working in depth on a special topic, 
postgraduate teaching, which is a contiunation of the undergraduate educatiıon and aims to increase the level of 
knowledge and skills, is a teaching program that trained manpower for increasing the science and information.  
In this research, diploma, ALES, foreign language score and interview score which necessary to beginning the 
postgraduate education, with the relationship between g academic achievement point averages of students is 
aimed to examine the predictive power. This research include students who  graduated at Ankara University 
Institute of Education Sciences completed between the years 2002-2012.  The relationships between variables 
were examined by pearson moments correlation coefficient. Predictive power of postgraduate score was 
calculated multiple regression analysis. According to the results of the research was showed that correlation 
between  undergraduate and postgraduate academic achievement scores and it explained 0.06 variance of total. 
Also, between ales and postgraduate were found at 0.11 level correlation . However, it explained variance was at 
level 0.07 of total. 

Keywords: predictive validity,  academic success, postgraduate success 
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GİRİŞ 

Günümüzde önemli kariyer basamaklarından biri olan lisansüstü eğitim, bilimsel çalışmalar 

eşliğinde hem ülkenin kalkınması hem de bireylerin belli alanlarda uzmanlaşmalarına olanak 

sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda üniversiteler farklı kariyer olanakları (örgün 

ve yaygın eğitim sayesinde) ile önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Üniversite, ortaöğretimden sonraki düzeyde eğitimin işlevlerinden biri olan kültürün 

yenileşmesini ve geç nesillere aktarılmasını sağlamak, gelecekle ilgili olarak mesleğe hazırlamak, 

bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunarak toplum sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yardımcı 

olmak görevlerini üstlenen yükseköğretim kurumudur. Üniversitenin önemli işlevlerinden biri de 

araştırmalara önem veren ve yüksek ihtisas sahibi bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. 

Modern üniversitenin önemli bir göstergesi ise lisansüstü eğitimdir. Lisans üstü eğitim  araştırma 

yapma ve ekonomik kalkınmanın da en önemli basamağını oluşturur  (Karakütük, 1989).  

Lisansüstü eğitim, ülkelerin hedeflerini gerçekleştirmesini ve toplumsal yaşamı kültürel 

temelde etkilemesi bakımından önemli bir rol oynamaktadır (Dilci, 2009). Bilgi çağında, bilginin elde 

edilmesi ve geliştirilmesinin geçmişe oranla daha da kolay hale gelmesi, bireylerin oldukları yerden 

çok uzaktaki bir sisteme entegre olmasını kolaylaştırmakta; bilgiyi elde etme açısından fırsatları 

arttırmaktadır. Lisansüstü eğitim açısından da durum aynıdır. Bir başka ifadeyle, bireyler lisansüstü 

eğitim alabilme ve bilgilerini arttırabilmek için, büyük çabalar sarf etmelerine gerek kalmamıştır. 

Birçok kişi uzaktan eğitim sayesinde dünyanın diğer ucundaki sistemlere bağlanarak lisansüstü eğitim 

de dahil olmak üzere yapabilmektedir. 

Lisansüstü eğitimin bilgi teknolojileri sayesinde ulaşılabilir olması öğrenci seçiminde bazı 

niteliklerin aranmasına, başvuru yapanların nicel değil nitelik açısından değerlendirilmesini bir 

zorunluluk haline getirmiştir.  Bu bağlamda, lisansüstü eğitime öğrenci seçiminde, özellikle adayların 

genel yetenek düzeylerini ölçen akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav (ALES) başta 

olmak üzere, lisans not ortalaması, yabancı dil gibi kriterlerin istenmesinin yanı sıra mülakat da 

eklenerek adayların lisansüstü eğitime hazırbulunuşluk düzeyleri ölçülmeye çalışılmaktadır.  Tüm bu 

kriterler lisansüstü eğitime başvuran adaylar arasından, nitelik olarak daha iyisini seçebilmek ve 

nitelikli araştırmaların özellikle de bilime katkı açısından önemli çalışmaların yapılabilmesine olanak 

sağlamaktır.  

ALES; sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki temel bölümden oluşan bir testtir. GRE  (2012) 

sınavına benzeyen ALES, sayısal  bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 

Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar soruya sahip iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer almaktadır. 

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sayısal-2 Testindeki sorular, Sayısal-1 Testindeki sorulara 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

765 
 

göre daha ileri düzeydir. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Her bir testteki sorular, özel bir alana ait olmayıp herhangi 

bir yükseköğretim programında öğrenim görmekte olan adayların   yanıt verebilecekleri niteliktedir. 

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü 

seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmaları gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde bütün 

testleri cevaplandırabileceklerdir (ÖSYM, 2016).  

Bireylerin gelecekteki performanslarını ölçmek amacıyla kullanılabilen yetenek testleri, Walsh 

ve Betz (1995)’e göre eğitim alanında kullanılan yetenek testleri gelecekteki eğitimsel çalışmada  elde 

edilecek başarıyı yordamak için de kullanılabilir. Sternberg (1997) de, akademik yetenek testleri ile 

eğitimdeki  başarı arasında bir ilişkinin olduğunu ve birbirlerinden de etkilendiklerini ileri sürmüştür. 

Bir başka ifadeyle, yetenek testlerinden yüksek puan alan öğrenciler eğitimsel anlamda da başarılı 

olmaktalar, düşük puan alan öğrenciler ise eğitimsel başarı açısından düşük puan almaktadırlar.  

Akademik anlamda da lisansüstü eğitim için seçilen öğrencilerden de beklenen eğitimsel 

başarı ve bilime katkıdır. Bu bağlamda seçme işlemi yapılan, testin de yordama geçerliğinin 

incelenmesi son derece önemlidir. Bir işe personel alınırken seçme, bir okula öğrenci alınırken seçme 

veya yerleştirme veya her ikisinin de yapılması gerekli olabilir. Böyle durumlarda ölçme sonucunun 

geçerliği çalışılırken, seçme veya yerleştirme sırasında elde edilen ölçme sonuçlarının (kullanılan 

ölçme aracının her ölçme işlemi için yordama geçerliğinin incelenmesinde fayda vardır), bunlar 

dışında bir puan takımıyla korelasyonuna bakılması gerekir. Alınan puan takımı seçme ve yerleştirme 

işlemi tamamlandıktan sonra elde edilebileceği gibi, aynı anda elde edilebilen başka bir gözlem 

sonucu da olabilir ki buna   da ölçüt denir(Turgut ve Baykul, 2010).  

Yordama geçerliği araştırmalarında en önemli hususlardan biri ise uygun bir ölçütün 

seçilmesidir (Cronbach, 1984). Yordama geçerliğinde, ölçüt ve yordayıcı arasındaki korelasyon 

büyüklüğü, yordama geçerliğinin kanıtı olarak ele alınabilir (Erkuş, 2003).  Ölçme araçlarının 

yordanmasında genellikle ölçüt olarak “akademik başarı” kullanılmaktadır. Ancak bunun dışında 

“meslekteki başarı”, “yaşamdaki” başarı” da ölçüt olarak kullanılabilmektedir (Aşkar, 1985).  

Alanyazında lisansüstü öğretime öğrenci seçiminde kullanılan ölçütlere ilişkin çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır (Sternberg ve Williams,1997; McKee, Mallory ve Campbell, 2001; Sevinç, 

2001; Stack ve Kelly, 2002; Demirtaşlı, 2002; Tokat ve Demirtaşlı, 2004; Karakul, 2004; Kilmen, 

2007; Karakul ve Karakütük, 2014; Kılıç, 2015).    Alan yazında yapılan bu araştırmaların ortak 

özelliği, lisansüstü eğitim başarı puanları ile lisansüstü eğitime giriş puanları olarak kullanılan; LES, 

ALES veya GRE, lisans not ortalaması ve de üniversiteden üniversiteye değişebilen mülakat puanları 

arasındaki ilişkiler ile lisansüstü eğitimi yordama düzeylerinin incelenmesidir.   Lisansüstü eğitimin 

ana amaçlarından birinin bilim insanı yetiştirmek olduğu göz önüne alındığında bu tür çalışmaların 
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alan yazına ve lisansüstü eğitime giriş koşullarını iyileştirmedeki önemi azımsanmayacak kadar 

çoktur. Bu bağlamda, bu araştırmanın da problemini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’ne 

kayıtlı veya mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat 

puanlarının, yüksek lisans mezuniyet puanlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır.  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı lisansüstünden mezun olmuş olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES 

puanları, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat puanlarının ile mezuniyet puanları arasındaki 

ilişkilerin ve lisansüstü mezuniyet puanının yordanmasını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

3. Öğrencilerin lisansüstü eğitim mezuniyet puanlarıyla, 

a. ALES  

b. Lisans mezuniyet 

c. Mülakat 

d. Yabancı dil  

puanları arasında ilişki var mıdır?  

4. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Model 

Bu araştırmanın modeli Korelasyonel araştırma modellerinden biri olan yordayıcı 

korelasyondur. Korelasyonel araştırmalar, iki veya daha fazla olan değişkenlerin birbirleri ile olan 

ilişkinin, herhangi bir değişiklik olmadan, betimlendiği şekli ile  ortaya koymayı amaçlayan, ilişkinin 

gücün ve yönü ile ilgili yorumların yapılabileceği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalarda 

değişken çiftinin birlikte değişimi incelenir. Keşfedici ve yordayıcı olmak üzere türü vardır.  Bu 

araştırmanın da türü olan yordayıcı korelasyonel araştırma, bir değişkenin bilinen bir değerinden yola 

çıkarak diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 

2012). Yapılan bu araştırma da, öğrencilerin lisansüstü kabul şartlarında istenen puanların mezuniyet 

puanlarını ne ölçüde yordadığı belirlenmeye çalışıldığından araştırmanın modelini yordayıcı 

korelasyonel araştırma oluşturmaktadır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’nün tezli yüksek lisans 

programlarındaki, 2007-2012 öğretim yılı bahar dönemine mezun olmuş yüksek lisans öğrencileri 

(n:645) oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan programlar ve öğrencilerin sayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Sayısı ve Programları  

Program Türü Frekans Yüzde 
Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması 
Eğitim Psikolojisi 
Eğitim Teknolojisi 
Eğitimde Program Geliştirme 
Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Halk Eğitimi 
Kaynaştırma Programları 
Matematik Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi 
Ölçme Ve Değerlendirme 
Ortaöğretim Almanca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Ortaöğretim Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme  
Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği 
Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Felsefe Gurubu Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fransızca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Gazetecilik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Halkla İlişkiler Öğretmenliği 
Ortaöğretim İngilizce Öğretmenliği 
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretm 
Ortaöğretim Radyo Ve Tv Öğretmenliği 
Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği 
Ortaöğretim Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Özel Eğitim 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 
Türkçe Eğitimi 
Yaratıcı Drama 
Yetişkin Eğitimi 
Toplam 

38 5.89 
5 0.78 
5 0.78 
12 1.86 
1 0.16 
8 1.24 
2 0.31 
7 1.09 
7 1.09 
4 0.62 
26 4.03 
8 1.24 
6 0.93 
12 1.86 
35 5.43 
15 2.33 
42 6.51 
28 4.34 
7 1.09 
12 1.86 
11 1.71 
11 1.71 
15 2.33 
93 14.42 
8 1.24 
5 0.78 
11 1.71 
56 8.68 
109 16.90 
2 0.31 
12 1.86 
1 0.16 
19 2.95 
12 1.86 
645 100.0 

 

Veriler ve Toplanması  

Araştırmanın verileri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerinden, 

gerekli izinler alınarak elde edilmiştir. Veriler 2007-2012 yıllarını arasında lisansüstü eğitime başlamış 

ve mezun olmuş olan 645 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik olarak üç tür 

değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler;  
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a) ALES puanları  

b) Lisans diploma notu, 

c) Yüksek lisans diploma notu  

d) Yüksek lisans mülakat notudur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde, çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

yordanan (bağımlı) değişkeni; “lisansüstü eğitim mezuniyet puanı”dır. Araştırmada, öncelikle 

yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ilişki pearson momentler çarpımına göre hesaplanmış, 

daha sonra da çoklu regresyon analizine geçilmiştir. 

Çoklu regresyon analizinin en önemli varsayımlarından biri yordayıcı değişkenler bağımlı 

değişkenle doğrusal ilişkili olmalı ve normal dağılım göstermeli ve yordayıcı değişkenler arasında 

çoklu bağlantılılık (multi-colinearity) olmamalıdır. Aşağıda çoklu bağlantı durumunun hangi 

koşullarda oluştuğu belirtilmiştir: (Büyüköztürk, 2005); 

• Tolerans değeri (1-R2 ) .20’den küçük olduğunda  

• Varyans büyütme faktörü (VIF), değeri 10’dan daha büyükse ve  

• Durum indeks (CI) değeri, 30’dan yüksekse 

Araştırmanın yordayıcı ve yordanan değişkenleri arasında doğrusal bir ilişkinin varlığına ait 

grafik aşağıda verilmiştir (Şekil 1). Ayrıca araştırmada kullanılan puanların normal dağılımını 

gösteren bilgiler verilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Lisansüstü Mezuniyet Puanlarına İlişkin Normallik Dağılımı 
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Ayrıca yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılılık durumuna bakıldığında; tolerans 

değeri 0.99 VIF 1 ile 1.05 arasında bulunurken, CI değeri 14 ve 30 arasındadır. Buna göre yordayıcı 

değişkenler arasında çoklu bağlantılı sorunu bulunmamaktadır. Araştırmada kabul edilen manidarlık 

düzeyi 0.05’tir. 

 

Şekil 1. Lisansüstü Mezuniyet Puanlara Ait Doğrusallık Dağılımı 

BULGULAR  

Katılımcılara ait ALES, lisans diploma ile yüksek lisans başarı puanına ait betimsel bilgiler 

aşağıdadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Puanlara İlişkin Betimsel Bilgiler 

 N Aritmetik 
Ortalama 

Ortanca Tepe 
değer 

Standart 
sapma 

Varyans Çarpıklık Basıklık 

Lisans  645 77.25 76.70 75.00 6.95 48.33 0.25 0.13 
ALES 645 73.63 72.97 73.45 9.90 98.09 0.23 -0.72 
Mülakat 645 83.09 85.00 90.00 12.19 148.82 -0.70 -0.03 
Mezuniyet 645 3.32 3.35 3.50 0.32 0.10 -0.29 -0.35 
 

Tablo 2’de verilen bilgilere göre yordanan ve yordayıcı değişkenlerin normal dağılım 

gösterdikleri, çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında değiştiği görülmektedir. Tabachnick ve Fidell 

(1996)’ya göre, çarpıklık değerinin -1 ile +1 arasında olması verilerin normalden çok sapmadığı, 

dolayısıyla da normal dağılım kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, regresyon analizine 

giren tüm değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir.  

3. Alt amaç1 Öğrencilerin, lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve 

mülakat puanları arasında ilişki var mıdır?  
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Lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notları arasındaki 

ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısıyla incelenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin lisansüstü mezuniyet, ALES, lisans mezuniyet ve mülakat puanları arasındaki 

ilişkiler 

 Lisans  ALES Mülakat  Mezuniyet  
Lisans  Pearson Correlation 1    

p               
N 645    

ALES Pearson Correlation -.072 1   
p .069    
N 645 645   

Mülakat  Pearson Correlation -.090* .018 1  
p .031 .674   
N 579 579 579  

Lisansüstü 
Mezuniyet 

Pearson Correlation .263** .090* .080 1 
p .000 .022 .056  
N 645 645 579 645 

*. p<0.05 
** p<0.01  
 

Tablo 3’te verilen korelasyonlara göre, öğrencilerin lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında pozitif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=0.26; p<.01). Ayrıca mülakat puanları 

ile lisans mezuniyet puanları arasında negatif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=-0.09; p<0.05). 

Ancak pratik olarak yorumlamak gerekirse bu ilişki sıfıra yakın olduğu için lisans mezuniyet puanları 

ile mülakat puanları arasındaki ilişkinin gücü oldukça düşüktür. Yine benzer bir durum, ALES 

puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasındadır. ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında da pozitif yönde düşük bir ilişki bir bulunmuştur (r=0.09; p<0.05).  

4. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

Tablo 3’e göre,  birlikte doğrusallık gösteren değişken olmadığından, aralarında manidar ilişki 

olan değişkenler analize dahil edilmiş, manidar bir ilişki olmayan değişkenler ise analize dahil 

edilmemiştir. Analize dahil edilen değişkenlere ilişkin betimsel bilgiler verilmiştir. 

Tablo 4. Analize dahil edilen değişkenlere ait betimsel bilgiler 

 Değişken Türü Aritmetik Ort. Standart Sapma N 
Lisansüstü Mezuniyet  Yordanan 3.30 .31114 579 
Lisans mezun. Yordayıcı 76.86 6.80694 579 
ALES Yordayıcı 73.73 9.95927 579 
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Katılımcıların lisansüstü mezuniyet ortalamları 4’lük sistemde 3.30, lisans mezuniyet puanları 

ortalaması 78.86 ve ALES puanları genel ortalaması ise 73.73 olarak hesaplanmıştır. ALES, mülakat 

ve lisans mezuniyet  puanlarının  lisansüstü eğitim başarı ortalamasını yordama gücü Çoklu Regresyon 

analizi ile belirlenmiştir. Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Sonuçlar 

Model  B s. Hata β t p İkili    r Kısmi r 

Sabit 2.088 .169  12.341 .000   

Lisans Mez  .013 .002 .271 7.144 .000 .263 .271 
ALES .004 .001 .110 2.892 .004 .090 .113 
R=0.29 ,        R2=0.08 
F(3,575)=28.37 ,   p=0.000 

 

Lisansüstü mezuniyet başarısı= 2.088 + (0.013 X lisansmez) + (0.004 X ALES)  

Öğrencilerin lisans mezuniyet ve ALES puanlarına göre lisansüstü eğitim başarılarının 

yordanmasında ilişkin analiz Tablo 5’te verilmiştir. Yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ikili 

ve kısmı korelasyonlara göre, lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet puanları arasında pozitif 

yönde düşük bir ilişki (r=0.26) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da bu ilişkinin 

biraz daha arttığı (r=0.27) bulunmuştur ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasında da 

pozitif yönde oldukça düşük bir ilişki (r=0.09) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da 

bu ilişkinin biraz daha arttığı (r=0.11) bulunmuştur.  

Tablo 5’te verilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarına göre, lisans mezuniyet 

puanı ile ALES puanları öğrencilerin lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir yordayıcısı 

olduğu bulunmuştur  (R=0,29, R²=0,08, F3,575=28,37, p<0.05). Bu iki değişkenin yordanan değişkende 

açıkladıkları varyans oldukça küçüktür. Standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde ise, lisansüstü 

mezuniyet başarısını en fazla yordayan değişkenin lisans notu olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin lisans mezuniyet puanları ve ALES puanları 

lisansüstü eğitim başarı ortalamasını manidar bir ilişki bulunmuşken, birçok üniversite tarafından 

yapılmakta olan mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı ortalaması arasında anlam bir ilişki 

bulunmamıştır. Benzer sonuç Tokat ve Demirtaşlı (2004) tarafından yapılan araştırmada da 

bulunmuştur. Araştırmalarında, tezsiz yüksek lisans puanı ile mülakat puanları arasında manidar 

düzeyde bir ilişki bulmazken; tezli grup ve tüm grup için düşük düzeyde manidar ilişkiler 

bulmuşlardır. Ayrıca araştırmada, tezli yüksek lisans grubu için mülakat ile lisansüstü eğitim başarı 

ortalamaları arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r=0.28; p<0.05) bir ilişki bulunmuştur. Ancak 
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tezsiz yüksek lisans gruplarının mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı puanları arasında ise 

manidar bir ilişki bulmamıştır. Baykul (2000)’a göre, yordama geçerliğinde ölçüt, gelecekteki bir 

zamanda yapılacak olan ölçme sonucu olabilmektedir. Gelecekteki ölçüt için bekleme süresinin uzun 

sürmesi durumunda, ölçüte birçok değişken etki edebilmektedir. Birçok değişkenin etkilediği ölçüt ile 

de yordayıcı arasında ilişki de bu zamanın ve diğer değişkenlerin etkisiyle zamanla 

zayıflayabilmektedir. 

Çoklu regresyon sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile yüksek lisans mezuniyet puanları 

arasında 0.26 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın 0.06’sını açıklayabilmektedir. ALES puanları ile 

yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın ancak 

%7’sini açıklayabilmektedir. Araştırmanın değişkenleri olan lisans mezuniyet ve ALES puanları, 

yüksek lisans mezuniyet puanını yordama açısından varyansın oldukça düşük bir bölümünü 

açıklayabilmektedir. Elde edilen sonuçlar alan yazında yapılan araştırmalar (Örnek, 2002; Tokat ve 

Demirtaşlı, 2004; Karakuş, 2004 Kilmen, 2007)  ile de tutarlık göstermektedir. Hatta Kılıç (2015) 

tarafından yapılan araştırmada, ALES ve yabancı dil puanının yüksek lisans başarısını etkilemediği 

veya çok düşük düzeyde negatif yönde etkilediği belirtilmiştir. Bu bağlamda, yüksek lisans giriş 

kriterlerinden biri olan ALES ile ilgili olarak daha fazla araştırma yapılması gerektiği ve yüksek lisans 

başarısını yordamayan bu değişkenin giriş kriterlerindeki ağırlığının yeniden düzenlenmesi gerektiği 

söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlarda bulunan ilişkilerin düşük olması özellikle ölçüt olarak sadece seçilen 

kişilerin yer alması, seçilemeyen kişilerin yer alınmaması yordama geçerliğinin hesaplanmasında 

sınırlayıcı bir rol oynayabilmektedir. Çünkü seçilmiş gruplarda, başvuran gruba göre yordayıcı puanlar 

arasındaki fark daha küçüktür. Bu durum da, yordama geçerliğinden elde edilen katsayıların daha 

düşük çıkmasına yol açmaktadır (Baykul, 2000; Crocker ve Algina, 1986; Lord ve Novick, 1968). 

Böyle bir durumda araştırmacılar halihazırda seçilmiş bireylerden oluşan grupları kontrole etmeleri 

oldukça zordur. Böyle durumlarda, Dick ve Hagerty (1971) çözüm olarak yordayıcı ve ölçüt 

puanlarına ilişkin güvenirlik katsayılarının bilinmesi durumunda “düzeltilmiş yordama geçerliklerinin” 

hesaplanmasını önermektedir. Ancak ölçütlere ilişkin herhangi bir güvenirlik bilgisi olmadığı 

durumlarda elde edilen yordama katsayılarını yordama katsayılarının gerçek değerinin alt sınırı olarak 

kabul etmek gerekir (Akt.Tokat ve Demirtaşlı, 2004). Bu bağlamda bu araştırmada elde edilen 

yordama geçerliği katsayıları gerçek değerinin alt sınır olarak yorumlanması daha doğru olacaktır. 
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ÖZET 

Dünyadaki ortalama eğitim sürelerinin artması ile birlikte ülkemizde de eğitim süresi bakımından 
değişikliğe ihtiyaç duyulmuş ilk zamanlar 5 yıl olan zorunlu eğitim daha sonraları 8 yıla yükseltilmiş son olarak 
da 2012-2013 eğitim öğretim yılında 12 yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiş olup bu değişim ortaöğretime geçiş 
sistemini de etkilemiştir. Öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısının akademik başarıyı doğrudan etkilediği 
yadsınamaz bir gerçekken Milli Eğitim sisteminde yapılacak olan reformlarda öğrencilerin sınav kaygı durumları 
da dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  Bu çalışma, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Sisteminde (TEOG) yıllara göre öğrencilerin sınav kaygılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmaörneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Erzurum ili Yakutiye ilçesi İMKB İnönü 
Ortaokulundaki166 öğrenci ile 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şehitkamil 
Ortaokulundaki 65 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri Spielberger’in (1980) 
geliştirdiği, Öner’in (1990) Türkçeye uyarladığı Sınav Kaygısı Envanteri ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 
ışığında TEOG sistemi ile öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri tespit edilmiş, yıllara ve öğrencilerin cinsiyetlerine 
göre farklılaşma olup olmadığı ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, eğitim sistemi, yerleştirme sınavı, teog 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the textanxiety of students for the placement exam (TEOG). The 
sample of this study consists of primary students who attend Erzurum, Yakutiye, İMKB İnönü Primary School 
(166 students) in 2013 – 2014 academic year and Gaziantep, Şahinbey, Şehitkamil Ortaokulu 65 students in 
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2015 – 2016. The test anxiety level of the students was determined by the Text Anxiety Inventory which was 
developed by Spielberger (1980) and adapted to Turkish by Öner(1990).In the light of the data obtained it was 
seen that new placement exam (TEOG) increased the text anxiety of the students rather than decreasing it. 
Additionally, it was determined that the text anxiety of the female students was higher than the male students. 
Moreover, no significan trelationship was found between the students’ TEOG exam scores and test anxiety rate, 
which indicated that both high achiever students and low achiever students had test anxiety. 

KeyWords: Test Anxiety, education system, placement exam, teog 

 

GİRİŞ 

Çağı yakalamaya çalışan her toplum gelecekte var olmak ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunacak bireyler yetiştirmek adına eğitim sistemlerinde düzenlemeler yapmaktadır  (Bay ve ark., 

2013). Ülkemizde de bu sebeple değişik zamanlarda çeşitli eğitim kademelerinde değişiklikler 

meydana gelmiş ve uygulanmıştır.  

Dünyadaki ortalama eğitim sürelerinin artması ile birlikte ülkemizde de eğitim süresi 

bakımından değişikliğe ihtiyaç duyulmuş ilk zamanlar 5 yıl olan zorunlu eğitim daha sonraları 8 yıla 

yükseltilmiş son olarak da 2012-2013 eğitim öğretim yılı ile birlikte 12 yıllık zorunlu eğitim kabul 

edilmiş, bu değişim öğrencilerin ortaöğretime geçiş sistemini de etkilemiştir.  

Öğrencilerin okuldaki gelişimlerinin takibi ve değerlendirilmesi açısından eğitim öğretimin en 

önemli boyutlarından biri sınavlardır. Sınavlar, eğitim sisteminin ne derece etkili olduğunun izlenmesi, 

kontrolü ve daha ileriye götürülebilmesinde temel bir işleve sahiptir ve günümüzde üst öğretim 

kademelerine seçme ve yerleştirme işlemi büyük oranda merkezi sınavlarla yapılmaktadır (Bozkurt, 

2012). Daha önce uygulanan ve öğrencilerin 8. sınıfın sonunda girdikleri seviye belirleme sınavının 

(SBS) sonucuna göre yapılan ortaöğretime yerleştirme sistemi 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 

temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi (TEOG) olarak yeniden adlandırılmış bununla birlikte 

öğrencilerin yerleştirme şartları yeniden düzenlenmiştir.  

TEOG sistemi ile; 

Öğrenci öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, 

eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, ülke çapındaki müfredatın eş 

zamanlı uygulanmasını sağlamak, öğretmenin mesleki performansını arttırmak, öğrencilerin okula 

devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, telafi imkânı 

sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak ve sınav kaygısını sürece yayarak 

azalmak amaçlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], 2013). 
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Tüm sistemleri etkileyen ve kalkınmanın temeli olan eğitim sisteminin amacına ulaşması, 

uygulanan öğretim programlarının amacına ulaşmasıyla olanaklıdır (MEB, 2010).Yeni sistemin 

amaçları dikkate alındığında sınav kaygısını azaltmanın öğrencilerin akademik başarılarını olumlu 

yönde etkilemesi beklenmektedir bununla ilgili olarak Culler, Ralph E; Holahan, Charles J. (1980) 

yaptıkları çalışmada sınav kaygısının azaltılması ile akademik başarının arttığı sonucuna 

ulaşmışlardır.Rasor ve Rasor (1998), üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve çalışma becerileri 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Ayrıca sınav kaygısını ırk, cinsiyet ve yaşa göre 

karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar tüm öğrencilerin yüksek sınav kaygısı ile zayıf çalışma becerileri 

arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır (Akt. Bacanlı, F., Sürücü, M., 2006). 

Sınav kaygısı; bireyin karşılaştığı sınav durumu sonucunda elde etmeyi öngördüğü 

başarısızlığı genelleyip bunu kişiliğine mal ederek, ortaya çıkan durumu kişiliğinin başarısızlığı olarak 

algılaması sonucunda öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen 

ve sonuç olarak kişinin başarısızlığına sebep olan yoğun kaygı durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sınav kaygısı kavramı bireylerin akademik yaşantısında kısmen yada büyük ölçüde etkili bir 

psikolojik ölçüdür (Kutuldu, M., 2009). Sınav kaygısına ilişkin en kapsamlı ve kabul görür tanım 

Spielberger ve Vagg tarafından yapılmıştır. Spielberger ve Vagg’a (2005) göre “sınav kaygısı formal 

bir sınav veya değerlendirme durumunda yaşanan bireyin gerçek performansını ortaya koymasını 

engelleyen, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri olan, bireyde gerginlik yaratan hoş olmayan bir 

durumdur” (Akt. Kabalcı, 2008). 

Baltaş ve Baltaş (1998), sınav kaygısını birçok ülkede ilkokuldan sonraki eğitim ve öğretime 

hazırlanmada yoğun olarak yaşanan, beraberinde birçok olumsuz durumu getiren güncel bir konu 

olarak tanımlamaktadırlar. Özellikle öğrencilerin zihinsel yeterliliği ve okul başarısı dikkate alınmadan 

yapılan zorlamalar, kaygı ve benzeri olumsuzluklara temel olmaktadır(Akt. Seçer, 2013). Sınavlar 

öğrenci başarısını olumlu ya da olumsuz etkilemekle kalmayıp gelişme döneminde olan çocukların 

yıllar boyu sınav, stres, gelecek korkusu üçgeninde yaşamalarına sebep olmaktadır (Türe, 2010).Ancak 

öğrenmenin gerçekleşmesi ve performans için belirli düzeyde, yüksek olmayan kaygıya ihtiyaç vardır. 

Düşük düzeyde kaygı motivasyonu düşürürken, orta düzeydeki kaygı öğrencinin başarısına olumlu 

katkı sağlar. Yüksek düzeyde kaygı ise algılama, anlama, yorumlama, hatırlama gibi bilişsel 

fonksiyonlarla birlikte bireyin davranışlarını da olumsuz yönden etkilediği için asıl önemli olan kaygı 

düzeyidir (Başoğlu, 2007). 

Bildik’e (2007) göre, belirli bir miktar kaygı, öğrencinin kendisini sınava hazırlayıp sınavın 

gerektirdiği zihinsel ve fiziksel çabayı ortaya koymasına yardımcı olabilir. Ancak bu kaygı belli bir 

miktarın üstüne çıktığında öğrenci üzerinde baskı kurarak kararsızlık, kontrolsüzlük, ve panik 

duyguları yaratıp verimi azaltmaya başlar. Bu yüzden kaygı düzeyi normal olan öğrenciler sınavı, 
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başarılarının değerlendirilebileceği bir fırsat olarak değerlendirirken, kaygısı yüksek olan öğrenciler 

ise bu durumu bir tehdit olarak algılar (Akt. Yalçınkaya, N., 2011).  

Sınav kaygısı üzerine Baltaş’ın (1998) yaptığı bir araştırmada üniversite giriş sınavına 

hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyata alınacak hastaların 

kaygı düzeyinden çok daha yüksek bulunmuştur (Akt. Yeşilyaprak, 2005). 

Bu araştırma ile yeni ortaöğretim yerleştirme sistemindeki öğrencilerin sınav kaygı 

düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile 

öğrencilerde meydana gelen sınav kaygısı düzeyini ortaya koymaktır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

• Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri nasıldır? 

• Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

• Öğrencilerin TEOG puanları ile sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, araştırmanın yapıldığı çalışma grubu, veri toplama aracı,  

verilerin toplanması ve çözümlenmesine yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Yapılan araştırma, üst öğrenim kurumuna yerleşmek isteyen öğrencilerin girdikleri sınavlarla 

ilgili kaygı düzeyini tespit etmeyi amaçlamakta dolayısıyla mevcut durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli tercih 

edilmiştir. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlamaktadırlar (Karasar, 2006). 

Örneklem 

Çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzurum Yakutiye 

İMKB İnönü Ortaokulu 8. sınıfta eğitim gören 83’ü erkek, 83’ü kız toplam 166 öğrenci ile 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Gaziantep Şehitkamil Ortaokulu 8. sınıfta eğitim gören 57 erkek, 75 kız 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem tercih edilmiştir.  
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Spielberger (1980) tarafından geliştirilen Öner (1990) tarafından Türkçeye 

uyarlanan Sınav Kaygısı Envanteri kullanılmıştır. Sınav Kaygısı Envanteri tek sayfalık dörtlü likert 

tipi 20 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerden sınav öncesi veya sınav sonrası yaşadıkları olumsuz 

duyguların sıklık derecelerini işaretlemeleri istenmektedir.  

Sınav Kaygısı Envanterinin yapı geçerliğini belirlemek için betimleyici ve doğrulayıcı olmak 

üzere iki tip faktör analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sınav Kaygısı Envanterinin 

Kuruntu ve Duyuşsallık olmak üzere iki boyuttan oluştuğuna karar verilmiştir. Kuruntu boyutunda 12, 

duyuşsallık boyutunda 8 madde vardır. Sınav Kaygısı Envanterinin geçerliğini belirlemek için 

Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri ile Sınav Kaygısı Envanterinin alt ölçeklerinden ve tümünden 

alınan puanlar arasındaki ilişki katsayıları belirlenmiştir. Sınav Kaygısı Envanterinin kuruntu ve 

duyuşsallık alt ölçekleri ile sürekli kaygı puanları arasındaki korelasyonlar .45 ile .60 ve durumluk 

kaygı puanları korelasyonları .30 ile .70 arasında değişmiştir. Sınav Kaygısı Envanterinin güvenirliğini 

belirlemek için test tekrar test korelasyon katsayılarının .90 ile .70 arasında değiştiği bulunmuştur. 

Envanterin ölçek maddelerinin iç tutarlığını belirlemek için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının .93 ile 

.94 arasında değiştiği saptanmıştır. Sınav Kaygısı Envanterinden alınan puanın yüksekliği sınav 

kaygısı düzeyinin yükseldiğini yansıtmaktadır. Ölçekten 20-80 arasında puan alınmaktadır. Ölçekten 

her alt boyuttan ayrı ayrı puanlar ve tümünden toplam puan alınabilmektedir. Sınav Kaygısı 

Envanterinin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı ayrı normları çıkarılmıştır 

(Bacanlı, & Sürücü, 2006 ) 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS 15.00 paket programıyla analiz edilmiştir. 

Öğrencilerin tüm test puanları, puan ortalamaları hesaplanmış. Öğrencilerin ve sınav kaygı puanlarıyla 

cinsiyetleri arasında farklılık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla bağımsız değişkenler için 

t testi, öğrencilerin akademik başarıları ile sınav kaygı puanları arasındaki ilişkinin araştırılması 

amacıyla korelasyon analizi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Bulgular araştırma soruları sırası ile sunulmuştur. 

Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmada öncelikle mevcut durumu ortaya koymak adına  öğrencilerin sınav kaygısı 

düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış örnekleme uygulanan ölçme aracına verdikleri cevaplar 

doğrultusunda ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Tüm Test Puanları Bakımından Sınav Kaygı Düzeyleri 
  n En Düşük En Yüksek Ortalama S.s. 
Tüm Test Puanları 298 21,00 74,00 45,80 10,30 

 

Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 298 öğrencinin sınav kaygı düzeyleri 21 ile 74 

puan arasında değişmektedir. Çalışma grubunun sınav kaygısı envanterineverdikleri cevapların 

ortalama puanı 45,80 olarak bulunmuştur.  

İkinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterine verdikleri cevaplar sonucunda 

elde ettikleri toplam puanların cinsiyetleri bakımından incelenmesi sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 2: Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterinden Aldıkları 

Toplam Puanlara Ait T Testi Sonuçları  

 Cinsiyet n Ortalama S.s. t p 

Tüm Test 
Puanları 

Erkek 140 39,41 11,58 
1,93 ,045 

Kız 158 41,84 9,97 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav kaygısı 

envanterinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup tablo ortalama 

puanlar bakımından incelenmeye devam edildiğinde erkek öğrencilerin ortalamalarının kız öğrencilere 

oranla daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu durum erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha az 

sınav kaygısına sahip olduklarını göstermektedir. 

Üçüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları puanlar ile genel 

başarı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  

Tablo 3: Öğrencilerin Sınav Kaygısı ile Genel Başarıları Arasındaki İlişkiyi Belirlemek 

Üzere Uygulanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Kaygı Puanı Teog 

Kaygı Puanı 
r 1 -,135 
p  ,019 
n 298 298 

Teog 
r -,135 1 
p ,019  
n 298 298 
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Öğrencilerin sınav kaygısı ile genel başarı ortalamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmış, genel başarı ortalamasının tespiti için 

2013-2014 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı I. döneminde aldıkları TEOG puanları kullanılmıştır.  

Tablo 3 incelendiğinde yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin sınav kaygı 

puanları ile TEOG puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Tablo incelenmeye 

devam edildiğinde ortaya çıkan ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmüştür. Orta çıkan bu durum, 

öğrencilerin akademik başarılarının artmasıyla sınav kaygı puanlarının azaldığını veya akademik 

başarının azalmasıyla sınav kaygı puanının arttığını göstermiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma iletemel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin sınav kaygılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak öğrencilerin sınav kaygıları tespit edilmiştir. 

Buna göre ortaya çıkan sınav kaygısı puan ortalamaları yüksektir ve araştırmaya katılan öğrencilerin 

sınav kaygısı yaşadığı saptanmıştır. Rapee ve arkadaşları’na (2003) göre kaygı, çocukların akademik 

başarılarını etkileyen önemli bir etkendir. Pek çok kaygılı çocuğun, titizliği ve mükemmeliyetçiliği 

sayesinde okulda orta düzeyde başarılı olabilmesine karşın yeteneklerinin gerektirdiği başarıyı 

gösteremediği gözlenmektedir. Bu durum özellikle çok kaygılı öğrenciler için geçerlidir (Akt. 

Bozkurt, 2012). Bu bağlamda sınav kaygısı yüksek olan çocuk, gerçek akademik yeteneğini ortaya 

koyamayacağı için potansiyellerini kullanamayacak dolayısıyla ülke geleceğine için daha az katkı 

yapmış olacaktır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından sınav kaygı puanları bağlamında bir 

ilişki olup olmadığı araştırılmış cinsiyet açısından anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte 

yapılan analiz sonucunda kız öğrencilerin sınav kaygısı puan ortalamalarının erkek öğrencilere oranla 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu burum, kız öğrencilerin sınav kaygısını erkek öğrencilere 

göre daha fazla hissettiklerini göstermektedir. Ortaya çıkan farklılığın duygusal özelliklere ait korku 

ve kaygı duygularının kadınlara atfedilmesinden kaynaklanan öğrenmeler sonucu ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte ekonomik bağımsızlığını kazanamaya ait öğrenmelerin girilen sınav 

ve kazanılacak meslek ile ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilişsel düzeyin kız öğrencilerin 

sınav kaygı puanlarını yükselttiği düşünülmektedir.. Nitekim Aydın (1990), Çankaya (1997), Cassady 

ve Johnson (2002), Sazak ve Ece (2004), Bacanlı ve Sürücü’nün (2006), yapmış oldukları 

çalışmalarda cinsiyet açısından sınav kaygısı bağlamında benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin 2013-2014 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı I. döneminde 

girdikleri TEOG sınav puanları ile sınav kaygı puanları arasındaki ilişki araştırılmış yapılan 

korelasyon analizi sonucuna göre öğrencilerin sınav puanları ile sınav kaygıları arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Ortaya çıkan bu sonuç, öğrencilerin akademik başarılarının artmasının 
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sınav kaygı puanlarını azalttığını göstermektedir. İlgili literatür incelendiğinde, Culler, R., E. ve 

Holahan, C., J. (1980), Spielberger (1980), Yıldırım (2000), Alyaprak (2006) yaptıkları çalışmalarda 

sınav kaygısı yüksek olan bireylerin akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumun öğrencinin kendisini rahat hissetmesiyle doğrudan alakalı olduğu 

düşünülmektedir.  

Ülkemizde ortaöğretim kurumları için son yıllarda uygulanan seçme sistemlerine değinecek 

olursak şöyle ifade edebiliriz. 2010 yılına kadar her sınıf seviyesinde uygulanan SBS sistemi 2010 

yılından itibaren sadece 8. sınıf seviyesine çekilmiş daha sonra da 8. sınıf sonunda uygulanan sınav 

kaldırılarak ortaöğretime yerleştirme işleminin 8. sınıfta yıl içerisinde yapılan yazılı sınavlar şeklinde 

yapılacağı ifade edilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde 8. sınıfta 6 dersten ortak sınavlar 

yapılmış ve sistem böylece uygulamaya geçmiştir. İlköğretimden ortaöğretime geçiş sistemi üzerinde 

yapılan değişiklikler temellendirilirken yeni seçme sistemi sayesinde daha önceden yaşanan sınav 

kaygısının azalacağı ifade edilmiş yapılan bu çalışma sayesinde öğrencilerin sınav kaygılarının bir 

önceki seçme sistemine göre arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışma sayesinde sadece bir önceki 

seçme sistemine göre değil mevcut sistem dışındaki son iki sisteminde verileri değerlendirildiğinde her 

sistem değişikliğinden sonra öğrencilerin sınav kaygı puanlarının biraz daha arttığı görülmüştür.  

Nitekim Civil (2008) tarafından yapılan çalışmada İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan 

resmi ve özel ilköğretim okullarında 8. sınıfa devam eden toplam 409 öğrencinin Sınav Kaygısı 

Envanterinden aldıkları toplam test puanlarının ortalaması 40,58 olarak bulunmuş. Hanımoğlu (2010) 

tarafından yapılan çalışmada Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan 4 tane özel dershanede 8. sınıfa 

devam eden toplam 241 öğrencinin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları toplam test puanlarının 

ortalaması 43,22 olarak bulunmuş. Bozkurt  (2012) tarafından yapılan çalışmada İstanbul ili Anadolu 

yakasında Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde bulunan ve tesadüfi yöntemle seçilen ilköğretim 

okullarının 8. sınıfına devam eden toplam 207 öğrencinin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları 

toplam test puanlarının ortalaması 41,83 olarak bulunmuştur.  

Sonuç olarak elde edilen veriler ışığında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 

sisteminin öğrencilerin sınav kaygısına etki ettiği bununla birlikte kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

oranla daha fazla sınav kaygısı yaşadığı saptanmıştır. Son olarak da öğrencilerin yaşadıkları sınav 

kaygısının onların akademik başarıları ile doğrudan ilgili olduğu bulunmuştur. 

5.ÖNERİLER 

İlk olarak öğrencilere yönelik grup rehberlik etkinlikleri, grupla psikolojik danışma çalışmaları 

ve bireysel görüşmelerin öğrencilerde konu ile ilgili farkındalık oluşmasını sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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Mevcut sistemde okulun yerleştirme puanına etkisi %30 olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulun 

yerleştirme puanındaki yükünü arttırmak sınava verilen bilişsel değerin azalmasına neden olacağı için 

sınav kaygı puanlarını etkileyebilir.  

Cinsiyet bağlamında ortaya çıkan farklılığın giderilmesi için kız öğrencilere yönelik yapılacak 

grup yada bireysel çalışmaların faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmaların öğrencileri duygusal 

anlamda güçlendirmek hem de sınava atfedilen düşüncelerin düzenlenmesini sağlamak çerçevesinde 

oluşturulması faydalı olacaktır.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşun sosyal görünüş kaygısı ve bazı 
demografik değişkenler bağlamında incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim 
yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 247 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 
katılımcılara öznel iyi oluş ölçeği ve sosyal görünüş kaygısı ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada verilerin 
analizinde t testi, tek yönlü ANOVA ve basit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre, kadınların öznel iyi oluşlarının erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca sosyal 
görünüş kaygısının  öznel iyi oluşu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Kadınlarda 
sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluşu etkileme düzeyi erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Elde 
edilen bulgular çerçevesinde tartışma yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, sosyal görünüş kaygısı, üniversite öğrencileri, cinsiyet. 

Abstract 

Aim of this study is to investigate of subjective wellbeing in the context of social appearance anxiety 
and some demografic variables in university students. Participants of the study consist of 247 university students 
from Firat University-Education Faculty in the 2015-2016 academic year. Subjective wellbeing scale and social 
appearance anxiety scale were applied to participants in the study. t test, one way ANOVA and  regression 
analysis were used. According to the results obtained from study, female had higher subjective wellbeing than 
male. Social appearance anxiety statistically significantly predicted subjective wellbeing. Furthermore, female 
had higher effect of social appearance anxiety on subjective wellbeing than male. The results of the study were 
discussed  and suggestions were made. 

Keywords: Subjective wellbeing, social appearance anxiety, university students, gender.  
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GİRİŞ 

Günümüzde psikoloji akımları içerisinde insanın olumlu ve güçlü yanlarına odaklanan pozitif 

psikoloji ve kullandığı kavramlar popüler olmaya başlamıştır. Bu bağlamda popüler olan 

kavramlardan birisi de öznel iyi oluştur.  Diener’e (2000) göre öznel iyi oluşun birkaç farklı bileşeni 

vardır: Yaşam doyumu (ör. Birinin yaşamı için genel değerlendirmesi), önemli alanlarda doyum (ör. İş 

doyumu), pozitif duygulanım (bazı olumu duygu ve ruh halini yaşamak) ve düşük düzeyde negatif 

duygulanım (ör. Az düzeyde olumsuz duygu ve ruh hali yaşamak). 

Araştırmada ele alınan diğer bir değişken ise sosyal görünüş kaygısıdır. Sosyal görünüş 

kaygısı, bireyin bedeniyle ve görünüşüyle ilgili olumsuz beden imajının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir (Doğan, 2010).Bireylerin görünüşlerinden duydukları hoşnutsuzluk bireylerde 

olumsuz duygulanım yaşamalarına neden olabilir. 

Öznel iyi oluşa ilişkin araştırmalar incelendiğinde, iyi oluşun bireylerin öznel ve çok yönlü 

doğasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda öznel iyi oluşun bireylerin doğasına ilişkin pek 

çok kavram ve konuyla birlikte ele alınmasının gerekli olduğunu söylemek mümkündür (Özbay, 

Palancı, Kandemir ve Çakır, 2012). Diener’in (2000) belirttiği doyum alanları, bireyin kendine ilişkin 

sosyal görünüş kaygısı tarafından etkilenebilir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı üniversite 

öğrencilerinde öznel iyi oluşun öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı bağlamında incelemektir. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte 101’i (%40,8) erkek, 146’sı (%49,2) kadın olan toplamda 247 

öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Öznel İyi Oluş Ölçeği: Bu ölçek Tuzgöl-Dost (2005) tarafından geliştirilmiştir. Öznel iyi 

oluşun farklı boyutlarıyla birlikte bireyin genel olarak öznel iyi oluşunu ölçen, 46 maddeden oluşan ve 

5 dereceli Likert tipi bir formatta bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmalarda, 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Test tekrar güvenirlik katsayısı .86 

olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .84 olarak bulunmuştur.  

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği : Ölçeğin orijinali Hart ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek 16 maddelik, beşli likert tipinde öz-bildirim (self-report) tarzı bir ölçektir. 

Ölçeğin Türkçe uyarlaması Doğan (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
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katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Test yarılama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısı ise. 88, test 

tekrar test sonuçlarına göre ise .85 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .93 olarak bulunmuştur.  

İşlem 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA ve 

basit regresyon analizi kullanılacaktır. 

BULGULAR 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının cinsiyete göre farklılaşmanın olup 

olmadığına ilişkin t testi sonucu, öznel iyi oluşlarının sınıf düzeyine göre farklılaşmanın olup 

olmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonucu, sosyal görünüş kaygısının üniversite 

öğrencilerinin öznel iyi oluşuna etkisinin olup olmadığı ilişkin basit regresyon analizi ve bu regresyon 

analizinin kız ve erkekler için de yapılmasını içeren analizler yer almaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının cinsiyete göre incelendiğinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur (t245=-2,197; p<.05). Bu anlamlı farklılığa göre kadınların 

öznel iyi oluş puan ortalamalarının (Ort=147,1, Ss=18,8), erkek öğrencilerden (Ort=141,9; Ss=17,1) 

daha fazla olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşları, sınıf düzeyine göre 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı bulunmuştur (F (3-243)=.494; p>.05). 

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını sosyal görünüş kaygısının yordayıp 

yordamadığına ilişkin basit regresyon analizi sonucuna göre sosyal görünüş kaygısının üniversite 

öğrencilerinin öznel iyi oluşunun yaklaşık %21’lik varyansını açıkladığı bulunmuştur (R=.456, 

R2=.208, β=-.456, t=-8,026, p<.05). 

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını sosyal görünüş kaygısının yordayıp 

yordamadığına ilişkin hem erkek öğrenciler için hem de kız öğrenciler için basit regresyon analizi 

yapılmıştır. Buna göre kız öğrencilerin öznel iyi oluşlarının %24’lük varyansını sosyal görünüş 

kaygısı yordarken (R=.49, R2=.24, β=-.49, t=-8,026, p<.05), bu oran erkeklerde yaklaşık olarak %14 

olarak belirlenmiştir(R=.372, R2=.139, β=-.372, t=-6,738, p<.05). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınların öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek 

olduğu, sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluş yordadığı, kadınların öznel iyi oluşunu sosyal 

görünüş kaygısı değişkeninin erkeklere göre daha fazla yordadığı bulunmuştur. İlgili alanyazın 

incelendiğinde araştırmadan elde edilen sonuca benzer şekilde kadınların erkeklerden daha fazla öznel 
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iyi oluşa sahip olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Tomyn ve 

Cummins, 2010). Bazı çalışmalarda ise cinsiyet açısından herhangi bir farklılığı olmadığı 

görülmektedir(Eryılmaz ve Ercan, 2011; Joshi, 2010; Nur-Şahin, 2011). Bazı çalışmalarda ise erkekler 

lehine sonuçların olduğu görülmektedir (Eryılmaz ve Ercan, 2011). Araştırmadan elde edilen bulguya 

göre sosyal görünüş kaygısı arttıkça üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşunun azaldığı ve bu 

durumun kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu bulunmuştur. İlgili alanyazın incelendiğinde Seki 

ve Dilmaç (2015) yaptıkları araştırmada sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluşu istatistiki olarak 

anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur. Bu sonuç için kadınların erkeklere göre dış görünüşlerine 

daha fazla dikkat etmeleri bunun için bir sebep olarak düşünülebilir. 

KAYNAKÇA 

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national 
index. American psychologist, 55(1), 34-43. 

Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve   
Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159. 

Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından 
incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 139-151. 

Gündoğdu, R., & Yavuzer, Y. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik 
ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi,12,23, 115-131. 

Hart, T.A.,Flora, D.B., Palyo, S. A., Fresco, D.M., Holle, C., & Heimberg, R.C. (2008). Development 
and examination of the social apperance anxiety scale. Assesment, 15, 48-59. 

Joshi, U. (2010). Subjective well-being by gender. Journal of Economics and Behavioral Studies, 1(1), 
20-26. 

Nur-Şahin, G. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma, öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal 
destek düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,   Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., & Çakır, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi 
oluşlarının duygusal düzenleme, mizah, sosyal özyeterlik ve başaçıkma davranışları ile yordanması. Türk Eğitim 
Bilimleri Dergisi, 10(2), 325-345. 

Seki, T. & Dilmaç, B. (2015). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve 
Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi. Eğitim ve 
Bilim,40,179,57-67.  

 Tomyn, A. J., & Cummins, R. A. (2011). The subjective wellbeing of high-school students: Validating 
the personal wellbeing index—school children.Social Indicators Research, 101(3), 405-418. 

Tuzgöl Dost, M. (2005). Öznel iyi oluş ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. 
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, (23), 103–110. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

789 
 

ERGENLERDE PROBLEMLİ CEP TELEFONU KULLANIMININ BAZI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Mustafa PAMUK, 

Arş.Gör., Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ABD, ELAZIĞ 

Mustafa KUTLU 

Prof.Dr.,  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ABD, MALATYA 

 

Özet  

Bu araştırmanın amacı ergenlerde problemli cep telefonu kullanımlarını bazı demografik değişkenler 
(cinsiyet, günlük cep telefonu kullanım süresi, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup olmadığı, 
cep telefonu fatura ödemede sorun olup olmadığı) bağlamında incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-
2016 Eğitim-Öğretim yılında Elazığ’da ortaöğretim kurumlarında okuyan 317 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Güzeller ve Coşguner (2012) tarafından 
ergenler için geliştirdikleri problemli cep telefonu kullanım ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre ergenlerden problemli cep telefonu kullanımının kızlarda, cep telefonu kullanımına aile 
kısıtlaması olanlarda, cep telefonu faturasını ödemede sorun yaşayanların ve günlük cep telefonu kullanımları fazla 
olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Problemli cep telefonu kullanımı, ergenler, cinsiyet, günlük kullanım, fatura ödeme, 
aile kısıtlaması. 

Abstract 

Aim of this study is to investigate of problematic mobile phone use in adolescent according to some 
demographic variables (gender, daily use of mobile phone, whether the restrictions family for the use of mobile 
phones, financial problems for mobile phone use). Participants of the study consisted of 317 students at high 
schools from Elazığ. Personel information form, developed by researchers and problematic mobile phone use 
scale, developed by Güzeller and Coşguner, 2012 were used to collect data. According to results obtained from 
the study, problematic mobile phone use is higher at female, doing restriction of family on adolescent about 
using mobile phone, having financial problem about using mobile phone, and  more daily use of mobile phone. 

Keywords: Problematic mobile phone use, adolescents, gender, daily use, paying bill, family restriction. 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. Bu gelişmelerden birçoğu günlük 

hayatımızda önemli bir yer tutmakta ve birçok işimizin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu 

kolaylık sağlayan alanlardan birisi iletişim alanıdır. Bu alandaki gelişmelerin başında cep telefonları, 

özellikle de son zamanlarda akıllı cep telefonları yer almaktadır. Tan, Pamuk ve Dönder’e (2013) göre 

cep telefonları, özellikle de akıllı cep telefonları, bireylere kısa mesaj servisi (SMS) sunma, fotoğraf 

çekme, oyun oynama, internete bağlanma, sosyal ağlara bağlanabilme, navigasyon, video çekme ve 

oynatma, TV izleme ve online alışveriş yapabilme gibi birçok işlevsel özelliğe sahip teknolojik 

aletlerdir. Cep telefonlarının bu denli kolaylığı sağlaması bireyleri cep telefonuna sahip olmaya ve 

bunu kullanmaya teşvik etmektedir. Ancak bu kadar kolaylığı sağlayan cep telefonlarını bazı 

bireylerin gereğinden fazla kullanmaya başlamaları bireylerde cep telefonunu aşırı kullanma, 

problemli kullanma durumlarına neden olabilmektedir. Bu şekilde bir kullanım bireylerde hem 

bireysel hem sosyal bağlamda sorunlara yol açabilmektedir. 

Cep telefonunun problemli kullanımına ilişkin araştırmaların geçmişi yeni olmasına rağmen 

cep telefonunun problemli kullanımının birçok farklı değişkenlerle incelendiği görülmektedir. Bu 

incelenen değişkenlerden biri cinsiyettir. Cinsiyete göre incelendiğinde bazı araştırmalarda erkekler 

lehine (Aljomaa, Qudah, Albursan, Bakhiet ve Abduljabbar, 2016; Şar, 2013), bazı araştırmalarda 

kadınlar lehine (Demirci, Orhan, Demirdas, Akpinar ve Sert, 2014) ve bazı araştırmalarda ise anlamlı 

bir farklılığın olmadığı (Enez-Darçın, Köse, Noyan, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2016; Noyan, 

Enez-Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2015) görülmektedir. Cep telefonunun problemli 

kullanımının çalışıldığı diğer bir değişken ise cep telefonu kullanım süresidir. İlgili alanyazı 

incelendiğinde cep telefonunun kullanımının cep telefonu kullanım süresiyle ilişkili olduğu ve 

kullanım süresi arttıkça cep telefonunun problemli kullanımının arttığı görülmektedir (Cho ve Kim, 

2014; Güzeller ve Coşguner, 2012; Şar, 2013). Cep telefonunun problemli kullanımında dikkate alınan 

değişkenlerden biri finansal problemlerdir (Billieux, Van der Linden ve Rochat, 2008). Araştırmada 

ele alınan diğer değişken olan ise ailelerin ergenlerin cep telefonlarını kısıtlama değişkenidir. 

Çetinkaya ve Sütçü (2016) yapmış oldukları çalışmada ebeveynlerin en çok kullanımına kısıtlama 

getirdikleri teknolojik aletlerin başında cep telefonlarının geldiğini bulmuşlardır.  

Cep telefonlarının günümüzde kullanım alanlarının geniş olması kadar kullananların yaş 

aralığının genişlediği görülmektedir. Genç (2014) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi çağında 

çocuğa sahip ebeveynler, çocuklarının akıllı cep telefonlarını daha çok oyun oynamak gibi amaçlar 

için kullandıkları belirtilmektedirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı yaşamda önemli bir dönem 

olan ergenlikte olan ortaöğretim öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarının bazı demografik 

değişkenlere göre incelemektir. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Elazığ’da ortaöğretim 

kurumlarında okuyan 317 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 172’si kız (%54,2),   145’i 

(%45,8) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının cep telefonuna sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği (PCTKÖ): Güzeller ve Coşguner (2012) 

tarafından ergenler için geliştirilmiştir. Ölçek 18 madde, üç alt boyuttan (Olumsuz Etkiler (OE), 

Kompülsiyon/Süreklilik(K/S) ve Yoksunluk/Tolerans Geliştirme(Y/TG) oluşan, 1 (asla) ile 5 (daima) 

arasında beşli Likert tipinde bir ölçme aracıdır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı Olumsuz Etkiler için .83, Kompülsiyon/Süreklilik için  .77  ve Yoksunluk/Tolerans 

Geliştirme için ise .76 olarak bulunmuştur. 

İşlem 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde ergenlerin problemli cep telefonu kullanımlarının cinsiyet, cep telefonu kullanım 

süresi, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup olmadığı, cep telefonu fatura ödemede 

sorun olup olmadığı değişkenlerine göre incelenmiştir.  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları cinsiyete göre incelendiğinde kızların erkeklere göre daha 

fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları belirlenmiştir (t315=-2,258; 

p<.05).  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları, günlük aktif olarak cep telefonu kullanım süresine 

(1saatten az, 1-3 saat arası, 4-6 saat arası ve 7 saat ve üstü) göre incelendiğinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (F(3-313)=34,887; p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğu belirlemek için yapılan post-hoc (Scheffe testi) testi sonucuna 

göre günlük cep telefonu kullanım süresi arttıkça buna paralel olarak problemli cep telefonu 

kullanımının arttığı belirlenmiştir. 
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Ergenlerin PCTK ortalama puanları, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup 

olmadığı değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir 

(t315=2,618; p<.05). Bu sonuca göre aileleri tarafından cep telefonlarını kullanımları kısıtlanan 

ergenlerin, kısıtlama yapılmayan ergenlerden daha fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama 

puanına sahip oldukları belirlenmiştir.  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları, cep telefonu fatura ödemede sorun olup olmadığı 

değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir 

(t315=2,482; p<.05). Bu sonuca göre cep telefonu faturalarını ödemede sorun yaşayan ergenlerin, sorun 

yaşamayan ergenlerden daha fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları 

belirlenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında ergenlerde problemli cep telefonu 

kullanımları kız olanlarda, cep telefonu kullanımı süresi daha fazla olanlarda, ailesi tarafından cep 

telefonu kullanımlarına ilişkin kısıtlama olanlarda ve cep telefonu kullanmasından dolayı ödemesi 

gereken faturalarında sorun yaşayanların daha yüksek düzeyde problemli cep telefonu kullanımına 

sahip olduğu bulunmuştur. Problemli cep telefonu kullanımının kızlarda daha yüksek çıkmış olması 

dikkat çekicidir. Buna bir gerekçe olarak cep telefonlarının internet, oyun, mesajlaşma gibi sahip 

olduğu birçok özelliği, önceleri özellikle akıllı cep telefonlarının yaygınlaşmasından önce,  erkekler 

internet kafelerde rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Ancak cep telefonlarının, özellikle de akıllı cep 

telefonlarının piyasaya sürülmesiyle internet kafelere gerek duyulmadan bilgisayarların, internetin 

sunduğu birçok olanağı sunan daha küçük, kullanışlı olan cep telefonlarına kızların da kolay 

ulaşabilmesi bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Cep telefonu kullanım süresi arttıkça buna paralel olarak 

problemli cep telefonu kullanımının arttığı bulunmuştur. Kullanım zamanı arttıkça bireylerin diğer 

günlük işleriyle veya kişilerle ilgilenmek yerine cep telefonlarına zaman ayırması bireylerde işlevsel 

olmayan kullanımları ortaya çıkarabilmektedir. Ailesi tarafından cep telefonu kullanımına kısıtlama 

konulan ergenlerin daha fazla problemli cep telefonu kullanımına diğer dikkat çekici bir sonuçtur. Bu 

sonuç dikkate alındığında ilerde yapılacak araştırmalarda bu sonucun nedenleri araştırılabilir. Cep 

telefonunu kullanmaya ilişkin fatura ödemede zorlanan ergenlerin daha yüksek düzeyde problemli cep 

telefonu kullanımına sahip olmalarında öz kontrol becerilerinin düşük olması, farkında olmamaları 

gibi nedenler düşünülebilir. Problemli cep telefonunu kullanımı farklı gelişim dönemleriyle 

çalışılabilir. Ergenlerde problemli cep telefonunu kullanımını farklı değişkenlerle çalışılabilir. Ergen 

ve aile iletişimi veya çatışmalarında cep telefonu kullanımının rolü incelenebilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde problemli cep telefonu kullanımını duygusal zeka 
bağlamında incelenmektir. Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi’nde öğrenim 
görmekte olan 291 öğrenci katılmıştır. Araştırmada katılımcılara problemli cep telefonu kullanım ölçeği ile 
duygusal zeka ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde t testi ve basit regresyon analizi 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kadın öğrencilerin problemli cep telefonu kullanımlarının 
erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekanın problemli cep telefonu 
kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular çerçevesinde 
tartışma yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Problemli cep telefonu kullanımını, duygusal zeka, üniversite öğrencileri, cinsiyet. 

Abstract 

Aim of this study is to examine problematic mobile phone use in the context of emotional intelligence 
in university students. 291 students participated in the study from Firat University in the 2015-2016 academic 
year. Problematic cell phone use scale and emotional intelligence scale were applied to participants in the study. 
t test and  regression analysis were used. According to the results obtained from study, female students had 
higher problematic mobile phone use than male students. Furthermore, it was found that emotional intelligence 
statistically significantly predicted problematic mobile phone use. The results of the study were discussed  and 
suggestions were made.  

Keywords: Problematic mobile phone use, emotional intelligence, university students, gender. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hızla gelişen teknolojik aletlerden biri olan cep telefonları özellikle de akıllı cep 

telefonlarının birçok kolaylığı sunabilmesinin yanında bazen bu sunduğu bazı olanakların bireylerce 

gereğinden fazla kullanması bireylerde cep telefonunun problemli kullanımı sorununu ortaya 

çıkarabilmektedir. İlgili alanyazın dikkate alındığında cep telefonlarının problemli kullanımına ilişkin 

birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Problemli cep telefonu kullanımının yalnızlık (Enez-Darçın 

ve ark., 2016; Tan, Pamuk ve Dönder, 2013), depresyon (Augner ve Hacker, 2012; Chen ve ark., 

2016), kaygı (Jenaro, Flores, Go´mez-Vela, Gonza´lez-Gil  ve Caballo,2007 ) gibi bazı 

değişkenlerle ilişkili olduğu görülmektedir.  

Araştırmada ele alınan bağımsız değişken ise duygusal zekadır. Genel anlamda kabul edilen 

duygusal zekâ tanımı bir kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlaması, kendi duygu 

ve davranışlarını idare etmesi ve düzenleyebilmesiyle ilişkili yeteneklerini içermektedir (Öztürk  ve 

Deniz, 2008).Alanyazın incelendiğinde duygusal zekanın davranışsal bağımlılık olarak ele alınan bazı 

teknoloji bağımlılıklarıyla çalışılmaya başlandığı görülmektedir (Ançel, Açıkgöz ve Ayhan, 2015; 

Beranuy, Oberst, Carbonell ve Chamarro, 2009; Hamissi, Babaie, Hosseini ve Babaie, 2013; İbrahim, 

Akel, El-Fatah veAbudari, 2016; Kwon ve Kim, 2004) Bu araştırmada ise üniversite öğrencilerin 

problemli cep telefonu kullanımlarının duygusal zeka tarafından yordanıp yordanmadığını incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte 174’ü (%59,7) erkek, 117’si (%40,3) kadın olmak üzere toplamda 

291 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların hepsinin cep telefonu olduğu belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği : Ölçek Pamuk ve Atli (2016) tarafından 

üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarını belirlemek üzere geliştirilmiştir. Ölçek 

beşli likert tipinde, yoksunluk, kontrol problemi, olumsuz sonuçlar ve etkileşimden kaçınma şeklinde 

dört alt boyuttan oluşan, 26 maddeli bir ölçme aracıdır. Ölçeğin toplamına ilişkin  Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı AFA verisi üzerinden .92 ve DFA verisi üzerinden .93, test tekrar test için ise .85 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise  Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .94 bulunmuştur. 

Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu: Ölçeğin orijinali Petrides ve Furnham (2000a, 

2001’den aktaran Deniz, Özer ve Işık, 2013) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe’ye Deniz, Özer ve 
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Işık (2013) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum” dan “kesinlikle katılıyorum” a 

kadar 7‟li likert tipinde, dört alt boyuttan (iyi oluş, öz kontrol, duygusallık, sosyallik) ve 20 maddeden 

oluşan bir ölçme aracıdır. DZÖÖ-KF’nun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .81, 

test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .86 olarak bulunmuştur.  Bu çalışmada iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı ölçeğin tamamı için .79 olarak bulunmuştur. 

İşlem 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi, duygusal zekanın problemli cep telefonu 

kullanımını yordayıp yordamadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır.  

BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanları cinsiyete göre 

incelendiğinde kadınların (Ort=67,3, Ss=24) erkeklere (Ort=58,7, Ss=18) göre daha fazla problemli 

cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları belirlenmiştir (t289=-3,479; p<.05).  

Üniversite öğrencilerinde duygusal zekanın problemli cep telefonu kullanımını yordayıp 

yordamadığını belirlemek için yapılan basit regresyon analizi sonucuna göre duygusal zekanın 

problemli cep telefonu kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur 

(R=.211, R2=.044, β=-.211, t=-3,661, p<.05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuca göre üniversite öğrencilerinden kadın öğrencilerin erkeklere 

göre daha fazla problemli cep telefonu kullanımları olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç dikkate 

alındığında, kadınların artık teknolojiyi kullanmaları, özellikle de interneti kullanmaları eskiye nispetle 

daha kolay olabilmektedir. Çünkü önceleri sanal ortamlara ulaşmak için internet kafelere gitmek 

gerekebilmekteydi. Şu anda artık internet kafelere eskisi kadar gerek duyulmamaktadır. Bu durum 

özellikle kadınlar açısından düşünüldüğünde kadınların cep telefonlarını kullanarak sadece internet 

değil birçok farklı özelliği de kullanarak erkeklere göre cep telefonlarını aşırı ve gereğinden fazla 

kullanmış olmaları kadınlarda daha fazla problemli cep telefonu kullanımına neden olmuş olabilir.   

Bu araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan duygusal zekayı, Petrides ve Furnham‟ın 

(2000a,2001’den aktaran Deniz, Özer ve Işık, 2013), “kişisel karakter özelliği” olarak ele 

almaktadırlar. Bu araştırmada kullanılan duygusal zeka ölçeği de bunu dikkate alınarak hazırlanmış bir 

ölçektir. Araştırmadan elde edilen sonuç dikkate alındığında, duygusal zekanın problemli cep 

telefonunu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Her ne kadar problemli cep 

telefonu kullanımının %4’lük varyansını açıklasa da duygusal zekanın problemli cep telefonu 
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kullanımını yordamıştır. Duygusal zeka ile problemli cep telefonu kullanımı arasındaki negatif yönlü 

ilişki dikkate alındığında üniversite öğrencilerinin kişisel karakter özelliği olarak ele alınan duygusal 

zekası düşük olduğunda cep telefonunun problemli kullanımı artmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak 

cep telefonunun problemli kullanımında bireylerin kontrol problemi yaşadıkları düşünülebilir. Daha 

sonra yapılacak çalışmalarda kadınların problemli cep telefonu kullanımları neden daha fazla olduğuna 

ilişkin araştırmalar yapılabilir. Ayrıca problemli cep telefonu kullanımı ile duygusal zeka farklı gelişim 

dönemlerindeki bireylerle çalışılabilir. 
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ÖZET 

Örgütsel sinizm, örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesi ve bireyin çalıştığı örgüte 
karşı olan negatif tutumu olarak tanımlanır (Dean ve diğ., 1998). Bu negatif tutum, örgütün bütününe karşı 
olabileceği gibi yalnızca bir bölümüne karşı da olabilir. Kişinin örgütün dürüstlüğüne karşı bu tür inançları, 
olumsuz duygusal tepkilerle birleştiğinde bireyde itibar sarsıcı ve kritik davranışlara yol açabilir (Abraham, 
2000). Dolayısıyla öğretmenlerde gözlenen örgütsel sinizmin araştırılması, hem bireysel hem de örgütsel açıdan 
doğacak her türlü olumsuz sonucun giderilmesi açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, resmi veya özel kurumda çalışma ve idari 
görev  yapma değişkenlerinin öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamadaki rollerini incelemektir. Araştırma 
grubunu Trabzon ilinde farklı kurum ve kademelerde görev yapan 500 (K=239, E=261) öğretmen 
oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Toplama Formu ve Örgütsel 
Sinizm Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutunda resmi ve özel 
kurumlarda çalışma (t= 2.55, p<.05, d= 0.28) ve idarecilik deneyimi olma durumuna dayalı (t= -2.21, p< .05, d= 
-.24)  anlamlı farklılıklar vardır. Ayrıca öğretmenlerdeki örgütsel sinizmin davranışsal alt boyunda eğitim 
düzeyine (t=-2.03, p < .05, d= -.22)  ve kıdeme (F(4,495)=  3.09, p<.05, ɳ2=.024) dayalı anlamlı farklılıklar 
olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin branşlarına(H=22.01, Sd=5, p<.01) ve çalıştıkları 
kademelere (H=18.20, Sd=3, p<.01) göre de örgütsel sinizm puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit 
edilmiştir. 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerde gözlenen örgütsel sinizm düzeyinin farklı 
değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular literatürde sinizm üzerinde yapılan 
önceki çalışmaların sonuçları ile benzerlikler göstermektedir.  

Anahtar Kelimler: Öğretmenlik, Sinizm, Örgütsel Sinizm,  

ABSTRACT 

Organizational cynicism is defined as having some opinion such as organization doesn't have integrity 
and honesty, and the negative attitude towards the organization (Dean et al., 1998). This negative attitude might 
be against only one department or the whole of the organization. Personal thoughts related to dishonesty of the 
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organizations, coupled with the negative emotional reactions can lead to traumatic and critical behavior in 
individuals (Abraham, 2000). Therefore, examining teachers' organizational cynicism is seen important to 
eliminate any negative consequences arising from the both individual and organizational. 

The purpose of this study was to examine the predictive roles, in the teachers' organizational cynicism, 
of some variables such as seniority, grade, education, industry, working public or private institutions and doing 
administrative task. The research group consisted of 500 teachers (F= 239, M= 261) working in different 
institutions and branches in Trabzon. Data of the study were collected with Information Form prepared by the 
researchers and Organizational Cynicism Scale. According to results of the study; there are significant 
differences in cognitive subscale of organizational cynicism in terms of working in official and  private 
institutions (t= 2.55, p <.05, d= 0.28) and the condition that the administration experience (t= -2.21, p <.05, d= -
.24). It also was observed the significant differences among organizational cynicism behaviors of the teachers 
based on the level of education (t = -2.03, p <.05, d = -.22) and seniority (F (4,495) = 3:09, p <.05, ɳ2 = .024). In 
addition, teachers' branch (H= 22:01, df = 5, p <.01) and the stage they are working (H= 18:20, df = 3, p <.01) 
have also been found to differ significantly in organizational cynicism scores of the teachers.  

The results obtained from this study demonstrated that levels of organizational cynicism observed in 
teachers is associated with different variables. The findings have similarities with the results of previous studies 
in the literature on cynicism. 

Key Words: Teachers, Cynicism, Organizational Cynicism 

 

GİRİŞ 

Sinizm, bir düşünce tarzı ve yaşam biçimi olarak Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır (Dean vd. 

1998). Sinizm M.Ö. 4. yüzyılda ilk sinik olan Sokrates’in izinden giden Antisthenes ve 

Sinope’liDiogenes tarafından ortaya atılan kökeni felsefi temellere dayanan bir akımdır (Özgener vd., 

2005). Çok geniş boyutlu bir kavram olmasından dolayı din, politik bilimler, yönetim, sosyoloji ve 

psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde de çalışma konusu olmuştur (Kalağan ve Güzeller, 

2010). Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre herkesi çıkarcı kabul eden 

kimseye “sinik” ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye sinizm denmektedir (Erdost vd., 2007).  

Sinizm insanların açığa vurulmamış amaçları hakkında kötümser bir bakış açısıyla ve hayal kırıklığına 

dayalı olarak olayları açıklama tutumu; kendi çıkarlarını korumak veya artırmak için başkasıyla sırf 

araç olarak ilgilenme ve işleri idare etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008).  

Bateman ve arkadaşları (1992) sinizmi, "otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz 

tutumlar", Anderson (1996) ise "bir kişi, grup, ideoloji, toplumsal gelenek veya kurumlara karşı 

negatif duygular ve güvensizlik" olarak tanımlamışlardır. Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, 

adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban edildiği yönündedir (Gül ve Ağıröz, 2011). 

Scharmer (2007) sinizmi, çalışanları kendi yaratıcılıklarından uzaklaştıran tüm duygusal eylemler 

olarak nitelendirmekte ve gelişmeyi engellediği için çalışanları etkisizleştirdiğini ileri sürmektedir. 

İşyerinde sinik tutuma sahip çalışanlar liderlerinin güdülerine güvenmezler ve işverenlerinin fırsat 

bulduklarında emeklerini sömüreceğine, örgütsel ödüllerin adil bir biçimde dağıtılmadığına ve 
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organizasyon faaliyetlerinde açıklık, dürüstlük ve samimiyet olmadığına inanırlar (Anderson ve 

Bateman, 1997). Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde, sinizm kelimesinin karşılığı olarak “kinizm” 

kelimesi verilmektedir. Kinizm;  “insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, bütün 

gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisi” olarak 

açıklanmaktadır (Türkçe Sözlük, Ankara, 1988). 

Sinizm, bireysel ve örgütsel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda karşımıza 

örgütsel sinizm kavramı çıkmaktadır. Örgütsel sinizm araştırmaları 1980’li yılların sonunda 1990’lı 

yılların başında gelişmeye başlamıştır (James, 2005). Sinizme konu olan tutum ve eylemlerin yaygın 

olarak her örgütte görülmesi örgütsel sinizm kavramını gündeme getirmiştir (Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütsel sinizme ilişkin kullanılan tanımlardan en yaygın olanı Dean ve arkadaşları (1998) tarafından 

yapılmıştır. Bu tanıma göre; örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesi ve bireyin 

çalıştığı örgüte karşı olan negatif tutumu örgütsel sinizm olarak tanımlanır. Bu negatif tutum örgütün 

bütününe karşı olabileceği gibi yalnızca bir bölümüne karşı da olabilir (Naus, 2007). Dean ve 

arkadaşlarının (1998) yapmış oldukları bu tanım doğrultusunda örgütsel sinizm kavramının tutumsal 

bir olgu olduğu gözlenmektedir (Kalağan, 2009). Bateman ve arkadaşları (1992) örgütsel sinizmi, 

otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz tutumlar sergilenmesi olarak tanımlamışlardır. 

Abraham (2000) örgütsel sinizmi; bir örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç olarak 

tanımlamış ve bu inancın güçlü bir negatif duygusal tepkiyle birleştiğinde bireyde itibar sarsıcı ve 

kritik davranışlara yol açtığını ifade etmiştir. Wilkerson ve arkadaşları (2008), örgütsel sinizmi genel 

olarak, bir kişinin çalıştığı örgüte ve onun prosedürlerine, süreçlerine ve yönetimine karşı negatif 

tutumu olarak tanımlamıştır. 

Örgütsel sinizm kavramı örgüte ilişkin “olumsuz duygu”, “küçük düşürücü” ve “eleştirici” 

davranışta bulunma eğilimindeki inanç ve duyguları da kapsamaktadır. Örgütsel sinizm kavramında 

temel inanç; doğruluk, dürüstlük, adalet, samimiyet ve içtenlik ilkelerinden yoksun olmak ve örgüte 

karşı olumsuz bir bakış açısı kazanmaktır (Abraham, 2000). Dean ve arkadaşları (1998) örgütsel 

sinizmi, çok sayıda çalışanın, çalıştıkları örgüte karşı geliştirdikleri ve artan bir şekilde görünür hale 

gelen aşırı olumsuz tutumlarını kapsamlı bir şekilde sorgulayarak ele almışlardır. Bir diğer tanıma 

göre örgütsel sinizm, “bireylerin örgütlerinin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve dürüstlük, 

samimiyet ve hakkaniyet gibi ilkelerin örgütsel çıkarlar lehine feda edildiği yönündeki inançlar” dır 

(Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütlerde gözlenen sinik davranışların kişilik özelliklerinden mi yoksa deneyimler sonucu 

ortaya çıkan bir tutumdan mı kaynaklandığı önemli bir araştırma konusudur. Antik Yunan filozofları 

ve sinizm kavramını ilk kavramsallaştıran araştırmacılar, sinizmi bir kişilik özelliği olarak ele 

almaktalar. Bazı yazarlar ise sinizmin kişinin deneyimleri sonucu ortaya çıkan bir yargı durumu (Cole 

vd., 2006) ve bir kişilik özelliğinden çok öğrenilmiş bir tavır alma durumu (Wanous vd., 2000) olarak 
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ifade etmektedirler. Johnson ve O’Leary-Kelly (2003), örgütsel sinizmin örgütteki negatif insanların 

tutumları şeklinde değerlendirilemeyeceğini, bu tutumun kişilerin çalışma ortamlarında şekillendiği 

belirmiştir.  

Örgütle ilgili samimiyetsiz veya adaletsiz davranış deneyimleri, sahtekârlık veya 

samimiyetsizlik gibi nedenlerle gelişen olumsuz inançlar, örgütsel sinizmin başlıca kaynaklarını 

oluşturmaktadır (Naus, 2007). Literatürde örgütsel sinizme yol açan farklı değişkenlerden 

bahsedilmektedir. Örneğin Anderson ve Bateman (1997) örgütsel sinizme yol açan bilişsel, duygusal 

ve örgütsel faktörlere vurgu yapmışlardır. Bunlar arasında, psikolojik sözleşme ihlalleri, gücün 

dengesiz dağılımı, adaletsizlik, klasik iş yöntemleri, çok uzun çalışma süreleri, mobbing, kötü 

yönetim, etkin olmayan liderlik, örgütsel küçülme, yeniden yapılanma, yöneticilerin işten çıkarılması, 

yüksek yönetici ücretleri, ani ve acımasız şekilde yapılan işten çıkarmalar, düşük örgütsel performans 

ve örgütsel değişim gibi nedenler sayılabilir. 

Örgütsel sinizmin sabit bir kişisel özelliğinden çok öğrenilmiş bir tutum, inanç ve davranış 

olduğu yönünde fikir birliği mevcuttur (Dean vd., 1998; Wilkerson vd., 2008). Dean ve diğerleri 

(1998) örgütsel sinizmi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutta ele almışlardır. 

Bunlar; 1) Örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç,  2) Örgüte yönelik olan negatif bir 

duygu, 3) Negatif inanç ve duygularla tutarlı olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel davranma 

eğilimidir (Kalağan ve Güzeller, 2010). 

Örgütsel sinizmin ilk boyutu, örgütün dürüstlüğe ihtiyaç duyduğu inancına dayanır. Örgütün 

dürüstlükten ve bütünlükten yoksun olduğu durumlarda sinizm öfke, hor görme ve kınama gibi 

olumsuz duygularla ortaya çıkar. Örgütsel sinikler, adalet, dürüstlük ve samimiyet gibi ilkelerde 

gözlenen eksikliğin örgütteki uygulamalarla açığa çıktığına inanmaktadırlar. Bu kişiler, çıkarcılık 

adına örgütlerinde prensiplerin sık sık feda edildiğine ve vicdansız davranışların ortaya çıktığına 

inanırlar. Bu nedenle örgütleri tarafından ihanete uğradıklarını düşünürler (Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütsel yönetim seçimlerinin kendi ilgilerine bağlı olduğunu düşünen bireyler aynı zamanda 

insanların uyumsuz ve güvenilmez davrandığına  inanırlar. Sinikler çoğunlukla davranışların arkasında 

gizlenmiş güdülerin olduğunu düşünürler. Samimiyetten çok aldatılmayla karşılaşacaklarını 

değerlendiren (Dean vd., 1998) sinikler örgüt içerisinde alınan kararlarda kişisel çıkarların ön plana 

çıktığı savunulurlar (Güzel, Perçin ve Tükeltürk, 2010). 

Duyuşsal boyut örgüt hakkında oluşan güçlü olumsuz duyguları içermektedir. Örgütsel 

sinizmin duygusal boyutu, saygısızlık, öfke, sıkıntı ve utanç duymak gibi kuvvetli duygusal tepkileri 

içerir (Abraham, 2000). Bu, örgütsel sinizmin bir düşünce olduğu kadar bir his olduğu anlamına da 

gelir. Örgütsel sinizm düzeyleri yüksek olan bireylerin örgütlerini düşündükleri zaman sıkıntı, tiksinti 

ve utanç gibi duygular hissedebilecekleri belirtilmektedir (Kutanis ve Dikili, 2010). Bu boyutta 
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saygısızlık, karşısındakini küçük görme, öfke ve kızgınlık hissetme, diğerlerinden nefret etme, kendini 

beğenmişlik, ahlaki bozulma, hayal kırıklığına uğrama ve güvensizlik gibi duygular yer almaktadır 

(Kalağan, 2009). Izard (1997) siniksel davranışların temel duygusal kimlikten oluştuğunu ileri 

sürmektedir. Bunlar; ilgi-heyecan, haz-keyif, şaşkınlık-irkilme, sıkıntı-ızdırap, öfke-hiddet, nefret-

tiksinti, küçük görme-aşağılama, korku-dehşet, utanç-küçük düşme şeklide sıralanabilir. Yani örgütsel 

sinikler, kendilerini küçümsenmiş hissedebilir ve örgütlerine karşı öfkelenebilirler. Onlar aynı 

zamanda kurumlarını düşündükleri zaman üzüntü, nefret ve utanç hissedebilirler. 

Örgütsel sinizmin son boyutu olumsuza eğilim ve alçaltıcı davranışlardır. Bu eğilimler örgütte 

dürüstlük ve samimiyet eksikliğine dönük eleştiriler şeklinde olabilmektedir.  Bu boyut güçlü 

eleştirileri, karamsar tahminleri, alaycı mizah gibi unsurları ve örgütle ilgili hor görmeleri ve eleştirel 

ifadeleri de içermektedir (Kutanis ve Dikili, 2010). Bu boyutta, çalışanlar örgütüyle ilgili konuşurken 

şikâyet etme, dalga geçme ve eleştirilerde bulunma gibi davranışlar sergileyebilirler. Örgütlerde sinik 

davranışların sözlü olmayan davranışlarla da gösterilmesi mümkündür. Bu davranışlarsa, sinikler 

tarafından uzun süredir bilinen sırıtma, alaycı gülümseme ve dudak bükme şeklinde görülebilir (Dean 

vd., 1998). Örgütsel sinikler aynı zamanda örgütteki eylemin gelecekteki durumları hakkında 

kötümser tahminler yapma eğilimine sahiptirler. Örneğin, çalışanlar kalite girişiminin pahalıya mal 

olacağından, bu işe başlar başlamaz vazgeçileceği gibi bir tahminde bulunabilirler.   

Örgütsel sinizm, örgütlerin etkililik ve verimliliğini azaltan, önemli maddi ve manevi 

kayıplara yol açabilen davranışları içeren kavramdır. Bu bağlamda örgütsel sinizmin geniş bir alana 

yayılan sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örgüte bağlılığın ve işgücü devrinin azalması, örgütsel 

küçülmelerin, işten ayrılma ve çıkarılma oranlarının artması, örgütsel performansın düşmesi ve iş 

doyumsuzluğu bu sonuçlardandır (Abraham, 2000; James, 2005; Naus, 2007;  Kalağan, 2009). 

Yapılan bazı araştırmalar, çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça iş doyumlarının azaldığını 

göstermiştir (Abraham, 2000; David, 2002;  Eaton, 2000; James, 2005; Johnson ve O’Leary-Kelly, 

2003;  Wanous vd., 2000).  

Türkiye’de örgütsel sinizm ile ilgili araştırmalar özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından 

itibaren artış göstermiştir. Yapılan ilk araştırmalar genelde örgütsel sinizme ilişkin ölçek uyarlama 

çalışmaları şeklinde yapılmıştır (Erdost ve ark., 2007; Güzeller ve Kalağan, 2008; Sağır ve Oğuz, 

2012; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Eğitim örgütlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin ve bazı diğer 

örgüt çalışanlarının, örgütsel sinizm konusu hakkındaki görüşleri üzerine yapılmış sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır (Altınöz, Çöp ve Sığındı, 2011; Helvacı, 2010; Helvacı ve Çetin, 2012; 

Kalağan ve Güzeller, 2010; Kılıç, 2013; Kutaniş ve Dikili, 2010; Külekçi ve Özkan, 2011). 

Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, örgütsel sinizmin; örgütsel sessizlik, 

örgütsel bağlılık, mobbing, iş performansı gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek çalışıldığı görülmüştür 

(Çakıcı ve Doğan, 2014; Gül ve Ağıröz, 2011; Nartgün ve Kartal, 2013). Uluslararası alan yazın 
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incelendiğinde, sinizm konusunda yapılan çalışmaların genelde eğitim alanı dışında olduğu 

görülmektedir (Abraham, 2000; Brandes ve ark., 1999; Bommer ve ark., 2005; Brown ve Cregan, 

2008; Delken, 2004; Eaton, 2000; FitzGerald, 2002).  

Bu çalışmanın temel amacı, kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, resmi veya özel kurumda 

çalışma ve idari görev yapma değişkenlerinin öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamadaki rollerini 

incelemektir. Alan yazın incelendiğinde eğitim örgütlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin, 

örgütsel sinizm düzeyleri üzerine yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmakta (Efilti, Gönen ve Öztürk, 

2008; Kalağan ve Güzeller, 2010; Yetim ve Ceylan, 2011) ve bu doğrultuda bu çalışma alan yazına 

önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel yaklaşıma dayalı nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Nedensel 

karşılaştırma bir davranış kalıbının olası nedenlerini bu kalıba sahip olan ve olmayanları karşılaştırıp 

bulmayı amaçlar (Borg ve Gall, 1989). Karşılaştırma yoluyla ilişki belirlemede en az iki değişken 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan bağımsız değişkene göre gruplar oluşturulur ve bağımlı değişkene 

göre aralarında bir farklılaşma olup olmadığına bakılır (Karasar, 2008). 

Araştırmanın örneklemi, 2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar ve 

Akçaabat ilçelerindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 500 

(Kadın=239, Erkek=261)  öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılara ilişkin bazı tanımlayıcı bilgiler 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler 

Faktör Değişken (f) (%) 

Cinsiyet 
Kadın 239 47.8 
Erkek 261 52.2 

Medeni Durum 
Evli 376 75.2 
Bekar 124 25.0 

Branş 

Okul Öncesi 22 4.4 
Sınıf 33 6.6 
Kültür Dersleri 324 64.8 
Sanat Dersleri 47 9.4 
Meslek Dersleri 41 8.2 
Rehber Öğretmen 33 6.6 

Okul Türü 
Resmi 385 77.0 
Özel 115 23.0 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 89 17.8 
6-10 yıl 106 21.2 
11-15 yıl 116 23.2 
16-20 yıl 86 17.2 
20 yıl ve üstü 103 20.6 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 409 82.0 
Lisansüstü 91 18.2 
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Kurum Türü 

Anadolu  88 18.0 
Fen  28 6.0 
Sosyal Bilimler 13 3.0 
Güzel Sanatlar 25 5.0 
Meslek  66 13.2 
Orta Okul 95 19.0 
İlk Okul 35 7.0 
Anaokulu 17 3.4 
Anadolu Öğretmen 18 4.0 
Dersane-Kolej 115 23.0 

Kademe 

Okul Öncesi 22 4.4 
İlkokul 41 8.2 
Ortaokul 124 25.0 
Lise 313 63.0 

İdari Görev 
Yapmayan 476 95.2 
Yapan 24 5.0 

Sosyo-ekonomik Düzey 

Çok Düşük 12 2.4 
Düşük 68 14.0 
Orta 391 78.2 
Yüksek 27 5.4 
Çok Yüksek 2 .4 

Sendika Üyeliği 
Evet 315 63.0 
Hayır 185 37.0 

  En Düş.-En Yük. Ort (SS) 
Yaş  22-64 37.29 (8.71)  
 

Kişisel Bilgi Formu; araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı demografik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Bu formda; cinsiyet,  

yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, hizmet yılı, görev yapılan okul türü ve kademe, branş, aylık gelir, 

idari görev yapma ve sendika üyesi olma durumu ile ilgili 12 tane kapalı uçlu soru bulunmaktadır. 

Örgütsel Sinizm Ölçeği; Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan 

13 maddelik ölçek Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve Karacaoğlu ve İnce (2012) 

tarafından tekrar geçerlik ve güvenirliği yapılan ve uyarlanan üç boyutlu bir ölçektir. Karacaoğlu ve 

İnce (2012) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında örgütsel sinizm ölçeğinin güvenilirliği 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları yardımıyla incelenmiştir. 

Cronbach alfa katsayısı ölçeğin tümü için .91‟dir. Alt boyutlardan duygusal boyut için .94, bilişsel 

boyut için .87 ve davranışsal boyut için ise .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bilişsel boyut için madde-

toplam puan korelasyonlarının .64 ile .78 aralığında, duygusal boyut için .77 ile .90 aralığında ve 

davranışsal boyut için ise .60 ile .69 aralığında değiştiği görülmektedir. Örgütsel sinizm ölçeğinin 

faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte “Tamamen Katılıyorum” 

(5), “Katılıyorum” (4), “Kısmen Katılıyorum” (3), “Katılmıyorum” (2), “Hiç Katılmıyorum” (1) 

şeklinde sıralanan beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 65 ve en düşük puan 13’tür. 
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BULGULAR 

Örgütsel sinizm ve alt faktörlerine ait puanların normal dağılıma uygun olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda çarpıklık ve basıklık kat sayılarının uygun değerler 

arasında olduğu görülmüştür ve sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir. Ayrıca değişkenlere ait diğer 

tanımlayıcı bulgularda tabloda görüldüğü gibidir.  

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerle İlgili Tanımlayıcı Bulgular  

Değişken En Düşük En Yüksek Ort. SS Çarpıklık 
(Skewness) 

Basıklık 
(Kurtosis) 

ÖSTOP 13.00 61.00 31.55 8.66 .66 .93 
Bilişsel 
Duyuşsal 
Davranışsal 

81.00 148.00 121.40 10.96 .39 .16 
45.00 157.00 109.21 18.85 1.01 1.05 
22.00 64.00 37.29 8.71 .50 .31 

ÖSTOP=Örgütsel Sinizm Toplam Puanı 

Özel ve Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları 

Arasındaki Farklılıklar 

Özel ve resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki 

farklılıkları belirlemek üzere bağımsız t testi yapılmıştır. Analiz sonucunda örgütsel sinizmin bilişsel 

alt faktöründe öğretmenlerin çalıştıkları kurum türüne göre anlamlı farklılık saptanmıştır (t= 2.55, 

p<.05, d= 0.28). Resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin bilişsel boyuttaki puanlarının özel 

kurumlarda çalışan öğretmenlerden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3’te de 

görüldüğü gibi diğer alt faktörlerde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.  

Tablo 3. Okul Türüne Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Değişkenler Okul türü N Ort Ss t p Cohen’s d 
ÖSTOP Resmi 385 31.68 8.23 

.53 .600 .06 
Özel 115 31.14 9.99 

Bilişsel Resmi 385 13.61 3.88 
2.55 .012 .28 

Özel 115 12.47 4.33 
Duyuşsal Resmi 385 7.69 3.39 

-1.29 .199 -.14 
Özel 115 8.20 3.78 

Davranışsal Resmi 385 10.37 3.18 
-.29 .769 -.03 

Özel 115 10.46 3.40 
ÖSTOP: Örgütsel Sinizm Toplam Puanı 

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanlarında Eğitim Düzeyine Göre Farklılıklar 

Tablo 4’te öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının eğitim düzeylerine dayalı farklılıklarının 

incelendiği t testi sonuçları sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre örgütsel sinizmin davranışsal alt 

boyutunda öğretmenlerin eğitim düzeylerine dayalı anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (t=-2.03, p < 

.05, d= -.22). Lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan öğretmenlerin davranışsal boyuttaki puanlarının 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

806 
 

(Ort=11.01±3.70) lisans düzeyindekilerin puanlarından (Ort= 10.25±3.10) anlamlı düzeyde yüksek 

olması bu farkın kaynağıdır. 

Tablo 4. Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Değişkenler Eğitim Düzeyi N Ort Ss t p Cohen’s d 
ÖSTOP Lisans 409 31.34 8.27 

-1.15 .252 -0.12 
Lisansüstü 91 32.50 10.23 

Bilişsel Lisans 409 13.31 3.88 
-.47 .638 -0.05 

Lisansüstü 91 13.55 4.56 
Duyuşsal Lisans 409 7.78 3.40 

-.37 .708 -0.04 
Lisansüstü 91 7.93 3.84 

Davranışsal Lisans 409 10.25 3.10 
-2.03 .043 -. 22 

Lisansüstü 91 11.01 3.70 
 

Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin beş kategoride değerlendirilen kıdemlerine bağlı olarak 

örgütsel sinizm puanlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sinizm ölçeğinin davranışsal alt 

boyutu puanlarında kıdeme dayalı anlamlı fark olduğu görülmüştür (F(4,495)= 3.09, p<.05, ɳ2=.024). Bu 

fark, kıdem yılı 1 ile 5 arasında olan öğretmenlerin davranışsal alt boyutundan aldıkları puanların 

(Ort=11.15±3.65) kıdem yılı 16-20 olan öğretmenlerinkinden (Ort=9.59±2.87) anlamlı düzeyde 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 5’te görüldüğü gibi diğer alt boyutlarda anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklar 

Kaynak Faktör KT Sd KO F p ɳ2 

ÖSTOP 
Gruplar Arası 296.50 4 74.13 

.99 .414 .008 Grup İçi 37140.51 495 75.03 
Toplam 37437.01 499  

Bilişssel 
Gruplar Arası 31.33 4 7.83 

.49 .747 .004 Grup İçi 7989.50 495 16.14 
Toplam 8020.83 499  

Duyuşsal 
Gruplar Arası 97.60 4 24.40 

2.03 .090 .016 Grup İçi 5963.35 495 12.05 
Toplam 6060.95 499  

Davranışsal 
Gruplar Arası 126.68 4 31.67 

3.09 .016 .024 Grup İçi 5070.49 495 10.24 
Toplam 5197.17 499  

KT= Kareler Toplamı  Sd= Serbestlik Derecesi  KO= Kareler Ortalaması 

Farklı Kademelerde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 
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Öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının çalıştıkları okulların kademelerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı test etmek üzere yapılan Kruskal Wallis analizinde farklı kademelerde görev yapan 

öğretmenlerin ÖSTOP puanları arasında anlamlı fark gözlenmiştir (H=18.20, Sd=3, p<.01). 

Bilişsel(H=27.74, Sd=3, p<.01)  ve duyuşsal(H=17.15, Sd=3, p<.01) alt faktörlerde de anlamlı 

farklılık olduğu görülmüştür. 

Tablo 6. Kademelere Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 
Kademe N 

Ortalama Sıra 
Farkı 

H Sd P Fark 

 
 
 ÖSTOP 
 
 

Okul öncesia 22 152.48 

18.20 3 .000 

 
 
a<c,d İlkokulb 41 196.04 

Ortaokulc 124 257.06 

Lised 313 261.92 

Toplam 500 
 

 
Bilişsel 
 
 

Okul öncesia 22 116.07 

27.74 3 .000 

 
 
a<b,c,d İlkokulb 41 201.66 

Ortaokulc 124 250.28 

Lised 313 266.43 

Toplam 500 
 

 
Duyuşsal 
 
 

Okul öncesia 22 162.05 

 
17.15 

 
3 

 
.001 

 
a<c,d 
 İlkokulb 41 200.70 

Ortaokulc 124 246.54 

Lised 313 264.81 

Toplam 500 
 

 
 
 Davranışsal 
 
 

Okul öncesia 22 239.36 

4.56 3 .207 

 

İlkokulb 41 227.21 

Ortaokulc 124 272.78 

Lised 313 245.51 

Toplam 500 
 

 

Öğretmenleri Branşlarına Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 Öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

test etmek üzere yapılan Kruskal Wallis analizinde farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin 

ÖSTOP puanları arasında anlamlı fark gözlenmiştir (H=22.01, Sd=5, p<.01). Aynı zamanda bilişsel 

(H=34.29, Sd=5, p<.01) ve duyuşsal (H=20.76, Sd=5, p<.01) alt faktörlerde de branşlara göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmüştür. 
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Tablo 7. Branşlara Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 
Branş N 

Ortalama Sıra 
Farkı 

H Sd p Fark 

 
 
ÖSTOP 
 
 

Okul öncesia 22 153.18     
 
 
a<c,d,e,f 
b<e 

Sınıfb 33 195.70    

Kültürc 324 256.36    

Sanatd 47 236.17 22.01 5 .001 

Mesleke 41 305.44    

Rehberf 33 264.76    

Toplam 500     

 
Bilişsel 
 
 

Okul öncesia 22 116.52     
 
 
a<b,c,d,e,f 
b<e 
c<e 

Sınıfb 33 206.82    

Kültürc 324 251.98    

Sanatd 47 267.56 34.29 5 .000 

Mesleke 41 326.70    

Rehberf 33 250.03    

Toplam 500     

 
Duyuşsal 
 
 

Okul öncesia 22 162.05     
 
 
a<c,d,e,f 
b<e 

Sınıfb 33 188.56    

Kültürc 324 254.73    

Sanatd 47 246.65 20.76 5 .001 

Mesleke 41 289.82    

Rehberf 33 286.47    

Toplam 500     

 
 
Davranışsal 
 
 

Okul öncesia 22 242.02     

Sınıfb 33 245.21    

Kültürc 324 260.91    

Sanatd 47 193.74 9.28 5 .099 

Mesleke 41 242.49    

Rehberf 33 250.06    

Toplam 500     

 

İdari Görev Yapan ve Yapmayan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 

Öğretmenlerin idari görev yapma durumlarına göre örgütsel sinizm puanlarındaki farklılıklara 

ait bağımsız t testi sonuçları Tablo 8’de özetlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, idarecilik deneyimi 

olan ve olmayan öğretmenlerin örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutundan aldıkları puanlarda anlamlı 

fark vardır (t= -2.21, p< .05, d= -.24). Bu fark, idarecilik deneyimi olmayan öğretmenlerin bilişsel 

boyuttan aldıkları puanlarının (Ort=13.54±4.01) idarecilik deneyimi olanlarınkinden (Ort=12.56±3.91) 

anlamlı düzeyde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel sinizmin diğer alt 
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boyutlarından aldıkları puanlar arasında idarecilik deneyimine sahip olup olmama durumuna dayalı 

anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Tablo 8. İdari Görev Yapma Değişkenine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 

Değişkenler İdari Görev N Ort Ss t p Cohen’s d 

ÖSTOP 
İdarecilik deneyimi olan 100 30.19 8.61 

-1.76 .079 -.19 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 31.89 8.64 

Bilişsel 
İdarecilik deneyimi olan 100 12.56 3.91 

-2.21 .027 -.24 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 13.54 4.01 

Duyuşsal 
İdarecilik deneyimi olan 100 7.51 3.36 

-.96 .336 -.10 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 7.88 3.51 

Davranışsal 
İdarecilik deneyimi olan 100 10.12 2.97 

-.94 .347 -.10 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 10.46 3.28 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada öğretmenlerin sinizm düzeylerinin; kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, 

resmi veya özel kurumda çalışma ve idari görev yapma değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. 

Eğitim düzeyi açısından incelendiğinde lisans ve lisansüstü mezunlarının örgütsel sinizm 

puanları arasında davranışsal alt boyutta anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Lisansüstü mezunlarının 

davranışsal boyutta lisans mezunlarına göre daha yüksek örgütsel sinizme sahip oldukları görülmüştür. 

Literatüre bakıldığında bu bulguyu destekleyen araştırmalara rastlanmaktadır (Fero, 2005; Kalağan ve 

Güzeller, 2010; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Bunun yanında öğretmenlerdeki örgütsel sinizm düzeyinin 

branşa göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşan çalışmalarda bulunmaktadır (Helvacı ve Çetin, 2012) 

Genel olarak alan yazında eğitim düzeyi ile örgütsel sinizm arasında pozitif bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu durum eğitim düzeyi yükseldikçe kişilerin mesleki anlamda daha yetkin hale 

gelmeleri sonucunda içinde bulundukları şartlardan rahatsız olmalarından kaynaklanabilir. Aynı 

zamanda eğitim düzeyinin yükselmesi kişinin özgüveninde artış olmasını sağlayarak sahip olduğu 

olumsuz duygu ve düşüncelerin davranışa dönüştürülmesini kolaylaştırıyor olabilir.  

Kıdem değişkeni dikkate alındığında öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının sadece 

davranışsal alt boyutta anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Bu fark, kıdem yılı 1 ile 5 arasında 

olan öğretmenlerin davranışsal alt boyutundan aldıkları puanların, kıdem yılı 16-20 olan 

öğretmenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Literatüre bakıldığında 

bu bulguyu destekleyen çalışmalar olduğu görülmektedir (James, 2005; Naus, 2007; 
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O’ConnelHolzman ve Armandi, 1986).Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin kıdemleri azaldıkça 

örgütsel sinizm düzeylerinde artış olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerin yüksek beklentiye sahip ve daha idealist olmaları sonucunda karşılaştıkları mevcut 

durumdan duydukları rahatsızlık olabilir. Umduğunu bulamayan çalışanın davranışsal olarak 

huzursuzluğunu yansıtması muhtemeldir. Literatürde öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinde 

kıdeme bağlı olarak bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar da yer almaktadır (Nartgün ve 

Kartal, 2013; Yetim ve Ceylan, 2011). 

Öğretmenlerin kademelerine göre örgütsel sinizm puanları incelendiğinde okul öncesinde 

çalışan öğretmenlerin hem toplam örgütsel sinizm puanlarında hem de bilişsel ve duyuşsal alt 

faktörlerine ait puanlarda diğer kademelerde çalışan öğretmenlerden daha düşük örgütsel sinizme 

sahip oldukları görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim uygulamalarının, çalıştıkları ortamın, 

ve grubun bu farkın kaynağı olduğu düşünülebilir. Fiziki olarak ev ortamına benzeyen bir ortamda 

çalışmak kişileri daha iyi hissettirebilir. Çalıştıkları öğrenci grubunun sevgilerini en açık haliyle dile 

getiren ve öğretmenlerine koşulsuz bağlılık gösteren bir grup olduğu düşünüldüğünde pozitif duygu ve 

düşüncenin var olması olasıdır. 

Özel veya resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizmin alt boyutu olan bilişsel 

puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu bulgu, okul türünün genel iş doyumu ile bir ilişkisi 

olmadığını ancak bilişsel açıdan resmi kurumlarda çalışanların, özel kurumlarda çalışanlara göre daha 

yüksek örgütsel sinizme sahip olduklarını göstermektedir. Bunun sebebi olarak resmi kurumların 

fiziksel koşullar açısından yetersizliği, çalışan motivasyonu sağlanmasındaki eksiklik gösterilebilir. 

Branşlara göre öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki farklılık incelendiğinde 

yine okul öncesi öğretmenlerinin diğer branşlardaki öğretmenlerden hem toplam örgütsel sinizm 

puanlarında hem de bilişsel ve duyuşsal alt faktörlere ait puanlarda daha düşük örgütsel sinizme sahip 

oldukları görülmüştür. Kalağan ve Güzeller (2008) araştırmalarında branşları fen bilimleri ve sosyal 

bilimler olarak iki grupta ele almışlardır. Branşı fen bilimleri olan öğretmenlerin örgütsel sinizm 

düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Yetim ve Ceylan (2011) araştırmalarında sınıf 

öğretmenlerinin uygulamalı ders öğretmenlerine göre örgütsel sinizm düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Bunun sebebi olarak da sınıf öğretmenlerinin uzun süre boyunca aynı 

öğrenci ve veli gruplarıyla benzer sorunlar ile hayal kırıklıkları yaşamalarını göstermiştir. Helvacı ve 

Çetin (2012) ise, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin branşa göre değişmediğini tespit 

etmişlerdir. İdari görev deneyimi olan öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının bilişsel alt 

boyutunda, idari görev deneyimi olmayan öğretmenlere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İdari 

görev deneyimi olan öğretmenlerin idari işleyişle alakalı edindikleri bilgiler ışığında beklenti 

düzeylerini belirlemeleri bu farkın kaynağı olabilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamaya dönük olan bu çalışmada eğitim düzeyi, 

çalışılan kurum türü ve kademe, kıdem, idari görev deneyimine sahip olma gibi değişkenlerin etkili 

olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri 

örneklemin sadece Trabzon ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmasıdır. Örgütsel 

sinizmin daha geniş örneklemlerle ve farklı kültürel bağlamlarda ele alan çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Bu çalışma kesitsel tarama niteliğinde yapılmıştır. Örgütsel sinizmin neden ve 

sonuçları daha derinlemesine incelenebilmesi için boylamsal veya nitel çalışmaların planlanması 

önerilmektedir. Bu çalışma bütün branşlar, okul türleri ve kademeler üzerinde yapılmıştır. Bu 

değişkenleri içerecek şekilde tek bir branş, okul türü ya da kademe dikkate alınarak planlanacak 

çalışmaların daha kapsamlı bulgular ortaya koyacağı düşünülmektedir. Örgütsel sinizm ölçeği 

içerisinde okul yöneticilerine yönelik olumsuz düşünceleri ortaya koyan maddeler yer almaktadır. 

Öğretmenler ölçeklerin yöneticiler tarafından gözden geçirilebileceği endişesinden dolayı 

cevaplamada çekimser kalabilmektedirler. Bu nedenle ölçeklerin kurum idarecileri aracılığıyla değil 

bizzat uygulayıcı tarafından araştırmacı önerilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları düzeylerini arttıran 

veya azaltan etmenlerin neler olduğunu bulmaya yönelik yapılmış çalışmalar incelenebilir. Bu 

çalışmaların sonuçları göz önünde bulundurularak öğretmenlerin örgütsel sinizm yaşantılarını 

azaltacak girişimlerde bulunulabilir. Yine bakanlık tarafından okul yöneticileri ve çalışanlarına yönelik 

iletişim, öfke kontrolü, çatışma çözme gibi konularda hizmet içi eğitimler verilebilir hatta bu eğitimler 

zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir. Bu çalışma sonuçlarına göre, öğretmenleri çalışmaya teşvik 

edici okul ortamı sağlanmasında örgütsel sinizmi önleyici ve azaltıcı uygulamalara ağırlık 

verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE OLUMLU GELECEK BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND 

POSITIVES FUTURE EXPECTATION IN PEDAGOGICAL CERTIFICATE PROGRAM 

TRAINING OF STUDENTS 
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Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR, KIRŞEHİR 
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ÖZET 

Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile 
olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama 
modelinde yürütülmüştür. Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi sertifika 
programına devam eden farklı demografik özelliklerde toplam 261 öğrenci katılmıştır. Veriler Yaşam Doyumu 
Ölçeği, Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği ile toplanmıştır.  Verilerin analizinde 
basit doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, olumlu gelecek beklentisine sahip olan 
öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur. Olumlu gelecek beklentisinin öğrencilerin öznel 
iyi oluşunu %25 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, öznel iyi oluş, olumlu gelecek beklentisi. 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to investigate the relationship between pedagogical certificate program training 
in subjective well-being of the students with positive future expectations. This study was carried out in the 
relational model. Ahi Evran University continue to work in pedagogical and certificate training program that is a 
total of 261 students. The data were gathered through “Life Satisfaction Scale”, “Positive-Negative Emotion 
Scale" and the Pozitive Future Expectation Scale. In simple linear regression of analysis of the data method was 
also used. In this study, it was found that levels of subjective well-being of the students who have positive future 
prospects was higher, subjective well-being of the students have reached the conclusion that the positive future 
prospects announced to be 25%. 

Keywords: Pedagogical formation training, subjective well-being, positive future expectation. 
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GİRİŞ 

Mutluluk, tüm dünyada birçok insan tarafından iyi bir yaşamın ölçütü olarak kabul edilen, 

oldukça önemli bir yaşam idealidir (Türkdoğan ve Duru 2012). İnsanı gerçek anlamda neyin mutlu 

ettiğiyle ilgili sorgulamalar antik çağlardan günümüze kadar devam etmektedir (Schmuck ve Sheldon, 

2001). Bu sorgulamalara felsefe ve din başta olmak üzere pek çok alanda cevap verilmeye çalışılmıştır 

(İlhan ve Özbay, 2010).  

Psikoloji alanında mutluluğun ifadesi olarak iyi oluşla ilgili araştırmalara bakıldığında “öznel 

iyi oluş” (Diener, 1984) kavramının yanı sıra psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu, yaşam kalitesi, iyilik 

hali ve olumlu duygulanım gibi çeşitli kavramlarla ele alındığı da görülmektedir. Bu çalışmada ise 

mutluluk ve öğrencilerinin mutluluklarına ilişkin değerlendirmeleri “öznel iyi oluş” kavramıyla ele 

alınmıştır.  

Öznel iyi oluş, bireyin yaşamından ne düzeyde doyum aldığı, olumlu ve olumsuz duyguları ne 

düzeyde yaşadığına yönelik yaptığı değerlendirmedir (Diener, 1984). Öznel iyi olma, bilişsel ve 

duygusal olmak üzere iki bileşene sahiptir. Bilişsel bileşen bireyin yaşam doyumu (Michalos, 1980; 

Cranach vd. 1980), duygusal bileşenler ise olumlu duygu ve olumsuz duygudan oluşmaktadır 

(Bradburn, 1969). Bu değerlendirmeler hala geçerliliğinin korumaktadır (Diener, 1984).   

Headey, Holmström ve Wearin (1984)’a göre ise öznel iyi olmanın iki boyutu vardır. Bunlar 

“iyi olmak-well-being” ve kötü olmak-ill-being”dır. İyi olmak, bireyi sosyal bir çevrenin içinde aktif 

kılan dışadönük ve iyimserlik gibi kişilik özelliklerinin bir yansıması iken; kötü olmak ise, kötüye 

giden sosyo-ekonomik faktörler, sağlık sorunları ve kişilik özeliklerinde değersizlik duygusu gibi 

özellilkerin yansımasıdır (Grob vd., 1991).  

Literatürde öznel iyi oluşu açıklamaya çalışan pek çok kuramın olduğu görülmektedir. Bu 

kuramlar; erek kuramı, haz-acı kuramı, etkinlik kuramı, tavandan-tabana (top-down) ve tabandan-

tavana (bottom-up) kuramı, bağ ilişkilendirici kuram ve yargı kuramı olarak sayılabilir (Diener, 1984; 

Diener vd., 1999; Tuzgöl Dost, 2005). Bir kuramı bir diğerinden ayıran en önemli noktanın, bireyin 

mutlu ve mutsuz yaşantılarını değerlendirme biçimi ve bu yaşantıları etkileyen unsurlardaki 

farklılıklar olduğu söylenebilir. Ayrıca kuramlarda öznel iyi oluş düzeyinin, bireylerin mutluluklarının 

mutsuzluklarından fazla olması yönünde görüş bildirdiği görülmektedir.  

Mutlu olmak, memnun olmak ya da iyi olmak insan için gerekli ve gerekli olduğu kadar 

önemli olmasına karşın, öznel iyi oluş, mutluluk ve memnuniyet genellikle psikolojide çok az sayıda 

araştırmaların yapıldığı bir konu olmuştur (Grob vd., 1991). Mutluluğun bilimsel bir düzlemde ele 

alınışının, pozitif psikoloji akımı kapsamında kendini öznel iyi oluş kavramında ifade ettiği 

görülmektedir (Ryan ve Deci, 2001). 
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Özellikle üniversite gençliğinin, tüm dünyada mutluluğu yaşamlarında oldukça önemli bir 

değer olarak kabul ettikleri görülmektedir (Diener vd., 1995). Üniversite yaşamı içerisinde barındırdığı 

özellikler nedeniyle zorlu ve önemli bir yaşam dönemi olarak değerlendirilebilir. Üniversite yaşamının 

öğrenciler için barındırdığı sosyal, kişisel, akademik ve kariyer planlama ile ilgili zorluklar (Özbay 

vd., 2012). ve geleceğe yönelik beklentileri yaşam doyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Bireylerin geleceğe ilişkin beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik umutları 

hem onların ruh sağlığını ve yaşantılarından hoşnut olma düzeylerini etkileyebilmekte hem de 

toplumun değişim ve gelişim yönünü belirleyebilmektedir (Yavuzer vd., 2005). Olumlu gelecek 

yönelimine sahip bireyler gelecek konusunda iyimser ve umutludur, amaçlarına ulaşmak için çaba 

gösterirler (Eryılmaz, 2011). Türkiye’de özellikle Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları istihdam edilme 

konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu öğrencilere pedagojik sertifika programları ile öğretmenlik 

yolunun açılması geleceğe yönelik olumlu beklentilerini artırmakta ve bunun sonucu olarak da öznel 

iyi oluşlarının olumlu düzeyde etkileneceği söylenebilir.  

Pozitif psikolojinin gelişimi ile birlikte mutluluk, öznel iyi oluş ve yaşam doyumu konularında 

diğer ülkeler kadar olmasa da Türkiye’ye de giderek artan sayıda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Literatür incelendiğinde, yapılan çalışmaların bazılarının üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşu 

farklı değişken ilişkileri ile açıklamaya yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar olduğu görülmektedir 

(Tuzgöl Dost, 2004; Cenkseven ve Akbaş, 2007; Güler ve Gazioğlu, 2008; İlhan ve Özbay, 2010; 

Eryılmaz ve Ercan, 2011; Tümkaya, 2012; Özbay vd., 2012; Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Türkdoğan 

ve Duru 2012). Bu ve benzer araştırma sonuçları, bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin birçok 

değişkenle ilişkili olduğunu ve öznel iyi oluşun bireylerin yaşamlarının birçok alanını etkilediğini 

göstermektedir.  

Literatürde geleceğe yönelik olumlu beklentiler ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çeşitli yaş ve meslek grubunu kapsayan çeşitli araştırmalar bulunmakla birlikte (Karakoç vd. 2013; 

Eryılmaz, 2011) pedagojik formasyon sertifika eğitimi programına devam eden öğretmen adaylarıyla 

ilgili bir araştırmaya rastlamamıştır. Bu nedenle bu araştırma, bu çalışma grubu üzerinde yapılan ilk 

çalışma olması bakımından önemlidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, o pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi 

oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda bu çalışmada, “pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin olumlu 

gelecek belirtileri öznel iyi oluş düzeylerinin önemli bir yordayıcısı mıdır?” sorusu incelenmiştir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmaktadır. İlişkisel 

tarama modelleri, değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak (Sönmez ve Alacapınar, 2011) veya iki ve 

daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel tarama modeli gerçek bir neden-sonuç ilişkisi vermemekle 

birlikte bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesine olanak sağlamaktadır 

(Karasar, 2006). 

Araştırma Gurubu 

Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı’na devam eden farklı bölümlerde öğrenim gören 160’ı kadın ve 130’u 

erkek olmak üzere toplam 261 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği, Pozitif - Negatif Duygu 

Ölçeği ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının 

psikometrik özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm gibi demografik 

özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Yaşam Doyumu Ölçeği: Öznel iyi oluşun bilişsel boyutunun ölçümü konusunda kullanılan 

ölçme aracı Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği’dir (YDÖ). 

Toplam beş maddeden oluşan, yedili likert tipte bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınan puan düzeyi 

yükseldikçe, bireyin yüksek bir yaşam doyumuna sahip olduğu varsayılmaktadır. Ölçeğin dilimize 

uyarlanması kapsamında Köker (1991) tarafından yürütülen incelemede; ölçek maddelerinin toplam 

puanla korelasyon katsayılarının .73 ile .90 arasında değişmekte olduğu ve ölçeğe ilişkin Cronbach-

Alfa güvenirlik katsayısının .76 olarak bulunduğu görülmüştür. Üç hafta ara ile uygulanan test-tekrar 

test güvenirlik katsayısı ise .85 olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .73 

olarak bulunmuştur. 

Pozitif - Negatif  Duygu Ölçeği: Ölçek Watson ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiş 

ve Gençöz (2000), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, on tane olumlu, on tane de olumsuz 

duygu maddeleri içermekte ve 5’li likert tipine göre değerlendirilmektedir. Ölçeğin uyarlanma 

çalışmasında, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, Negatif Duygu için .83, Pozitif Duygu için .86 
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bulunmuştur (Gençöz, 2000). Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Negatif Duygu için .78, 

Pozitif Duygu için .84 bulunmuştur. 

Literatürde, öznel iyi oluşun bilişsel boyutunun ölçümü Yaşam Doyumu Ölçeği, olumlu ve 

olumsuz duygulanım boyutunun ölçümü ise Pozitif Negatif Duygu Ölçeği aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Öznel iyi oluş puanının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir (Diener, 

1984): Öznel İyi Oluş = (Yaşam Doyumu + Olumlu Duygu) – Olumsuz Duygu 

Bu çalışmada, literatürde yer alan yukarıdaki bilgilerden yola çıkılmıştır. Çalışmada daha önce 

verilen eşitlik uygulanarak araştırmanın bağımlı değişkeni olan öznel iyi oluş ölçülmüştür. 

Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği: İmamoğlu tarafından geliştirilmiş kendini değerlendirme 

ölçeğidir. Bireylerin kişisel gelecekleri hakkındaki beklentilerinin olumluluk derecesini ölçen ölçek 

beş maddeden oluşmaktadır. Ölçek 4’lü likert tipinde olup, alınabilecek en yüksek puan 20’dir. 

Ölçekten alınan puanların yüksekliği ergenin gelecekten olumlu beklentileri olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur (İmamoğlu ve Edwards 2007). Bu çalışmada 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .87’dir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 15.00 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde dağılımı 

kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler basit regrasyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Bu araştırma, 171’i (%65,5) kadın, 90’ı (%34,5) erkek olmak üzere toplam 261 öğrenciden 

oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 39’u (%14,9) matematik, 37’sı (14,9) coğrafya, 

33’ü (14,0) hemşirelik, 36’sı (14,7) beden eğitimi, 40’ı (%16,1) tarih, 35’i (%12,5) çocuk gelişimi ve 

eğitimi ve 41’i (%12,8) Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 

23,52±2,41 olarak tespit edilmiştir. 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile olumlu 

gelecek beklentileri puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Betimsel İstatistikler 
Değişkenler N X SS 
Yaşam Doyumu 261 26,21 4,82 
Pozitif  Duygu 261 38,43 6,74 
Negatif Duygu 261 21,89 9,14 
Öznel İyi Oluş (Toplam) 261 42,75 14,89 
Olumlu Gelecek Beklentisi 261 18,16 3.88 
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Tablo-1’de görüldüğü gibi araştırma grubunda yer alan pedagojik formasyon eğitimi sertifika 

programı öğrencilerinin öznel iyi oluş puanlarının ortalamasının  (42,75±14,89); olumlu gelecek 

beklentileri puanları ortalamasının ise (18,16±3,88) olduğu bulunmuştur. 

Çalışmada, öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkiler 

basit doğrusal regresyon analizi yöntemiyle incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerinin Olumlu Gelecek Beklentilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordanmasına İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 
 N R R2 F p β t p 
Olumlu Gelecek Beklentisi 261 0,50 0,25 51,48 0,00 0,50 7,38 <,01 

 

Tablo 2 incelendiğinde, olumlu gelecek beklentisinin öğrencilerin öznel iyi oluşlarını anlamlı 

düzeyde açıkladığı görülmektedir (R=0,50; R2=0,25; F=51.48; p<0.01). Regresyon eşitliğinde olumlu 

gelecek beklentisinin (β=0.50; p<0.01) öznel iyi oluş ile anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, olumlu gelecek beklentisi,  pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşlarındaki varyansın %25’ini açıklamaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları 

ile geleceğe yönelik beklentileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin 

geleceğe yönelik olumlu beklentilerinin öznel iyi oluşlarının önemli bir yordayıcısı olduğunu (p<,01) 

ve varyansın %25’ini açıkladığını ortaya koymuştur. Literatür incelendiğinde gelecek beklentisi ile 

öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sonuçları bulunmaktadır. Lyubomirsky, Sheldon 

ve Schkade (2005) bildirdiğine göre, bireylerin öznel iyi oluşlarını etkileyen faktörlerden birinin 

amaca yönelik etkinlikler olduğu ve bireylerin öznel iyi oluşlarını %40 oranında etkilemektedir. 

Eryılmaz (2011), ergenlerin öznel iyi oluşları ile geleceğe yönelik olumlu beklentileri arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre, geleceğe yönelik olumlu beklentilere sahip olan ergenlerin öznel iyi 

oluş düzeylerinin de anlamlı ve önemli düzeyde yükseldiği sonucuna ulaşmış ve varyansın %24’ünü 

açıkladığını tespit etmiştir. Karakoç, Bingöl ve Karaca (2013), ergenler üzerinde yapmış olduğu bir 

çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça olumlu gelecek beklentisinin de arttığı 

bulgusuna ulaşmıştır. 

Türkiye’de özellikle Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam edilmesi oldukça güç 

olmaktadır. İşgücü piyasasında önemli derecede arz talep sorunu yaşanmaktadır. Bu öğrencilere 

pedagojik sertifika programları ile öğretmenlik yolunun açılması geleceğe yönelik olumlu 

beklentilerini artırmakta ve bunun sonucu olarak da öznel iyi oluşlarının olumlu düzeyde etkileneceği 
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söylenebilir. Literatürde olumlu gelecek yönelimine sahip bireylerin daha umutlu ve iyimser olduğu ve 

genel olarak iyi oluşu olumlu etkilediği sonucuna ulaşan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Karakoç 

vd., 2013; Şimşek, 2012; Eryılmaz, 2011; Seligman,2002; Lyubommirsky. 2001; Argyle, 2001). Bu 

noktada, bu çalışmanın bulguları literatürle örtüşmektedir 

Sonuç olarak, pedagojik sertifika programları ile de öğretmen adaylarının öznel iyi oluşları 

için olumlu gelecek beklentisine sahip olmaları önemlidir. Bu bakımdan üniversitelerde “öğrenci 

danışma merkezi”nde konuyla ilgili tanılayıcı ve önleyici araştırmalar yapılabilir. Öğrencilerin 

geleceğe yönelik olumlu beklentiler oluşturmalarını sağlayabilir. Ayrıca öğrencilerin geleceğe yönelik 

alternatifler oluşturmasına yönelik “kariyer danışma merkezi” kurulabilir. 

Bundan sonraki çalışmalarda karşılaştırmalar yapabilmek için pedagojik formasyon sertifika 

programına katılmayan öğrenciler üzerinde çalışmalar yapılabilir. Üniversitelerdeki faklı bölümlerde 

okuyan öğrencilerde öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi ilişkisine bakılması literatüre katkılar 

sağlayabilir. Bu bağlamda öznel iyi oluşu geliştirebilecek uygulamaların yapıldığı deneysel 

çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMA İSTEME 

NEDENLERİ 

THE REASONS OF CANDIDATE PSYCHOLOGICAL COUNSELORS’ PURSUE A 

POSTGRADUATE EDUCAIİON 
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Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR, KIRŞEHİR  
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ÖZET 

Bu çalışmada, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma isteme nedenlerinin belirlemesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olan içerik analizi ve yapılandırılmamış görüşme ile 
yürütülmüş betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve lisansüstü eğitim yapmak 
isteyen 42 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışman 
adayları en çok kariyer yapmak ve alanında uzmanlaşmak istedikleri için lisansüstü eğitim yapmak istediklerini 
açıklamışlardır. Bunu bilimsel saygınlık, alanına yararlı olmak, üniversite ortamında çalışmak, bilimsel 
çalışmalar yapmak, kendimi daha iyi geliştirmek, istediğim yaşam tarzına ulaşmak, daha fazla para 
kazanabilmek temaları izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, psikolojik danışman adayı, psikolojik danışmanlık mesleği. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the reasons of candidate psychological counselors’ to pursue a 
postgraduate education. Research carried out by content analysis and qualitative research design consist of 
unstructured interviews is a descriptive study. The study group consists of 42 psychological counselors candidate 
requesting for a master's degree who study in Ahi Evran University, Education Faculty, Guidance and 
Psychological Counseling Department in 2015-2016 academic year. Most of their career counselor, according to 
research findings, has stated that they want to study postgraduate because they want to specialize in the area of 
postgraduate education. Its scientific respectability, useful in understanding field, working in a university setting, 
to work in scientific studies, develop myself better, wants to achieve my lifestyle, and pursued themes to win 
more money. 

Keywords: Postgraduate studies, psychological counselors’ candidate, psychological counseling 
profession. 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli insan 

gücüne olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının kendini iyi tanıyan, bireysel ve 

toplumsal gelişmeye önem veren, düşünen, sorgulayan, araştıran, akılcı kararlar alan ve eleştirel 

düşünme gücüne sahip bir birey olmasını gerektirmektedir (Öztürk ve Ulusoy, 2008; Karagenç 2003). 

Lisans eğitimi yükseköğretimde ana gövdeyi oluşturmakla beraber lisansüstü eğitimin stratejik 

değeri öne çıkmaya başlamıştır. İstenilen yüksek nitelikli insan gücü artık lisansüstü düzeyde eğitimle 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Önceleri lisans mezunu olmak ayrıcalıklı sayılırken, şimdilerde yüksek 

lisans ya da doktora eğitimi bireye ayrıcalık sağlamaktadır (Güven ve Tunç, 2007). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nden devreden iki üniversiteye ancak 1946 

yılında Ankara Üniversitesi’nin kurulmasıyla bir üçüncüsü ilave edilebilmiştir. Üniversitelerin Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) altında toplandıkları 1983 yılına gelindiğinde Türkiye’de sadece 27 üniversite 

bulunmaktaydı (Bozan, 2012). Bugün Türkiye’de 109 devlet, 76 vakıf ve 8 vakıf meslek olmak üzere 

193 üniversite bulunmaktadır. 2014-2015 verilerine göre üniversitelerde 5642562 öğrenci (3030526 

erkek, 2612036 kadın) öğrenim görmektedir. YÖK istatistik verilerine göre halen üniversitelerde 678 

(454 devlet, 224 vakıf) enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerde 11932 yüksek lisans programı (9676 

devlet, 2256 vakıf), 9129 doktora programı (4676 devlet, 453 vakıf) ve 127 sanatta yeterlik programı 

(116 devlet, 11 vakıf) bulunmaktadır. 2014-2015 verilerine göre ise, 342101(200597 erkek, 141504 

kadın) yüksek lisans öğrencisi ve 78223 (45535 erkek, 32688 kadın) doktora öğrencisi olmak üzere 

toplam 420324 (246132 erkek, 174192 kadın) lisansüstü eğitim öğrencisi öğrenim görmektedir (YÖK, 

2016a). 

Lisansüstü eğitim, lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sanat 

dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlık eğitimlerini ifade eder. Lisansüstü 

eğitimin amacı, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı, araştırmacı ve tüm meslek dalları için yüksek 

niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesidir. Karakütük (2002)’e göre lisansüstü eğitime önem 

verilmesini etkileyen faktörler; ülke kalkınmasında yüksek nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç 

duyulması, ilköğretim süresinin uzaması ve çağ nüfusuna yaygınlaşması, ortaöğretimde de okullaşma 

oranının artmasına bağlı olarak yükseköğrenime gösterilen ilginin artması, bilgi birikimi ve teknolojik 

gelişmelerin hızlı gerçekleşmesi nedeniyle yükseköğretimde kazanılan yeterliliklerin mezun olduktan 

sonra yeterli olmaması ve mezun olduktan sonra da eğitimi gerekli kılması, işverenlerin diplomaya 

ücret ödemesi ve lisansüstü eğitim yapmış kişilerin piyasada aranması olarak bildirilmektedir. 

Lisansüstü eğitim yükseköğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar 

fakültelerin bünyesinde bir anlamda usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu ile birlikte lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora olarak iki aşamalı bir yapıya 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

824 
 

kavuşturulmuş ve eğitimleri de enstitüler bünyesinde yapılmaya başlanılmıştır (Bozan, 2012). 1970-

1982 arası dönemde lisansüstü eğitimde ABD model alınarak lisansüstü eğitim master (yüksek lisans) 

ve doktora olarak kademelendirilmiş ve tez hazırlama şartı getirilmiştir. 1982 sonrası dönemde ise 

yüksek lisans ve doktora eğitimi için enstitüler kurulmuş, enstitülerle birlikte yüksek lisans ve doktora 

çalışmaları lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine bağlanmıştır. Yapılan son düzenlemelerle yüksek 

lisans programı açmak için en az ikisi doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ve doktorada program 

açmak için asgari 2 profesör veya biri profesör ikisi doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi şartı 

getirilmiş, ayrıca enstitüler arası müşterek program açma imkânı da sağlanmıştır (YOK, 2009). 

Bugün yükseköğretim sisteminde fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim 

bilimleri ağırlıklı olmak üzere farklı alanlar için uzman yetiştiren enstitüler bulunmaktadır. 

Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki bölümler bu enstitülerde anabilim dalları olarak yapılanmaktadır. 

Enstitülerde görev yapan öğretim üyelerinin kadroları fakültelere ait olup, enstitülerin müstakil 

öğretim üyesi kadroları bulunmamaktadır.  

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların 

hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının 

yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları senatolar 

tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme 

yeteneğini kazanmasını sağlar. Doktora programı ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel 

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni 

sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır (YOK, 2016b). 

İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olarak nitelendirilmesi ve her bilimsel alanda olduğu 

gibi psikolojik danışma ve rehberlik alanında da yeni bilgilerin üretilmesi sonucunda, psikolojik 

danışman eğitiminin nitelikleri sorgulanmaya başlamıştır. 

Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) programları yükseköğretim programları içerisinde 

öğrencilerin üst sırada tercih ettiği ve istihdam alanı yüksek olan bir meslektir. Psikolojik danışma ve 

rehberlik (PDR), esas itibariyle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Amerikan toplumunda 

doğup şekil almış uygulamalı bir bilim dalıdır. Türk eğitim sistemine 1950’li yıllarda girmiştir (Ercan 

ve Şahin, 2016) .  

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen tüm gelişmeler insana yardım mesleği olan psikolojik 

danışma ve rehberliğine insanların daha fazla ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Rehberliğin birçok 

farklı tanımını yapılmakla birlikte  (Baymur, 1975; Tan, 1995; Kepçeoğlu, 1999; Özgüven, 1999; 

Kuzgun, 2008; Yeşilyaprak, 2013), “Bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş) ve bunları 

kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi, çevresine sağlıklı uyum 
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yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan 

bilimsel ve profesyonel bir yardım süreci” olarak tanımlayabiriz (Şahin, 2015). 

Rehberlik tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de bir çok zorluklara rağmen önemli bir noktaya 

geldiği söylenebilir. 1965-66 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 

‘Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü’ adıyla ilk lisans programı başlatıldı. 1981 yılında Hacettepe 

Üniversitesi’nde ve 1982’de beş üniversitede daha “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” lisans 

programları açılmıştır (Kuzgun, 1990; Özgüven, 1990). 1982 yılındaki 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile eğitim fakültesinde lisans düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma bölümleri açılmaya 

başlamıştır. Bu programın adı süreç içerisinde “Eğitimde Psikolojik Hizmetler”, “Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” olarak değişmiştir. 

PDR alanında ilk lisansüstü eğitim ise 1966–1967 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi’nde açılan Eğitim Bölümü içerisinde verilmeye başlanmıştır. Bu 

eğitim daha sonra, 1974 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde oluşturulan 

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” içerisinde sürmüştür. Bunu daha sonra Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerinde 

açılan programlar izlemiştir  (Özgüven; 1990). OSYM 2015 yılı verilerine göre 57’si devlet normal 

öğretim, 22’si devlet ikinci öğretim ve 18’i vakıf olmak üzere toplam 97 program 75 üniversitede 

yürütülmektedir (YÖK Lisans Atlası, 2015). Lisansüstü eğitim programı ise 32 üniversitede 

yürütülmektedir. 

Literatür incelendiğinde lisansüstü eğitim hakkında son zamanlarda yapılan çalışmaların 

arttığı gözlemlenmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin lisansüstü eğitim yapmak konusunda olumlu 

yönde tavır sergiledikleri Kahraman ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir (2014).  Dönmez vd. 

(2012), Şaşmaz Ören vd. (2012), İlhan vd. (2012), Köksalan vd. (2010), Ünal ve İlter, (2010), Erkılıç 

(2007), Oluk ve Çolak (2005), Başer, Günhan ve Yavuz (2005) tarafından yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. Türkiye’de psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma nedenlerine 

yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma sadece bir alana yönelik olması sebebiyle 

diğerlerinden ayrılmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma isteme 

nedenlerinin belirlemesidir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda “Lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedeniniz nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, betimlemeye dayalı niteliksel araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırma Gurubu 

Çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 124 son sınıf öğrencisinden 

lisansüstü eğitim yapmak isteyen araştırmaya gönüllü katılan 23 kız ve 19 erkek olmak üzere toplam 

42 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, betimlemeye dayalı niteliksel araştırma desenlerinden olan içerik analizi ve 

yapılandırılmamış görüşme ile yürütülmüştür. 

Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). Nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini 

yorumlayıcı bir yaklaşımla incelemeyi benimseyen bir yöntemdir.  

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmaktadır. Betimsel analizle özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analiziyle 

derinlemesine bir işleme tabi tutulur ve yeni kavramlar keşfedilir. İçerik analizinde temelde yapılan 

işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. (Yıldırım ve Şimşek, 

2008).  

Görüşme ise, araştırılan konu hakkında bireyin deneyimleri, tutumları, duyguları, düşünceleri, 

niyetleri, yorumları, zihinsel algıları ve tepkileri gibi gözlenemeyen bilgilere ulaşılması konusunda 

anlatma etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve 

odak grup görüşmesi şeklinde farklı görüşme teknikleri vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Sönmez ve 

Alacapınar, 2011). Yarı yapılandırılmış görüşmede, görüşülen kişinin gereksinimleri doğrultusunda ek 

açıklamalar yapabilir (Öncül, 1998). Görüşme formu hazırlanırken dikkate alınması gereken ilkeler 

şöyle sıralanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008): Kolay anlaşılabilir sorular yazılması, odak sorular 

hazırlanması, açık uçlu sorular sorulması, yönlendirmeden kaçınılması, çok boyutlu türden sorular 
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hazırlanması, alternatif sorular ve sondalar hazırlanması, farklı türden sorular oluşturulması, soruların 

mantıklı bir biçimde düzenlenmesi, soruların geliştirilmesi.   

Çalışmada, katılımcıların lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini belirlemek amacıyla 

açık uçlu (yapılandırılmamış) soru sorulmuştur. Açık uçlu sorular bir taraftan araştırmacıya araştırmak 

istediği konuyla ilgili esnek bir yaklaşım olanağı sağlarken bir taraftan da incelenen konuyla ilgili 

önemli değişkenlerin gözden kaçmasını önler (Yıldırım & Şimşek, 2008). Literatür taraması 

yapıldıktan sonra birkaç açık uçlu sorular meydana getirilmiştir. Daha sonra alanında uzman üç 

öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşüne göre, katılımcılara “Lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedeniniz nedir?” açık uçlu sorusu son şekline kavuşturularak sorulmuştur. Katılımcılar sorulan 

açık uçlu soruya ayrıntılı olarak ve istedikleri gibi yanıt vermeleri sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Açık uçlu soru ve yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler içerik analizi kullanılarak 

belli kategorilere ayrılmış ve temalar oluşturulmuştur. Nitel verilerin içerik analizinde amaç, yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna verilen cevaplardan birbirine benzeyen verileri belirli temalar 

çerçevesinde bir araya getirerek, bunları anlaşılır biçimde organize etmektir.  Bunun sağlanabilmesi 

için de içerik analizinde verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre 

organize edilmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları takip edilir. 

Araştırmanın güvenirliğini arttırmak için oluşturulan temalar, araştırmacı dışında aynı 

üniversitede görev yapan ve nitel araştırma konusunda deneyim sahibi bir uzman tarafından da 

incelenmiştir. Uzmanın da inceleme sonucu oluşturulan temalar son halini almıştır. 

Analiz sırasında katılımcılara bir numara verilmiş, cinsiyeti belirlemek için “K” ve “E” 

harfleri kullanılmıştır. Örneğin, KK1 (katılımcı kadın 1), KE1 (katılımcı erkek 1)  gibi. 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan kavram ve temalar tablolara dönüştürülmüştür. Görüşme 

verilerinin araştırma raporu haline getirilmesinde öncelikle var olan durumu betimlemek esas 

alınmıştır. Son olarak elde edilen bulgular araştırmacı tarafından yorumlanarak araştırmanın amacı ile 

ilgili sonuçlar çıkartılmıştır. Daha sonra “kesit alma yöntemi” ile bulgular katılımcılardan alınan 

görüşmeler sırasında en çok tekrar edilen ve en çarpıcı kesitler açıklamaları desteklemek üzere 

verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bolümde araştırmaya katılan öğrencilerin açık uçlu soruya verdikleri cevaplar ve yapılan 

görüşmelerden elde edilen görüşlere yönelik yapılan içerik analizi sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 

1’de verilmiştir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

828 
 

Tablo 1. Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteyen Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri 

Tema Frekans (f) Oran (%) 
Akademik kariyer yapmak 17 40,5 
Alanında uzmanlaşmak 9 21,3 
Bilimsel saygınlık 4 9,4 
Alanına yararlı olmak 3 7,2 
Üniversite ortamında çalışmak 3 7,2 
Bilimsel çalışmalar yapmak 2 4,8 
Kendimi daha iyi geliştirmek 2 4,8 
İstediğim yaşam tarzına ulaşmak 1 2,4 
Daha fazla para kazanabilmek 1 2,4 

 

Tablo 1 incelendiğinde, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapmak isteme 

nedenlerinin dokuz tema altında toplandığı görülmektedir. Katılımcılar en çok (1) akademik kariyer 

yapmak ve (2) alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu 

temaları (3)bilimsel saygınlık, (4)alanına yararlı olmak, (5)üniversite ortamında çalışmak, (6)bilimsel 

çalışmalar yapmak, (7)kendimi daha iyi geliştirmek, (8)istediğim yaşam tarzına ulaşmak ve (9) daha 

fazla para kazanabilmek teması izlemektedir. Psikolojik danışman adayları lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedenlerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

(1) Akademik Kariyer Yapma 

Psikolojik danışman adaylarının %40,5’i akademik kariyer yapmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Akademik kariyer yapmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının ortak görüşünü yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur. 

“Üniversitede kalmak ve akademisyen olmak istiyorum.” 

“Üniversite öğretim üyesi olmak en büyük hayalim.” 

“Rehber öğretmen değil, kariyerli biri olmak istiyorum.” 

(2) Alanında Uzmanlaşmak  

Psikolojik danışman adaylarının %21,3’ü alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının ortak görüşünü yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur 

“İyi bir psikolojik danışman en az bir yüksek lisans yapmalı” 

“Psikolojik danışma alanında kendimi geliştirmek istiyorum.” 

“Lisan eğitimiyle iyi bir psikolojik danışman olabileceğime inanmıyorum.” 

“Alanımda daha fazla şeyler öğrenebilirim.”  

(3) Bilimsel Saygınlık  
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Psikolojik danışman adaylarının %9,5’i bilimsel saygınlık için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Bilimsel saygınlık için lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik 

danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Akademisyenlik saygınlığı ve statüsü olan bir meslek.” 

“Kendi akranlarımız içinde ayrıcalık sağlıyor.” 

“Bilim adamı denilmesi bile kulağa hoş geliyor.” 

 (4) Alanına Yararlı Olmak  

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si alanında yararlı olmak için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Alanında yararlı olmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik 

danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Kütüphanem olsun istiyorum. Bilgili bir psikolojik danışman alanına daha yararlı olabilir.” 

“Uzman olarak, insanlara daha yararlı olabilirim.” 

“Uzmanlaşıp özel bir yer açmak istiyorum” 

 (5) Üniversite Ortamında Çalışmak  

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si üniversite ortamında çalışmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Üniversite ortamında çalışmak için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Okulda çalışmak sıkıcı olabilir, üniversite ortamı daha rahat diye düşünüyorum.” 

“Üniversite çalışmak güzel görünüyor.” 

“Rehber öğretmen olmak istemiyorum. Üniversite daha özgür bir ortam var.” 

 (6) Bilimsel Çalışmalar Yapmak  

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i bilimsel çalışmalar yapmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bilimsel çalışmalar yapmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Bilimsel aktivitelere katılıyorum. Üretmek beni mutlu ediyor.” 

“Lisansta en çok sevdiğin ders, bilimsel araştırmalar dersi.”   

 (7) Kendimi Daha İyi Geliştirmek  

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i kendimi daha iyi geliştirmek için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kendimi daha iyi geliştirmek için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 
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“İyi bir psikolojik danışman olmak için lisansüstü eğitim şart.” 

“PDR çok geniş bir alan, bir alanda kendimi daha iyi geliştirmek isterim.” 

 (8) İstediğim Yaşam Tarzına Ulaşmak  

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü istediği yaşam tarzına ulaşmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. İstediği yaşam tarzına ulaşmak için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Elde edeceğim maddi ve manevi kazançlarla istediğim yaşam tarzını yaşayabilirim.” 

 (9) Daha Fazla Para Kazanabilmek 

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü daha fazla para kazanabilmek için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Daha fazla para kazanabilmek için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Öğretim üyelerinin çok kazanç elde ettiğini düşünüyorum” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, AHİ Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim dalında öğrenim gören ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik danışman adaylarının 

lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini belirlemek için yapılmıştır. 

Araştırma sonucu, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapmak nedenleri 

arasında ilk sırayı “akademik kariyer yapmak” (%66,3) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Kahraman 

ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir (2014), Ören, Yılmaz ve Güçlü (2012), Alabaş, Kamer ve 

Polat (2012), Arı, Pehlivanlar ve Çömek (2005), Oluk ve Çolak‘ın (2005) Sayan ve Aksu (2005), 

Başer, Narlı ve Gürhan (2005), Savaş ve Topak (2005) tarafından öğretmen adaylarının lisansüstü 

eğitimi konusunda yapılan çalışma bulgularıyla parelellik göstermektedir.  

Psikolojik danışman adaylarının %21,3’ü “alanında uzmanlaşmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir 

(2014), Alabaş, Kamer ve Polat (2012), Güçlü (2012), Sayan ve Aksu (2005) tarafından yapılan 

araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

 Psikolojik danışman adaylarının %9,5’i “bilimsel saygınlık” için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler statü, ayrıcalıklı olmak ve saygınlığı olduğu düşüncesiyle 

lisansüstü eğitim yapmak istemektedirler. 
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Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si “alanında yararlı olmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Arı, Pehlivanlar ve Çömek (2005) yapmış oldukları 

araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si “üniversite ortamında çalışmak” için lisansüstü 

eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Ören, Yılmaz ve Güçlü (2012) tarafından 

gerçekleştirilen araştırma bulgusuyla aynı sonuçları vermektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i “bilimsel çalışmalar yapmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016) ile Alabaş, Kamer ve Polat’ın 

(2012) tarafından yapılan araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i “kendimi daha iyi geliştirmek” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Oluk ve Çolak‘ın (2005), Sayan ve Aksu (2005), Başer, 

Narlı ve Gürhan (2005), Savaş ve Topak (2005), Güçlü (2012) Alabaş, Kamer ve Polat’ın (2012) 

tarafından yapılan araştırma bulgularıyla benzerlikler göstermektedir.  

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü “istediği yaşam tarzına ulaşmak” için lisansüstü 

eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Savaş ve Topak (2005) araştırma bulgusuyla 

örtüşmektedir. 

Psikolojik danışman adaylarınn %2,4’ü “daha fazla para kazanabilmek” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016) ile Alabaş, Kamer ve Polat’ın 

(2012) çalışma sonuçları paralellik göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler getirilmiştir:  

• Bu çalışmada, sadece bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerinin görüşlerine yer 

verilmesi araştırmanın önemli bir sınırlılığı olduğu söylenebilir. Diğer 

üniversitelerde de benzer çalışmalar yapılabilir. 

• Nicel araştırmalar yapılabilir. 

• Öğrencilere lisansüstü eğitim konusunda meslek/kariyer danışmanlığı verilebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini test 
etmektedir. Bu amaçla akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini inceleyen hipotetik 
model test edilmiştir. Bu araştırma yaşları 14-18 arasında değişen 124’ü kız ve 222’si erkek olmak üzere 346 
ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Akran İlişkileri Ölçeği, UCLA Yalnızlık 
Ölçeği Kısa Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri AMOS 20. ve SPSS 20. paket 
programlarıyla çözümlenmiştir. Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve 
kuramsal arka plan dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model, kovaryans matrisi ve en çok olabilirlik 
(Maximum Likelihood) yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda, modelde yer alan tüm yolların 
.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Test edilen hipotetik modele ilişkin uyum indeksi 
değerleri [(χ2= 254.747, sd= 115, χ2/sd= 2.215, RMSEA= .059; GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= 
.90)] modelin araştırma verileri ile iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ergenlerde akran 
ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen hipotetik modelin doğrulandığını göstermektedir. 
Buna göre akran ilişkilerinin kalitesi arttıkça yalnızlık düşmekte ve yaşam doyumu artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri Yalnızlık, Yaşam Doyumu, Ergen 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to test the effects of peer adolescent relationships on loneliness and life 
satisfaction. Thus, the hypothetical model, which examines the effects of peer relationships on loneliness and life 
satisfaction, was tested. The study was conducted on a total of 346 adolescents, 124 female and 222 male, aged 
between 14-18. The Peer Relationships Scale, UCLA Loneliness Scale Short Form, and Life Satisfaction Scale 
were used as the data collection instruments. The data were analyzed through the AMOS 20. and SPSS 20. 
Software. The hypothetical model, which examines the effects of peer relationships on loneliness and life 
satisfaction and which was developed based on a theoretical basis, was tested through the covariance matrix and 
the Maximum Likelihood methods. According to analysis results, every paths of the model were observed to be 
statistically significant at .05 level. The goodness of fit indices concerning the hypothetical model [(χ2= 254.747, 
df= 115, χ2/df= 2.215, RMSEA= .059; GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= .90)] indicated that the model 
has a good fit with the study data. These findings indicate that the hypothetical model, examining the effects of 
peer adolescent relationships on loneliness and life satisfaction, is confirmed. Thus, loneliness decreases and life 
satisfaction increases as the quality of peer relationships increase. 

Key Words: Peer Relationships, Loneliness, Life Satisfaction, Adolescent 
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GİRİŞ 

Ergenlik döneminde akran ilişkileri ergenin sahip olduğu diğer tüm ilişkilerden daha önemli 

bir duruma gelmektedir (Demir, Baran & Ulusoy, 2005). Ergenlik dönemi akran ilişkileri ergeni çok 

boyutlu bir şekilde etkilemektedir. Bu etkiler olumlu yönde gerçekleşebileceği gibi olumsuz yönde de 

gerçekleşebilir. Ergenler akran ilişkileri aracılığıyla yıkıcı ve suça yönelik davranışlar kazanabilirler. 

Nitekim ergenlerde alkol ve madde kullanımı gibi hem bireysel hem de toplumsal açıdan istenmeyen 

davranışlar genellikle akran ortamlarında öğrenilmektedir (Lansford, Criss, Pettit, Dodge ve Bates, 

2003). Bu nedenle ergenlik dönemi akran ilişkileri incelenirken ilişkinin kalitesi önemli bir kriter 

olarak değerlendirilmelidir. Ergenlik döneminde akranlarla geliştirilen ilişkiler psiko-sosyal gelişimine 

pozitif katkılar sağlamaktadır (Engels & ter Bogt, 2001; Hartup, 2012). Ayrıca ergen akran ilişkileri 

iyi oluşun sağlanması ve sürdürülmesine de önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir 

(Buhrmester, 1990).  

Huebner, Antaramian, Hills, Lewis ve Saha (2010) ergenlik döneminde akran ilişkilerinin 

ergenin yaşam doyumunu etkilediğini vurgulamaktadır. Huebner ve diğerleri (2010) akranları ile 

olumlu ilişkiler geliştiremeyen ergenlerin düşük düzeyde yaşam doyumuna sahip olabileceğini 

vurgulamaktadır. Benzer şekilde Raboteg-Šarić, Brajša-Žganec ve Šakić (2009) olumlu akran 

ilişkilerinin ergenlerde yaşam doyumunu arttıran bir faktör olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

Bukowski, Burhmester ve Underwood (2011) olumlu akran ilişkilerinin ergenin iyi oluş ve 

mutluluğuna pozitif katkılar sağladığını vurgulamaktadır. Nitekim araştırmalarda akran ilişkileri ile 

yaşam doyumunun pozitif ilişkili olduğu görülmüştür (Marion, Laursen, Zettergren ve Bergman, 2013; 

Schwarz ve diğerleri, 2011). 

Olumlu akran ilişkileri prososyal davranışlar, yakın ilişkiler ve ilişkilere karşı olumlu tutum 

aracılığıyla ergenlerin birliktelik duygusunu güçlendirmektedir. Diğer bir ifadeyle olumlu akran 

ilişkileri ergenin kendini yalnız hissetmesini engellemektedir. Nitekim olumlu akran ilişkileri ergenin 

kendisini ilişkilerinin ve çevresinin bir öğesi olarak hissetmesini kolaylaştırmaktadır (Berndt, 2002). 

Benzer şekilde Hall-Lande, Eisenberg, Christenson ve Neumark-Sztainer (2007) ergen akran 

ilişkilerinin yalnızlığa karşı koruyucu bir faktör olduğunu belirtmektedir. Ayrıca McDougal, Hymel, 

Vaillancourt & Mercer (2001) akranları tarafından reddedilme gibi olumsuz akran ilişkilerine sahip 

ergenlerde yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda ergenlerde akran 

ilişkilerinin yalnızlığı azaltıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Araştırmalarda akran ilişkileri ile 

yalnızlığın negatif ilişkili olduğu görülmüştür (Bukowski, Laursen & Hoza, 2010; Pederson, Vitaro, 

Barker & Borge, 2007). 

Ergenlerde olumlu akran ilişkileri ergenin yaşam doyumunu arttıran ve yalnızlığını düşüren 

bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve 
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yaşam doyumuna etkisini incelenmektedir. Bu amaçla şekil 1’de önerilen hipotetik model test 

edilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Önerilen Hipotetik Model 

 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen hipotezler test edilmiştir. 

H1:Akran ilişkileri yalnızlığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğrudan ve negatif yönde 

etkilemektedir. 

H2: Akran ilişkileri yaşam doyumunu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğrudan ve pozitif 

yönde etkilemektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisinin incelendiği bu araştırma 

betimsel modelde desenlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 124’ü kız ve 222’si erkek olmak üzere 346 ergen üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılan ergenlerin yaşı 14-18 arasında değişmektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Akran İlişkileri Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa 

Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.  
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Akran İlişkileri Ölçeği 

Ergenlerde ilişkilerinin niteliğini ölçmek amacıyla Atik, Çok, Çoban, Doğan ve Karaman 

(2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) 22 madde ve birliktelik, çatışma, 

yardım, koruma ve yakınlık olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Atik ve diğerleri (2014) 

tarafından yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda AİÖ’nün Türkiye örnekleminde iyi 

uyum gösterdiği saptanmıştır (χ2/sd= 669.12/199, p= .00, RMSEA= .063, CFI= .97, GFI= .88, NNFI= 

.96). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları alt ölçekler için .66-86 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısı ise .85 olarak bulunmuştur. Akran İlişkileri Ölçeği’nden 

yüksek puanlar olumlu akran ilişkilerine işaret etmektedir. 

UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu 

Bu araştırmada ergenlerin yalnızlık düzeyini ölçmek amacıyla Yildiz ve Duy (2014) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. UCLA Yalnızlık 

Ölçeği Kısa Formu yalnızlığı 7 madde ve tek boyut olarak ölçmektedir. Yildiz ve Duy (2014) 

tarafınfan tarafından yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda ölçeğin Türkiye 

örnekleminde iyi uyum gösterdiği saptanmıştır (χ2= 27.12, sd= 14, X2/df= 1.94, RMSEA= .06, RMR= 

.03, SRMR= .04, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .98, NFI= .96 ve NNFI= .97) Ölçeğin Cronbach alfa iç 

tutarlık katsayısı .74 olarak saptanmıştır. Ölçeğe ilişkin test-tekrar test güvenirliği .84 olarak 

bulunmuştur. Ölçekte bir madde tersten puanlanmaktadır. Ölçekten yüksek puanlar yalnızlığa işaret 

etmektedir. 

Yaşam Doyumu Ölçeği 

Ergenlerin yaşam doyumu Köker (1991) ve Yetim (1993) Türkçe’ye uyarlanan Yaşam 

Doyumu Ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek 5 maddeden oluşmakta olup 7’li Likert 1= hiç katılmıyorum, 

5= Tamamen katılıyorum) tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Köker (1991) ve Yetim (1993) Ölçeğin 

Türkçe versiyonun 5 madde ve tek boyuttan oluştuğunu saptamıştır. Köker (1991) ölçeğin Cronbach-

alfa güvenirlik katsayısını .76; üç hafta arayla uygulanan test tekrar test güvenirlik katsayısı .85 olarak 

bulunmuştur. Yetim'in çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur (Yetim 

1993). Ölçekten alınabilecek puanlar 5-35 arasında değişebilir. Ölçekten alınacak yüksek puanlar 

yüksek yaşam doyumuna işaret etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri AMOS 20. ve SPSS 20. paket programlarıyla çözümlenmiştir. Analiz 

yapmaya başlamadan önce analizlerin yapılması için gerekli olan varsayımlar test edilmiş ve verilerin 

çoklu normallik gösterdiği, değişkenler arasında çoklu bağlantı probleminin olmadığı görülmüştür. 
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Yapısal model testi kovaryans matrisi ile en çok olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapısal modelin doğrulanıp doğrulanmadığı χ2/sd, RMSEA, GFI, 

CFI, IFI ve TLI (NNFI) uyum indeksleri ile incelenmiştir. Yapısal eşitlik modelinin uyumuna ilişkin 

yaygın kabul görmüş uyum indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uyum İyiliği İndeksleri ve Kabul Edilebilir Sınırlar 

İndeksler  Kabul Edilebilir Sınırlar 
χ2/sd ≤5 Kabul edilebilir uyum, ≤3 mükemmel uyum (Kline, 2005; Sümer, 2000) 
RMSEA ≤ .10 zayıf uyum, ≤ .08 iyi uyum, ≤ .05 mükemmel uyum ( Sümer, 2000; Tabachnick & Fidell, 2001) 
GFI  ≥ .90 iyi uyum (Sümer, 2000) 
CFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  (Hu & Bentler, 1999; Sümer, 2000) 
IFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler, 1999) 
TLI (NNFI) ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler; Tabachnick & Fidell, 2001) 

(Akt., Savci & Aysan, 2016) 

BULGULAR 

Değişkenler Arasındaki Korelâsyonlara İlişkin Bulgular 

Tablo 2. Gizil Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 Akran İlişkileri Yaşam Doyumu Yalnızlık 
Akran İlişkileri 1 .20** -.24** 
Yaşam Doyumu  1 -.27** 
Yalnızlık    1 

**p< .01 

Önerilen hipotetik modelde yer alan gizil değişkenler arasındaki korelasyon değerleri tablo 

2’de verilmiştir. Buna göre akran ilişkileri ile yaşam doyumu arasında (r= .20) anlamlı düzeyde ve 

pozitif yönde, yaşam doyumu ile yalnızlık arasında (r= -.24) anlamlı düzeyde ve negatif yönde ve 

yaşam doyumu ile yalnızlık arasında (r= -.27) anlamlı düzeyde ve negatif yönde ilişkiler saptanmıştır.  

Yapısal Modele İlişkin Bulgular  

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve kuramsal 

arka plan dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model, kovaryans matrisi ve en çok olabilirlik 

(Maximum Likelihood) yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda sonucunda, modelde 

yer alan tüm yolların .001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Test edilen 

hipotetik modele ilişkin uyum indeksi değerleri [(χ2= 254.747, sd= 115, χ2/sd= 2.215, RMSEA= .059; 

GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= .90)] modelin araştırma verileri ile mükemmel uyuma 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam 

doyumuna etkisini inceleyen hipotetik modelin doğrulandığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle H1 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

839 
 

ve H2 hipotezleri doğrulanmıştır. Doğrulanan modele ilişkin path analizi sonuçları Şekil 2’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Hipotetik Modele İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Şekil 2’de hipotetik modele ait analiz sonuçları sunulmuştur. Buna göre akran ilişkileri ile 

yaşam doyumu arasındaki yol katsayısı .25 ve akran ilişkileri ile yalnızlık arasındaki yol katsayısı -.30 

olarak saptanmıştır. Ayrıca akran ilişkileri yaşam doyumunda .06’lık ve yalnızlıkta .09’luk varyansı 

açıklamaktadır. 

Doğrudan Etkilere İlişkin Bulgular 

Gizil değişkenler arasındaki doğrudan etkiler incelendiğinde, akran ilişkileri ile yaşam 

doyumu arasındaki .25’lik standardize edilmiş yol katsayısı, akran ilişkilerinin yaşam doyumunu 

pozitif yönde yordadığını göstermektedir. Buna göre olumlu akran ilişkileri arttıkça yaşam doyumu 

artmaktadır. İki gizil değişken arasındaki 25’lik standardize edilmiş yol katsayısı, küçük etki 

büyüklüğüne işaret etmektedir. Akran ilişkileri ile yalnızlık arasındaki -.30’luk standardize edilmiş yol 

katsayısı, akran ilişkilerinin yalnızlığı negatif yönde yordadığını göstermektedir. Olumlu akran 

ilişkileri arttıkça yalnızlık azalmaktadır. İki gizil değişken arasındaki -.30’luk standardize edilmiş yol 

katsayısı, orta etki büyüklüğüne işaret etmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve literatür 

dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model (Şekil 1) araştırma verileri ile doğrulanmıştır. Bu 

kapsamda belirlenen iki hipotez de doğrulanmıştır. Araştırmanın doğrulanan birinci hipotezi ve aynı 

zamanda birinci sonucuna göre akran ilişkileri yaşam doyumunu doğrudan, istatistiksel olarak anlamlı 
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düzeyde ve pozitif yönde etkilemektedir. Bu bulgu olumlu akran ilişkileri arttıkça yaşam doyumunun 

arttığını göstermektedir. Olumlu akran ilişkileri ergenin sosyal destek ağlarını arttırmaktadır. Bu 

durum ergenlerin sahip oldukları ilişkilerden doyum almasını sağlamaktadır. Bu nedenle ergenlerde 

yaşam doyumunun, ilişki doyumundan pozitif yönde etkilendiği düşünülmektedir. Ayrıca akran 

ilişkileri ergenin mutluluk düzeyini yükselten bir faktör olarak değerlendirilebilir. Nitekim Sanderson 

ve Cantor (1995) akranları ile olumlu ilişkiler geliştiren ergenlerin daha mutlu olduğunu 

vurgulamaktadır. Argyle, Martin ve Crossland’a (1989) göre yaşam doyumu mutluluğun önemli bir 

faktörüdür. 

Ergenlerde olumlu akran ilişkileri, sosyal becerileri öğrenmede, yakın ve anlamlı ilişkiler 

geliştirmede, aidiyet duygusu gelişiminde, okul bağlılığında, sosyal bağlılık gelişiminde ve grup 

içerisinde varlığını ifade etmede oldukça kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Demir ve 

diğerleri 2005; Engels & ter Bogt, 2001; Hamm & Faircloth, 2005; Hartup, 2012; Newman, Lohman 

ve Newman, 2007). Bu bağlamda akran ilişkilerinin yaşam doyumuna etkisi sosyal beceri, yakın ve 

anlamlı ilişkiler, aidiyet duygusu, okul bağlılığı, sosyal bağlılık ve grup içerisinde varlığını ifade etme 

üzerinden açıklamak mümkündür.  

Araştırmanın doğrulanan ikinci hipotezi ve aynı zamanda ikinci sonucuna göre akran ilişkileri 

yalnızlığı doğrudan, istatistiksel anlamlı düzeyde ve negatif yönde etkilemektedir. Bu bulgu olumlu 

akran ilişkileri arttıkça yalnızlığın azaldığını göstermektedir. Ergenlik döneminde olumlu akran 

ilişkileri ergenin kendisini yalnız hissetmesini engelleyen bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Akranları ile olumlu ve kaliteli ilişkiler geliştiren ergenlerin sosyal izolasyona ve yalnızlığa karşı daha 

avantajlı olduğu vurgulanmaktadır (Hall-Lande ve diğerleri, 2007). Nitekim bu ergenler sahip 

oldukları ilişkiler aracılığıyla yalnız olmadıklarına ilişkin algılar geliştirirler. Newman ve diğerleri 

(2007) akran ilişkilerinin ergenlere bir statü kazandırdığını, ergenin akran gruplarına katılımını 

arttırdığını ve ergenin yalnızlaşmasını engellediğini vurgulamaktadır. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ergenlerde akran ilişkileri yaşam 

doyumunu pozitif yönde, yalnızlığı negatif yönde etkilemektedir. Araştırma bulguları dikkate 

alındığında, 

1. Bu araştırma ergenlerle sınırlıdır. 
2. Araştırmada kendini bildirim ölçekleri ve kolayda örnekleme yönteminin kullanılması 

bir sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. 

3. Ergenlerde olumlu akran ilişkilerinin yaşam doyumu ve yalnızlık üzerindeki etkileri 
dikkate alındığında, okulda yönetici ve öğretmenlerin, evde ebeveynlerin olumlu akran ilişkilerini 
teşvik edici bir tutuma sahip olması gerekmektedir. 

4. Yalnızlık düzeyinin düşürülmesi ve yaşam doyumunun yükseltilmesi amaçlanan 
müdahalelerde akran ilişkileri öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Wei, Russell, Mallinckrodt ve Vogel (2007) tarafından geliştirilen Yakın 
İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu’nun (YİYÖ-KF) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini 
incelemektir. Araştırma 773 üniversite öğrencisi yürütülmüştür. Araştırma verileri rastgele iki farklı gruba 
ayrılmış ve 362  veriden oluşan birinci grup üzerinden Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), 411 veriden oluşan 
ikinci grup üzerinden Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda ölçek maddelerinin 
öz değeri 1’den büyük olan iki faktör altında toplandığı görülmüştür. YİYÖ-KF’nin iki faktörlü yapısı toplam 
varyansın % 72.1’ini açıklamaktadır. YİYÖ-KF’nin AFA’ya ait faktör yükleri .64 ile .81 arasında değişmektedir. 
AFA sonucunda elde edilen iki boyutlu YİYÖ-KF modeli DFA ile test edilmiştir. DFA sonucunda elde edilen 
uyum indeksleri (χ2= 167,514, sd= 51, RMSEA= .075, IFI= .97, CFI= .97, NFI= .95, GFI= .94, AGFI= .90 ve 
SRMR= .069) iki boyutlu YİYÖ-KF’nin iyi uyum verdiğini göstermektedir. YİYÖ-KF’nin Doğrulayıcı Faktör 
Analizine ait faktör yükleri .70 ile .86 arasında değişmektedir. YİYÖ-KF’nin maddelerinin ayırt etme gücünü 
belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 
korelasyon katsayılarının .65 ile .80 arasında sıralandığı görülmüştür.  YİYÖ-KF’nin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayıları kaygı alt ölçeği için .90, kaçınma alt ölçeği için .90 ve ölçeğin bütünü için .94 olarak bulunmuştur. 
Geçeklik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bu sonuçlar YİYÖ-KF’nin Türkçe formunun geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yakın İlişkilerde Yaşantılar, Geçerlik, Güvenirlik 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the validity and reliability of the Turkish form of the 
Experiences in Close Relationships scale Short Form (ECRS-SF), developed by Wei, Russell, Mallinckrodt and 
Vogel (2007). The study was conducted on 773 university students. Study data were separated into two random 
groups and an Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted on the first group consisting of 362 data and a 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted on the second group consisting of 411 data. The EFA 
results indicated that scale items were gathered under two factors with eigenvalue above 1. The two factor 
structure of the ECRS-SF accounts for 72% of the total variance. The EFA factor loads of the ECRS-SF ranged 
between .64 and .81. The two-dimension ECRS-SF model resulting from the EFA were tested through CFA.  
The fit indices resulting from the CFA (χ2= 167,514, sd= 51, RMSEA= .075, IFI= .97, CFI= .97, NFI= .95, GFI= 
.94, AGFI= .90 and SRMR= .069) were observed to have a good fit with the two-dimension ECRS-SF. The CFA 
factor loads of the ECRS-SF ranged between .70 and .86. An item analysis was conducted so as to determine the 
power of discernment of the ECRS-SF items. According to the analysis, it was observed that item total 
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correlation coefficients of the corrected scale ranged between .65 and .80. the internal consistency and reliability 
coefficients of the ECRS-SF were observed to be .90, .90 and .94 for the anxiety sub-scale, the avoidance sub-
scale and the overall scale respectively. The validity and reliability results suggest that the Turkish form of the 
ECRS-SF is valid and reliable evaluation instrument. 

Key Words: Experiences in Close Relationships, Validity, Reliability 

 

 

GİRİŞ 

Bağlanma ve bağlanma stillerine ilişkin ilk kuramsal bilgiler Bowlby’in (1969) bağlanma 

kuramına dayanmaktadır. Ardından Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) bağlanmayı güvenli, 

kaygılı ve kaçınan bağlanma olmak üzere teorik olarak üç kategoride sınıflandırmıştır. Hazan ve 

Shaver (1987), Ainsworth ve diğerleri  (1978) tarafından teorik olarak sınıflandırılan bağlanma 

stillerini kendini bildirime dayalı bir envanterle ölçmüştür. Bartholomew ve Horowitz (1991) ergenler 

için güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı bağlanma olmak üzere dörtlü bir model önermiştir. Hazan 

ve Shaver (1987) bireyin çocukluk dönemi bağlanmanın benzer formlarının yetişkinlik dönemi 

romantik ilişkilerde gözlemlendiğini ve bağlanma kuramının yetişkinlik dönemi romantik/yakın 

ilişkilerde kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Bağlanmaya ilişkin nicel ve nitel araştırmaların 

artması, araştırmacıların dikkatini bağlanma stillerine çekmeyi sağlamıştır (Wei, Russell, Mallinckrodt 

& Vogel, 2007).  Bağlanma, bireyin kendisi açısından önemli olan kişilere karşı geliştirdiği yoğun 

duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1969). 

Brennan, Clark ve Shaver (1998) yetişkinlik dönemi bağlanma stilini kaygı ve kaçınma olmak 

üzere iki kategoride incelemiştir. Kaygılı bağlanma kişilerarası ilişkilerde reddedilme veya terk 

edilmeye ilişkin korku yaşama durumu olarak tanımlanmaktadır. Kaygılı bağlanan bireyler romantik 

ilişki yaşadıkları kişilere ulaşamadıklarında yoğun bir stres yaşarlar. Ayrıca kaygılı bağlanan bireyler 

aşırı bir şekilde onaylanma ihtiyacı duymaktadır. Kaçınma bağlanma stili, bağlılık ve yakınlığa ilişkin 

korku yaşama durumu olarak tanımlanmaktadır. Kaçınma bağlanma stiline sahip bireyler yakın 

ilişkiler geliştirmekten korkarlar. Ayrıca kaçınmacı bireyler kendini açma konusunda isteksizlik ve 

aşırı öz-güven ihtiyacı yaşarlar (Brennan ve diğerleri1998). 

Literatürde yakın ilişkilerde yaşantıları ölçmek amacıyla geliştirilen çok sayıda ölçek 

mevcuttur. Türkiye’de bu amaçla kullanılan sınırlı sayıda ölçek bulunmaktadır. Türkiye’de Selçuk, 

Günaydın, Sümer ve Uysal (2005) Türkçe’ye uyarlanan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II 

(YİYE-II) araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. YİYE-II, 36 madde ve iki alt boyuttan 

(Kaçınma ve kaygı) oluşmaktadır. Türkiye’de YİYE-II dışında yakın ilişkilerde yaşantıları ölçen 

ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle uygulama açısından daha ekonomik ve güncel bir ölçeğe 
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gereksinim duyulmaktadır.  Bu araştırmanın amacı Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa 

Formu’nun (YİYÖ-KF) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. YİYÖ-KF’nin 

uygulama açısından işlevsel olacağı ve bağlanma araştırmalarına önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu (YİYÖ-KF): Wei ve diğerleri (2007) tarafından 

geliştirilen YİYÖ-KF 12 madde (“İhtiyaç duyduğumda romantik ilişki yaşadığım kişinin yardımına 

başvurmak benim için faydalı olur.”, “Genellikle sorunlarımı ve kaygılarımı romantik ilişki yaşadığım 

kişi ile konuşurum.”)  ve kaygı ve kaçınma olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek 7’li 

Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir (“1” Hiç katılmıyorum “7” Tamamen katılıyorum). YİYÖ-KF 

Türkçe’ye uygulayıcılar ve katılımcılar açısından değerlendirme kolaylığı sağlaması amacıyla 5’li 

Likert tipi bir derecelendirmeyle (“1” Kesinlikle katılmıyorum “5” Kesinlikle katılıyorum) 

uyarlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizinde maddelerin iki 

faktörde toplandığı saptanmıştır. İki ayrı örneklem üzerinde yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi 

sonucunda iki boyutlu yakın ilişkilerde yaşantılar modelinin iyi uyum verdiği bulunmuştur (CFI=.95 

ve .96, RMSEA=.09 ve .07, ve SRMR= .10 ve .09). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları kaygı 

alt boyutu için .77 ile .86 kaçınma alt boyutu için 78 ile .88 arasında değişmektedir. Üç hafta arayla 

yapılan test tekrar test katsayıları kaygı alt ölçeği için .82, kaçınma alt ölçeği için .89 olarak 

bulunmuştur. Ölçekte 4 madde tersten puanlanmaktadır. YİYÖ-KF kaygı ve kaçınma alt ölçekleri için 

ayrı ayrı toplam puanlar vermektedir. Alt ölçekten alınan yüksek puanlar ilgili alt ölçeklerde düzeyin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırma 773 üniversite öğrencisi yürütülmüştür. Araştırma verileri rastgele iki farklı gruba 

ayrılmış ve 362  (184 kadın, 178 erkek) veriden oluşan birinci grup üzerinden Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA), 411 (171 kadın, 240 erkek) veriden oluşan ikinci grup üzerinden Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaşı 17-33 arasında değişmektedir. 

İşlem 

YİYÖ-KF Türkçe’ye uyarlanırken öncelikle ölçeği geliştiren Meifen Wei’den ölçeğin 

uyarlanmasına ilişkin izin alınmıştır. YİYÖ-KF’nin çevirisi dörder kişilik iki öğretim üyesi grubu 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Birinci grup tarafından YİYÖ-KF Türkçe’ye çevrilmiş, ikinci grup 

tarafından Türkçe’ye çevrilen YİYÖ-KF İngilizce’ye çevrilmiştir. İki grubun çevirisi arasındaki 

tutarlılık incelenmiştir. Ardından YİYÖ-KF’nin Türkçe formu anlam ve gramer açısından incelenmiş 

ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Bu form psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve 
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değerlendirme alanında uzman olan üç öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir. Verilerin 

faktör analizi için uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity 

testi ile incelenmiştir. Analizlerde faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak faktör varyansı, 

maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans oranları, çizgi grafiği incelenmiştir. Faktör analizi 

sürecinde uygun madde seçimi, KMO değerinin .60 üzerinde olması, maddelerin yük değerlerinin .45 

üzerinde olması kriterleri doğrultusunda yapılmıştır (Büyüköztürk, 2010). Açımlayıcı faktör 

analizinden sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen boyutlar ve boyutlar arası ilişki 

incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin toplam puanı yordama gücünü ve ayırt ediciliğini 

belirlemek amacıyla madde toplam korelasyonları incelenmiş ve % 27’ lik alt-üst grup 

karşılaştırmaları yapılmıştır. YİYÖ-KF’nin güvenirliği, madde analizi, test-tekrar test güvenirliği ve iç 

tutarlık (Cronbach Alpha) analizleriyle belirlenmiştir. Çalışmada istatistiksel analizler SPSS 20.0 ve 

AMOS programıyla yapılmıştır. YİYÖ-KF modelinin testi kovaryans matrisi ile en çok olabilirlik 

(Maximum Likelihood) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Modelin doğrulanıp doğrulanmadığı 

χ2/sd, RMSEA, GFI, CFI, IFI ve TLI (NNFI) uyum indeksleri ile incelenmiştir. Yapısal eşitlik 

modelinin uyumuna ilişkin yaygın kabul görmüş uyum indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uyum İyiliği İndeksleri ve Kabul Edilebilir Sınırlar 

İndeksler  Kabul Edilebilir Sınırlar 
χ2/sd ≤5 Kabul edilebilir uyum, ≤3 mükemmel uyum (Kline, 2005; Sümer, 2000) 
RMSEA ≤ .10 zayıf uyum, ≤ .08 iyi uyum, ≤ .05 mükemmel uyum ( Sümer, 2000; Tabachnick & Fidell, 2001) 
GFI  ≥ .90 iyi uyum (Sümer, 2000) 
CFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  (Hu & Bentler, 1999; Sümer, 2000) 
IFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler, 1999) 
TLI (NNFI) ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler; Tabachnick & Fidell, 2001) 

(Akt., Savci & Aysan, 2016) 

BULGULAR 

Yapı Geçerliği 

YİYÖ-KF’den elde edilen ölçümlerin yapı geçerliğini incelemek amacıyla Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

YİYÖ-KF’ye ilişkin Açımlayıcı Faktör Analizi 362 üniversite öğrencisi üzerinde 

yürütülmüştür. Öncelikle verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer- Olkin 

(KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Büyüköztürk (2010) verilerin faktör 
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analizine uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin’in (KMO) 0.60’dan yüksek ve Barlett Testi’nin 

istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda yapılan analizlerde 

KMO örneklem uygunluk katsayısı .94 ve Barlett Sphericity testi x2= 2864,712 (p<0.001) olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı 

Faktör Analizi sonucunda ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük olan iki faktör altında toplandığı 

görülmüştür. Bu faktörlerde yer alan maddelerin faktör yükleri incelenmiştir. Bu kapsamda AFA’da 

yüksek iki yük değeri arasındaki farkın en az .10 olması gerektiği (Büyüköztürk, 2010) göz önüne 

alındığında binişik maddelerin olmadığı, faktör yük değeri için alt sınırın .32 olduğu göz önüne 

alındığında hiçbir maddenin faktör yük değerinin .32’nin altında olmadığı görülmüştür (Büyüköztürk, 

2010). Ardından Şekil 1’de sunulan Scree Plot çizgi grafiği incelenmiş ve ikinci faktörden sonra 

kırılmanın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ve orijinal ölçeğin faktör yapısı göz önünde 

bulundurulmuş, eksen döndürme tekniklerinden Varimax tekniği kullanılarak yeniden Açımlayıcı 

Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçek maddelerinin özdeğeri 1’den büyük iki faktör 

altında toplandığı, 1. ve 2. faktör altında toplanan maddelerin orijinal ölçekle bire bir örtüştüğü 

görülmüştür. İki faktörlü yapı, toplam varyansın %67.9’unu açıklamaktadır. 

 

Şekil 1: YİYÖ-KF ‘ye ilişkin Çizgi Grafiği 

YİYÖ-KF maddelerinin faktör yük değerleri, açıklanan varyans değerleri ve özdeğerleri 

Tablo-2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: YİYÖ-KF’nin Faktör Yük Değerleri 

       Faktör  
 

Madde 
no 

Faktör  
Yük Değeri 

Açıklanan  
Varyans 

Özdeğer 

  Y
ak

ın
 

İl
iş

ki
le

rd
e 

Y
aş

an
tıl

ar
 

 
 

 
        

   
   

   
 

K
aç

ın
m

a 
 

1  .79      
3  .75      
5  .73    

58.62 7.03 
7  .80    
9  .76      

 
 

11  .68      
  

 
  

    
   

 K
ay

gı
 

2  .77      
4  .76      
6  .67    

9.31 1.12 
8  .81    
10  .80      
12  .64      

 

İki faktörün açıkladığı toplam varyans = %67.9 

Tablo 2’de görüldüğü gibi YİYÖ-KF’nin Kaçınma alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .68 ile 

.80, Kaygı alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .64 ile .80 arasında değişmektedir. YİYÖ-KF’nin 

kaçınma alt boyutunun özdeğeri 7.03 olup toplam varyansın 58.62’sini, kaygı alt boyutunun özdeğeri 

1.12 olup toplam varyansın 9.31’ini açıklamaktadır. İki alt boyut toplam varyansın %67.9’unu 

açıklamaktadır. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

AFA sonucunda elde edilen 12 madde ve iki faktörden oluşan yapının doğrulanıp 

doğrulanmadığını test etmek için 411 üniversite öğrencisinden toplanan verilere DFA uygulanmıştır.  

YİYÖ-KF’ye ilişkin uyum indeksi değerleri (χ2= 168.336, sd= 51, χ2/sd= 3.301, RMSEA= .075, GFI= 

.93, CFI= .97, IFI= .97, TLI (NNFI)= .95) modelin araştırma verileri ile iyi uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgular YİYÖ-KF modelinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 2. YİYÖ-KF’ye İlişkin Path Diagramı ve Faktör Yükleri 

YİYÖ-KF’nin DFA sonucunda elde edilen faktör yükleri, Kaçınma alt boyutu için .72 ile .87, 

Kaygı alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .70 ile .85 arasında değişmektedir. 

Güvenilirlik 

Bu çalışmada YİYÖ-KF’nin güvenirliği iç tutarlılık (Cronbach alpha) yöntemiyle 

incelenmiştir.  

İç tutarlılık analizi  

YİYÖ-KF’nin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları Kaçınma alt boyutu katsayısı .90 ve Kaygı  

alt boyutu katsayısı .90 olarak saptanmıştır. 

Madde Analizi 

YİYÖ-KF maddelerinin madde ayırt edicilik gücünü belirlemek amacıyla madde analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının kaçınma 

alt boyutunda .65 ile .81, kaygı alt boyutunda .65 ile .82 arasında değiştiği görülmüştür. Alt boyutların 

toplam puanlara göre belirlenmiş %27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki fark kaçınma alt 

boyutunda t (sd= 166) değerlerinin -24.406 (p<.001) ile -16.726 (p<.001), kaygı alt boyutunda t (sd= 

166) değerlerinin -26.992 (p<.001) ile -16.916 (p<.001) arasında değiştiği görülmüştür. Bulgular 

Tablo 3’te görülmektedir. 
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Tablo 3:  YİYÖ-KF Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayıları 

       Faktör  
 

Madde 
no 

rjx t 

  Y
ak

ın
 

İl
iş

ki
le

rd
e 

Y
aş

an
tıl

ar
 

 
 

 
        

   
   

   
 

K
aç

ın
m

a 
 

1  .72    -18.489*** 
3  .74    -16.726*** 
5  .65    -18.403*** 
7  .74    -17.794*** 
9  .81    -24.406*** 

 
 

11  .75    -21.015*** 
  

 
 
 

    
   

 K
ay

gı
 

2  .77    -26.807*** 
4  .82    -23.064*** 
6  .72    -16.916*** 
8  .75    -26.992*** 
10  .71    -22.177*** 
12  .65    -17.987*** 

     *** p< .001 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Wei ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Ölçeği Kısa Formu (YİYÖ-KF) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelenmiştir. YİYÖ-

KF’nin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini iç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ile incelenmiştir. 

Ölçekteki her bir maddenin toplam puanı yordama ve ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla madde 

analizi yapılmıştır.  

AFA 362  üniversite öğrencisinden toplanan veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. AFA 

sonucunda YİYÖ-KF maddelerinin öz değeri 1’den büyük iki faktör altında toplandığı görülmüştür. 

İki faktörlü yapı, toplam varyansın % 72.1’ini açıklamaktadır. Çok faktörlü desenlerde açıklanan 

varyansın %40 ile % 60 arasında olmasının yeterli görüldüğü (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 

2012) dikkate alındığında, YİYÖ-KF’nin iki faktörlü yapısı yeterli varyansı açıkladığı söylenebilir. 

YİYÖ-KF’nin AFA’ya ait faktör yükleri, faktör yük değerinin yorumlanmasında .30 ve daha yüksek 

olan  maddelerin yeterli olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında yeterli olduğu söylenebilir. 

AFA sonucunda elde edilen iki boyutlu YİYÖ-KF modeli DFA ile test edilmiştir. DFA sonucunda 

elde edilen uyum indeksleri ve Tablo 1’de verilen uyum iyiliği indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar 

karşılaştırıldığında, iki boyutlu YİYÖ-KF’nin iyi uyum verdiği söylenebilir. YİYÖ-KF’nin DFA’ya ait 

faktör yükleri, faktör yük değerinin yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan  maddelerin yeterli 

olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında yeterli olduğu söylenebilir. 

Ölçeklerde iç tutarlılık güvenirlik katsayısının .70 ve üzerinde olması gerektiği (Çokluk ve 

diğerleri, 2012) dikkate alındığında, YİYÖ-KF’nin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 

yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve üzerinde 
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değerlerin yeterli olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında, , YİYÖ-KF’nin madde-toplam 

korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. Son olarak %27’lik alt-üst grup madde 

karşılaştırmaları için kullanılan t-testi sonuçlarının tüm maddeler için anlamlı bulunmuştur. bu bulgu 

ölçek maddelerinin aynı davranışları ölçmeyi amaçladığına işaret etmektedir (Büyüköztürk 2010).  

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular YİYÖ-KF’nin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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AÇIKLAMA: Lütfen aşağıdaki sorularda belirtilen durumların sizi ne ölçüde tanımladığını 

belirtiniz. Lütfen her soru için sadece bir seçeneği işaretleyiniz ve hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

1-Hiç katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen katılıyorum, 

4-Çok katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum 

 

1.  İhtiyaç duyduğumda romantik ilişki yaşadığım kişinin yardımına başvurmak benim 
için faydalı olur.* ① ② ③ ④ ⑤ 

2. Romantik ilişki yaşadığım kişi tarafından sevildiğime ilişkin çok fazla güvence 
beklerim. ① ② ③ ④ ⑤ 

3.  Romantik ilişki yaşadığım kişiye yakın olmayı istememe rağmen kendimi geri 
çekmeye devam ediyorum. ① ② ③ ④ ⑤ 

4.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler bana istediğim kadar yakın olmayı istemiyor. ① ② ③ ④ ⑤ 

5.  Rahatlama ve güvence dahil birçok şeyi romantik ilişki yaşadığım kişiden 
beklerim.* ① ② ③ ④ ⑤ 

6.  İnsanlara çok yakın olmayı istemem onları bazen ürkütür. ① ② ③ ④ ⑤ 

7.  Romantik ilişki yaşadığım kişiye gereğinden fazla yakın olmaktan kaçınırım. ① ② ③ ④ ⑤ 

8.  Genellikle terkedilmekten korkmam.* ① ② ③ ④ ⑤ 

9.  Genellikle sorunlarımı ve kaygılarımı romantik ilişki yaşadığım kişi ile 
konuşurum.* ① ② ③ ④ ⑤ 

10.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler ihtiyaç duyduğumda yanımda olmadığında 
hayal kırıklığına uğrarım. ① ② ③ ④ ⑤ 

11.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler bana çok yakınlaştığında gergin hissederim. ① ② ③ ④ ⑤ 

12. Romantik ilişki yaşadığım kişiyi/kişileri önemsediğim kadar onun/onların beni 
önemsemeyeceğinden endişelenirim. ① ② ③ ④ ⑤ 

 

*Tersten puanlanması gereken maddeler 

Not: Ölçek kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
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BÖLÜM 12 
 

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 
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Özet 

Lisansüstü eğitim, üniversitelerin temel dayanağıdır. Lisansüstü öğretim; belli bir konu üzerine 
derinlemesine çalışarak, lisans öğretiminin devamı niteliğinde, bireylerin bilgi ve becerilerini en üst seviyeyi 
çıkarmayı amaçlayan,  bilimin ve bilimsel bilginin artması için insan gücünü yetiştiren bir öğretim programıdır. 
Bu araştırmada da, yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamak için gereken diploma notu, akademik ve 
personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav puanı veya daha önceki ismiyle lisansüstü eğitimi giriş sınav puanı, dil 
puanı ve mülakat notunun öğrencinin mezuniyet başarısı ile arasındaki ilişkiler ve mezuniyet başarı puanını 
yordama gücünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
lisans üstü eğitimi 2002-2012 yılları arasında tamamlayan öğrenciler kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki 
ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yüksek lisans mezuniyet puanının 
yordama gücü çoklu regresyon analizi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile 
yüksek lisans mezuniyet puanları arasında 0.26 düzeyinde ilişki bulunmuştur ve toplam varyansın ise 0.06’sını 
açıklayabilmektedir. ALES puanları ile yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup 
toplam varyansın ancak %7’sini açıklayabilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: yordama geçerliği, akademik başarı, lisansüstü başarısı 

Abstract  

Postgraduate education is a basic foundation of the universities. By working in depth on a special topic, 
postgraduate teaching, which is a contiunation of the undergraduate educatiıon and aims to increase the level of 
knowledge and skills, is a teaching program that trained manpower for increasing the science and information.  
In this research, diploma, ALES, foreign language score and interview score which necessary to beginning the 
postgraduate education, with the relationship between g academic achievement point averages of students is 
aimed to examine the predictive power. This research include students who  graduated at Ankara University 
Institute of Education Sciences completed between the years 2002-2012.  The relationships between variables 
were examined by pearson moments correlation coefficient. Predictive power of postgraduate score was 
calculated multiple regression analysis. According to the results of the research was showed that correlation 
between  undergraduate and postgraduate academic achievement scores and it explained 0.06 variance of total. 
Also, between ales and postgraduate were found at 0.11 level correlation . However, it explained variance was at 
level 0.07 of total. 

Keywords: predictive validity,  academic success, postgraduate success 
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GİRİŞ 

Günümüzde önemli kariyer basamaklarından biri olan lisansüstü eğitim, bilimsel çalışmalar 

eşliğinde hem ülkenin kalkınması hem de bireylerin belli alanlarda uzmanlaşmalarına olanak 

sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda üniversiteler farklı kariyer olanakları (örgün 

ve yaygın eğitim sayesinde) ile önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Üniversite, ortaöğretimden sonraki düzeyde eğitimin işlevlerinden biri olan kültürün 

yenileşmesini ve geç nesillere aktarılmasını sağlamak, gelecekle ilgili olarak mesleğe hazırlamak, 

bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunarak toplum sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yardımcı 

olmak görevlerini üstlenen yükseköğretim kurumudur. Üniversitenin önemli işlevlerinden biri de 

araştırmalara önem veren ve yüksek ihtisas sahibi bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. 

Modern üniversitenin önemli bir göstergesi ise lisansüstü eğitimdir. Lisans üstü eğitim  araştırma 

yapma ve ekonomik kalkınmanın da en önemli basamağını oluşturur  (Karakütük, 1989).  

Lisansüstü eğitim, ülkelerin hedeflerini gerçekleştirmesini ve toplumsal yaşamı kültürel 

temelde etkilemesi bakımından önemli bir rol oynamaktadır (Dilci, 2009). Bilgi çağında, bilginin elde 

edilmesi ve geliştirilmesinin geçmişe oranla daha da kolay hale gelmesi, bireylerin oldukları yerden 

çok uzaktaki bir sisteme entegre olmasını kolaylaştırmakta; bilgiyi elde etme açısından fırsatları 

arttırmaktadır. Lisansüstü eğitim açısından da durum aynıdır. Bir başka ifadeyle, bireyler lisansüstü 

eğitim alabilme ve bilgilerini arttırabilmek için, büyük çabalar sarf etmelerine gerek kalmamıştır. 

Birçok kişi uzaktan eğitim sayesinde dünyanın diğer ucundaki sistemlere bağlanarak lisansüstü eğitim 

de dahil olmak üzere yapabilmektedir. 

Lisansüstü eğitimin bilgi teknolojileri sayesinde ulaşılabilir olması öğrenci seçiminde bazı 

niteliklerin aranmasına, başvuru yapanların nicel değil nitelik açısından değerlendirilmesini bir 

zorunluluk haline getirmiştir.  Bu bağlamda, lisansüstü eğitime öğrenci seçiminde, özellikle adayların 

genel yetenek düzeylerini ölçen akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınav (ALES) başta 

olmak üzere, lisans not ortalaması, yabancı dil gibi kriterlerin istenmesinin yanı sıra mülakat da 

eklenerek adayların lisansüstü eğitime hazırbulunuşluk düzeyleri ölçülmeye çalışılmaktadır.  Tüm bu 

kriterler lisansüstü eğitime başvuran adaylar arasından, nitelik olarak daha iyisini seçebilmek ve 

nitelikli araştırmaların özellikle de bilime katkı açısından önemli çalışmaların yapılabilmesine olanak 

sağlamaktır.  

ALES; sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki temel bölümden oluşan bir testtir. GRE  (2012) 

sınavına benzeyen ALES, sayısal  bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 

Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar soruya sahip iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer almaktadır. 

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sayısal-2 Testindeki sorular, Sayısal-1 Testindeki sorulara 
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göre daha ileri düzeydir. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini 

ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Her bir testteki sorular, özel bir alana ait olmayıp herhangi 

bir yükseköğretim programında öğrenim görmekte olan adayların   yanıt verebilecekleri niteliktedir. 

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü 

seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmaları gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde bütün 

testleri cevaplandırabileceklerdir (ÖSYM, 2016).  

Bireylerin gelecekteki performanslarını ölçmek amacıyla kullanılabilen yetenek testleri, Walsh 

ve Betz (1995)’e göre eğitim alanında kullanılan yetenek testleri gelecekteki eğitimsel çalışmada  elde 

edilecek başarıyı yordamak için de kullanılabilir. Sternberg (1997) de, akademik yetenek testleri ile 

eğitimdeki  başarı arasında bir ilişkinin olduğunu ve birbirlerinden de etkilendiklerini ileri sürmüştür. 

Bir başka ifadeyle, yetenek testlerinden yüksek puan alan öğrenciler eğitimsel anlamda da başarılı 

olmaktalar, düşük puan alan öğrenciler ise eğitimsel başarı açısından düşük puan almaktadırlar.  

Akademik anlamda da lisansüstü eğitim için seçilen öğrencilerden de beklenen eğitimsel 

başarı ve bilime katkıdır. Bu bağlamda seçme işlemi yapılan, testin de yordama geçerliğinin 

incelenmesi son derece önemlidir. Bir işe personel alınırken seçme, bir okula öğrenci alınırken seçme 

veya yerleştirme veya her ikisinin de yapılması gerekli olabilir. Böyle durumlarda ölçme sonucunun 

geçerliği çalışılırken, seçme veya yerleştirme sırasında elde edilen ölçme sonuçlarının (kullanılan 

ölçme aracının her ölçme işlemi için yordama geçerliğinin incelenmesinde fayda vardır), bunlar 

dışında bir puan takımıyla korelasyonuna bakılması gerekir. Alınan puan takımı seçme ve yerleştirme 

işlemi tamamlandıktan sonra elde edilebileceği gibi, aynı anda elde edilebilen başka bir gözlem 

sonucu da olabilir ki buna   da ölçüt denir(Turgut ve Baykul, 2010).  

Yordama geçerliği araştırmalarında en önemli hususlardan biri ise uygun bir ölçütün 

seçilmesidir (Cronbach, 1984). Yordama geçerliğinde, ölçüt ve yordayıcı arasındaki korelasyon 

büyüklüğü, yordama geçerliğinin kanıtı olarak ele alınabilir (Erkuş, 2003).  Ölçme araçlarının 

yordanmasında genellikle ölçüt olarak “akademik başarı” kullanılmaktadır. Ancak bunun dışında 

“meslekteki başarı”, “yaşamdaki” başarı” da ölçüt olarak kullanılabilmektedir (Aşkar, 1985).  

Alanyazında lisansüstü öğretime öğrenci seçiminde kullanılan ölçütlere ilişkin çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır (Sternberg ve Williams,1997; McKee, Mallory ve Campbell, 2001; Sevinç, 

2001; Stack ve Kelly, 2002; Demirtaşlı, 2002; Tokat ve Demirtaşlı, 2004; Karakul, 2004; Kilmen, 

2007; Karakul ve Karakütük, 2014; Kılıç, 2015).    Alan yazında yapılan bu araştırmaların ortak 

özelliği, lisansüstü eğitim başarı puanları ile lisansüstü eğitime giriş puanları olarak kullanılan; LES, 

ALES veya GRE, lisans not ortalaması ve de üniversiteden üniversiteye değişebilen mülakat puanları 

arasındaki ilişkiler ile lisansüstü eğitimi yordama düzeylerinin incelenmesidir.   Lisansüstü eğitimin 

ana amaçlarından birinin bilim insanı yetiştirmek olduğu göz önüne alındığında bu tür çalışmaların 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

857 
 

alan yazına ve lisansüstü eğitime giriş koşullarını iyileştirmedeki önemi azımsanmayacak kadar 

çoktur. Bu bağlamda, bu araştırmanın da problemini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’ne 

kayıtlı veya mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat 

puanlarının, yüksek lisans mezuniyet puanlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır.  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı lisansüstünden mezun olmuş olan yüksek lisans öğrencilerinin ALES 

puanları, lisans mezuniyet, yabancı dil ve mülakat puanlarının ile mezuniyet puanları arasındaki 

ilişkilerin ve lisansüstü mezuniyet puanının yordanmasını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

5. Öğrencilerin lisansüstü eğitim mezuniyet puanlarıyla, 

a. ALES  

b. Lisans mezuniyet 

c. Mülakat 

d. Yabancı dil  

puanları arasında ilişki var mıdır?  

6. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Model 

Bu araştırmanın modeli Korelasyonel araştırma modellerinden biri olan yordayıcı 

korelasyondur. Korelasyonel araştırmalar, iki veya daha fazla olan değişkenlerin birbirleri ile olan 

ilişkinin, herhangi bir değişiklik olmadan, betimlendiği şekli ile  ortaya koymayı amaçlayan, ilişkinin 

gücün ve yönü ile ilgili yorumların yapılabileceği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalarda 

değişken çiftinin birlikte değişimi incelenir. Keşfedici ve yordayıcı olmak üzere türü vardır.  Bu 

araştırmanın da türü olan yordayıcı korelasyonel araştırma, bir değişkenin bilinen bir değerinden yola 

çıkarak diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 

2012). Yapılan bu araştırma da, öğrencilerin lisansüstü kabul şartlarında istenen puanların mezuniyet 

puanlarını ne ölçüde yordadığı belirlenmeye çalışıldığından araştırmanın modelini yordayıcı 

korelasyonel araştırma oluşturmaktadır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’nün tezli yüksek lisans 

programlarındaki, 2007-2012 öğretim yılı bahar dönemine mezun olmuş yüksek lisans öğrencileri 

(n:645) oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan programlar ve öğrencilerin sayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Sayısı ve Programları  

Program Türü Frekans Yüzde 
Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması 
Eğitim Psikolojisi 
Eğitim Teknolojisi 
Eğitimde Program Geliştirme 
Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Halk Eğitimi 
Kaynaştırma Programları 
Matematik Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi 
Ölçme Ve Değerlendirme 
Ortaöğretim Almanca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Ortaöğretim Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme  
Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği 
Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Felsefe Gurubu Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Fransızca Öğretmenliği 
Ortaöğretim Gazetecilik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Halkla İlişkiler Öğretmenliği 
Ortaöğretim İngilizce Öğretmenliği 
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği 
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği 
Ortaöğretim Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretm 
Ortaöğretim Radyo Ve Tv Öğretmenliği 
Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği 
Ortaöğretim Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Özel Eğitim 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 
Türkçe Eğitimi 
Yaratıcı Drama 
Yetişkin Eğitimi 
Toplam 

38 5.89 
5 0.78 
5 0.78 
12 1.86 
1 0.16 
8 1.24 
2 0.31 
7 1.09 
7 1.09 
4 0.62 
26 4.03 
8 1.24 
6 0.93 
12 1.86 
35 5.43 
15 2.33 
42 6.51 
28 4.34 
7 1.09 
12 1.86 
11 1.71 
11 1.71 
15 2.33 
93 14.42 
8 1.24 
5 0.78 
11 1.71 
56 8.68 
109 16.90 
2 0.31 
12 1.86 
1 0.16 
19 2.95 
12 1.86 
645 100.0 

 

Veriler ve Toplanması  

Araştırmanın verileri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerinden, 

gerekli izinler alınarak elde edilmiştir. Veriler 2007-2012 yıllarını arasında lisansüstü eğitime başlamış 

ve mezun olmuş olan 645 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik olarak üç tür 

değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler;  
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a) ALES puanları  

b) Lisans diploma notu, 

c) Yüksek lisans diploma notu  

d) Yüksek lisans mülakat notudur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde, çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

yordanan (bağımlı) değişkeni; “lisansüstü eğitim mezuniyet puanı”dır. Araştırmada, öncelikle 

yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ilişki pearson momentler çarpımına göre hesaplanmış, 

daha sonra da çoklu regresyon analizine geçilmiştir. 

Çoklu regresyon analizinin en önemli varsayımlarından biri yordayıcı değişkenler bağımlı 

değişkenle doğrusal ilişkili olmalı ve normal dağılım göstermeli ve yordayıcı değişkenler arasında 

çoklu bağlantılılık (multi-colinearity) olmamalıdır. Aşağıda çoklu bağlantı durumunun hangi 

koşullarda oluştuğu belirtilmiştir: (Büyüköztürk, 2005); 

• Tolerans değeri (1-R2 ) .20’den küçük olduğunda  

• Varyans büyütme faktörü (VIF), değeri 10’dan daha büyükse ve  

• Durum indeks (CI) değeri, 30’dan yüksekse 

Araştırmanın yordayıcı ve yordanan değişkenleri arasında doğrusal bir ilişkinin varlığına ait 

grafik aşağıda verilmiştir (Şekil 1). Ayrıca araştırmada kullanılan puanların normal dağılımını 

gösteren bilgiler verilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Lisansüstü Mezuniyet Puanlarına İlişkin Normallik Dağılımı 
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Ayrıca yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılılık durumuna bakıldığında; tolerans 

değeri 0.99 VIF 1 ile 1.05 arasında bulunurken, CI değeri 14 ve 30 arasındadır. Buna göre yordayıcı 

değişkenler arasında çoklu bağlantılı sorunu bulunmamaktadır. Araştırmada kabul edilen manidarlık 

düzeyi 0.05’tir. 

 

Şekil 1. Lisansüstü Mezuniyet Puanlara Ait Doğrusallık Dağılımı 

BULGULAR  

Katılımcılara ait ALES, lisans diploma ile yüksek lisans başarı puanına ait betimsel bilgiler 

aşağıdadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Puanlara İlişkin Betimsel Bilgiler 

 N Aritmetik 
Ortalama 

Ortanca Tepe 
değer 

Standart 
sapma 

Varyans Çarpıklık Basıklık 

Lisans  645 77.25 76.70 75.00 6.95 48.33 0.25 0.13 
ALES 645 73.63 72.97 73.45 9.90 98.09 0.23 -0.72 
Mülakat 645 83.09 85.00 90.00 12.19 148.82 -0.70 -0.03 
Mezuniyet 645 3.32 3.35 3.50 0.32 0.10 -0.29 -0.35 
 

Tablo 2’de verilen bilgilere göre yordanan ve yordayıcı değişkenlerin normal dağılım 

gösterdikleri, çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında değiştiği görülmektedir. Tabachnick ve Fidell 

(1996)’ya göre, çarpıklık değerinin -1 ile +1 arasında olması verilerin normalden çok sapmadığı, 

dolayısıyla da normal dağılım kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, regresyon analizine 

giren tüm değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir.  

5. Alt amaç1 Öğrencilerin, lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve 

mülakat puanları arasında ilişki var mıdır?  
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Lisansüstü mezuniyet puanları ile ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notları arasındaki 

ilişkiler pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısıyla incelenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin lisansüstü mezuniyet, ALES, lisans mezuniyet ve mülakat puanları arasındaki 

ilişkiler 

 Lisans  ALES Mülakat  Mezuniyet  
Lisans  Pearson Correlation 1    

p               
N 645    

ALES Pearson Correlation -.072 1   
p .069    
N 645 645   

Mülakat  Pearson Correlation -.090* .018 1  
p .031 .674   
N 579 579 579  

Lisansüstü 
Mezuniyet 

Pearson Correlation .263** .090* .080 1 
p .000 .022 .056  
N 645 645 579 645 

*. p<0.05 
** p<0.01  
 

Tablo 3’te verilen korelasyonlara göre, öğrencilerin lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında pozitif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=0.26; p<.01). Ayrıca mülakat puanları 

ile lisans mezuniyet puanları arasında negatif yönde manidar ilişki bulunmuştur (r=-0.09; p<0.05). 

Ancak pratik olarak yorumlamak gerekirse bu ilişki sıfıra yakın olduğu için lisans mezuniyet puanları 

ile mülakat puanları arasındaki ilişkinin gücü oldukça düşüktür. Yine benzer bir durum, ALES 

puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasındadır. ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet 

puanları arasında da pozitif yönde düşük bir ilişki bir bulunmuştur (r=0.09; p<0.05).  

6. Lisans diploma ve ALES puanları, lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir 

yordayıcısı mıdır? 

Tablo 3’e göre,  birlikte doğrusallık gösteren değişken olmadığından, aralarında manidar ilişki 

olan değişkenler analize dahil edilmiş, manidar bir ilişki olmayan değişkenler ise analize dahil 

edilmemiştir. Analize dahil edilen değişkenlere ilişkin betimsel bilgiler verilmiştir. 

Tablo 4. Analize dahil edilen değişkenlere ait betimsel bilgiler 

 Değişken Türü Aritmetik Ort. Standart Sapma N 
Lisansüstü Mezuniyet  Yordanan 3.30 .31114 579 
Lisans mezun. Yordayıcı 76.86 6.80694 579 
ALES Yordayıcı 73.73 9.95927 579 
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Katılımcıların lisansüstü mezuniyet ortalamları 4’lük sistemde 3.30, lisans mezuniyet puanları 

ortalaması 78.86 ve ALES puanları genel ortalaması ise 73.73 olarak hesaplanmıştır. ALES, mülakat 

ve lisans mezuniyet  puanlarının  lisansüstü eğitim başarı ortalamasını yordama gücü Çoklu Regresyon 

analizi ile belirlenmiştir. Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5.  Çoklu Regresyon Analizine İlişkin Sonuçlar 

Model  B s. Hata β t p İkili    r Kısmi r 

Sabit 2.088 .169  12.341 .000   

Lisans Mez  .013 .002 .271 7.144 .000 .263 .271 
ALES .004 .001 .110 2.892 .004 .090 .113 
R=0.29 ,        R2=0.08 
F(3,575)=28.37 ,   p=0.000 

 

Lisansüstü mezuniyet başarısı= 2.088 + (0.013 X lisansmez) + (0.004 X ALES)  

Öğrencilerin lisans mezuniyet ve ALES puanlarına göre lisansüstü eğitim başarılarının 

yordanmasında ilişkin analiz Tablo 5’te verilmiştir. Yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ikili 

ve kısmı korelasyonlara göre, lisans mezuniyet ve lisansüstü mezuniyet puanları arasında pozitif 

yönde düşük bir ilişki (r=0.26) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da bu ilişkinin 

biraz daha arttığı (r=0.27) bulunmuştur ALES puanları ile lisansüstü mezuniyet puanları arasında da 

pozitif yönde oldukça düşük bir ilişki (r=0.09) varken, diğer değişkenler kontrol altında alındığında da 

bu ilişkinin biraz daha arttığı (r=0.11) bulunmuştur.  

Tablo 5’te verilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarına göre, lisans mezuniyet 

puanı ile ALES puanları öğrencilerin lisansüstü eğitim başarı ortalamasının manidar bir yordayıcısı 

olduğu bulunmuştur  (R=0,29, R²=0,08, F3,575=28,37, p<0.05). Bu iki değişkenin yordanan değişkende 

açıkladıkları varyans oldukça küçüktür. Standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde ise, lisansüstü 

mezuniyet başarısını en fazla yordayan değişkenin lisans notu olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin lisans mezuniyet puanları ve ALES puanları 

lisansüstü eğitim başarı ortalamasını manidar bir ilişki bulunmuşken, birçok üniversite tarafından 

yapılmakta olan mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı ortalaması arasında anlam bir ilişki 

bulunmamıştır. Benzer sonuç Tokat ve Demirtaşlı (2004) tarafından yapılan araştırmada da 

bulunmuştur. Araştırmalarında, tezsiz yüksek lisans puanı ile mülakat puanları arasında manidar 

düzeyde bir ilişki bulmazken; tezli grup ve tüm grup için düşük düzeyde manidar ilişkiler 

bulmuşlardır. Ayrıca araştırmada, tezli yüksek lisans grubu için mülakat ile lisansüstü eğitim başarı 

ortalamaları arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r=0.28; p<0.05) bir ilişki bulunmuştur. Ancak 
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tezsiz yüksek lisans gruplarının mülakat puanları ile lisansüstü eğitim başarı puanları arasında ise 

manidar bir ilişki bulmamıştır. Baykul (2000)’a göre, yordama geçerliğinde ölçüt, gelecekteki bir 

zamanda yapılacak olan ölçme sonucu olabilmektedir. Gelecekteki ölçüt için bekleme süresinin uzun 

sürmesi durumunda, ölçüte birçok değişken etki edebilmektedir. Birçok değişkenin etkilediği ölçüt ile 

de yordayıcı arasında ilişki de bu zamanın ve diğer değişkenlerin etkisiyle zamanla 

zayıflayabilmektedir. 

Çoklu regresyon sonuçlarına göre, lisans mezuniyet puanı ile yüksek lisans mezuniyet puanları 

arasında 0.26 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın 0.06’sını açıklayabilmektedir. ALES puanları ile 

yüksek lisans mezuniyet puanları arasında ise 0.11 düzeyinde ilişki olup toplam varyansın ancak 

%7’sini açıklayabilmektedir. Araştırmanın değişkenleri olan lisans mezuniyet ve ALES puanları, 

yüksek lisans mezuniyet puanını yordama açısından varyansın oldukça düşük bir bölümünü 

açıklayabilmektedir. Elde edilen sonuçlar alan yazında yapılan araştırmalar (Örnek, 2002; Tokat ve 

Demirtaşlı, 2004; Karakuş, 2004 Kilmen, 2007)  ile de tutarlık göstermektedir. Hatta Kılıç (2015) 

tarafından yapılan araştırmada, ALES ve yabancı dil puanının yüksek lisans başarısını etkilemediği 

veya çok düşük düzeyde negatif yönde etkilediği belirtilmiştir. Bu bağlamda, yüksek lisans giriş 

kriterlerinden biri olan ALES ile ilgili olarak daha fazla araştırma yapılması gerektiği ve yüksek lisans 

başarısını yordamayan bu değişkenin giriş kriterlerindeki ağırlığının yeniden düzenlenmesi gerektiği 

söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlarda bulunan ilişkilerin düşük olması özellikle ölçüt olarak sadece seçilen 

kişilerin yer alması, seçilemeyen kişilerin yer alınmaması yordama geçerliğinin hesaplanmasında 

sınırlayıcı bir rol oynayabilmektedir. Çünkü seçilmiş gruplarda, başvuran gruba göre yordayıcı puanlar 

arasındaki fark daha küçüktür. Bu durum da, yordama geçerliğinden elde edilen katsayıların daha 

düşük çıkmasına yol açmaktadır (Baykul, 2000; Crocker ve Algina, 1986; Lord ve Novick, 1968). 

Böyle bir durumda araştırmacılar halihazırda seçilmiş bireylerden oluşan grupları kontrole etmeleri 

oldukça zordur. Böyle durumlarda, Dick ve Hagerty (1971) çözüm olarak yordayıcı ve ölçüt 

puanlarına ilişkin güvenirlik katsayılarının bilinmesi durumunda “düzeltilmiş yordama geçerliklerinin” 

hesaplanmasını önermektedir. Ancak ölçütlere ilişkin herhangi bir güvenirlik bilgisi olmadığı 

durumlarda elde edilen yordama katsayılarını yordama katsayılarının gerçek değerinin alt sınırı olarak 

kabul etmek gerekir (Akt.Tokat ve Demirtaşlı, 2004). Bu bağlamda bu araştırmada elde edilen 

yordama geçerliği katsayıları gerçek değerinin alt sınır olarak yorumlanması daha doğru olacaktır. 
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ÖZET 

Dünyadaki ortalama eğitim sürelerinin artması ile birlikte ülkemizde de eğitim süresi bakımından 
değişikliğe ihtiyaç duyulmuş ilk zamanlar 5 yıl olan zorunlu eğitim daha sonraları 8 yıla yükseltilmiş son olarak 
da 2012-2013 eğitim öğretim yılında 12 yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiş olup bu değişim ortaöğretime geçiş 
sistemini de etkilemiştir. Öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısının akademik başarıyı doğrudan etkilediği 
yadsınamaz bir gerçekken Milli Eğitim sisteminde yapılacak olan reformlarda öğrencilerin sınav kaygı durumları 
da dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  Bu çalışma, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Sisteminde (TEOG) yıllara göre öğrencilerin sınav kaygılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmaörneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Erzurum ili Yakutiye ilçesi İMKB İnönü 
Ortaokulundaki166 öğrenci ile 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Şehitkamil 
Ortaokulundaki 65 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri Spielberger’in (1980) 
geliştirdiği, Öner’in (1990) Türkçeye uyarladığı Sınav Kaygısı Envanteri ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 
ışığında TEOG sistemi ile öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri tespit edilmiş, yıllara ve öğrencilerin cinsiyetlerine 
göre farklılaşma olup olmadığı ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, eğitim sistemi, yerleştirme sınavı, teog 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the textanxiety of students for the placement exam (TEOG). The 
sample of this study consists of primary students who attend Erzurum, Yakutiye, İMKB İnönü Primary School 
(166 students) in 2013 – 2014 academic year and Gaziantep, Şahinbey, Şehitkamil Ortaokulu 65 students in 
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2015 – 2016. The test anxiety level of the students was determined by the Text Anxiety Inventory which was 
developed by Spielberger (1980) and adapted to Turkish by Öner(1990).In the light of the data obtained it was 
seen that new placement exam (TEOG) increased the text anxiety of the students rather than decreasing it. 
Additionally, it was determined that the text anxiety of the female students was higher than the male students. 
Moreover, no significan trelationship was found between the students’ TEOG exam scores and test anxiety rate, 
which indicated that both high achiever students and low achiever students had test anxiety. 

KeyWords: Test Anxiety, education system, placement exam, teog 

 

GİRİŞ 

Çağı yakalamaya çalışan her toplum gelecekte var olmak ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunacak bireyler yetiştirmek adına eğitim sistemlerinde düzenlemeler yapmaktadır  (Bay ve ark., 

2013). Ülkemizde de bu sebeple değişik zamanlarda çeşitli eğitim kademelerinde değişiklikler 

meydana gelmiş ve uygulanmıştır.  

Dünyadaki ortalama eğitim sürelerinin artması ile birlikte ülkemizde de eğitim süresi 

bakımından değişikliğe ihtiyaç duyulmuş ilk zamanlar 5 yıl olan zorunlu eğitim daha sonraları 8 yıla 

yükseltilmiş son olarak da 2012-2013 eğitim öğretim yılı ile birlikte 12 yıllık zorunlu eğitim kabul 

edilmiş, bu değişim öğrencilerin ortaöğretime geçiş sistemini de etkilemiştir.  

Öğrencilerin okuldaki gelişimlerinin takibi ve değerlendirilmesi açısından eğitim öğretimin en 

önemli boyutlarından biri sınavlardır. Sınavlar, eğitim sisteminin ne derece etkili olduğunun izlenmesi, 

kontrolü ve daha ileriye götürülebilmesinde temel bir işleve sahiptir ve günümüzde üst öğretim 

kademelerine seçme ve yerleştirme işlemi büyük oranda merkezi sınavlarla yapılmaktadır (Bozkurt, 

2012). Daha önce uygulanan ve öğrencilerin 8. sınıfın sonunda girdikleri seviye belirleme sınavının 

(SBS) sonucuna göre yapılan ortaöğretime yerleştirme sistemi 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 

temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi (TEOG) olarak yeniden adlandırılmış bununla birlikte 

öğrencilerin yerleştirme şartları yeniden düzenlenmiştir.  

TEOG sistemi ile; 

Öğrenci öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, 

eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, ülke çapındaki müfredatın eş 

zamanlı uygulanmasını sağlamak, öğretmenin mesleki performansını arttırmak, öğrencilerin okula 

devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, telafi imkânı 

sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak ve sınav kaygısını sürece yayarak 

azalmak amaçlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], 2013). 
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Tüm sistemleri etkileyen ve kalkınmanın temeli olan eğitim sisteminin amacına ulaşması, 

uygulanan öğretim programlarının amacına ulaşmasıyla olanaklıdır (MEB, 2010).Yeni sistemin 

amaçları dikkate alındığında sınav kaygısını azaltmanın öğrencilerin akademik başarılarını olumlu 

yönde etkilemesi beklenmektedir bununla ilgili olarak Culler, Ralph E; Holahan, Charles J. (1980) 

yaptıkları çalışmada sınav kaygısının azaltılması ile akademik başarının arttığı sonucuna 

ulaşmışlardır.Rasor ve Rasor (1998), üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve çalışma becerileri 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Ayrıca sınav kaygısını ırk, cinsiyet ve yaşa göre 

karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar tüm öğrencilerin yüksek sınav kaygısı ile zayıf çalışma becerileri 

arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır (Akt. Bacanlı, F., Sürücü, M., 2006). 

Sınav kaygısı; bireyin karşılaştığı sınav durumu sonucunda elde etmeyi öngördüğü 

başarısızlığı genelleyip bunu kişiliğine mal ederek, ortaya çıkan durumu kişiliğinin başarısızlığı olarak 

algılaması sonucunda öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen 

ve sonuç olarak kişinin başarısızlığına sebep olan yoğun kaygı durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sınav kaygısı kavramı bireylerin akademik yaşantısında kısmen yada büyük ölçüde etkili bir 

psikolojik ölçüdür (Kutuldu, M., 2009). Sınav kaygısına ilişkin en kapsamlı ve kabul görür tanım 

Spielberger ve Vagg tarafından yapılmıştır. Spielberger ve Vagg’a (2005) göre “sınav kaygısı formal 

bir sınav veya değerlendirme durumunda yaşanan bireyin gerçek performansını ortaya koymasını 

engelleyen, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri olan, bireyde gerginlik yaratan hoş olmayan bir 

durumdur” (Akt. Kabalcı, 2008). 

Baltaş ve Baltaş (1998), sınav kaygısını birçok ülkede ilkokuldan sonraki eğitim ve öğretime 

hazırlanmada yoğun olarak yaşanan, beraberinde birçok olumsuz durumu getiren güncel bir konu 

olarak tanımlamaktadırlar. Özellikle öğrencilerin zihinsel yeterliliği ve okul başarısı dikkate alınmadan 

yapılan zorlamalar, kaygı ve benzeri olumsuzluklara temel olmaktadır(Akt. Seçer, 2013). Sınavlar 

öğrenci başarısını olumlu ya da olumsuz etkilemekle kalmayıp gelişme döneminde olan çocukların 

yıllar boyu sınav, stres, gelecek korkusu üçgeninde yaşamalarına sebep olmaktadır (Türe, 2010).Ancak 

öğrenmenin gerçekleşmesi ve performans için belirli düzeyde, yüksek olmayan kaygıya ihtiyaç vardır. 

Düşük düzeyde kaygı motivasyonu düşürürken, orta düzeydeki kaygı öğrencinin başarısına olumlu 

katkı sağlar. Yüksek düzeyde kaygı ise algılama, anlama, yorumlama, hatırlama gibi bilişsel 

fonksiyonlarla birlikte bireyin davranışlarını da olumsuz yönden etkilediği için asıl önemli olan kaygı 

düzeyidir (Başoğlu, 2007). 

Bildik’e (2007) göre, belirli bir miktar kaygı, öğrencinin kendisini sınava hazırlayıp sınavın 

gerektirdiği zihinsel ve fiziksel çabayı ortaya koymasına yardımcı olabilir. Ancak bu kaygı belli bir 

miktarın üstüne çıktığında öğrenci üzerinde baskı kurarak kararsızlık, kontrolsüzlük, ve panik 

duyguları yaratıp verimi azaltmaya başlar. Bu yüzden kaygı düzeyi normal olan öğrenciler sınavı, 
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başarılarının değerlendirilebileceği bir fırsat olarak değerlendirirken, kaygısı yüksek olan öğrenciler 

ise bu durumu bir tehdit olarak algılar (Akt. Yalçınkaya, N., 2011).  

Sınav kaygısı üzerine Baltaş’ın (1998) yaptığı bir araştırmada üniversite giriş sınavına 

hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyata alınacak hastaların 

kaygı düzeyinden çok daha yüksek bulunmuştur (Akt. Yeşilyaprak, 2005). 

Bu araştırma ile yeni ortaöğretim yerleştirme sistemindeki öğrencilerin sınav kaygı 

düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile 

öğrencilerde meydana gelen sınav kaygısı düzeyini ortaya koymaktır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

• Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri nasıldır? 

• Öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

• Öğrencilerin TEOG puanları ile sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, araştırmanın yapıldığı çalışma grubu, veri toplama aracı,  

verilerin toplanması ve çözümlenmesine yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Yapılan araştırma, üst öğrenim kurumuna yerleşmek isteyen öğrencilerin girdikleri sınavlarla 

ilgili kaygı düzeyini tespit etmeyi amaçlamakta dolayısıyla mevcut durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli tercih 

edilmiştir. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlamaktadırlar (Karasar, 2006). 

Örneklem 

Çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzurum Yakutiye 

İMKB İnönü Ortaokulu 8. sınıfta eğitim gören 83’ü erkek, 83’ü kız toplam 166 öğrenci ile 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Gaziantep Şehitkamil Ortaokulu 8. sınıfta eğitim gören 57 erkek, 75 kız 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem tercih edilmiştir.  
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Spielberger (1980) tarafından geliştirilen Öner (1990) tarafından Türkçeye 

uyarlanan Sınav Kaygısı Envanteri kullanılmıştır. Sınav Kaygısı Envanteri tek sayfalık dörtlü likert 

tipi 20 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerden sınav öncesi veya sınav sonrası yaşadıkları olumsuz 

duyguların sıklık derecelerini işaretlemeleri istenmektedir.  

Sınav Kaygısı Envanterinin yapı geçerliğini belirlemek için betimleyici ve doğrulayıcı olmak 

üzere iki tip faktör analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sınav Kaygısı Envanterinin 

Kuruntu ve Duyuşsallık olmak üzere iki boyuttan oluştuğuna karar verilmiştir. Kuruntu boyutunda 12, 

duyuşsallık boyutunda 8 madde vardır. Sınav Kaygısı Envanterinin geçerliğini belirlemek için 

Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri ile Sınav Kaygısı Envanterinin alt ölçeklerinden ve tümünden 

alınan puanlar arasındaki ilişki katsayıları belirlenmiştir. Sınav Kaygısı Envanterinin kuruntu ve 

duyuşsallık alt ölçekleri ile sürekli kaygı puanları arasındaki korelasyonlar .45 ile .60 ve durumluk 

kaygı puanları korelasyonları .30 ile .70 arasında değişmiştir. Sınav Kaygısı Envanterinin güvenirliğini 

belirlemek için test tekrar test korelasyon katsayılarının .90 ile .70 arasında değiştiği bulunmuştur. 

Envanterin ölçek maddelerinin iç tutarlığını belirlemek için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının .93 ile 

.94 arasında değiştiği saptanmıştır. Sınav Kaygısı Envanterinden alınan puanın yüksekliği sınav 

kaygısı düzeyinin yükseldiğini yansıtmaktadır. Ölçekten 20-80 arasında puan alınmaktadır. Ölçekten 

her alt boyuttan ayrı ayrı puanlar ve tümünden toplam puan alınabilmektedir. Sınav Kaygısı 

Envanterinin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı ayrı normları çıkarılmıştır 

(Bacanlı, & Sürücü, 2006 ) 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS 15.00 paket programıyla analiz edilmiştir. 

Öğrencilerin tüm test puanları, puan ortalamaları hesaplanmış. Öğrencilerin ve sınav kaygı puanlarıyla 

cinsiyetleri arasında farklılık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla bağımsız değişkenler için 

t testi, öğrencilerin akademik başarıları ile sınav kaygı puanları arasındaki ilişkinin araştırılması 

amacıyla korelasyon analizi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Bulgular araştırma soruları sırası ile sunulmuştur. 

Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmada öncelikle mevcut durumu ortaya koymak adına  öğrencilerin sınav kaygısı 

düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış örnekleme uygulanan ölçme aracına verdikleri cevaplar 

doğrultusunda ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Tüm Test Puanları Bakımından Sınav Kaygı Düzeyleri 
  n En Düşük En Yüksek Ortalama S.s. 
Tüm Test Puanları 298 21,00 74,00 45,80 10,30 

 

Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 298 öğrencinin sınav kaygı düzeyleri 21 ile 74 

puan arasında değişmektedir. Çalışma grubunun sınav kaygısı envanterineverdikleri cevapların 

ortalama puanı 45,80 olarak bulunmuştur.  

İkinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterine verdikleri cevaplar sonucunda 

elde ettikleri toplam puanların cinsiyetleri bakımından incelenmesi sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 2: Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterinden Aldıkları 

Toplam Puanlara Ait T Testi Sonuçları  

 Cinsiyet n Ortalama S.s. t p 

Tüm Test 
Puanları 

Erkek 140 39,41 11,58 
1,93 ,045 

Kız 158 41,84 9,97 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav kaygısı 

envanterinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup tablo ortalama 

puanlar bakımından incelenmeye devam edildiğinde erkek öğrencilerin ortalamalarının kız öğrencilere 

oranla daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu durum erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha az 

sınav kaygısına sahip olduklarını göstermektedir. 

Üçüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları puanlar ile genel 

başarı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  

Tablo 3: Öğrencilerin Sınav Kaygısı ile Genel Başarıları Arasındaki İlişkiyi Belirlemek 

Üzere Uygulanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Kaygı Puanı Teog 

Kaygı Puanı 
r 1 -,135 
p  ,019 
n 298 298 

Teog 
r -,135 1 
p ,019  
n 298 298 
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Öğrencilerin sınav kaygısı ile genel başarı ortalamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmış, genel başarı ortalamasının tespiti için 

2013-2014 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı I. döneminde aldıkları TEOG puanları kullanılmıştır.  

Tablo 3 incelendiğinde yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin sınav kaygı 

puanları ile TEOG puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Tablo incelenmeye 

devam edildiğinde ortaya çıkan ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmüştür. Orta çıkan bu durum, 

öğrencilerin akademik başarılarının artmasıyla sınav kaygı puanlarının azaldığını veya akademik 

başarının azalmasıyla sınav kaygı puanının arttığını göstermiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma iletemel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin sınav kaygılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak öğrencilerin sınav kaygıları tespit edilmiştir. 

Buna göre ortaya çıkan sınav kaygısı puan ortalamaları yüksektir ve araştırmaya katılan öğrencilerin 

sınav kaygısı yaşadığı saptanmıştır. Rapee ve arkadaşları’na (2003) göre kaygı, çocukların akademik 

başarılarını etkileyen önemli bir etkendir. Pek çok kaygılı çocuğun, titizliği ve mükemmeliyetçiliği 

sayesinde okulda orta düzeyde başarılı olabilmesine karşın yeteneklerinin gerektirdiği başarıyı 

gösteremediği gözlenmektedir. Bu durum özellikle çok kaygılı öğrenciler için geçerlidir (Akt. 

Bozkurt, 2012). Bu bağlamda sınav kaygısı yüksek olan çocuk, gerçek akademik yeteneğini ortaya 

koyamayacağı için potansiyellerini kullanamayacak dolayısıyla ülke geleceğine için daha az katkı 

yapmış olacaktır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından sınav kaygı puanları bağlamında bir 

ilişki olup olmadığı araştırılmış cinsiyet açısından anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte 

yapılan analiz sonucunda kız öğrencilerin sınav kaygısı puan ortalamalarının erkek öğrencilere oranla 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu burum, kız öğrencilerin sınav kaygısını erkek öğrencilere 

göre daha fazla hissettiklerini göstermektedir. Ortaya çıkan farklılığın duygusal özelliklere ait korku 

ve kaygı duygularının kadınlara atfedilmesinden kaynaklanan öğrenmeler sonucu ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte ekonomik bağımsızlığını kazanamaya ait öğrenmelerin girilen sınav 

ve kazanılacak meslek ile ilişkilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilişsel düzeyin kız öğrencilerin 

sınav kaygı puanlarını yükselttiği düşünülmektedir.. Nitekim Aydın (1990), Çankaya (1997), Cassady 

ve Johnson (2002), Sazak ve Ece (2004), Bacanlı ve Sürücü’nün (2006), yapmış oldukları 

çalışmalarda cinsiyet açısından sınav kaygısı bağlamında benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin 2013-2014 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı I. döneminde 

girdikleri TEOG sınav puanları ile sınav kaygı puanları arasındaki ilişki araştırılmış yapılan 

korelasyon analizi sonucuna göre öğrencilerin sınav puanları ile sınav kaygıları arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Ortaya çıkan bu sonuç, öğrencilerin akademik başarılarının artmasının 
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sınav kaygı puanlarını azalttığını göstermektedir. İlgili literatür incelendiğinde, Culler, R., E. ve 

Holahan, C., J. (1980), Spielberger (1980), Yıldırım (2000), Alyaprak (2006) yaptıkları çalışmalarda 

sınav kaygısı yüksek olan bireylerin akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumun öğrencinin kendisini rahat hissetmesiyle doğrudan alakalı olduğu 

düşünülmektedir.  

Ülkemizde ortaöğretim kurumları için son yıllarda uygulanan seçme sistemlerine değinecek 

olursak şöyle ifade edebiliriz. 2010 yılına kadar her sınıf seviyesinde uygulanan SBS sistemi 2010 

yılından itibaren sadece 8. sınıf seviyesine çekilmiş daha sonra da 8. sınıf sonunda uygulanan sınav 

kaldırılarak ortaöğretime yerleştirme işleminin 8. sınıfta yıl içerisinde yapılan yazılı sınavlar şeklinde 

yapılacağı ifade edilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde 8. sınıfta 6 dersten ortak sınavlar 

yapılmış ve sistem böylece uygulamaya geçmiştir. İlköğretimden ortaöğretime geçiş sistemi üzerinde 

yapılan değişiklikler temellendirilirken yeni seçme sistemi sayesinde daha önceden yaşanan sınav 

kaygısının azalacağı ifade edilmiş yapılan bu çalışma sayesinde öğrencilerin sınav kaygılarının bir 

önceki seçme sistemine göre arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışma sayesinde sadece bir önceki 

seçme sistemine göre değil mevcut sistem dışındaki son iki sisteminde verileri değerlendirildiğinde her 

sistem değişikliğinden sonra öğrencilerin sınav kaygı puanlarının biraz daha arttığı görülmüştür.  

Nitekim Civil (2008) tarafından yapılan çalışmada İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan 

resmi ve özel ilköğretim okullarında 8. sınıfa devam eden toplam 409 öğrencinin Sınav Kaygısı 

Envanterinden aldıkları toplam test puanlarının ortalaması 40,58 olarak bulunmuş. Hanımoğlu (2010) 

tarafından yapılan çalışmada Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan 4 tane özel dershanede 8. sınıfa 

devam eden toplam 241 öğrencinin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları toplam test puanlarının 

ortalaması 43,22 olarak bulunmuş. Bozkurt  (2012) tarafından yapılan çalışmada İstanbul ili Anadolu 

yakasında Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde bulunan ve tesadüfi yöntemle seçilen ilköğretim 

okullarının 8. sınıfına devam eden toplam 207 öğrencinin Sınav Kaygısı Envanterinden aldıkları 

toplam test puanlarının ortalaması 41,83 olarak bulunmuştur.  

Sonuç olarak elde edilen veriler ışığında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 

sisteminin öğrencilerin sınav kaygısına etki ettiği bununla birlikte kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

oranla daha fazla sınav kaygısı yaşadığı saptanmıştır. Son olarak da öğrencilerin yaşadıkları sınav 

kaygısının onların akademik başarıları ile doğrudan ilgili olduğu bulunmuştur. 

5.ÖNERİLER 

İlk olarak öğrencilere yönelik grup rehberlik etkinlikleri, grupla psikolojik danışma çalışmaları 

ve bireysel görüşmelerin öğrencilerde konu ile ilgili farkındalık oluşmasını sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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Mevcut sistemde okulun yerleştirme puanına etkisi %30 olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulun 

yerleştirme puanındaki yükünü arttırmak sınava verilen bilişsel değerin azalmasına neden olacağı için 

sınav kaygı puanlarını etkileyebilir.  

Cinsiyet bağlamında ortaya çıkan farklılığın giderilmesi için kız öğrencilere yönelik yapılacak 

grup yada bireysel çalışmaların faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmaların öğrencileri duygusal 

anlamda güçlendirmek hem de sınava atfedilen düşüncelerin düzenlenmesini sağlamak çerçevesinde 

oluşturulması faydalı olacaktır.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşun sosyal görünüş kaygısı ve bazı 
demografik değişkenler bağlamında incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim 
yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 247 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 
katılımcılara öznel iyi oluş ölçeği ve sosyal görünüş kaygısı ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada verilerin 
analizinde t testi, tek yönlü ANOVA ve basit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre, kadınların öznel iyi oluşlarının erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca sosyal 
görünüş kaygısının  öznel iyi oluşu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Kadınlarda 
sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluşu etkileme düzeyi erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Elde 
edilen bulgular çerçevesinde tartışma yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, sosyal görünüş kaygısı, üniversite öğrencileri, cinsiyet. 

Abstract 

Aim of this study is to investigate of subjective wellbeing in the context of social appearance anxiety 
and some demografic variables in university students. Participants of the study consist of 247 university students 
from Firat University-Education Faculty in the 2015-2016 academic year. Subjective wellbeing scale and social 
appearance anxiety scale were applied to participants in the study. t test, one way ANOVA and  regression 
analysis were used. According to the results obtained from study, female had higher subjective wellbeing than 
male. Social appearance anxiety statistically significantly predicted subjective wellbeing. Furthermore, female 
had higher effect of social appearance anxiety on subjective wellbeing than male. The results of the study were 
discussed  and suggestions were made. 

Keywords: Subjective wellbeing, social appearance anxiety, university students, gender.  
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GİRİŞ 

Günümüzde psikoloji akımları içerisinde insanın olumlu ve güçlü yanlarına odaklanan pozitif 

psikoloji ve kullandığı kavramlar popüler olmaya başlamıştır. Bu bağlamda popüler olan 

kavramlardan birisi de öznel iyi oluştur.  Diener’e (2000) göre öznel iyi oluşun birkaç farklı bileşeni 

vardır: Yaşam doyumu (ör. Birinin yaşamı için genel değerlendirmesi), önemli alanlarda doyum (ör. İş 

doyumu), pozitif duygulanım (bazı olumu duygu ve ruh halini yaşamak) ve düşük düzeyde negatif 

duygulanım (ör. Az düzeyde olumsuz duygu ve ruh hali yaşamak). 

Araştırmada ele alınan diğer bir değişken ise sosyal görünüş kaygısıdır. Sosyal görünüş 

kaygısı, bireyin bedeniyle ve görünüşüyle ilgili olumsuz beden imajının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir (Doğan, 2010).Bireylerin görünüşlerinden duydukları hoşnutsuzluk bireylerde 

olumsuz duygulanım yaşamalarına neden olabilir. 

Öznel iyi oluşa ilişkin araştırmalar incelendiğinde, iyi oluşun bireylerin öznel ve çok yönlü 

doğasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda öznel iyi oluşun bireylerin doğasına ilişkin pek 

çok kavram ve konuyla birlikte ele alınmasının gerekli olduğunu söylemek mümkündür (Özbay, 

Palancı, Kandemir ve Çakır, 2012). Diener’in (2000) belirttiği doyum alanları, bireyin kendine ilişkin 

sosyal görünüş kaygısı tarafından etkilenebilir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı üniversite 

öğrencilerinde öznel iyi oluşun öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı bağlamında incelemektir. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte 101’i (%40,8) erkek, 146’sı (%49,2) kadın olan toplamda 247 

öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Öznel İyi Oluş Ölçeği: Bu ölçek Tuzgöl-Dost (2005) tarafından geliştirilmiştir. Öznel iyi 

oluşun farklı boyutlarıyla birlikte bireyin genel olarak öznel iyi oluşunu ölçen, 46 maddeden oluşan ve 

5 dereceli Likert tipi bir formatta bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmalarda, 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Test tekrar güvenirlik katsayısı .86 

olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .84 olarak bulunmuştur.  

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği : Ölçeğin orijinali Hart ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek 16 maddelik, beşli likert tipinde öz-bildirim (self-report) tarzı bir ölçektir. 

Ölçeğin Türkçe uyarlaması Doğan (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
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katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Test yarılama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısı ise. 88, test 

tekrar test sonuçlarına göre ise .85 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .93 olarak bulunmuştur.  

İşlem 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA ve 

basit regresyon analizi kullanılacaktır. 

BULGULAR 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının cinsiyete göre farklılaşmanın olup 

olmadığına ilişkin t testi sonucu, öznel iyi oluşlarının sınıf düzeyine göre farklılaşmanın olup 

olmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonucu, sosyal görünüş kaygısının üniversite 

öğrencilerinin öznel iyi oluşuna etkisinin olup olmadığı ilişkin basit regresyon analizi ve bu regresyon 

analizinin kız ve erkekler için de yapılmasını içeren analizler yer almaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının cinsiyete göre incelendiğinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur (t245=-2,197; p<.05). Bu anlamlı farklılığa göre kadınların 

öznel iyi oluş puan ortalamalarının (Ort=147,1, Ss=18,8), erkek öğrencilerden (Ort=141,9; Ss=17,1) 

daha fazla olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşları, sınıf düzeyine göre 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı bulunmuştur (F (3-243)=.494; p>.05). 

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını sosyal görünüş kaygısının yordayıp 

yordamadığına ilişkin basit regresyon analizi sonucuna göre sosyal görünüş kaygısının üniversite 

öğrencilerinin öznel iyi oluşunun yaklaşık %21’lik varyansını açıkladığı bulunmuştur (R=.456, 

R2=.208, β=-.456, t=-8,026, p<.05). 

Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını sosyal görünüş kaygısının yordayıp 

yordamadığına ilişkin hem erkek öğrenciler için hem de kız öğrenciler için basit regresyon analizi 

yapılmıştır. Buna göre kız öğrencilerin öznel iyi oluşlarının %24’lük varyansını sosyal görünüş 

kaygısı yordarken (R=.49, R2=.24, β=-.49, t=-8,026, p<.05), bu oran erkeklerde yaklaşık olarak %14 

olarak belirlenmiştir(R=.372, R2=.139, β=-.372, t=-6,738, p<.05). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınların öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek 

olduğu, sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluş yordadığı, kadınların öznel iyi oluşunu sosyal 

görünüş kaygısı değişkeninin erkeklere göre daha fazla yordadığı bulunmuştur. İlgili alanyazın 

incelendiğinde araştırmadan elde edilen sonuca benzer şekilde kadınların erkeklerden daha fazla öznel 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

879 
 

iyi oluşa sahip olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Tomyn ve 

Cummins, 2010). Bazı çalışmalarda ise cinsiyet açısından herhangi bir farklılığı olmadığı 

görülmektedir(Eryılmaz ve Ercan, 2011; Joshi, 2010; Nur-Şahin, 2011). Bazı çalışmalarda ise erkekler 

lehine sonuçların olduğu görülmektedir (Eryılmaz ve Ercan, 2011). Araştırmadan elde edilen bulguya 

göre sosyal görünüş kaygısı arttıkça üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşunun azaldığı ve bu 

durumun kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu bulunmuştur. İlgili alanyazın incelendiğinde Seki 

ve Dilmaç (2015) yaptıkları araştırmada sosyal görünüş kaygısının öznel iyi oluşu istatistiki olarak 

anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur. Bu sonuç için kadınların erkeklere göre dış görünüşlerine 

daha fazla dikkat etmeleri bunun için bir sebep olarak düşünülebilir. 
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Özet  

Bu araştırmanın amacı ergenlerde problemli cep telefonu kullanımlarını bazı demografik değişkenler 
(cinsiyet, günlük cep telefonu kullanım süresi, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup olmadığı, 
cep telefonu fatura ödemede sorun olup olmadığı) bağlamında incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-
2016 Eğitim-Öğretim yılında Elazığ’da ortaöğretim kurumlarında okuyan 317 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Güzeller ve Coşguner (2012) tarafından 
ergenler için geliştirdikleri problemli cep telefonu kullanım ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre ergenlerden problemli cep telefonu kullanımının kızlarda, cep telefonu kullanımına aile 
kısıtlaması olanlarda, cep telefonu faturasını ödemede sorun yaşayanların ve günlük cep telefonu kullanımları fazla 
olanlarda istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Problemli cep telefonu kullanımı, ergenler, cinsiyet, günlük kullanım, fatura ödeme, 
aile kısıtlaması. 

Abstract 

Aim of this study is to investigate of problematic mobile phone use in adolescent according to some 
demographic variables (gender, daily use of mobile phone, whether the restrictions family for the use of mobile 
phones, financial problems for mobile phone use). Participants of the study consisted of 317 students at high 
schools from Elazığ. Personel information form, developed by researchers and problematic mobile phone use 
scale, developed by Güzeller and Coşguner, 2012 were used to collect data. According to results obtained from 
the study, problematic mobile phone use is higher at female, doing restriction of family on adolescent about 
using mobile phone, having financial problem about using mobile phone, and  more daily use of mobile phone. 

Keywords: Problematic mobile phone use, adolescents, gender, daily use, paying bill, family restriction. 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. Bu gelişmelerden birçoğu günlük 

hayatımızda önemli bir yer tutmakta ve birçok işimizin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu 

kolaylık sağlayan alanlardan birisi iletişim alanıdır. Bu alandaki gelişmelerin başında cep telefonları, 

özellikle de son zamanlarda akıllı cep telefonları yer almaktadır. Tan, Pamuk ve Dönder’e (2013) göre 

cep telefonları, özellikle de akıllı cep telefonları, bireylere kısa mesaj servisi (SMS) sunma, fotoğraf 

çekme, oyun oynama, internete bağlanma, sosyal ağlara bağlanabilme, navigasyon, video çekme ve 

oynatma, TV izleme ve online alışveriş yapabilme gibi birçok işlevsel özelliğe sahip teknolojik 

aletlerdir. Cep telefonlarının bu denli kolaylığı sağlaması bireyleri cep telefonuna sahip olmaya ve 

bunu kullanmaya teşvik etmektedir. Ancak bu kadar kolaylığı sağlayan cep telefonlarını bazı 

bireylerin gereğinden fazla kullanmaya başlamaları bireylerde cep telefonunu aşırı kullanma, 

problemli kullanma durumlarına neden olabilmektedir. Bu şekilde bir kullanım bireylerde hem 

bireysel hem sosyal bağlamda sorunlara yol açabilmektedir. 

Cep telefonunun problemli kullanımına ilişkin araştırmaların geçmişi yeni olmasına rağmen 

cep telefonunun problemli kullanımının birçok farklı değişkenlerle incelendiği görülmektedir. Bu 

incelenen değişkenlerden biri cinsiyettir. Cinsiyete göre incelendiğinde bazı araştırmalarda erkekler 

lehine (Aljomaa, Qudah, Albursan, Bakhiet ve Abduljabbar, 2016; Şar, 2013), bazı araştırmalarda 

kadınlar lehine (Demirci, Orhan, Demirdas, Akpinar ve Sert, 2014) ve bazı araştırmalarda ise anlamlı 

bir farklılığın olmadığı (Enez-Darçın, Köse, Noyan, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2016; Noyan, 

Enez-Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2015) görülmektedir. Cep telefonunun problemli 

kullanımının çalışıldığı diğer bir değişken ise cep telefonu kullanım süresidir. İlgili alanyazı 

incelendiğinde cep telefonunun kullanımının cep telefonu kullanım süresiyle ilişkili olduğu ve 

kullanım süresi arttıkça cep telefonunun problemli kullanımının arttığı görülmektedir (Cho ve Kim, 

2014; Güzeller ve Coşguner, 2012; Şar, 2013). Cep telefonunun problemli kullanımında dikkate alınan 

değişkenlerden biri finansal problemlerdir (Billieux, Van der Linden ve Rochat, 2008). Araştırmada 

ele alınan diğer değişken olan ise ailelerin ergenlerin cep telefonlarını kısıtlama değişkenidir. 

Çetinkaya ve Sütçü (2016) yapmış oldukları çalışmada ebeveynlerin en çok kullanımına kısıtlama 

getirdikleri teknolojik aletlerin başında cep telefonlarının geldiğini bulmuşlardır.  

Cep telefonlarının günümüzde kullanım alanlarının geniş olması kadar kullananların yaş 

aralığının genişlediği görülmektedir. Genç (2014) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi çağında 

çocuğa sahip ebeveynler, çocuklarının akıllı cep telefonlarını daha çok oyun oynamak gibi amaçlar 

için kullandıkları belirtilmektedirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı yaşamda önemli bir dönem 

olan ergenlikte olan ortaöğretim öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarının bazı demografik 

değişkenlere göre incelemektir. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Elazığ’da ortaöğretim 

kurumlarında okuyan 317 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 172’si kız (%54,2),   145’i 

(%45,8) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının cep telefonuna sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği (PCTKÖ): Güzeller ve Coşguner (2012) 

tarafından ergenler için geliştirilmiştir. Ölçek 18 madde, üç alt boyuttan (Olumsuz Etkiler (OE), 

Kompülsiyon/Süreklilik(K/S) ve Yoksunluk/Tolerans Geliştirme(Y/TG) oluşan, 1 (asla) ile 5 (daima) 

arasında beşli Likert tipinde bir ölçme aracıdır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı Olumsuz Etkiler için .83, Kompülsiyon/Süreklilik için  .77  ve Yoksunluk/Tolerans 

Geliştirme için ise .76 olarak bulunmuştur. 

İşlem 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde ergenlerin problemli cep telefonu kullanımlarının cinsiyet, cep telefonu kullanım 

süresi, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup olmadığı, cep telefonu fatura ödemede 

sorun olup olmadığı değişkenlerine göre incelenmiştir.  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları cinsiyete göre incelendiğinde kızların erkeklere göre daha 

fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları belirlenmiştir (t315=-2,258; 

p<.05).  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları, günlük aktif olarak cep telefonu kullanım süresine 

(1saatten az, 1-3 saat arası, 4-6 saat arası ve 7 saat ve üstü) göre incelendiğinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (F(3-313)=34,887; p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğu belirlemek için yapılan post-hoc (Scheffe testi) testi sonucuna 

göre günlük cep telefonu kullanım süresi arttıkça buna paralel olarak problemli cep telefonu 

kullanımının arttığı belirlenmiştir. 
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Ergenlerin PCTK ortalama puanları, cep telefonu kullanımına ilişkin aile kısıtlamasının olup 

olmadığı değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir 

(t315=2,618; p<.05). Bu sonuca göre aileleri tarafından cep telefonlarını kullanımları kısıtlanan 

ergenlerin, kısıtlama yapılmayan ergenlerden daha fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama 

puanına sahip oldukları belirlenmiştir.  

Ergenlerin PCTK ortalama puanları, cep telefonu fatura ödemede sorun olup olmadığı 

değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir 

(t315=2,482; p<.05). Bu sonuca göre cep telefonu faturalarını ödemede sorun yaşayan ergenlerin, sorun 

yaşamayan ergenlerden daha fazla problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları 

belirlenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında ergenlerde problemli cep telefonu 

kullanımları kız olanlarda, cep telefonu kullanımı süresi daha fazla olanlarda, ailesi tarafından cep 

telefonu kullanımlarına ilişkin kısıtlama olanlarda ve cep telefonu kullanmasından dolayı ödemesi 

gereken faturalarında sorun yaşayanların daha yüksek düzeyde problemli cep telefonu kullanımına 

sahip olduğu bulunmuştur. Problemli cep telefonu kullanımının kızlarda daha yüksek çıkmış olması 

dikkat çekicidir. Buna bir gerekçe olarak cep telefonlarının internet, oyun, mesajlaşma gibi sahip 

olduğu birçok özelliği, önceleri özellikle akıllı cep telefonlarının yaygınlaşmasından önce,  erkekler 

internet kafelerde rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Ancak cep telefonlarının, özellikle de akıllı cep 

telefonlarının piyasaya sürülmesiyle internet kafelere gerek duyulmadan bilgisayarların, internetin 

sunduğu birçok olanağı sunan daha küçük, kullanışlı olan cep telefonlarına kızların da kolay 

ulaşabilmesi bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Cep telefonu kullanım süresi arttıkça buna paralel olarak 

problemli cep telefonu kullanımının arttığı bulunmuştur. Kullanım zamanı arttıkça bireylerin diğer 

günlük işleriyle veya kişilerle ilgilenmek yerine cep telefonlarına zaman ayırması bireylerde işlevsel 

olmayan kullanımları ortaya çıkarabilmektedir. Ailesi tarafından cep telefonu kullanımına kısıtlama 

konulan ergenlerin daha fazla problemli cep telefonu kullanımına diğer dikkat çekici bir sonuçtur. Bu 

sonuç dikkate alındığında ilerde yapılacak araştırmalarda bu sonucun nedenleri araştırılabilir. Cep 

telefonunu kullanmaya ilişkin fatura ödemede zorlanan ergenlerin daha yüksek düzeyde problemli cep 

telefonu kullanımına sahip olmalarında öz kontrol becerilerinin düşük olması, farkında olmamaları 

gibi nedenler düşünülebilir. Problemli cep telefonunu kullanımı farklı gelişim dönemleriyle 

çalışılabilir. Ergenlerde problemli cep telefonunu kullanımını farklı değişkenlerle çalışılabilir. Ergen 

ve aile iletişimi veya çatışmalarında cep telefonu kullanımının rolü incelenebilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde problemli cep telefonu kullanımını duygusal zeka 
bağlamında incelenmektir. Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi’nde öğrenim 
görmekte olan 291 öğrenci katılmıştır. Araştırmada katılımcılara problemli cep telefonu kullanım ölçeği ile 
duygusal zeka ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde t testi ve basit regresyon analizi 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kadın öğrencilerin problemli cep telefonu kullanımlarının 
erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekanın problemli cep telefonu 
kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular çerçevesinde 
tartışma yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Problemli cep telefonu kullanımını, duygusal zeka, üniversite öğrencileri, cinsiyet. 

Abstract 

Aim of this study is to examine problematic mobile phone use in the context of emotional intelligence 
in university students. 291 students participated in the study from Firat University in the 2015-2016 academic 
year. Problematic cell phone use scale and emotional intelligence scale were applied to participants in the study. 
t test and  regression analysis were used. According to the results obtained from study, female students had 
higher problematic mobile phone use than male students. Furthermore, it was found that emotional intelligence 
statistically significantly predicted problematic mobile phone use. The results of the study were discussed  and 
suggestions were made.  

Keywords: Problematic mobile phone use, emotional intelligence, university students, gender. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hızla gelişen teknolojik aletlerden biri olan cep telefonları özellikle de akıllı cep 

telefonlarının birçok kolaylığı sunabilmesinin yanında bazen bu sunduğu bazı olanakların bireylerce 

gereğinden fazla kullanması bireylerde cep telefonunun problemli kullanımı sorununu ortaya 

çıkarabilmektedir. İlgili alanyazın dikkate alındığında cep telefonlarının problemli kullanımına ilişkin 

birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Problemli cep telefonu kullanımının yalnızlık (Enez-Darçın 

ve ark., 2016; Tan, Pamuk ve Dönder, 2013), depresyon (Augner ve Hacker, 2012; Chen ve ark., 

2016), kaygı (Jenaro, Flores, Go´mez-Vela, Gonza´lez-Gil  ve Caballo,2007 ) gibi bazı 

değişkenlerle ilişkili olduğu görülmektedir.  

Araştırmada ele alınan bağımsız değişken ise duygusal zekadır. Genel anlamda kabul edilen 

duygusal zekâ tanımı bir kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlaması, kendi duygu 

ve davranışlarını idare etmesi ve düzenleyebilmesiyle ilişkili yeteneklerini içermektedir (Öztürk  ve 

Deniz, 2008).Alanyazın incelendiğinde duygusal zekanın davranışsal bağımlılık olarak ele alınan bazı 

teknoloji bağımlılıklarıyla çalışılmaya başlandığı görülmektedir (Ançel, Açıkgöz ve Ayhan, 2015; 

Beranuy, Oberst, Carbonell ve Chamarro, 2009; Hamissi, Babaie, Hosseini ve Babaie, 2013; İbrahim, 

Akel, El-Fatah veAbudari, 2016; Kwon ve Kim, 2004) Bu araştırmada ise üniversite öğrencilerin 

problemli cep telefonu kullanımlarının duygusal zeka tarafından yordanıp yordanmadığını incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte 174’ü (%59,7) erkek, 117’si (%40,3) kadın olmak üzere toplamda 

291 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların hepsinin cep telefonu olduğu belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği : Ölçek Pamuk ve Atli (2016) tarafından 

üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarını belirlemek üzere geliştirilmiştir. Ölçek 

beşli likert tipinde, yoksunluk, kontrol problemi, olumsuz sonuçlar ve etkileşimden kaçınma şeklinde 

dört alt boyuttan oluşan, 26 maddeli bir ölçme aracıdır. Ölçeğin toplamına ilişkin  Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı AFA verisi üzerinden .92 ve DFA verisi üzerinden .93, test tekrar test için ise .85 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise  Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .94 bulunmuştur. 

Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu: Ölçeğin orijinali Petrides ve Furnham (2000a, 

2001’den aktaran Deniz, Özer ve Işık, 2013) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe’ye Deniz, Özer ve 
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Işık (2013) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum” dan “kesinlikle katılıyorum” a 

kadar 7‟li likert tipinde, dört alt boyuttan (iyi oluş, öz kontrol, duygusallık, sosyallik) ve 20 maddeden 

oluşan bir ölçme aracıdır. DZÖÖ-KF’nun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .81, 

test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .86 olarak bulunmuştur.  Bu çalışmada iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı ölçeğin tamamı için .79 olarak bulunmuştur. 

İşlem 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımlarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi, duygusal zekanın problemli cep telefonu 

kullanımını yordayıp yordamadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır.  

BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin problemli cep telefonu kullanımı ortalama puanları cinsiyete göre 

incelendiğinde kadınların (Ort=67,3, Ss=24) erkeklere (Ort=58,7, Ss=18) göre daha fazla problemli 

cep telefonu kullanımı ortalama puanına sahip oldukları belirlenmiştir (t289=-3,479; p<.05).  

Üniversite öğrencilerinde duygusal zekanın problemli cep telefonu kullanımını yordayıp 

yordamadığını belirlemek için yapılan basit regresyon analizi sonucuna göre duygusal zekanın 

problemli cep telefonu kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur 

(R=.211, R2=.044, β=-.211, t=-3,661, p<.05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuca göre üniversite öğrencilerinden kadın öğrencilerin erkeklere 

göre daha fazla problemli cep telefonu kullanımları olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç dikkate 

alındığında, kadınların artık teknolojiyi kullanmaları, özellikle de interneti kullanmaları eskiye nispetle 

daha kolay olabilmektedir. Çünkü önceleri sanal ortamlara ulaşmak için internet kafelere gitmek 

gerekebilmekteydi. Şu anda artık internet kafelere eskisi kadar gerek duyulmamaktadır. Bu durum 

özellikle kadınlar açısından düşünüldüğünde kadınların cep telefonlarını kullanarak sadece internet 

değil birçok farklı özelliği de kullanarak erkeklere göre cep telefonlarını aşırı ve gereğinden fazla 

kullanmış olmaları kadınlarda daha fazla problemli cep telefonu kullanımına neden olmuş olabilir.   

Bu araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan duygusal zekayı, Petrides ve Furnham‟ın 

(2000a,2001’den aktaran Deniz, Özer ve Işık, 2013), “kişisel karakter özelliği” olarak ele 

almaktadırlar. Bu araştırmada kullanılan duygusal zeka ölçeği de bunu dikkate alınarak hazırlanmış bir 

ölçektir. Araştırmadan elde edilen sonuç dikkate alındığında, duygusal zekanın problemli cep 

telefonunu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Her ne kadar problemli cep 

telefonu kullanımının %4’lük varyansını açıklasa da duygusal zekanın problemli cep telefonu 
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kullanımını yordamıştır. Duygusal zeka ile problemli cep telefonu kullanımı arasındaki negatif yönlü 

ilişki dikkate alındığında üniversite öğrencilerinin kişisel karakter özelliği olarak ele alınan duygusal 

zekası düşük olduğunda cep telefonunun problemli kullanımı artmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak 

cep telefonunun problemli kullanımında bireylerin kontrol problemi yaşadıkları düşünülebilir. Daha 

sonra yapılacak çalışmalarda kadınların problemli cep telefonu kullanımları neden daha fazla olduğuna 

ilişkin araştırmalar yapılabilir. Ayrıca problemli cep telefonu kullanımı ile duygusal zeka farklı gelişim 

dönemlerindeki bireylerle çalışılabilir. 
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ÖZET 

Örgütsel sinizm, örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesi ve bireyin çalıştığı örgüte 
karşı olan negatif tutumu olarak tanımlanır (Dean ve diğ., 1998). Bu negatif tutum, örgütün bütününe karşı 
olabileceği gibi yalnızca bir bölümüne karşı da olabilir. Kişinin örgütün dürüstlüğüne karşı bu tür inançları, 
olumsuz duygusal tepkilerle birleştiğinde bireyde itibar sarsıcı ve kritik davranışlara yol açabilir (Abraham, 
2000). Dolayısıyla öğretmenlerde gözlenen örgütsel sinizmin araştırılması, hem bireysel hem de örgütsel açıdan 
doğacak her türlü olumsuz sonucun giderilmesi açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, resmi veya özel kurumda çalışma ve idari 
görev  yapma değişkenlerinin öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamadaki rollerini incelemektir. Araştırma 
grubunu Trabzon ilinde farklı kurum ve kademelerde görev yapan 500 (K=239, E=261) öğretmen 
oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Toplama Formu ve Örgütsel 
Sinizm Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutunda resmi ve özel 
kurumlarda çalışma (t= 2.55, p<.05, d= 0.28) ve idarecilik deneyimi olma durumuna dayalı (t= -2.21, p< .05, d= 
-.24)  anlamlı farklılıklar vardır. Ayrıca öğretmenlerdeki örgütsel sinizmin davranışsal alt boyunda eğitim 
düzeyine (t=-2.03, p < .05, d= -.22)  ve kıdeme (F(4,495)=  3.09, p<.05, ɳ2=.024) dayalı anlamlı farklılıklar 
olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin branşlarına(H=22.01, Sd=5, p<.01) ve çalıştıkları 
kademelere (H=18.20, Sd=3, p<.01) göre de örgütsel sinizm puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit 
edilmiştir. 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerde gözlenen örgütsel sinizm düzeyinin farklı 
değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular literatürde sinizm üzerinde yapılan 
önceki çalışmaların sonuçları ile benzerlikler göstermektedir.  

Anahtar Kelimler: Öğretmenlik, Sinizm, Örgütsel Sinizm,  

ABSTRACT 

Organizational cynicism is defined as having some opinion such as organization doesn't have integrity 
and honesty, and the negative attitude towards the organization (Dean et al., 1998). This negative attitude might 
be against only one department or the whole of the organization. Personal thoughts related to dishonesty of the 
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organizations, coupled with the negative emotional reactions can lead to traumatic and critical behavior in 
individuals (Abraham, 2000). Therefore, examining teachers' organizational cynicism is seen important to 
eliminate any negative consequences arising from the both individual and organizational. 

The purpose of this study was to examine the predictive roles, in the teachers' organizational cynicism, 
of some variables such as seniority, grade, education, industry, working public or private institutions and doing 
administrative task. The research group consisted of 500 teachers (F= 239, M= 261) working in different 
institutions and branches in Trabzon. Data of the study were collected with Information Form prepared by the 
researchers and Organizational Cynicism Scale. According to results of the study; there are significant 
differences in cognitive subscale of organizational cynicism in terms of working in official and  private 
institutions (t= 2.55, p <.05, d= 0.28) and the condition that the administration experience (t= -2.21, p <.05, d= -
.24). It also was observed the significant differences among organizational cynicism behaviors of the teachers 
based on the level of education (t = -2.03, p <.05, d = -.22) and seniority (F (4,495) = 3:09, p <.05, ɳ2 = .024). In 
addition, teachers' branch (H= 22:01, df = 5, p <.01) and the stage they are working (H= 18:20, df = 3, p <.01) 
have also been found to differ significantly in organizational cynicism scores of the teachers.  

The results obtained from this study demonstrated that levels of organizational cynicism observed in 
teachers is associated with different variables. The findings have similarities with the results of previous studies 
in the literature on cynicism. 

Key Words: Teachers, Cynicism, Organizational Cynicism 

 

GİRİŞ 

Sinizm, bir düşünce tarzı ve yaşam biçimi olarak Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır (Dean vd. 

1998). Sinizm M.Ö. 4. yüzyılda ilk sinik olan Sokrates’in izinden giden Antisthenes ve 

Sinope’liDiogenes tarafından ortaya atılan kökeni felsefi temellere dayanan bir akımdır (Özgener vd., 

2005). Çok geniş boyutlu bir kavram olmasından dolayı din, politik bilimler, yönetim, sosyoloji ve 

psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde de çalışma konusu olmuştur (Kalağan ve Güzeller, 

2010). Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre herkesi çıkarcı kabul eden 

kimseye “sinik” ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye sinizm denmektedir (Erdost vd., 2007).  

Sinizm insanların açığa vurulmamış amaçları hakkında kötümser bir bakış açısıyla ve hayal kırıklığına 

dayalı olarak olayları açıklama tutumu; kendi çıkarlarını korumak veya artırmak için başkasıyla sırf 

araç olarak ilgilenme ve işleri idare etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008).  

Bateman ve arkadaşları (1992) sinizmi, "otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz 

tutumlar", Anderson (1996) ise "bir kişi, grup, ideoloji, toplumsal gelenek veya kurumlara karşı 

negatif duygular ve güvensizlik" olarak tanımlamışlardır. Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, 

adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban edildiği yönündedir (Gül ve Ağıröz, 2011). 

Scharmer (2007) sinizmi, çalışanları kendi yaratıcılıklarından uzaklaştıran tüm duygusal eylemler 

olarak nitelendirmekte ve gelişmeyi engellediği için çalışanları etkisizleştirdiğini ileri sürmektedir. 

İşyerinde sinik tutuma sahip çalışanlar liderlerinin güdülerine güvenmezler ve işverenlerinin fırsat 

bulduklarında emeklerini sömüreceğine, örgütsel ödüllerin adil bir biçimde dağıtılmadığına ve 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

891 
 

organizasyon faaliyetlerinde açıklık, dürüstlük ve samimiyet olmadığına inanırlar (Anderson ve 

Bateman, 1997). Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde, sinizm kelimesinin karşılığı olarak “kinizm” 

kelimesi verilmektedir. Kinizm;  “insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, bütün 

gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisi” olarak 

açıklanmaktadır (Türkçe Sözlük, Ankara, 1988). 

Sinizm, bireysel ve örgütsel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda karşımıza 

örgütsel sinizm kavramı çıkmaktadır. Örgütsel sinizm araştırmaları 1980’li yılların sonunda 1990’lı 

yılların başında gelişmeye başlamıştır (James, 2005). Sinizme konu olan tutum ve eylemlerin yaygın 

olarak her örgütte görülmesi örgütsel sinizm kavramını gündeme getirmiştir (Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütsel sinizme ilişkin kullanılan tanımlardan en yaygın olanı Dean ve arkadaşları (1998) tarafından 

yapılmıştır. Bu tanıma göre; örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesi ve bireyin 

çalıştığı örgüte karşı olan negatif tutumu örgütsel sinizm olarak tanımlanır. Bu negatif tutum örgütün 

bütününe karşı olabileceği gibi yalnızca bir bölümüne karşı da olabilir (Naus, 2007). Dean ve 

arkadaşlarının (1998) yapmış oldukları bu tanım doğrultusunda örgütsel sinizm kavramının tutumsal 

bir olgu olduğu gözlenmektedir (Kalağan, 2009). Bateman ve arkadaşları (1992) örgütsel sinizmi, 

otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz tutumlar sergilenmesi olarak tanımlamışlardır. 

Abraham (2000) örgütsel sinizmi; bir örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç olarak 

tanımlamış ve bu inancın güçlü bir negatif duygusal tepkiyle birleştiğinde bireyde itibar sarsıcı ve 

kritik davranışlara yol açtığını ifade etmiştir. Wilkerson ve arkadaşları (2008), örgütsel sinizmi genel 

olarak, bir kişinin çalıştığı örgüte ve onun prosedürlerine, süreçlerine ve yönetimine karşı negatif 

tutumu olarak tanımlamıştır. 

Örgütsel sinizm kavramı örgüte ilişkin “olumsuz duygu”, “küçük düşürücü” ve “eleştirici” 

davranışta bulunma eğilimindeki inanç ve duyguları da kapsamaktadır. Örgütsel sinizm kavramında 

temel inanç; doğruluk, dürüstlük, adalet, samimiyet ve içtenlik ilkelerinden yoksun olmak ve örgüte 

karşı olumsuz bir bakış açısı kazanmaktır (Abraham, 2000). Dean ve arkadaşları (1998) örgütsel 

sinizmi, çok sayıda çalışanın, çalıştıkları örgüte karşı geliştirdikleri ve artan bir şekilde görünür hale 

gelen aşırı olumsuz tutumlarını kapsamlı bir şekilde sorgulayarak ele almışlardır. Bir diğer tanıma 

göre örgütsel sinizm, “bireylerin örgütlerinin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve dürüstlük, 

samimiyet ve hakkaniyet gibi ilkelerin örgütsel çıkarlar lehine feda edildiği yönündeki inançlar” dır 

(Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütlerde gözlenen sinik davranışların kişilik özelliklerinden mi yoksa deneyimler sonucu 

ortaya çıkan bir tutumdan mı kaynaklandığı önemli bir araştırma konusudur. Antik Yunan filozofları 

ve sinizm kavramını ilk kavramsallaştıran araştırmacılar, sinizmi bir kişilik özelliği olarak ele 

almaktalar. Bazı yazarlar ise sinizmin kişinin deneyimleri sonucu ortaya çıkan bir yargı durumu (Cole 

vd., 2006) ve bir kişilik özelliğinden çok öğrenilmiş bir tavır alma durumu (Wanous vd., 2000) olarak 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

892 
 

ifade etmektedirler. Johnson ve O’Leary-Kelly (2003), örgütsel sinizmin örgütteki negatif insanların 

tutumları şeklinde değerlendirilemeyeceğini, bu tutumun kişilerin çalışma ortamlarında şekillendiği 

belirmiştir.  

Örgütle ilgili samimiyetsiz veya adaletsiz davranış deneyimleri, sahtekârlık veya 

samimiyetsizlik gibi nedenlerle gelişen olumsuz inançlar, örgütsel sinizmin başlıca kaynaklarını 

oluşturmaktadır (Naus, 2007). Literatürde örgütsel sinizme yol açan farklı değişkenlerden 

bahsedilmektedir. Örneğin Anderson ve Bateman (1997) örgütsel sinizme yol açan bilişsel, duygusal 

ve örgütsel faktörlere vurgu yapmışlardır. Bunlar arasında, psikolojik sözleşme ihlalleri, gücün 

dengesiz dağılımı, adaletsizlik, klasik iş yöntemleri, çok uzun çalışma süreleri, mobbing, kötü 

yönetim, etkin olmayan liderlik, örgütsel küçülme, yeniden yapılanma, yöneticilerin işten çıkarılması, 

yüksek yönetici ücretleri, ani ve acımasız şekilde yapılan işten çıkarmalar, düşük örgütsel performans 

ve örgütsel değişim gibi nedenler sayılabilir. 

Örgütsel sinizmin sabit bir kişisel özelliğinden çok öğrenilmiş bir tutum, inanç ve davranış 

olduğu yönünde fikir birliği mevcuttur (Dean vd., 1998; Wilkerson vd., 2008). Dean ve diğerleri 

(1998) örgütsel sinizmi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutta ele almışlardır. 

Bunlar; 1) Örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç,  2) Örgüte yönelik olan negatif bir 

duygu, 3) Negatif inanç ve duygularla tutarlı olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel davranma 

eğilimidir (Kalağan ve Güzeller, 2010). 

Örgütsel sinizmin ilk boyutu, örgütün dürüstlüğe ihtiyaç duyduğu inancına dayanır. Örgütün 

dürüstlükten ve bütünlükten yoksun olduğu durumlarda sinizm öfke, hor görme ve kınama gibi 

olumsuz duygularla ortaya çıkar. Örgütsel sinikler, adalet, dürüstlük ve samimiyet gibi ilkelerde 

gözlenen eksikliğin örgütteki uygulamalarla açığa çıktığına inanmaktadırlar. Bu kişiler, çıkarcılık 

adına örgütlerinde prensiplerin sık sık feda edildiğine ve vicdansız davranışların ortaya çıktığına 

inanırlar. Bu nedenle örgütleri tarafından ihanete uğradıklarını düşünürler (Kutanis ve Dikili, 2010). 

Örgütsel yönetim seçimlerinin kendi ilgilerine bağlı olduğunu düşünen bireyler aynı zamanda 

insanların uyumsuz ve güvenilmez davrandığına  inanırlar. Sinikler çoğunlukla davranışların arkasında 

gizlenmiş güdülerin olduğunu düşünürler. Samimiyetten çok aldatılmayla karşılaşacaklarını 

değerlendiren (Dean vd., 1998) sinikler örgüt içerisinde alınan kararlarda kişisel çıkarların ön plana 

çıktığı savunulurlar (Güzel, Perçin ve Tükeltürk, 2010). 

Duyuşsal boyut örgüt hakkında oluşan güçlü olumsuz duyguları içermektedir. Örgütsel 

sinizmin duygusal boyutu, saygısızlık, öfke, sıkıntı ve utanç duymak gibi kuvvetli duygusal tepkileri 

içerir (Abraham, 2000). Bu, örgütsel sinizmin bir düşünce olduğu kadar bir his olduğu anlamına da 

gelir. Örgütsel sinizm düzeyleri yüksek olan bireylerin örgütlerini düşündükleri zaman sıkıntı, tiksinti 

ve utanç gibi duygular hissedebilecekleri belirtilmektedir (Kutanis ve Dikili, 2010). Bu boyutta 
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saygısızlık, karşısındakini küçük görme, öfke ve kızgınlık hissetme, diğerlerinden nefret etme, kendini 

beğenmişlik, ahlaki bozulma, hayal kırıklığına uğrama ve güvensizlik gibi duygular yer almaktadır 

(Kalağan, 2009). Izard (1997) siniksel davranışların temel duygusal kimlikten oluştuğunu ileri 

sürmektedir. Bunlar; ilgi-heyecan, haz-keyif, şaşkınlık-irkilme, sıkıntı-ızdırap, öfke-hiddet, nefret-

tiksinti, küçük görme-aşağılama, korku-dehşet, utanç-küçük düşme şeklide sıralanabilir. Yani örgütsel 

sinikler, kendilerini küçümsenmiş hissedebilir ve örgütlerine karşı öfkelenebilirler. Onlar aynı 

zamanda kurumlarını düşündükleri zaman üzüntü, nefret ve utanç hissedebilirler. 

Örgütsel sinizmin son boyutu olumsuza eğilim ve alçaltıcı davranışlardır. Bu eğilimler örgütte 

dürüstlük ve samimiyet eksikliğine dönük eleştiriler şeklinde olabilmektedir.  Bu boyut güçlü 

eleştirileri, karamsar tahminleri, alaycı mizah gibi unsurları ve örgütle ilgili hor görmeleri ve eleştirel 

ifadeleri de içermektedir (Kutanis ve Dikili, 2010). Bu boyutta, çalışanlar örgütüyle ilgili konuşurken 

şikâyet etme, dalga geçme ve eleştirilerde bulunma gibi davranışlar sergileyebilirler. Örgütlerde sinik 

davranışların sözlü olmayan davranışlarla da gösterilmesi mümkündür. Bu davranışlarsa, sinikler 

tarafından uzun süredir bilinen sırıtma, alaycı gülümseme ve dudak bükme şeklinde görülebilir (Dean 

vd., 1998). Örgütsel sinikler aynı zamanda örgütteki eylemin gelecekteki durumları hakkında 

kötümser tahminler yapma eğilimine sahiptirler. Örneğin, çalışanlar kalite girişiminin pahalıya mal 

olacağından, bu işe başlar başlamaz vazgeçileceği gibi bir tahminde bulunabilirler.   

Örgütsel sinizm, örgütlerin etkililik ve verimliliğini azaltan, önemli maddi ve manevi 

kayıplara yol açabilen davranışları içeren kavramdır. Bu bağlamda örgütsel sinizmin geniş bir alana 

yayılan sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örgüte bağlılığın ve işgücü devrinin azalması, örgütsel 

küçülmelerin, işten ayrılma ve çıkarılma oranlarının artması, örgütsel performansın düşmesi ve iş 

doyumsuzluğu bu sonuçlardandır (Abraham, 2000; James, 2005; Naus, 2007;  Kalağan, 2009). 

Yapılan bazı araştırmalar, çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça iş doyumlarının azaldığını 

göstermiştir (Abraham, 2000; David, 2002;  Eaton, 2000; James, 2005; Johnson ve O’Leary-Kelly, 

2003;  Wanous vd., 2000).  

Türkiye’de örgütsel sinizm ile ilgili araştırmalar özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından 

itibaren artış göstermiştir. Yapılan ilk araştırmalar genelde örgütsel sinizme ilişkin ölçek uyarlama 

çalışmaları şeklinde yapılmıştır (Erdost ve ark., 2007; Güzeller ve Kalağan, 2008; Sağır ve Oğuz, 

2012; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Eğitim örgütlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin ve bazı diğer 

örgüt çalışanlarının, örgütsel sinizm konusu hakkındaki görüşleri üzerine yapılmış sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır (Altınöz, Çöp ve Sığındı, 2011; Helvacı, 2010; Helvacı ve Çetin, 2012; 

Kalağan ve Güzeller, 2010; Kılıç, 2013; Kutaniş ve Dikili, 2010; Külekçi ve Özkan, 2011). 

Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, örgütsel sinizmin; örgütsel sessizlik, 

örgütsel bağlılık, mobbing, iş performansı gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek çalışıldığı görülmüştür 

(Çakıcı ve Doğan, 2014; Gül ve Ağıröz, 2011; Nartgün ve Kartal, 2013). Uluslararası alan yazın 
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incelendiğinde, sinizm konusunda yapılan çalışmaların genelde eğitim alanı dışında olduğu 

görülmektedir (Abraham, 2000; Brandes ve ark., 1999; Bommer ve ark., 2005; Brown ve Cregan, 

2008; Delken, 2004; Eaton, 2000; FitzGerald, 2002).  

Bu çalışmanın temel amacı, kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, resmi veya özel kurumda 

çalışma ve idari görev yapma değişkenlerinin öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamadaki rollerini 

incelemektir. Alan yazın incelendiğinde eğitim örgütlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin, 

örgütsel sinizm düzeyleri üzerine yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmakta (Efilti, Gönen ve Öztürk, 

2008; Kalağan ve Güzeller, 2010; Yetim ve Ceylan, 2011) ve bu doğrultuda bu çalışma alan yazına 

önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel yaklaşıma dayalı nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Nedensel 

karşılaştırma bir davranış kalıbının olası nedenlerini bu kalıba sahip olan ve olmayanları karşılaştırıp 

bulmayı amaçlar (Borg ve Gall, 1989). Karşılaştırma yoluyla ilişki belirlemede en az iki değişken 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan bağımsız değişkene göre gruplar oluşturulur ve bağımlı değişkene 

göre aralarında bir farklılaşma olup olmadığına bakılır (Karasar, 2008). 

Araştırmanın örneklemi, 2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar ve 

Akçaabat ilçelerindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 500 

(Kadın=239, Erkek=261)  öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılara ilişkin bazı tanımlayıcı bilgiler 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler 

Faktör Değişken (f) (%) 

Cinsiyet 
Kadın 239 47.8 
Erkek 261 52.2 

Medeni Durum 
Evli 376 75.2 
Bekar 124 25.0 

Branş 

Okul Öncesi 22 4.4 
Sınıf 33 6.6 
Kültür Dersleri 324 64.8 
Sanat Dersleri 47 9.4 
Meslek Dersleri 41 8.2 
Rehber Öğretmen 33 6.6 

Okul Türü 
Resmi 385 77.0 
Özel 115 23.0 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 89 17.8 
6-10 yıl 106 21.2 
11-15 yıl 116 23.2 
16-20 yıl 86 17.2 
20 yıl ve üstü 103 20.6 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 409 82.0 
Lisansüstü 91 18.2 
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Kurum Türü 

Anadolu  88 18.0 
Fen  28 6.0 
Sosyal Bilimler 13 3.0 
Güzel Sanatlar 25 5.0 
Meslek  66 13.2 
Orta Okul 95 19.0 
İlk Okul 35 7.0 
Anaokulu 17 3.4 
Anadolu Öğretmen 18 4.0 
Dersane-Kolej 115 23.0 

Kademe 

Okul Öncesi 22 4.4 
İlkokul 41 8.2 
Ortaokul 124 25.0 
Lise 313 63.0 

İdari Görev 
Yapmayan 476 95.2 
Yapan 24 5.0 

Sosyo-ekonomik Düzey 

Çok Düşük 12 2.4 
Düşük 68 14.0 
Orta 391 78.2 
Yüksek 27 5.4 
Çok Yüksek 2 .4 

Sendika Üyeliği 
Evet 315 63.0 
Hayır 185 37.0 

  En Düş.-En Yük. Ort (SS) 
Yaş  22-64 37.29 (8.71)  
 

Kişisel Bilgi Formu; araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı demografik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Bu formda; cinsiyet,  

yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, hizmet yılı, görev yapılan okul türü ve kademe, branş, aylık gelir, 

idari görev yapma ve sendika üyesi olma durumu ile ilgili 12 tane kapalı uçlu soru bulunmaktadır. 

Örgütsel Sinizm Ölçeği; Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan 

13 maddelik ölçek Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve Karacaoğlu ve İnce (2012) 

tarafından tekrar geçerlik ve güvenirliği yapılan ve uyarlanan üç boyutlu bir ölçektir. Karacaoğlu ve 

İnce (2012) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında örgütsel sinizm ölçeğinin güvenilirliği 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları yardımıyla incelenmiştir. 

Cronbach alfa katsayısı ölçeğin tümü için .91‟dir. Alt boyutlardan duygusal boyut için .94, bilişsel 

boyut için .87 ve davranışsal boyut için ise .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bilişsel boyut için madde-

toplam puan korelasyonlarının .64 ile .78 aralığında, duygusal boyut için .77 ile .90 aralığında ve 

davranışsal boyut için ise .60 ile .69 aralığında değiştiği görülmektedir. Örgütsel sinizm ölçeğinin 

faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte “Tamamen Katılıyorum” 

(5), “Katılıyorum” (4), “Kısmen Katılıyorum” (3), “Katılmıyorum” (2), “Hiç Katılmıyorum” (1) 

şeklinde sıralanan beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 65 ve en düşük puan 13’tür. 
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BULGULAR 

Örgütsel sinizm ve alt faktörlerine ait puanların normal dağılıma uygun olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda çarpıklık ve basıklık kat sayılarının uygun değerler 

arasında olduğu görülmüştür ve sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir. Ayrıca değişkenlere ait diğer 

tanımlayıcı bulgularda tabloda görüldüğü gibidir.  

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerle İlgili Tanımlayıcı Bulgular  

Değişken En Düşük En Yüksek Ort. SS Çarpıklık 
(Skewness) 

Basıklık 
(Kurtosis) 

ÖSTOP 13.00 61.00 31.55 8.66 .66 .93 
Bilişsel 
Duyuşsal 
Davranışsal 

81.00 148.00 121.40 10.96 .39 .16 
45.00 157.00 109.21 18.85 1.01 1.05 
22.00 64.00 37.29 8.71 .50 .31 

ÖSTOP=Örgütsel Sinizm Toplam Puanı 

Özel ve Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları 

Arasındaki Farklılıklar 

Özel ve resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki 

farklılıkları belirlemek üzere bağımsız t testi yapılmıştır. Analiz sonucunda örgütsel sinizmin bilişsel 

alt faktöründe öğretmenlerin çalıştıkları kurum türüne göre anlamlı farklılık saptanmıştır (t= 2.55, 

p<.05, d= 0.28). Resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin bilişsel boyuttaki puanlarının özel 

kurumlarda çalışan öğretmenlerden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3’te de 

görüldüğü gibi diğer alt faktörlerde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.  

Tablo 3. Okul Türüne Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Değişkenler Okul türü N Ort Ss t p Cohen’s d 
ÖSTOP Resmi 385 31.68 8.23 

.53 .600 .06 
Özel 115 31.14 9.99 

Bilişsel Resmi 385 13.61 3.88 
2.55 .012 .28 

Özel 115 12.47 4.33 
Duyuşsal Resmi 385 7.69 3.39 

-1.29 .199 -.14 
Özel 115 8.20 3.78 

Davranışsal Resmi 385 10.37 3.18 
-.29 .769 -.03 

Özel 115 10.46 3.40 
ÖSTOP: Örgütsel Sinizm Toplam Puanı 

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanlarında Eğitim Düzeyine Göre Farklılıklar 

Tablo 4’te öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının eğitim düzeylerine dayalı farklılıklarının 

incelendiği t testi sonuçları sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre örgütsel sinizmin davranışsal alt 

boyutunda öğretmenlerin eğitim düzeylerine dayalı anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (t=-2.03, p < 

.05, d= -.22). Lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan öğretmenlerin davranışsal boyuttaki puanlarının 
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(Ort=11.01±3.70) lisans düzeyindekilerin puanlarından (Ort= 10.25±3.10) anlamlı düzeyde yüksek 

olması bu farkın kaynağıdır. 

Tablo 4. Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Değişkenler Eğitim Düzeyi N Ort Ss t p Cohen’s d 
ÖSTOP Lisans 409 31.34 8.27 

-1.15 .252 -0.12 
Lisansüstü 91 32.50 10.23 

Bilişsel Lisans 409 13.31 3.88 
-.47 .638 -0.05 

Lisansüstü 91 13.55 4.56 
Duyuşsal Lisans 409 7.78 3.40 

-.37 .708 -0.04 
Lisansüstü 91 7.93 3.84 

Davranışsal Lisans 409 10.25 3.10 
-2.03 .043 -. 22 

Lisansüstü 91 11.01 3.70 
 

Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin beş kategoride değerlendirilen kıdemlerine bağlı olarak 

örgütsel sinizm puanlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sinizm ölçeğinin davranışsal alt 

boyutu puanlarında kıdeme dayalı anlamlı fark olduğu görülmüştür (F(4,495)= 3.09, p<.05, ɳ2=.024). Bu 

fark, kıdem yılı 1 ile 5 arasında olan öğretmenlerin davranışsal alt boyutundan aldıkları puanların 

(Ort=11.15±3.65) kıdem yılı 16-20 olan öğretmenlerinkinden (Ort=9.59±2.87) anlamlı düzeyde 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 5’te görüldüğü gibi diğer alt boyutlarda anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklar 

Kaynak Faktör KT Sd KO F p ɳ2 

ÖSTOP 
Gruplar Arası 296.50 4 74.13 

.99 .414 .008 Grup İçi 37140.51 495 75.03 
Toplam 37437.01 499  

Bilişssel 
Gruplar Arası 31.33 4 7.83 

.49 .747 .004 Grup İçi 7989.50 495 16.14 
Toplam 8020.83 499  

Duyuşsal 
Gruplar Arası 97.60 4 24.40 

2.03 .090 .016 Grup İçi 5963.35 495 12.05 
Toplam 6060.95 499  

Davranışsal 
Gruplar Arası 126.68 4 31.67 

3.09 .016 .024 Grup İçi 5070.49 495 10.24 
Toplam 5197.17 499  

KT= Kareler Toplamı  Sd= Serbestlik Derecesi  KO= Kareler Ortalaması 

Farklı Kademelerde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 
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Öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının çalıştıkları okulların kademelerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı test etmek üzere yapılan Kruskal Wallis analizinde farklı kademelerde görev yapan 

öğretmenlerin ÖSTOP puanları arasında anlamlı fark gözlenmiştir (H=18.20, Sd=3, p<.01). 

Bilişsel(H=27.74, Sd=3, p<.01)  ve duyuşsal(H=17.15, Sd=3, p<.01) alt faktörlerde de anlamlı 

farklılık olduğu görülmüştür. 

Tablo 6. Kademelere Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 
Kademe N 

Ortalama Sıra 
Farkı 

H Sd P Fark 

 
 
 ÖSTOP 
 
 

Okul öncesia 22 152.48 

18.20 3 .000 

 
 
a<c,d İlkokulb 41 196.04 

Ortaokulc 124 257.06 

Lised 313 261.92 

Toplam 500 
 

 
Bilişsel 
 
 

Okul öncesia 22 116.07 

27.74 3 .000 

 
 
a<b,c,d İlkokulb 41 201.66 

Ortaokulc 124 250.28 

Lised 313 266.43 

Toplam 500 
 

 
Duyuşsal 
 
 

Okul öncesia 22 162.05 

 
17.15 

 
3 

 
.001 

 
a<c,d 
 İlkokulb 41 200.70 

Ortaokulc 124 246.54 

Lised 313 264.81 

Toplam 500 
 

 
 
 Davranışsal 
 
 

Okul öncesia 22 239.36 

4.56 3 .207 

 

İlkokulb 41 227.21 

Ortaokulc 124 272.78 

Lised 313 245.51 

Toplam 500 
 

 

Öğretmenleri Branşlarına Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 Öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

test etmek üzere yapılan Kruskal Wallis analizinde farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin 

ÖSTOP puanları arasında anlamlı fark gözlenmiştir (H=22.01, Sd=5, p<.01). Aynı zamanda bilişsel 

(H=34.29, Sd=5, p<.01) ve duyuşsal (H=20.76, Sd=5, p<.01) alt faktörlerde de branşlara göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmüştür. 
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Tablo 7. Branşlara Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki Farklılıklar 

 
Branş N 

Ortalama Sıra 
Farkı 

H Sd p Fark 

 
 
ÖSTOP 
 
 

Okul öncesia 22 153.18     
 
 
a<c,d,e,f 
b<e 

Sınıfb 33 195.70    

Kültürc 324 256.36    

Sanatd 47 236.17 22.01 5 .001 

Mesleke 41 305.44    

Rehberf 33 264.76    

Toplam 500     

 
Bilişsel 
 
 

Okul öncesia 22 116.52     
 
 
a<b,c,d,e,f 
b<e 
c<e 

Sınıfb 33 206.82    

Kültürc 324 251.98    

Sanatd 47 267.56 34.29 5 .000 

Mesleke 41 326.70    

Rehberf 33 250.03    

Toplam 500     

 
Duyuşsal 
 
 

Okul öncesia 22 162.05     
 
 
a<c,d,e,f 
b<e 

Sınıfb 33 188.56    

Kültürc 324 254.73    

Sanatd 47 246.65 20.76 5 .001 

Mesleke 41 289.82    

Rehberf 33 286.47    

Toplam 500     

 
 
Davranışsal 
 
 

Okul öncesia 22 242.02     

Sınıfb 33 245.21    

Kültürc 324 260.91    

Sanatd 47 193.74 9.28 5 .099 

Mesleke 41 242.49    

Rehberf 33 250.06    

Toplam 500     

 

İdari Görev Yapan ve Yapmayan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 

Öğretmenlerin idari görev yapma durumlarına göre örgütsel sinizm puanlarındaki farklılıklara 

ait bağımsız t testi sonuçları Tablo 8’de özetlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, idarecilik deneyimi 

olan ve olmayan öğretmenlerin örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutundan aldıkları puanlarda anlamlı 

fark vardır (t= -2.21, p< .05, d= -.24). Bu fark, idarecilik deneyimi olmayan öğretmenlerin bilişsel 

boyuttan aldıkları puanlarının (Ort=13.54±4.01) idarecilik deneyimi olanlarınkinden (Ort=12.56±3.91) 

anlamlı düzeyde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel sinizmin diğer alt 
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boyutlarından aldıkları puanlar arasında idarecilik deneyimine sahip olup olmama durumuna dayalı 

anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Tablo 8. İdari Görev Yapma Değişkenine Göre Örgütsel Sinizm Puanları Arasındaki 

Farklılıklar 

Değişkenler İdari Görev N Ort Ss t p Cohen’s d 

ÖSTOP 
İdarecilik deneyimi olan 100 30.19 8.61 

-1.76 .079 -.19 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 31.89 8.64 

Bilişsel 
İdarecilik deneyimi olan 100 12.56 3.91 

-2.21 .027 -.24 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 13.54 4.01 

Duyuşsal 
İdarecilik deneyimi olan 100 7.51 3.36 

-.96 .336 -.10 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 7.88 3.51 

Davranışsal 
İdarecilik deneyimi olan 100 10.12 2.97 

-.94 .347 -.10 İdarecilik deneyimi 
olmayan 

400 10.46 3.28 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada öğretmenlerin sinizm düzeylerinin; kıdem, kademe, eğitim düzeyi, branş, 

resmi veya özel kurumda çalışma ve idari görev yapma değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. 

Eğitim düzeyi açısından incelendiğinde lisans ve lisansüstü mezunlarının örgütsel sinizm 

puanları arasında davranışsal alt boyutta anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Lisansüstü mezunlarının 

davranışsal boyutta lisans mezunlarına göre daha yüksek örgütsel sinizme sahip oldukları görülmüştür. 

Literatüre bakıldığında bu bulguyu destekleyen araştırmalara rastlanmaktadır (Fero, 2005; Kalağan ve 

Güzeller, 2010; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Bunun yanında öğretmenlerdeki örgütsel sinizm düzeyinin 

branşa göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşan çalışmalarda bulunmaktadır (Helvacı ve Çetin, 2012) 

Genel olarak alan yazında eğitim düzeyi ile örgütsel sinizm arasında pozitif bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu durum eğitim düzeyi yükseldikçe kişilerin mesleki anlamda daha yetkin hale 

gelmeleri sonucunda içinde bulundukları şartlardan rahatsız olmalarından kaynaklanabilir. Aynı 

zamanda eğitim düzeyinin yükselmesi kişinin özgüveninde artış olmasını sağlayarak sahip olduğu 

olumsuz duygu ve düşüncelerin davranışa dönüştürülmesini kolaylaştırıyor olabilir.  

Kıdem değişkeni dikkate alındığında öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının sadece 

davranışsal alt boyutta anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Bu fark, kıdem yılı 1 ile 5 arasında 

olan öğretmenlerin davranışsal alt boyutundan aldıkları puanların, kıdem yılı 16-20 olan 

öğretmenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Literatüre bakıldığında 

bu bulguyu destekleyen çalışmalar olduğu görülmektedir (James, 2005; Naus, 2007; 
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O’ConnelHolzman ve Armandi, 1986).Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin kıdemleri azaldıkça 

örgütsel sinizm düzeylerinde artış olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerin yüksek beklentiye sahip ve daha idealist olmaları sonucunda karşılaştıkları mevcut 

durumdan duydukları rahatsızlık olabilir. Umduğunu bulamayan çalışanın davranışsal olarak 

huzursuzluğunu yansıtması muhtemeldir. Literatürde öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinde 

kıdeme bağlı olarak bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar da yer almaktadır (Nartgün ve 

Kartal, 2013; Yetim ve Ceylan, 2011). 

Öğretmenlerin kademelerine göre örgütsel sinizm puanları incelendiğinde okul öncesinde 

çalışan öğretmenlerin hem toplam örgütsel sinizm puanlarında hem de bilişsel ve duyuşsal alt 

faktörlerine ait puanlarda diğer kademelerde çalışan öğretmenlerden daha düşük örgütsel sinizme 

sahip oldukları görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim uygulamalarının, çalıştıkları ortamın, 

ve grubun bu farkın kaynağı olduğu düşünülebilir. Fiziki olarak ev ortamına benzeyen bir ortamda 

çalışmak kişileri daha iyi hissettirebilir. Çalıştıkları öğrenci grubunun sevgilerini en açık haliyle dile 

getiren ve öğretmenlerine koşulsuz bağlılık gösteren bir grup olduğu düşünüldüğünde pozitif duygu ve 

düşüncenin var olması olasıdır. 

Özel veya resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizmin alt boyutu olan bilişsel 

puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu bulgu, okul türünün genel iş doyumu ile bir ilişkisi 

olmadığını ancak bilişsel açıdan resmi kurumlarda çalışanların, özel kurumlarda çalışanlara göre daha 

yüksek örgütsel sinizme sahip olduklarını göstermektedir. Bunun sebebi olarak resmi kurumların 

fiziksel koşullar açısından yetersizliği, çalışan motivasyonu sağlanmasındaki eksiklik gösterilebilir. 

Branşlara göre öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki farklılık incelendiğinde 

yine okul öncesi öğretmenlerinin diğer branşlardaki öğretmenlerden hem toplam örgütsel sinizm 

puanlarında hem de bilişsel ve duyuşsal alt faktörlere ait puanlarda daha düşük örgütsel sinizme sahip 

oldukları görülmüştür. Kalağan ve Güzeller (2008) araştırmalarında branşları fen bilimleri ve sosyal 

bilimler olarak iki grupta ele almışlardır. Branşı fen bilimleri olan öğretmenlerin örgütsel sinizm 

düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Yetim ve Ceylan (2011) araştırmalarında sınıf 

öğretmenlerinin uygulamalı ders öğretmenlerine göre örgütsel sinizm düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Bunun sebebi olarak da sınıf öğretmenlerinin uzun süre boyunca aynı 

öğrenci ve veli gruplarıyla benzer sorunlar ile hayal kırıklıkları yaşamalarını göstermiştir. Helvacı ve 

Çetin (2012) ise, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin branşa göre değişmediğini tespit 

etmişlerdir. İdari görev deneyimi olan öğretmenlerin örgütsel sinizm puanlarının bilişsel alt 

boyutunda, idari görev deneyimi olmayan öğretmenlere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İdari 

görev deneyimi olan öğretmenlerin idari işleyişle alakalı edindikleri bilgiler ışığında beklenti 

düzeylerini belirlemeleri bu farkın kaynağı olabilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerdeki örgütsel sinizmi açıklamaya dönük olan bu çalışmada eğitim düzeyi, 

çalışılan kurum türü ve kademe, kıdem, idari görev deneyimine sahip olma gibi değişkenlerin etkili 

olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri 

örneklemin sadece Trabzon ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmasıdır. Örgütsel 

sinizmin daha geniş örneklemlerle ve farklı kültürel bağlamlarda ele alan çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Bu çalışma kesitsel tarama niteliğinde yapılmıştır. Örgütsel sinizmin neden ve 

sonuçları daha derinlemesine incelenebilmesi için boylamsal veya nitel çalışmaların planlanması 

önerilmektedir. Bu çalışma bütün branşlar, okul türleri ve kademeler üzerinde yapılmıştır. Bu 

değişkenleri içerecek şekilde tek bir branş, okul türü ya da kademe dikkate alınarak planlanacak 

çalışmaların daha kapsamlı bulgular ortaya koyacağı düşünülmektedir. Örgütsel sinizm ölçeği 

içerisinde okul yöneticilerine yönelik olumsuz düşünceleri ortaya koyan maddeler yer almaktadır. 

Öğretmenler ölçeklerin yöneticiler tarafından gözden geçirilebileceği endişesinden dolayı 

cevaplamada çekimser kalabilmektedirler. Bu nedenle ölçeklerin kurum idarecileri aracılığıyla değil 

bizzat uygulayıcı tarafından araştırmacı önerilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları düzeylerini arttıran 

veya azaltan etmenlerin neler olduğunu bulmaya yönelik yapılmış çalışmalar incelenebilir. Bu 

çalışmaların sonuçları göz önünde bulundurularak öğretmenlerin örgütsel sinizm yaşantılarını 

azaltacak girişimlerde bulunulabilir. Yine bakanlık tarafından okul yöneticileri ve çalışanlarına yönelik 

iletişim, öfke kontrolü, çatışma çözme gibi konularda hizmet içi eğitimler verilebilir hatta bu eğitimler 

zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir. Bu çalışma sonuçlarına göre, öğretmenleri çalışmaya teşvik 

edici okul ortamı sağlanmasında örgütsel sinizmi önleyici ve azaltıcı uygulamalara ağırlık 

verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖZNEL İYİ OLUŞLARI İLE OLUMLU GELECEK BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND 

POSITIVES FUTURE EXPECTATION IN PEDAGOGICAL CERTIFICATE PROGRAM 

TRAINING OF STUDENTS 
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Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR, KIRŞEHİR 
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ÖZET 

Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile 
olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ilişkisel tarama 
modelinde yürütülmüştür. Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi sertifika 
programına devam eden farklı demografik özelliklerde toplam 261 öğrenci katılmıştır. Veriler Yaşam Doyumu 
Ölçeği, Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği ile toplanmıştır.  Verilerin analizinde 
basit doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, olumlu gelecek beklentisine sahip olan 
öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur. Olumlu gelecek beklentisinin öğrencilerin öznel 
iyi oluşunu %25 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, öznel iyi oluş, olumlu gelecek beklentisi. 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to investigate the relationship between pedagogical certificate program training 
in subjective well-being of the students with positive future expectations. This study was carried out in the 
relational model. Ahi Evran University continue to work in pedagogical and certificate training program that is a 
total of 261 students. The data were gathered through “Life Satisfaction Scale”, “Positive-Negative Emotion 
Scale" and the Pozitive Future Expectation Scale. In simple linear regression of analysis of the data method was 
also used. In this study, it was found that levels of subjective well-being of the students who have positive future 
prospects was higher, subjective well-being of the students have reached the conclusion that the positive future 
prospects announced to be 25%. 

Keywords: Pedagogical formation training, subjective well-being, positive future expectation. 
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GİRİŞ 

Mutluluk, tüm dünyada birçok insan tarafından iyi bir yaşamın ölçütü olarak kabul edilen, 

oldukça önemli bir yaşam idealidir (Türkdoğan ve Duru 2012). İnsanı gerçek anlamda neyin mutlu 

ettiğiyle ilgili sorgulamalar antik çağlardan günümüze kadar devam etmektedir (Schmuck ve Sheldon, 

2001). Bu sorgulamalara felsefe ve din başta olmak üzere pek çok alanda cevap verilmeye çalışılmıştır 

(İlhan ve Özbay, 2010).  

Psikoloji alanında mutluluğun ifadesi olarak iyi oluşla ilgili araştırmalara bakıldığında “öznel 

iyi oluş” (Diener, 1984) kavramının yanı sıra psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu, yaşam kalitesi, iyilik 

hali ve olumlu duygulanım gibi çeşitli kavramlarla ele alındığı da görülmektedir. Bu çalışmada ise 

mutluluk ve öğrencilerinin mutluluklarına ilişkin değerlendirmeleri “öznel iyi oluş” kavramıyla ele 

alınmıştır.  

Öznel iyi oluş, bireyin yaşamından ne düzeyde doyum aldığı, olumlu ve olumsuz duyguları ne 

düzeyde yaşadığına yönelik yaptığı değerlendirmedir (Diener, 1984). Öznel iyi olma, bilişsel ve 

duygusal olmak üzere iki bileşene sahiptir. Bilişsel bileşen bireyin yaşam doyumu (Michalos, 1980; 

Cranach vd. 1980), duygusal bileşenler ise olumlu duygu ve olumsuz duygudan oluşmaktadır 

(Bradburn, 1969). Bu değerlendirmeler hala geçerliliğinin korumaktadır (Diener, 1984).   

Headey, Holmström ve Wearin (1984)’a göre ise öznel iyi olmanın iki boyutu vardır. Bunlar 

“iyi olmak-well-being” ve kötü olmak-ill-being”dır. İyi olmak, bireyi sosyal bir çevrenin içinde aktif 

kılan dışadönük ve iyimserlik gibi kişilik özelliklerinin bir yansıması iken; kötü olmak ise, kötüye 

giden sosyo-ekonomik faktörler, sağlık sorunları ve kişilik özeliklerinde değersizlik duygusu gibi 

özellilkerin yansımasıdır (Grob vd., 1991).  

Literatürde öznel iyi oluşu açıklamaya çalışan pek çok kuramın olduğu görülmektedir. Bu 

kuramlar; erek kuramı, haz-acı kuramı, etkinlik kuramı, tavandan-tabana (top-down) ve tabandan-

tavana (bottom-up) kuramı, bağ ilişkilendirici kuram ve yargı kuramı olarak sayılabilir (Diener, 1984; 

Diener vd., 1999; Tuzgöl Dost, 2005). Bir kuramı bir diğerinden ayıran en önemli noktanın, bireyin 

mutlu ve mutsuz yaşantılarını değerlendirme biçimi ve bu yaşantıları etkileyen unsurlardaki 

farklılıklar olduğu söylenebilir. Ayrıca kuramlarda öznel iyi oluş düzeyinin, bireylerin mutluluklarının 

mutsuzluklarından fazla olması yönünde görüş bildirdiği görülmektedir.  

Mutlu olmak, memnun olmak ya da iyi olmak insan için gerekli ve gerekli olduğu kadar 

önemli olmasına karşın, öznel iyi oluş, mutluluk ve memnuniyet genellikle psikolojide çok az sayıda 

araştırmaların yapıldığı bir konu olmuştur (Grob vd., 1991). Mutluluğun bilimsel bir düzlemde ele 

alınışının, pozitif psikoloji akımı kapsamında kendini öznel iyi oluş kavramında ifade ettiği 

görülmektedir (Ryan ve Deci, 2001). 
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Özellikle üniversite gençliğinin, tüm dünyada mutluluğu yaşamlarında oldukça önemli bir 

değer olarak kabul ettikleri görülmektedir (Diener vd., 1995). Üniversite yaşamı içerisinde barındırdığı 

özellikler nedeniyle zorlu ve önemli bir yaşam dönemi olarak değerlendirilebilir. Üniversite yaşamının 

öğrenciler için barındırdığı sosyal, kişisel, akademik ve kariyer planlama ile ilgili zorluklar (Özbay 

vd., 2012). ve geleceğe yönelik beklentileri yaşam doyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Bireylerin geleceğe ilişkin beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik umutları 

hem onların ruh sağlığını ve yaşantılarından hoşnut olma düzeylerini etkileyebilmekte hem de 

toplumun değişim ve gelişim yönünü belirleyebilmektedir (Yavuzer vd., 2005). Olumlu gelecek 

yönelimine sahip bireyler gelecek konusunda iyimser ve umutludur, amaçlarına ulaşmak için çaba 

gösterirler (Eryılmaz, 2011). Türkiye’de özellikle Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları istihdam edilme 

konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu öğrencilere pedagojik sertifika programları ile öğretmenlik 

yolunun açılması geleceğe yönelik olumlu beklentilerini artırmakta ve bunun sonucu olarak da öznel 

iyi oluşlarının olumlu düzeyde etkileneceği söylenebilir.  

Pozitif psikolojinin gelişimi ile birlikte mutluluk, öznel iyi oluş ve yaşam doyumu konularında 

diğer ülkeler kadar olmasa da Türkiye’ye de giderek artan sayıda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Literatür incelendiğinde, yapılan çalışmaların bazılarının üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşu 

farklı değişken ilişkileri ile açıklamaya yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar olduğu görülmektedir 

(Tuzgöl Dost, 2004; Cenkseven ve Akbaş, 2007; Güler ve Gazioğlu, 2008; İlhan ve Özbay, 2010; 

Eryılmaz ve Ercan, 2011; Tümkaya, 2012; Özbay vd., 2012; Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Türkdoğan 

ve Duru 2012). Bu ve benzer araştırma sonuçları, bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin birçok 

değişkenle ilişkili olduğunu ve öznel iyi oluşun bireylerin yaşamlarının birçok alanını etkilediğini 

göstermektedir.  

Literatürde geleceğe yönelik olumlu beklentiler ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çeşitli yaş ve meslek grubunu kapsayan çeşitli araştırmalar bulunmakla birlikte (Karakoç vd. 2013; 

Eryılmaz, 2011) pedagojik formasyon sertifika eğitimi programına devam eden öğretmen adaylarıyla 

ilgili bir araştırmaya rastlamamıştır. Bu nedenle bu araştırma, bu çalışma grubu üzerinde yapılan ilk 

çalışma olması bakımından önemlidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, o pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi 

oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda bu çalışmada, “pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin olumlu 

gelecek belirtileri öznel iyi oluş düzeylerinin önemli bir yordayıcısı mıdır?” sorusu incelenmiştir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmaktadır. İlişkisel 

tarama modelleri, değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak (Sönmez ve Alacapınar, 2011) veya iki ve 

daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel tarama modeli gerçek bir neden-sonuç ilişkisi vermemekle 

birlikte bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesine olanak sağlamaktadır 

(Karasar, 2006). 

Araştırma Gurubu 

Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı’na devam eden farklı bölümlerde öğrenim gören 160’ı kadın ve 130’u 

erkek olmak üzere toplam 261 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği, Pozitif - Negatif Duygu 

Ölçeği ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının 

psikometrik özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm gibi demografik 

özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Yaşam Doyumu Ölçeği: Öznel iyi oluşun bilişsel boyutunun ölçümü konusunda kullanılan 

ölçme aracı Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği’dir (YDÖ). 

Toplam beş maddeden oluşan, yedili likert tipte bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınan puan düzeyi 

yükseldikçe, bireyin yüksek bir yaşam doyumuna sahip olduğu varsayılmaktadır. Ölçeğin dilimize 

uyarlanması kapsamında Köker (1991) tarafından yürütülen incelemede; ölçek maddelerinin toplam 

puanla korelasyon katsayılarının .73 ile .90 arasında değişmekte olduğu ve ölçeğe ilişkin Cronbach-

Alfa güvenirlik katsayısının .76 olarak bulunduğu görülmüştür. Üç hafta ara ile uygulanan test-tekrar 

test güvenirlik katsayısı ise .85 olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .73 

olarak bulunmuştur. 

Pozitif - Negatif  Duygu Ölçeği: Ölçek Watson ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiş 

ve Gençöz (2000), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, on tane olumlu, on tane de olumsuz 

duygu maddeleri içermekte ve 5’li likert tipine göre değerlendirilmektedir. Ölçeğin uyarlanma 

çalışmasında, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, Negatif Duygu için .83, Pozitif Duygu için .86 
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bulunmuştur (Gençöz, 2000). Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Negatif Duygu için .78, 

Pozitif Duygu için .84 bulunmuştur. 

Literatürde, öznel iyi oluşun bilişsel boyutunun ölçümü Yaşam Doyumu Ölçeği, olumlu ve 

olumsuz duygulanım boyutunun ölçümü ise Pozitif Negatif Duygu Ölçeği aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Öznel iyi oluş puanının hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir (Diener, 

1984): Öznel İyi Oluş = (Yaşam Doyumu + Olumlu Duygu) – Olumsuz Duygu 

Bu çalışmada, literatürde yer alan yukarıdaki bilgilerden yola çıkılmıştır. Çalışmada daha önce 

verilen eşitlik uygulanarak araştırmanın bağımlı değişkeni olan öznel iyi oluş ölçülmüştür. 

Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği: İmamoğlu tarafından geliştirilmiş kendini değerlendirme 

ölçeğidir. Bireylerin kişisel gelecekleri hakkındaki beklentilerinin olumluluk derecesini ölçen ölçek 

beş maddeden oluşmaktadır. Ölçek 4’lü likert tipinde olup, alınabilecek en yüksek puan 20’dir. 

Ölçekten alınan puanların yüksekliği ergenin gelecekten olumlu beklentileri olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur (İmamoğlu ve Edwards 2007). Bu çalışmada 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .87’dir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 15.00 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde dağılımı 

kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler basit regrasyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Bu araştırma, 171’i (%65,5) kadın, 90’ı (%34,5) erkek olmak üzere toplam 261 öğrenciden 

oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 39’u (%14,9) matematik, 37’sı (14,9) coğrafya, 

33’ü (14,0) hemşirelik, 36’sı (14,7) beden eğitimi, 40’ı (%16,1) tarih, 35’i (%12,5) çocuk gelişimi ve 

eğitimi ve 41’i (%12,8) Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 

23,52±2,41 olarak tespit edilmiştir. 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile olumlu 

gelecek beklentileri puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Betimsel İstatistikler 
Değişkenler N X SS 
Yaşam Doyumu 261 26,21 4,82 
Pozitif  Duygu 261 38,43 6,74 
Negatif Duygu 261 21,89 9,14 
Öznel İyi Oluş (Toplam) 261 42,75 14,89 
Olumlu Gelecek Beklentisi 261 18,16 3.88 
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Tablo-1’de görüldüğü gibi araştırma grubunda yer alan pedagojik formasyon eğitimi sertifika 

programı öğrencilerinin öznel iyi oluş puanlarının ortalamasının  (42,75±14,89); olumlu gelecek 

beklentileri puanları ortalamasının ise (18,16±3,88) olduğu bulunmuştur. 

Çalışmada, öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkiler 

basit doğrusal regresyon analizi yöntemiyle incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerinin Olumlu Gelecek Beklentilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordanmasına İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 
 N R R2 F p β t p 
Olumlu Gelecek Beklentisi 261 0,50 0,25 51,48 0,00 0,50 7,38 <,01 

 

Tablo 2 incelendiğinde, olumlu gelecek beklentisinin öğrencilerin öznel iyi oluşlarını anlamlı 

düzeyde açıkladığı görülmektedir (R=0,50; R2=0,25; F=51.48; p<0.01). Regresyon eşitliğinde olumlu 

gelecek beklentisinin (β=0.50; p<0.01) öznel iyi oluş ile anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, olumlu gelecek beklentisi,  pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşlarındaki varyansın %25’ini açıklamaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öznel iyi oluşları 

ile geleceğe yönelik beklentileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin 

geleceğe yönelik olumlu beklentilerinin öznel iyi oluşlarının önemli bir yordayıcısı olduğunu (p<,01) 

ve varyansın %25’ini açıkladığını ortaya koymuştur. Literatür incelendiğinde gelecek beklentisi ile 

öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sonuçları bulunmaktadır. Lyubomirsky, Sheldon 

ve Schkade (2005) bildirdiğine göre, bireylerin öznel iyi oluşlarını etkileyen faktörlerden birinin 

amaca yönelik etkinlikler olduğu ve bireylerin öznel iyi oluşlarını %40 oranında etkilemektedir. 

Eryılmaz (2011), ergenlerin öznel iyi oluşları ile geleceğe yönelik olumlu beklentileri arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre, geleceğe yönelik olumlu beklentilere sahip olan ergenlerin öznel iyi 

oluş düzeylerinin de anlamlı ve önemli düzeyde yükseldiği sonucuna ulaşmış ve varyansın %24’ünü 

açıkladığını tespit etmiştir. Karakoç, Bingöl ve Karaca (2013), ergenler üzerinde yapmış olduğu bir 

çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça olumlu gelecek beklentisinin de arttığı 

bulgusuna ulaşmıştır. 

Türkiye’de özellikle Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam edilmesi oldukça güç 

olmaktadır. İşgücü piyasasında önemli derecede arz talep sorunu yaşanmaktadır. Bu öğrencilere 

pedagojik sertifika programları ile öğretmenlik yolunun açılması geleceğe yönelik olumlu 

beklentilerini artırmakta ve bunun sonucu olarak da öznel iyi oluşlarının olumlu düzeyde etkileneceği 
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söylenebilir. Literatürde olumlu gelecek yönelimine sahip bireylerin daha umutlu ve iyimser olduğu ve 

genel olarak iyi oluşu olumlu etkilediği sonucuna ulaşan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Karakoç 

vd., 2013; Şimşek, 2012; Eryılmaz, 2011; Seligman,2002; Lyubommirsky. 2001; Argyle, 2001). Bu 

noktada, bu çalışmanın bulguları literatürle örtüşmektedir 

Sonuç olarak, pedagojik sertifika programları ile de öğretmen adaylarının öznel iyi oluşları 

için olumlu gelecek beklentisine sahip olmaları önemlidir. Bu bakımdan üniversitelerde “öğrenci 

danışma merkezi”nde konuyla ilgili tanılayıcı ve önleyici araştırmalar yapılabilir. Öğrencilerin 

geleceğe yönelik olumlu beklentiler oluşturmalarını sağlayabilir. Ayrıca öğrencilerin geleceğe yönelik 

alternatifler oluşturmasına yönelik “kariyer danışma merkezi” kurulabilir. 

Bundan sonraki çalışmalarda karşılaştırmalar yapabilmek için pedagojik formasyon sertifika 

programına katılmayan öğrenciler üzerinde çalışmalar yapılabilir. Üniversitelerdeki faklı bölümlerde 

okuyan öğrencilerde öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi ilişkisine bakılması literatüre katkılar 

sağlayabilir. Bu bağlamda öznel iyi oluşu geliştirebilecek uygulamaların yapıldığı deneysel 

çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma isteme nedenlerinin belirlemesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olan içerik analizi ve yapılandırılmamış görüşme ile 
yürütülmüş betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve lisansüstü eğitim yapmak 
isteyen 42 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışman 
adayları en çok kariyer yapmak ve alanında uzmanlaşmak istedikleri için lisansüstü eğitim yapmak istediklerini 
açıklamışlardır. Bunu bilimsel saygınlık, alanına yararlı olmak, üniversite ortamında çalışmak, bilimsel 
çalışmalar yapmak, kendimi daha iyi geliştirmek, istediğim yaşam tarzına ulaşmak, daha fazla para 
kazanabilmek temaları izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, psikolojik danışman adayı, psikolojik danışmanlık mesleği. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the reasons of candidate psychological counselors’ to pursue a 
postgraduate education. Research carried out by content analysis and qualitative research design consist of 
unstructured interviews is a descriptive study. The study group consists of 42 psychological counselors candidate 
requesting for a master's degree who study in Ahi Evran University, Education Faculty, Guidance and 
Psychological Counseling Department in 2015-2016 academic year. Most of their career counselor, according to 
research findings, has stated that they want to study postgraduate because they want to specialize in the area of 
postgraduate education. Its scientific respectability, useful in understanding field, working in a university setting, 
to work in scientific studies, develop myself better, wants to achieve my lifestyle, and pursued themes to win 
more money. 

Keywords: Postgraduate studies, psychological counselors’ candidate, psychological counseling 
profession. 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, giderek nitelikli insan 

gücüne olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının kendini iyi tanıyan, bireysel ve 

toplumsal gelişmeye önem veren, düşünen, sorgulayan, araştıran, akılcı kararlar alan ve eleştirel 

düşünme gücüne sahip bir birey olmasını gerektirmektedir (Öztürk ve Ulusoy, 2008; Karagenç 2003). 

Lisans eğitimi yükseköğretimde ana gövdeyi oluşturmakla beraber lisansüstü eğitimin stratejik 

değeri öne çıkmaya başlamıştır. İstenilen yüksek nitelikli insan gücü artık lisansüstü düzeyde eğitimle 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Önceleri lisans mezunu olmak ayrıcalıklı sayılırken, şimdilerde yüksek 

lisans ya da doktora eğitimi bireye ayrıcalık sağlamaktadır (Güven ve Tunç, 2007). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nden devreden iki üniversiteye ancak 1946 

yılında Ankara Üniversitesi’nin kurulmasıyla bir üçüncüsü ilave edilebilmiştir. Üniversitelerin Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) altında toplandıkları 1983 yılına gelindiğinde Türkiye’de sadece 27 üniversite 

bulunmaktaydı (Bozan, 2012). Bugün Türkiye’de 109 devlet, 76 vakıf ve 8 vakıf meslek olmak üzere 

193 üniversite bulunmaktadır. 2014-2015 verilerine göre üniversitelerde 5642562 öğrenci (3030526 

erkek, 2612036 kadın) öğrenim görmektedir. YÖK istatistik verilerine göre halen üniversitelerde 678 

(454 devlet, 224 vakıf) enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerde 11932 yüksek lisans programı (9676 

devlet, 2256 vakıf), 9129 doktora programı (4676 devlet, 453 vakıf) ve 127 sanatta yeterlik programı 

(116 devlet, 11 vakıf) bulunmaktadır. 2014-2015 verilerine göre ise, 342101(200597 erkek, 141504 

kadın) yüksek lisans öğrencisi ve 78223 (45535 erkek, 32688 kadın) doktora öğrencisi olmak üzere 

toplam 420324 (246132 erkek, 174192 kadın) lisansüstü eğitim öğrencisi öğrenim görmektedir (YÖK, 

2016a). 

Lisansüstü eğitim, lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sanat 

dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlık eğitimlerini ifade eder. Lisansüstü 

eğitimin amacı, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı, araştırmacı ve tüm meslek dalları için yüksek 

niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesidir. Karakütük (2002)’e göre lisansüstü eğitime önem 

verilmesini etkileyen faktörler; ülke kalkınmasında yüksek nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç 

duyulması, ilköğretim süresinin uzaması ve çağ nüfusuna yaygınlaşması, ortaöğretimde de okullaşma 

oranının artmasına bağlı olarak yükseköğrenime gösterilen ilginin artması, bilgi birikimi ve teknolojik 

gelişmelerin hızlı gerçekleşmesi nedeniyle yükseköğretimde kazanılan yeterliliklerin mezun olduktan 

sonra yeterli olmaması ve mezun olduktan sonra da eğitimi gerekli kılması, işverenlerin diplomaya 

ücret ödemesi ve lisansüstü eğitim yapmış kişilerin piyasada aranması olarak bildirilmektedir. 

Lisansüstü eğitim yükseköğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar 

fakültelerin bünyesinde bir anlamda usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu ile birlikte lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora olarak iki aşamalı bir yapıya 
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kavuşturulmuş ve eğitimleri de enstitüler bünyesinde yapılmaya başlanılmıştır (Bozan, 2012). 1970-

1982 arası dönemde lisansüstü eğitimde ABD model alınarak lisansüstü eğitim master (yüksek lisans) 

ve doktora olarak kademelendirilmiş ve tez hazırlama şartı getirilmiştir. 1982 sonrası dönemde ise 

yüksek lisans ve doktora eğitimi için enstitüler kurulmuş, enstitülerle birlikte yüksek lisans ve doktora 

çalışmaları lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine bağlanmıştır. Yapılan son düzenlemelerle yüksek 

lisans programı açmak için en az ikisi doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ve doktorada program 

açmak için asgari 2 profesör veya biri profesör ikisi doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi şartı 

getirilmiş, ayrıca enstitüler arası müşterek program açma imkânı da sağlanmıştır (YOK, 2009). 

Bugün yükseköğretim sisteminde fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim 

bilimleri ağırlıklı olmak üzere farklı alanlar için uzman yetiştiren enstitüler bulunmaktadır. 

Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki bölümler bu enstitülerde anabilim dalları olarak yapılanmaktadır. 

Enstitülerde görev yapan öğretim üyelerinin kadroları fakültelere ait olup, enstitülerin müstakil 

öğretim üyesi kadroları bulunmamaktadır.  

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların 

hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının 

yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları senatolar 

tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel 

araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme 

yeteneğini kazanmasını sağlar. Doktora programı ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel 

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni 

sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır (YOK, 2016b). 

İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olarak nitelendirilmesi ve her bilimsel alanda olduğu 

gibi psikolojik danışma ve rehberlik alanında da yeni bilgilerin üretilmesi sonucunda, psikolojik 

danışman eğitiminin nitelikleri sorgulanmaya başlamıştır. 

Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) programları yükseköğretim programları içerisinde 

öğrencilerin üst sırada tercih ettiği ve istihdam alanı yüksek olan bir meslektir. Psikolojik danışma ve 

rehberlik (PDR), esas itibariyle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Amerikan toplumunda 

doğup şekil almış uygulamalı bir bilim dalıdır. Türk eğitim sistemine 1950’li yıllarda girmiştir (Ercan 

ve Şahin, 2016) .  

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen tüm gelişmeler insana yardım mesleği olan psikolojik 

danışma ve rehberliğine insanların daha fazla ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Rehberliğin birçok 

farklı tanımını yapılmakla birlikte  (Baymur, 1975; Tan, 1995; Kepçeoğlu, 1999; Özgüven, 1999; 

Kuzgun, 2008; Yeşilyaprak, 2013), “Bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş) ve bunları 

kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi, çevresine sağlıklı uyum 
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yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan 

bilimsel ve profesyonel bir yardım süreci” olarak tanımlayabiriz (Şahin, 2015). 

Rehberlik tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de bir çok zorluklara rağmen önemli bir noktaya 

geldiği söylenebilir. 1965-66 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 

‘Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü’ adıyla ilk lisans programı başlatıldı. 1981 yılında Hacettepe 

Üniversitesi’nde ve 1982’de beş üniversitede daha “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” lisans 

programları açılmıştır (Kuzgun, 1990; Özgüven, 1990). 1982 yılındaki 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile eğitim fakültesinde lisans düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma bölümleri açılmaya 

başlamıştır. Bu programın adı süreç içerisinde “Eğitimde Psikolojik Hizmetler”, “Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” olarak değişmiştir. 

PDR alanında ilk lisansüstü eğitim ise 1966–1967 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi’nde açılan Eğitim Bölümü içerisinde verilmeye başlanmıştır. Bu 

eğitim daha sonra, 1974 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde oluşturulan 

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” içerisinde sürmüştür. Bunu daha sonra Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerinde 

açılan programlar izlemiştir  (Özgüven; 1990). OSYM 2015 yılı verilerine göre 57’si devlet normal 

öğretim, 22’si devlet ikinci öğretim ve 18’i vakıf olmak üzere toplam 97 program 75 üniversitede 

yürütülmektedir (YÖK Lisans Atlası, 2015). Lisansüstü eğitim programı ise 32 üniversitede 

yürütülmektedir. 

Literatür incelendiğinde lisansüstü eğitim hakkında son zamanlarda yapılan çalışmaların 

arttığı gözlemlenmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin lisansüstü eğitim yapmak konusunda olumlu 

yönde tavır sergiledikleri Kahraman ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir (2014).  Dönmez vd. 

(2012), Şaşmaz Ören vd. (2012), İlhan vd. (2012), Köksalan vd. (2010), Ünal ve İlter, (2010), Erkılıç 

(2007), Oluk ve Çolak (2005), Başer, Günhan ve Yavuz (2005) tarafından yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. Türkiye’de psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma nedenlerine 

yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma sadece bir alana yönelik olması sebebiyle 

diğerlerinden ayrılmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapma isteme 

nedenlerinin belirlemesidir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda “Lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedeniniz nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, betimlemeye dayalı niteliksel araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırma Gurubu 

Çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 124 son sınıf öğrencisinden 

lisansüstü eğitim yapmak isteyen araştırmaya gönüllü katılan 23 kız ve 19 erkek olmak üzere toplam 

42 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, betimlemeye dayalı niteliksel araştırma desenlerinden olan içerik analizi ve 

yapılandırılmamış görüşme ile yürütülmüştür. 

Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). Nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini 

yorumlayıcı bir yaklaşımla incelemeyi benimseyen bir yöntemdir.  

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmaktadır. Betimsel analizle özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analiziyle 

derinlemesine bir işleme tabi tutulur ve yeni kavramlar keşfedilir. İçerik analizinde temelde yapılan 

işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. (Yıldırım ve Şimşek, 

2008).  

Görüşme ise, araştırılan konu hakkında bireyin deneyimleri, tutumları, duyguları, düşünceleri, 

niyetleri, yorumları, zihinsel algıları ve tepkileri gibi gözlenemeyen bilgilere ulaşılması konusunda 

anlatma etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve 

odak grup görüşmesi şeklinde farklı görüşme teknikleri vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Sönmez ve 

Alacapınar, 2011). Yarı yapılandırılmış görüşmede, görüşülen kişinin gereksinimleri doğrultusunda ek 

açıklamalar yapabilir (Öncül, 1998). Görüşme formu hazırlanırken dikkate alınması gereken ilkeler 

şöyle sıralanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008): Kolay anlaşılabilir sorular yazılması, odak sorular 

hazırlanması, açık uçlu sorular sorulması, yönlendirmeden kaçınılması, çok boyutlu türden sorular 
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hazırlanması, alternatif sorular ve sondalar hazırlanması, farklı türden sorular oluşturulması, soruların 

mantıklı bir biçimde düzenlenmesi, soruların geliştirilmesi.   

Çalışmada, katılımcıların lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini belirlemek amacıyla 

açık uçlu (yapılandırılmamış) soru sorulmuştur. Açık uçlu sorular bir taraftan araştırmacıya araştırmak 

istediği konuyla ilgili esnek bir yaklaşım olanağı sağlarken bir taraftan da incelenen konuyla ilgili 

önemli değişkenlerin gözden kaçmasını önler (Yıldırım & Şimşek, 2008). Literatür taraması 

yapıldıktan sonra birkaç açık uçlu sorular meydana getirilmiştir. Daha sonra alanında uzman üç 

öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşüne göre, katılımcılara “Lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedeniniz nedir?” açık uçlu sorusu son şekline kavuşturularak sorulmuştur. Katılımcılar sorulan 

açık uçlu soruya ayrıntılı olarak ve istedikleri gibi yanıt vermeleri sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Açık uçlu soru ve yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler içerik analizi kullanılarak 

belli kategorilere ayrılmış ve temalar oluşturulmuştur. Nitel verilerin içerik analizinde amaç, yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna verilen cevaplardan birbirine benzeyen verileri belirli temalar 

çerçevesinde bir araya getirerek, bunları anlaşılır biçimde organize etmektir.  Bunun sağlanabilmesi 

için de içerik analizinde verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre 

organize edilmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları takip edilir. 

Araştırmanın güvenirliğini arttırmak için oluşturulan temalar, araştırmacı dışında aynı 

üniversitede görev yapan ve nitel araştırma konusunda deneyim sahibi bir uzman tarafından da 

incelenmiştir. Uzmanın da inceleme sonucu oluşturulan temalar son halini almıştır. 

Analiz sırasında katılımcılara bir numara verilmiş, cinsiyeti belirlemek için “K” ve “E” 

harfleri kullanılmıştır. Örneğin, KK1 (katılımcı kadın 1), KE1 (katılımcı erkek 1)  gibi. 

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan kavram ve temalar tablolara dönüştürülmüştür. Görüşme 

verilerinin araştırma raporu haline getirilmesinde öncelikle var olan durumu betimlemek esas 

alınmıştır. Son olarak elde edilen bulgular araştırmacı tarafından yorumlanarak araştırmanın amacı ile 

ilgili sonuçlar çıkartılmıştır. Daha sonra “kesit alma yöntemi” ile bulgular katılımcılardan alınan 

görüşmeler sırasında en çok tekrar edilen ve en çarpıcı kesitler açıklamaları desteklemek üzere 

verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bolümde araştırmaya katılan öğrencilerin açık uçlu soruya verdikleri cevaplar ve yapılan 

görüşmelerden elde edilen görüşlere yönelik yapılan içerik analizi sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteyen Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri 

Tema Frekans (f) Oran (%) 
Akademik kariyer yapmak 17 40,5 
Alanında uzmanlaşmak 9 21,3 
Bilimsel saygınlık 4 9,4 
Alanına yararlı olmak 3 7,2 
Üniversite ortamında çalışmak 3 7,2 
Bilimsel çalışmalar yapmak 2 4,8 
Kendimi daha iyi geliştirmek 2 4,8 
İstediğim yaşam tarzına ulaşmak 1 2,4 
Daha fazla para kazanabilmek 1 2,4 

 

Tablo 1 incelendiğinde, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapmak isteme 

nedenlerinin dokuz tema altında toplandığı görülmektedir. Katılımcılar en çok (1) akademik kariyer 

yapmak ve (2) alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu 

temaları (3)bilimsel saygınlık, (4)alanına yararlı olmak, (5)üniversite ortamında çalışmak, (6)bilimsel 

çalışmalar yapmak, (7)kendimi daha iyi geliştirmek, (8)istediğim yaşam tarzına ulaşmak ve (9) daha 

fazla para kazanabilmek teması izlemektedir. Psikolojik danışman adayları lisansüstü eğitim yapmak 

isteme nedenlerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

(1) Akademik Kariyer Yapma 

Psikolojik danışman adaylarının %40,5’i akademik kariyer yapmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Akademik kariyer yapmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının ortak görüşünü yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur. 

“Üniversitede kalmak ve akademisyen olmak istiyorum.” 

“Üniversite öğretim üyesi olmak en büyük hayalim.” 

“Rehber öğretmen değil, kariyerli biri olmak istiyorum.” 

(2) Alanında Uzmanlaşmak  

Psikolojik danışman adaylarının %21,3’ü alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının ortak görüşünü yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur 

“İyi bir psikolojik danışman en az bir yüksek lisans yapmalı” 

“Psikolojik danışma alanında kendimi geliştirmek istiyorum.” 

“Lisan eğitimiyle iyi bir psikolojik danışman olabileceğime inanmıyorum.” 

“Alanımda daha fazla şeyler öğrenebilirim.”  

(3) Bilimsel Saygınlık  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

920 
 

Psikolojik danışman adaylarının %9,5’i bilimsel saygınlık için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Bilimsel saygınlık için lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik 

danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Akademisyenlik saygınlığı ve statüsü olan bir meslek.” 

“Kendi akranlarımız içinde ayrıcalık sağlıyor.” 

“Bilim adamı denilmesi bile kulağa hoş geliyor.” 

 (4) Alanına Yararlı Olmak  

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si alanında yararlı olmak için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Alanında yararlı olmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik 

danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Kütüphanem olsun istiyorum. Bilgili bir psikolojik danışman alanına daha yararlı olabilir.” 

“Uzman olarak, insanlara daha yararlı olabilirim.” 

“Uzmanlaşıp özel bir yer açmak istiyorum” 

 (5) Üniversite Ortamında Çalışmak  

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si üniversite ortamında çalışmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Üniversite ortamında çalışmak için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Okulda çalışmak sıkıcı olabilir, üniversite ortamı daha rahat diye düşünüyorum.” 

“Üniversite çalışmak güzel görünüyor.” 

“Rehber öğretmen olmak istemiyorum. Üniversite daha özgür bir ortam var.” 

 (6) Bilimsel Çalışmalar Yapmak  

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i bilimsel çalışmalar yapmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bilimsel çalışmalar yapmak için lisansüstü eğitim yapmak isteyen 

psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Bilimsel aktivitelere katılıyorum. Üretmek beni mutlu ediyor.” 

“Lisansta en çok sevdiğin ders, bilimsel araştırmalar dersi.”   

 (7) Kendimi Daha İyi Geliştirmek  

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i kendimi daha iyi geliştirmek için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kendimi daha iyi geliştirmek için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 
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“İyi bir psikolojik danışman olmak için lisansüstü eğitim şart.” 

“PDR çok geniş bir alan, bir alanda kendimi daha iyi geliştirmek isterim.” 

 (8) İstediğim Yaşam Tarzına Ulaşmak  

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü istediği yaşam tarzına ulaşmak için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. İstediği yaşam tarzına ulaşmak için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Elde edeceğim maddi ve manevi kazançlarla istediğim yaşam tarzını yaşayabilirim.” 

 (9) Daha Fazla Para Kazanabilmek 

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü daha fazla para kazanabilmek için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Daha fazla para kazanabilmek için lisansüstü eğitim yapmak 

isteyen psikolojik danışman adaylarının görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Öğretim üyelerinin çok kazanç elde ettiğini düşünüyorum” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, AHİ Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim dalında öğrenim gören ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen psikolojik danışman adaylarının 

lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini belirlemek için yapılmıştır. 

Araştırma sonucu, psikolojik danışman adaylarının lisansüstü eğitim yapmak nedenleri 

arasında ilk sırayı “akademik kariyer yapmak” (%66,3) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Kahraman 

ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir (2014), Ören, Yılmaz ve Güçlü (2012), Alabaş, Kamer ve 

Polat (2012), Arı, Pehlivanlar ve Çömek (2005), Oluk ve Çolak‘ın (2005) Sayan ve Aksu (2005), 

Başer, Narlı ve Gürhan (2005), Savaş ve Topak (2005) tarafından öğretmen adaylarının lisansüstü 

eğitimi konusunda yapılan çalışma bulgularıyla parelellik göstermektedir.  

Psikolojik danışman adaylarının %21,3’ü “alanında uzmanlaşmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016), Demirkol, Doğru ve Demir 

(2014), Alabaş, Kamer ve Polat (2012), Güçlü (2012), Sayan ve Aksu (2005) tarafından yapılan 

araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

 Psikolojik danışman adaylarının %9,5’i “bilimsel saygınlık” için lisansüstü eğitim yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler statü, ayrıcalıklı olmak ve saygınlığı olduğu düşüncesiyle 

lisansüstü eğitim yapmak istemektedirler. 
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Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si “alanında yararlı olmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Arı, Pehlivanlar ve Çömek (2005) yapmış oldukları 

araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %7,2’si “üniversite ortamında çalışmak” için lisansüstü 

eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Ören, Yılmaz ve Güçlü (2012) tarafından 

gerçekleştirilen araştırma bulgusuyla aynı sonuçları vermektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i “bilimsel çalışmalar yapmak” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016) ile Alabaş, Kamer ve Polat’ın 

(2012) tarafından yapılan araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 

Psikolojik danışman adaylarının %4,8’i “kendimi daha iyi geliştirmek” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Oluk ve Çolak‘ın (2005), Sayan ve Aksu (2005), Başer, 

Narlı ve Gürhan (2005), Savaş ve Topak (2005), Güçlü (2012) Alabaş, Kamer ve Polat’ın (2012) 

tarafından yapılan araştırma bulgularıyla benzerlikler göstermektedir.  

Psikolojik danışman adaylarının %2,4’ü “istediği yaşam tarzına ulaşmak” için lisansüstü 

eğitim yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Savaş ve Topak (2005) araştırma bulgusuyla 

örtüşmektedir. 

Psikolojik danışman adaylarınn %2,4’ü “daha fazla para kazanabilmek” için lisansüstü eğitim 

yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Kahraman ve Tok (2016) ile Alabaş, Kamer ve Polat’ın 

(2012) çalışma sonuçları paralellik göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler getirilmiştir:  

• Bu çalışmada, sadece bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerinin görüşlerine yer 

verilmesi araştırmanın önemli bir sınırlılığı olduğu söylenebilir. Diğer 

üniversitelerde de benzer çalışmalar yapılabilir. 

• Nicel araştırmalar yapılabilir. 

• Öğrencilere lisansüstü eğitim konusunda meslek/kariyer danışmanlığı verilebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini test 
etmektedir. Bu amaçla akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini inceleyen hipotetik 
model test edilmiştir. Bu araştırma yaşları 14-18 arasında değişen 124’ü kız ve 222’si erkek olmak üzere 346 
ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Akran İlişkileri Ölçeği, UCLA Yalnızlık 
Ölçeği Kısa Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri AMOS 20. ve SPSS 20. paket 
programlarıyla çözümlenmiştir. Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve 
kuramsal arka plan dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model, kovaryans matrisi ve en çok olabilirlik 
(Maximum Likelihood) yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda, modelde yer alan tüm yolların 
.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Test edilen hipotetik modele ilişkin uyum indeksi 
değerleri [(χ2= 254.747, sd= 115, χ2/sd= 2.215, RMSEA= .059; GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= 
.90)] modelin araştırma verileri ile iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ergenlerde akran 
ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen hipotetik modelin doğrulandığını göstermektedir. 
Buna göre akran ilişkilerinin kalitesi arttıkça yalnızlık düşmekte ve yaşam doyumu artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri Yalnızlık, Yaşam Doyumu, Ergen 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to test the effects of peer adolescent relationships on loneliness and life 
satisfaction. Thus, the hypothetical model, which examines the effects of peer relationships on loneliness and life 
satisfaction, was tested. The study was conducted on a total of 346 adolescents, 124 female and 222 male, aged 
between 14-18. The Peer Relationships Scale, UCLA Loneliness Scale Short Form, and Life Satisfaction Scale 
were used as the data collection instruments. The data were analyzed through the AMOS 20. and SPSS 20. 
Software. The hypothetical model, which examines the effects of peer relationships on loneliness and life 
satisfaction and which was developed based on a theoretical basis, was tested through the covariance matrix and 
the Maximum Likelihood methods. According to analysis results, every paths of the model were observed to be 
statistically significant at .05 level. The goodness of fit indices concerning the hypothetical model [(χ2= 254.747, 
df= 115, χ2/df= 2.215, RMSEA= .059; GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= .90)] indicated that the model 
has a good fit with the study data. These findings indicate that the hypothetical model, examining the effects of 
peer adolescent relationships on loneliness and life satisfaction, is confirmed. Thus, loneliness decreases and life 
satisfaction increases as the quality of peer relationships increase. 

Key Words: Peer Relationships, Loneliness, Life Satisfaction, Adolescent 
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GİRİŞ 

Ergenlik döneminde akran ilişkileri ergenin sahip olduğu diğer tüm ilişkilerden daha önemli 

bir duruma gelmektedir (Demir, Baran & Ulusoy, 2005). Ergenlik dönemi akran ilişkileri ergeni çok 

boyutlu bir şekilde etkilemektedir. Bu etkiler olumlu yönde gerçekleşebileceği gibi olumsuz yönde de 

gerçekleşebilir. Ergenler akran ilişkileri aracılığıyla yıkıcı ve suça yönelik davranışlar kazanabilirler. 

Nitekim ergenlerde alkol ve madde kullanımı gibi hem bireysel hem de toplumsal açıdan istenmeyen 

davranışlar genellikle akran ortamlarında öğrenilmektedir (Lansford, Criss, Pettit, Dodge ve Bates, 

2003). Bu nedenle ergenlik dönemi akran ilişkileri incelenirken ilişkinin kalitesi önemli bir kriter 

olarak değerlendirilmelidir. Ergenlik döneminde akranlarla geliştirilen ilişkiler psiko-sosyal gelişimine 

pozitif katkılar sağlamaktadır (Engels & ter Bogt, 2001; Hartup, 2012). Ayrıca ergen akran ilişkileri 

iyi oluşun sağlanması ve sürdürülmesine de önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir 

(Buhrmester, 1990).  

Huebner, Antaramian, Hills, Lewis ve Saha (2010) ergenlik döneminde akran ilişkilerinin 

ergenin yaşam doyumunu etkilediğini vurgulamaktadır. Huebner ve diğerleri (2010) akranları ile 

olumlu ilişkiler geliştiremeyen ergenlerin düşük düzeyde yaşam doyumuna sahip olabileceğini 

vurgulamaktadır. Benzer şekilde Raboteg-Šarić, Brajša-Žganec ve Šakić (2009) olumlu akran 

ilişkilerinin ergenlerde yaşam doyumunu arttıran bir faktör olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

Bukowski, Burhmester ve Underwood (2011) olumlu akran ilişkilerinin ergenin iyi oluş ve 

mutluluğuna pozitif katkılar sağladığını vurgulamaktadır. Nitekim araştırmalarda akran ilişkileri ile 

yaşam doyumunun pozitif ilişkili olduğu görülmüştür (Marion, Laursen, Zettergren ve Bergman, 2013; 

Schwarz ve diğerleri, 2011). 

Olumlu akran ilişkileri prososyal davranışlar, yakın ilişkiler ve ilişkilere karşı olumlu tutum 

aracılığıyla ergenlerin birliktelik duygusunu güçlendirmektedir. Diğer bir ifadeyle olumlu akran 

ilişkileri ergenin kendini yalnız hissetmesini engellemektedir. Nitekim olumlu akran ilişkileri ergenin 

kendisini ilişkilerinin ve çevresinin bir öğesi olarak hissetmesini kolaylaştırmaktadır (Berndt, 2002). 

Benzer şekilde Hall-Lande, Eisenberg, Christenson ve Neumark-Sztainer (2007) ergen akran 

ilişkilerinin yalnızlığa karşı koruyucu bir faktör olduğunu belirtmektedir. Ayrıca McDougal, Hymel, 

Vaillancourt & Mercer (2001) akranları tarafından reddedilme gibi olumsuz akran ilişkilerine sahip 

ergenlerde yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda ergenlerde akran 

ilişkilerinin yalnızlığı azaltıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Araştırmalarda akran ilişkileri ile 

yalnızlığın negatif ilişkili olduğu görülmüştür (Bukowski, Laursen & Hoza, 2010; Pederson, Vitaro, 

Barker & Borge, 2007). 

Ergenlerde olumlu akran ilişkileri ergenin yaşam doyumunu arttıran ve yalnızlığını düşüren 

bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve 
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yaşam doyumuna etkisini incelenmektedir. Bu amaçla şekil 1’de önerilen hipotetik model test 

edilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Önerilen Hipotetik Model 

 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen hipotezler test edilmiştir. 

H1:Akran ilişkileri yalnızlığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğrudan ve negatif yönde 

etkilemektedir. 

H2: Akran ilişkileri yaşam doyumunu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde doğrudan ve pozitif 

yönde etkilemektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisinin incelendiği bu araştırma 

betimsel modelde desenlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 124’ü kız ve 222’si erkek olmak üzere 346 ergen üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılan ergenlerin yaşı 14-18 arasında değişmektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Akran İlişkileri Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa 

Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.  
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Akran İlişkileri Ölçeği 

Ergenlerde ilişkilerinin niteliğini ölçmek amacıyla Atik, Çok, Çoban, Doğan ve Karaman 

(2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) 22 madde ve birliktelik, çatışma, 

yardım, koruma ve yakınlık olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Atik ve diğerleri (2014) 

tarafından yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda AİÖ’nün Türkiye örnekleminde iyi 

uyum gösterdiği saptanmıştır (χ2/sd= 669.12/199, p= .00, RMSEA= .063, CFI= .97, GFI= .88, NNFI= 

.96). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları alt ölçekler için .66-86 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısı ise .85 olarak bulunmuştur. Akran İlişkileri Ölçeği’nden 

yüksek puanlar olumlu akran ilişkilerine işaret etmektedir. 

UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu 

Bu araştırmada ergenlerin yalnızlık düzeyini ölçmek amacıyla Yildiz ve Duy (2014) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. UCLA Yalnızlık 

Ölçeği Kısa Formu yalnızlığı 7 madde ve tek boyut olarak ölçmektedir. Yildiz ve Duy (2014) 

tarafınfan tarafından yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda ölçeğin Türkiye 

örnekleminde iyi uyum gösterdiği saptanmıştır (χ2= 27.12, sd= 14, X2/df= 1.94, RMSEA= .06, RMR= 

.03, SRMR= .04, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .98, NFI= .96 ve NNFI= .97) Ölçeğin Cronbach alfa iç 

tutarlık katsayısı .74 olarak saptanmıştır. Ölçeğe ilişkin test-tekrar test güvenirliği .84 olarak 

bulunmuştur. Ölçekte bir madde tersten puanlanmaktadır. Ölçekten yüksek puanlar yalnızlığa işaret 

etmektedir. 

Yaşam Doyumu Ölçeği 

Ergenlerin yaşam doyumu Köker (1991) ve Yetim (1993) Türkçe’ye uyarlanan Yaşam 

Doyumu Ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek 5 maddeden oluşmakta olup 7’li Likert 1= hiç katılmıyorum, 

5= Tamamen katılıyorum) tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Köker (1991) ve Yetim (1993) Ölçeğin 

Türkçe versiyonun 5 madde ve tek boyuttan oluştuğunu saptamıştır. Köker (1991) ölçeğin Cronbach-

alfa güvenirlik katsayısını .76; üç hafta arayla uygulanan test tekrar test güvenirlik katsayısı .85 olarak 

bulunmuştur. Yetim'in çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur (Yetim 

1993). Ölçekten alınabilecek puanlar 5-35 arasında değişebilir. Ölçekten alınacak yüksek puanlar 

yüksek yaşam doyumuna işaret etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri AMOS 20. ve SPSS 20. paket programlarıyla çözümlenmiştir. Analiz 

yapmaya başlamadan önce analizlerin yapılması için gerekli olan varsayımlar test edilmiş ve verilerin 

çoklu normallik gösterdiği, değişkenler arasında çoklu bağlantı probleminin olmadığı görülmüştür. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

929 
 

Yapısal model testi kovaryans matrisi ile en çok olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapısal modelin doğrulanıp doğrulanmadığı χ2/sd, RMSEA, GFI, 

CFI, IFI ve TLI (NNFI) uyum indeksleri ile incelenmiştir. Yapısal eşitlik modelinin uyumuna ilişkin 

yaygın kabul görmüş uyum indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uyum İyiliği İndeksleri ve Kabul Edilebilir Sınırlar 

İndeksler  Kabul Edilebilir Sınırlar 
χ2/sd ≤5 Kabul edilebilir uyum, ≤3 mükemmel uyum (Kline, 2005; Sümer, 2000) 
RMSEA ≤ .10 zayıf uyum, ≤ .08 iyi uyum, ≤ .05 mükemmel uyum ( Sümer, 2000; Tabachnick & Fidell, 2001) 
GFI  ≥ .90 iyi uyum (Sümer, 2000) 
CFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  (Hu & Bentler, 1999; Sümer, 2000) 
IFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler, 1999) 
TLI (NNFI) ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler; Tabachnick & Fidell, 2001) 

(Akt., Savci & Aysan, 2016) 

BULGULAR 

Değişkenler Arasındaki Korelâsyonlara İlişkin Bulgular 

Tablo 2. Gizil Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 Akran İlişkileri Yaşam Doyumu Yalnızlık 
Akran İlişkileri 1 .20** -.24** 
Yaşam Doyumu  1 -.27** 
Yalnızlık    1 

**p< .01 

Önerilen hipotetik modelde yer alan gizil değişkenler arasındaki korelasyon değerleri tablo 

2’de verilmiştir. Buna göre akran ilişkileri ile yaşam doyumu arasında (r= .20) anlamlı düzeyde ve 

pozitif yönde, yaşam doyumu ile yalnızlık arasında (r= -.24) anlamlı düzeyde ve negatif yönde ve 

yaşam doyumu ile yalnızlık arasında (r= -.27) anlamlı düzeyde ve negatif yönde ilişkiler saptanmıştır.  

Yapısal Modele İlişkin Bulgular  

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve kuramsal 

arka plan dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model, kovaryans matrisi ve en çok olabilirlik 

(Maximum Likelihood) yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda sonucunda, modelde 

yer alan tüm yolların .001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Test edilen 

hipotetik modele ilişkin uyum indeksi değerleri [(χ2= 254.747, sd= 115, χ2/sd= 2.215, RMSEA= .059; 

GFI= .92, CFI= .92, IFI= .92, TLI (NNFI)= .90)] modelin araştırma verileri ile mükemmel uyuma 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam 

doyumuna etkisini inceleyen hipotetik modelin doğrulandığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle H1 
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ve H2 hipotezleri doğrulanmıştır. Doğrulanan modele ilişkin path analizi sonuçları Şekil 2’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Hipotetik Modele İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Şekil 2’de hipotetik modele ait analiz sonuçları sunulmuştur. Buna göre akran ilişkileri ile 

yaşam doyumu arasındaki yol katsayısı .25 ve akran ilişkileri ile yalnızlık arasındaki yol katsayısı -.30 

olarak saptanmıştır. Ayrıca akran ilişkileri yaşam doyumunda .06’lık ve yalnızlıkta .09’luk varyansı 

açıklamaktadır. 

Doğrudan Etkilere İlişkin Bulgular 

Gizil değişkenler arasındaki doğrudan etkiler incelendiğinde, akran ilişkileri ile yaşam 

doyumu arasındaki .25’lik standardize edilmiş yol katsayısı, akran ilişkilerinin yaşam doyumunu 

pozitif yönde yordadığını göstermektedir. Buna göre olumlu akran ilişkileri arttıkça yaşam doyumu 

artmaktadır. İki gizil değişken arasındaki 25’lik standardize edilmiş yol katsayısı, küçük etki 

büyüklüğüne işaret etmektedir. Akran ilişkileri ile yalnızlık arasındaki -.30’luk standardize edilmiş yol 

katsayısı, akran ilişkilerinin yalnızlığı negatif yönde yordadığını göstermektedir. Olumlu akran 

ilişkileri arttıkça yalnızlık azalmaktadır. İki gizil değişken arasındaki -.30’luk standardize edilmiş yol 

katsayısı, orta etki büyüklüğüne işaret etmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ergenlerde akran ilişkilerinin yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini inceleyen ve literatür 

dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model (Şekil 1) araştırma verileri ile doğrulanmıştır. Bu 

kapsamda belirlenen iki hipotez de doğrulanmıştır. Araştırmanın doğrulanan birinci hipotezi ve aynı 

zamanda birinci sonucuna göre akran ilişkileri yaşam doyumunu doğrudan, istatistiksel olarak anlamlı 
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düzeyde ve pozitif yönde etkilemektedir. Bu bulgu olumlu akran ilişkileri arttıkça yaşam doyumunun 

arttığını göstermektedir. Olumlu akran ilişkileri ergenin sosyal destek ağlarını arttırmaktadır. Bu 

durum ergenlerin sahip oldukları ilişkilerden doyum almasını sağlamaktadır. Bu nedenle ergenlerde 

yaşam doyumunun, ilişki doyumundan pozitif yönde etkilendiği düşünülmektedir. Ayrıca akran 

ilişkileri ergenin mutluluk düzeyini yükselten bir faktör olarak değerlendirilebilir. Nitekim Sanderson 

ve Cantor (1995) akranları ile olumlu ilişkiler geliştiren ergenlerin daha mutlu olduğunu 

vurgulamaktadır. Argyle, Martin ve Crossland’a (1989) göre yaşam doyumu mutluluğun önemli bir 

faktörüdür. 

Ergenlerde olumlu akran ilişkileri, sosyal becerileri öğrenmede, yakın ve anlamlı ilişkiler 

geliştirmede, aidiyet duygusu gelişiminde, okul bağlılığında, sosyal bağlılık gelişiminde ve grup 

içerisinde varlığını ifade etmede oldukça kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Demir ve 

diğerleri 2005; Engels & ter Bogt, 2001; Hamm & Faircloth, 2005; Hartup, 2012; Newman, Lohman 

ve Newman, 2007). Bu bağlamda akran ilişkilerinin yaşam doyumuna etkisi sosyal beceri, yakın ve 

anlamlı ilişkiler, aidiyet duygusu, okul bağlılığı, sosyal bağlılık ve grup içerisinde varlığını ifade etme 

üzerinden açıklamak mümkündür.  

Araştırmanın doğrulanan ikinci hipotezi ve aynı zamanda ikinci sonucuna göre akran ilişkileri 

yalnızlığı doğrudan, istatistiksel anlamlı düzeyde ve negatif yönde etkilemektedir. Bu bulgu olumlu 

akran ilişkileri arttıkça yalnızlığın azaldığını göstermektedir. Ergenlik döneminde olumlu akran 

ilişkileri ergenin kendisini yalnız hissetmesini engelleyen bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Akranları ile olumlu ve kaliteli ilişkiler geliştiren ergenlerin sosyal izolasyona ve yalnızlığa karşı daha 

avantajlı olduğu vurgulanmaktadır (Hall-Lande ve diğerleri, 2007). Nitekim bu ergenler sahip 

oldukları ilişkiler aracılığıyla yalnız olmadıklarına ilişkin algılar geliştirirler. Newman ve diğerleri 

(2007) akran ilişkilerinin ergenlere bir statü kazandırdığını, ergenin akran gruplarına katılımını 

arttırdığını ve ergenin yalnızlaşmasını engellediğini vurgulamaktadır. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ergenlerde akran ilişkileri yaşam 

doyumunu pozitif yönde, yalnızlığı negatif yönde etkilemektedir. Araştırma bulguları dikkate 

alındığında, 

5. Bu araştırma ergenlerle sınırlıdır. 
6. Araştırmada kendini bildirim ölçekleri ve kolayda örnekleme yönteminin kullanılması 

bir sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. 

7. Ergenlerde olumlu akran ilişkilerinin yaşam doyumu ve yalnızlık üzerindeki etkileri 
dikkate alındığında, okulda yönetici ve öğretmenlerin, evde ebeveynlerin olumlu akran ilişkilerini 
teşvik edici bir tutuma sahip olması gerekmektedir. 

8. Yalnızlık düzeyinin düşürülmesi ve yaşam doyumunun yükseltilmesi amaçlanan 
müdahalelerde akran ilişkileri öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Wei, Russell, Mallinckrodt ve Vogel (2007) tarafından geliştirilen Yakın 
İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu’nun (YİYÖ-KF) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini 
incelemektir. Araştırma 773 üniversite öğrencisi yürütülmüştür. Araştırma verileri rastgele iki farklı gruba 
ayrılmış ve 362  veriden oluşan birinci grup üzerinden Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), 411 veriden oluşan 
ikinci grup üzerinden Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda ölçek maddelerinin 
öz değeri 1’den büyük olan iki faktör altında toplandığı görülmüştür. YİYÖ-KF’nin iki faktörlü yapısı toplam 
varyansın % 72.1’ini açıklamaktadır. YİYÖ-KF’nin AFA’ya ait faktör yükleri .64 ile .81 arasında değişmektedir. 
AFA sonucunda elde edilen iki boyutlu YİYÖ-KF modeli DFA ile test edilmiştir. DFA sonucunda elde edilen 
uyum indeksleri (χ2= 167,514, sd= 51, RMSEA= .075, IFI= .97, CFI= .97, NFI= .95, GFI= .94, AGFI= .90 ve 
SRMR= .069) iki boyutlu YİYÖ-KF’nin iyi uyum verdiğini göstermektedir. YİYÖ-KF’nin Doğrulayıcı Faktör 
Analizine ait faktör yükleri .70 ile .86 arasında değişmektedir. YİYÖ-KF’nin maddelerinin ayırt etme gücünü 
belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 
korelasyon katsayılarının .65 ile .80 arasında sıralandığı görülmüştür.  YİYÖ-KF’nin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayıları kaygı alt ölçeği için .90, kaçınma alt ölçeği için .90 ve ölçeğin bütünü için .94 olarak bulunmuştur. 
Geçeklik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bu sonuçlar YİYÖ-KF’nin Türkçe formunun geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yakın İlişkilerde Yaşantılar, Geçerlik, Güvenirlik 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the validity and reliability of the Turkish form of the 
Experiences in Close Relationships scale Short Form (ECRS-SF), developed by Wei, Russell, Mallinckrodt and 
Vogel (2007). The study was conducted on 773 university students. Study data were separated into two random 
groups and an Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted on the first group consisting of 362 data and a 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted on the second group consisting of 411 data. The EFA 
results indicated that scale items were gathered under two factors with eigenvalue above 1. The two factor 
structure of the ECRS-SF accounts for 72% of the total variance. The EFA factor loads of the ECRS-SF ranged 
between .64 and .81. The two-dimension ECRS-SF model resulting from the EFA were tested through CFA.  
The fit indices resulting from the CFA (χ2= 167,514, sd= 51, RMSEA= .075, IFI= .97, CFI= .97, NFI= .95, GFI= 
.94, AGFI= .90 and SRMR= .069) were observed to have a good fit with the two-dimension ECRS-SF. The CFA 
factor loads of the ECRS-SF ranged between .70 and .86. An item analysis was conducted so as to determine the 
power of discernment of the ECRS-SF items. According to the analysis, it was observed that item total 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

935 
 

correlation coefficients of the corrected scale ranged between .65 and .80. the internal consistency and reliability 
coefficients of the ECRS-SF were observed to be .90, .90 and .94 for the anxiety sub-scale, the avoidance sub-
scale and the overall scale respectively. The validity and reliability results suggest that the Turkish form of the 
ECRS-SF is valid and reliable evaluation instrument. 

Key Words: Experiences in Close Relationships, Validity, Reliability 

 

 

GİRİŞ 

Bağlanma ve bağlanma stillerine ilişkin ilk kuramsal bilgiler Bowlby’in (1969) bağlanma 

kuramına dayanmaktadır. Ardından Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) bağlanmayı güvenli, 

kaygılı ve kaçınan bağlanma olmak üzere teorik olarak üç kategoride sınıflandırmıştır. Hazan ve 

Shaver (1987), Ainsworth ve diğerleri  (1978) tarafından teorik olarak sınıflandırılan bağlanma 

stillerini kendini bildirime dayalı bir envanterle ölçmüştür. Bartholomew ve Horowitz (1991) ergenler 

için güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı bağlanma olmak üzere dörtlü bir model önermiştir. Hazan 

ve Shaver (1987) bireyin çocukluk dönemi bağlanmanın benzer formlarının yetişkinlik dönemi 

romantik ilişkilerde gözlemlendiğini ve bağlanma kuramının yetişkinlik dönemi romantik/yakın 

ilişkilerde kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Bağlanmaya ilişkin nicel ve nitel araştırmaların 

artması, araştırmacıların dikkatini bağlanma stillerine çekmeyi sağlamıştır (Wei, Russell, Mallinckrodt 

& Vogel, 2007).  Bağlanma, bireyin kendisi açısından önemli olan kişilere karşı geliştirdiği yoğun 

duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1969). 

Brennan, Clark ve Shaver (1998) yetişkinlik dönemi bağlanma stilini kaygı ve kaçınma olmak 

üzere iki kategoride incelemiştir. Kaygılı bağlanma kişilerarası ilişkilerde reddedilme veya terk 

edilmeye ilişkin korku yaşama durumu olarak tanımlanmaktadır. Kaygılı bağlanan bireyler romantik 

ilişki yaşadıkları kişilere ulaşamadıklarında yoğun bir stres yaşarlar. Ayrıca kaygılı bağlanan bireyler 

aşırı bir şekilde onaylanma ihtiyacı duymaktadır. Kaçınma bağlanma stili, bağlılık ve yakınlığa ilişkin 

korku yaşama durumu olarak tanımlanmaktadır. Kaçınma bağlanma stiline sahip bireyler yakın 

ilişkiler geliştirmekten korkarlar. Ayrıca kaçınmacı bireyler kendini açma konusunda isteksizlik ve 

aşırı öz-güven ihtiyacı yaşarlar (Brennan ve diğerleri1998). 

Literatürde yakın ilişkilerde yaşantıları ölçmek amacıyla geliştirilen çok sayıda ölçek 

mevcuttur. Türkiye’de bu amaçla kullanılan sınırlı sayıda ölçek bulunmaktadır. Türkiye’de Selçuk, 

Günaydın, Sümer ve Uysal (2005) Türkçe’ye uyarlanan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II 

(YİYE-II) araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. YİYE-II, 36 madde ve iki alt boyuttan 

(Kaçınma ve kaygı) oluşmaktadır. Türkiye’de YİYE-II dışında yakın ilişkilerde yaşantıları ölçen 

ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle uygulama açısından daha ekonomik ve güncel bir ölçeğe 
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gereksinim duyulmaktadır.  Bu araştırmanın amacı Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa 

Formu’nun (YİYÖ-KF) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. YİYÖ-KF’nin 

uygulama açısından işlevsel olacağı ve bağlanma araştırmalarına önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği Kısa Formu (YİYÖ-KF): Wei ve diğerleri (2007) tarafından 

geliştirilen YİYÖ-KF 12 madde (“İhtiyaç duyduğumda romantik ilişki yaşadığım kişinin yardımına 

başvurmak benim için faydalı olur.”, “Genellikle sorunlarımı ve kaygılarımı romantik ilişki yaşadığım 

kişi ile konuşurum.”)  ve kaygı ve kaçınma olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek 7’li 

Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir (“1” Hiç katılmıyorum “7” Tamamen katılıyorum). YİYÖ-KF 

Türkçe’ye uygulayıcılar ve katılımcılar açısından değerlendirme kolaylığı sağlaması amacıyla 5’li 

Likert tipi bir derecelendirmeyle (“1” Kesinlikle katılmıyorum “5” Kesinlikle katılıyorum) 

uyarlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizinde maddelerin iki 

faktörde toplandığı saptanmıştır. İki ayrı örneklem üzerinde yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi 

sonucunda iki boyutlu yakın ilişkilerde yaşantılar modelinin iyi uyum verdiği bulunmuştur (CFI=.95 

ve .96, RMSEA=.09 ve .07, ve SRMR= .10 ve .09). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları kaygı 

alt boyutu için .77 ile .86 kaçınma alt boyutu için 78 ile .88 arasında değişmektedir. Üç hafta arayla 

yapılan test tekrar test katsayıları kaygı alt ölçeği için .82, kaçınma alt ölçeği için .89 olarak 

bulunmuştur. Ölçekte 4 madde tersten puanlanmaktadır. YİYÖ-KF kaygı ve kaçınma alt ölçekleri için 

ayrı ayrı toplam puanlar vermektedir. Alt ölçekten alınan yüksek puanlar ilgili alt ölçeklerde düzeyin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırma 773 üniversite öğrencisi yürütülmüştür. Araştırma verileri rastgele iki farklı gruba 

ayrılmış ve 362  (184 kadın, 178 erkek) veriden oluşan birinci grup üzerinden Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA), 411 (171 kadın, 240 erkek) veriden oluşan ikinci grup üzerinden Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaşı 17-33 arasında değişmektedir. 

İşlem 

YİYÖ-KF Türkçe’ye uyarlanırken öncelikle ölçeği geliştiren Meifen Wei’den ölçeğin 

uyarlanmasına ilişkin izin alınmıştır. YİYÖ-KF’nin çevirisi dörder kişilik iki öğretim üyesi grubu 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Birinci grup tarafından YİYÖ-KF Türkçe’ye çevrilmiş, ikinci grup 

tarafından Türkçe’ye çevrilen YİYÖ-KF İngilizce’ye çevrilmiştir. İki grubun çevirisi arasındaki 

tutarlılık incelenmiştir. Ardından YİYÖ-KF’nin Türkçe formu anlam ve gramer açısından incelenmiş 

ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Bu form psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve 
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değerlendirme alanında uzman olan üç öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir. Verilerin 

faktör analizi için uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity 

testi ile incelenmiştir. Analizlerde faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak faktör varyansı, 

maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans oranları, çizgi grafiği incelenmiştir. Faktör analizi 

sürecinde uygun madde seçimi, KMO değerinin .60 üzerinde olması, maddelerin yük değerlerinin .45 

üzerinde olması kriterleri doğrultusunda yapılmıştır (Büyüköztürk, 2010). Açımlayıcı faktör 

analizinden sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen boyutlar ve boyutlar arası ilişki 

incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin toplam puanı yordama gücünü ve ayırt ediciliğini 

belirlemek amacıyla madde toplam korelasyonları incelenmiş ve % 27’ lik alt-üst grup 

karşılaştırmaları yapılmıştır. YİYÖ-KF’nin güvenirliği, madde analizi, test-tekrar test güvenirliği ve iç 

tutarlık (Cronbach Alpha) analizleriyle belirlenmiştir. Çalışmada istatistiksel analizler SPSS 20.0 ve 

AMOS programıyla yapılmıştır. YİYÖ-KF modelinin testi kovaryans matrisi ile en çok olabilirlik 

(Maximum Likelihood) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Modelin doğrulanıp doğrulanmadığı 

χ2/sd, RMSEA, GFI, CFI, IFI ve TLI (NNFI) uyum indeksleri ile incelenmiştir. Yapısal eşitlik 

modelinin uyumuna ilişkin yaygın kabul görmüş uyum indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Uyum İyiliği İndeksleri ve Kabul Edilebilir Sınırlar 

İndeksler  Kabul Edilebilir Sınırlar 
χ2/sd ≤5 Kabul edilebilir uyum, ≤3 mükemmel uyum (Kline, 2005; Sümer, 2000) 
RMSEA ≤ .10 zayıf uyum, ≤ .08 iyi uyum, ≤ .05 mükemmel uyum ( Sümer, 2000; Tabachnick & Fidell, 2001) 
GFI  ≥ .90 iyi uyum (Sümer, 2000) 
CFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  (Hu & Bentler, 1999; Sümer, 2000) 
IFI ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler, 1999) 
TLI (NNFI) ≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum (Hu & Bentler; Tabachnick & Fidell, 2001) 

(Akt., Savci & Aysan, 2016) 

BULGULAR 

Yapı Geçerliği 

YİYÖ-KF’den elde edilen ölçümlerin yapı geçerliğini incelemek amacıyla Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

YİYÖ-KF’ye ilişkin Açımlayıcı Faktör Analizi 362 üniversite öğrencisi üzerinde 

yürütülmüştür. Öncelikle verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer- Olkin 

(KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Büyüköztürk (2010) verilerin faktör 
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analizine uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin’in (KMO) 0.60’dan yüksek ve Barlett Testi’nin 

istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda yapılan analizlerde 

KMO örneklem uygunluk katsayısı .94 ve Barlett Sphericity testi x2= 2864,712 (p<0.001) olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı 

Faktör Analizi sonucunda ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük olan iki faktör altında toplandığı 

görülmüştür. Bu faktörlerde yer alan maddelerin faktör yükleri incelenmiştir. Bu kapsamda AFA’da 

yüksek iki yük değeri arasındaki farkın en az .10 olması gerektiği (Büyüköztürk, 2010) göz önüne 

alındığında binişik maddelerin olmadığı, faktör yük değeri için alt sınırın .32 olduğu göz önüne 

alındığında hiçbir maddenin faktör yük değerinin .32’nin altında olmadığı görülmüştür (Büyüköztürk, 

2010). Ardından Şekil 1’de sunulan Scree Plot çizgi grafiği incelenmiş ve ikinci faktörden sonra 

kırılmanın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ve orijinal ölçeğin faktör yapısı göz önünde 

bulundurulmuş, eksen döndürme tekniklerinden Varimax tekniği kullanılarak yeniden Açımlayıcı 

Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçek maddelerinin özdeğeri 1’den büyük iki faktör 

altında toplandığı, 1. ve 2. faktör altında toplanan maddelerin orijinal ölçekle bire bir örtüştüğü 

görülmüştür. İki faktörlü yapı, toplam varyansın %67.9’unu açıklamaktadır. 

 

Şekil 1: YİYÖ-KF ‘ye ilişkin Çizgi Grafiği 

YİYÖ-KF maddelerinin faktör yük değerleri, açıklanan varyans değerleri ve özdeğerleri 

Tablo-2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: YİYÖ-KF’nin Faktör Yük Değerleri 

       Faktör  
 

Madde 
no 

Faktör  
Yük Değeri 

Açıklanan  
Varyans 

Özdeğer 

  Y
ak

ın
 

İl
iş

ki
le

rd
e 

Y
aş

an
tıl

ar
 

 
 

 
        

   
   

   
 

K
aç

ın
m

a 
 

1  .79      
3  .75      
5  .73    

58.62 7.03 
7  .80    
9  .76      

 
 

11  .68      
  

 
  

    
   

 K
ay

gı
 

2  .77      
4  .76      
6  .67    

9.31 1.12 
8  .81    
10  .80      
12  .64      

 

İki faktörün açıkladığı toplam varyans = %67.9 

Tablo 2’de görüldüğü gibi YİYÖ-KF’nin Kaçınma alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .68 ile 

.80, Kaygı alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .64 ile .80 arasında değişmektedir. YİYÖ-KF’nin 

kaçınma alt boyutunun özdeğeri 7.03 olup toplam varyansın 58.62’sini, kaygı alt boyutunun özdeğeri 

1.12 olup toplam varyansın 9.31’ini açıklamaktadır. İki alt boyut toplam varyansın %67.9’unu 

açıklamaktadır. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

AFA sonucunda elde edilen 12 madde ve iki faktörden oluşan yapının doğrulanıp 

doğrulanmadığını test etmek için 411 üniversite öğrencisinden toplanan verilere DFA uygulanmıştır.  

YİYÖ-KF’ye ilişkin uyum indeksi değerleri (χ2= 168.336, sd= 51, χ2/sd= 3.301, RMSEA= .075, GFI= 

.93, CFI= .97, IFI= .97, TLI (NNFI)= .95) modelin araştırma verileri ile iyi uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgular YİYÖ-KF modelinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 2. YİYÖ-KF’ye İlişkin Path Diagramı ve Faktör Yükleri 

YİYÖ-KF’nin DFA sonucunda elde edilen faktör yükleri, Kaçınma alt boyutu için .72 ile .87, 

Kaygı alt boyutuna ilişkin faktör yükleri .70 ile .85 arasında değişmektedir. 

Güvenilirlik 

Bu çalışmada YİYÖ-KF’nin güvenirliği iç tutarlılık (Cronbach alpha) yöntemiyle 

incelenmiştir.  

İç tutarlılık analizi  

YİYÖ-KF’nin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları Kaçınma alt boyutu katsayısı .90 ve Kaygı  

alt boyutu katsayısı .90 olarak saptanmıştır. 

Madde Analizi 

YİYÖ-KF maddelerinin madde ayırt edicilik gücünü belirlemek amacıyla madde analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının kaçınma 

alt boyutunda .65 ile .81, kaygı alt boyutunda .65 ile .82 arasında değiştiği görülmüştür. Alt boyutların 

toplam puanlara göre belirlenmiş %27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki fark kaçınma alt 

boyutunda t (sd= 166) değerlerinin -24.406 (p<.001) ile -16.726 (p<.001), kaygı alt boyutunda t (sd= 

166) değerlerinin -26.992 (p<.001) ile -16.916 (p<.001) arasında değiştiği görülmüştür. Bulgular 

Tablo 3’te görülmektedir. 
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Tablo 3:  YİYÖ-KF Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayıları 

       Faktör  
 

Madde 
no 

rjx t 

  Y
ak

ın
 

İl
iş

ki
le

rd
e 

Y
aş

an
tıl

ar
 

 
 

 
        

   
   

   
 

K
aç

ın
m

a 
 

1  .72    -18.489*** 
3  .74    -16.726*** 
5  .65    -18.403*** 
7  .74    -17.794*** 
9  .81    -24.406*** 

 
 

11  .75    -21.015*** 
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2  .77    -26.807*** 
4  .82    -23.064*** 
6  .72    -16.916*** 
8  .75    -26.992*** 
10  .71    -22.177*** 
12  .65    -17.987*** 

     *** p< .001 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Wei ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Ölçeği Kısa Formu (YİYÖ-KF) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelenmiştir. YİYÖ-

KF’nin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini iç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ile incelenmiştir. 

Ölçekteki her bir maddenin toplam puanı yordama ve ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla madde 

analizi yapılmıştır.  

AFA 362  üniversite öğrencisinden toplanan veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. AFA 

sonucunda YİYÖ-KF maddelerinin öz değeri 1’den büyük iki faktör altında toplandığı görülmüştür. 

İki faktörlü yapı, toplam varyansın % 72.1’ini açıklamaktadır. Çok faktörlü desenlerde açıklanan 

varyansın %40 ile % 60 arasında olmasının yeterli görüldüğü (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 

2012) dikkate alındığında, YİYÖ-KF’nin iki faktörlü yapısı yeterli varyansı açıkladığı söylenebilir. 

YİYÖ-KF’nin AFA’ya ait faktör yükleri, faktör yük değerinin yorumlanmasında .30 ve daha yüksek 

olan  maddelerin yeterli olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında yeterli olduğu söylenebilir. 

AFA sonucunda elde edilen iki boyutlu YİYÖ-KF modeli DFA ile test edilmiştir. DFA sonucunda 

elde edilen uyum indeksleri ve Tablo 1’de verilen uyum iyiliği indeksleri ve kabul edilebilir sınırlar 

karşılaştırıldığında, iki boyutlu YİYÖ-KF’nin iyi uyum verdiği söylenebilir. YİYÖ-KF’nin DFA’ya ait 

faktör yükleri, faktör yük değerinin yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan  maddelerin yeterli 

olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında yeterli olduğu söylenebilir. 

Ölçeklerde iç tutarlılık güvenirlik katsayısının .70 ve üzerinde olması gerektiği (Çokluk ve 

diğerleri, 2012) dikkate alındığında, YİYÖ-KF’nin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 

yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve üzerinde 
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değerlerin yeterli olduğu (Büyüköztürk, 2010) dikkate alındığında, , YİYÖ-KF’nin madde-toplam 

korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. Son olarak %27’lik alt-üst grup madde 

karşılaştırmaları için kullanılan t-testi sonuçlarının tüm maddeler için anlamlı bulunmuştur. bu bulgu 

ölçek maddelerinin aynı davranışları ölçmeyi amaçladığına işaret etmektedir (Büyüköztürk 2010).  

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular YİYÖ-KF’nin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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AÇIKLAMA: Lütfen aşağıdaki sorularda belirtilen durumların sizi ne ölçüde tanımladığını 

belirtiniz. Lütfen her soru için sadece bir seçeneği işaretleyiniz ve hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

1-Hiç katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen katılıyorum, 

4-Çok katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum 

 

1.  İhtiyaç duyduğumda romantik ilişki yaşadığım kişinin yardımına başvurmak benim 
için faydalı olur.* ① ② ③ ④ ⑤ 

2. Romantik ilişki yaşadığım kişi tarafından sevildiğime ilişkin çok fazla güvence 
beklerim. ① ② ③ ④ ⑤ 

3.  Romantik ilişki yaşadığım kişiye yakın olmayı istememe rağmen kendimi geri 
çekmeye devam ediyorum. ① ② ③ ④ ⑤ 

4.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler bana istediğim kadar yakın olmayı istemiyor. ① ② ③ ④ ⑤ 

5.  Rahatlama ve güvence dahil birçok şeyi romantik ilişki yaşadığım kişiden 
beklerim.* ① ② ③ ④ ⑤ 

6.  İnsanlara çok yakın olmayı istemem onları bazen ürkütür. ① ② ③ ④ ⑤ 

7.  Romantik ilişki yaşadığım kişiye gereğinden fazla yakın olmaktan kaçınırım. ① ② ③ ④ ⑤ 

8.  Genellikle terkedilmekten korkmam.* ① ② ③ ④ ⑤ 

9.  Genellikle sorunlarımı ve kaygılarımı romantik ilişki yaşadığım kişi ile 
konuşurum.* ① ② ③ ④ ⑤ 

10.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler ihtiyaç duyduğumda yanımda olmadığında 
hayal kırıklığına uğrarım. ① ② ③ ④ ⑤ 

11.  Romantik ilişki yaşadığım kişi/kişiler bana çok yakınlaştığında gergin hissederim. ① ② ③ ④ ⑤ 

12. Romantik ilişki yaşadığım kişiyi/kişileri önemsediğim kadar onun/onların beni 
önemsemeyeceğinden endişelenirim. ① ② ③ ④ ⑤ 

 

*Tersten puanlanması gereken maddeler 

Not: Ölçek kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
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FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 

SCIENCE EDUCATION 
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ÖZET 

Günümüzde bilimsel bilgi ve teknolojik yenilikler sürekli artmakta ve bu artışın etkileri de hayatımızın 
her alanında etkisini göstermektedir. Bu nedenle Fen ve Teknoloji eğitimi oldukça önemli bir hal almıştır.  Fen 
ve Teknoloji dersi öğretim programı incelendiğinde toplumdaki tüm bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak 
yetiştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir. Bu süreçte Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin her anlamda 
donanımlı bir şekilde yetişmesi önem kazanmaktadır. Fen ve Teknoloji öğretim programı incelendiğinde “iş” 
kavramı önemli bir yere sahiptir ve öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadarki süreçte farklı kademelerde “iş” 
kavramı ile karşılaşmaktadır. Bu çalışmada Fen ve Teknoloji Öğretmen adaylarının “iş” ile ilgili kavramsal 
anlama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Fen ve Teknoloji öğretmenliği 1. sınıfta 
öğrenim gören 76 öğretmen adayına 4 sorudan oluşan iki aşamalı iş kavram testi uygulanmıştır. Ayrıca öğretmen 
adaylarının araştırma konusu ile ilgili fikirlerini daha detaylı ortaya koyabilmek amacıyla 10 öğretmen adayı ile 
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin kavram testinde yer alan sorulara verdikleri cevaplar, 
tek tek incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme ses kayıtları teker teker yazılı metin haline dönüştürüldükten 
sonra, kodlamalar belirlenmiş ve öğrencilerin verdikleri yanıtlar bu kodlamalara göre değerlendirilmiştir. 
Kodlamalar tamamlandıktan sonra belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilerin kavramsal anlamaları 
gruplanmış ve buna bağlı olarak frekans çizelgeleri ve yüzde çizelgeleri oluşturulmuştur. Kavramsal kategorileri 
istatistiksel açıdan karşılaştırabilmek amacıyla kategoriler puanlanmıştır. Çalışma sonucunda Fen ve Teknoloji 
öğretmen adaylarının “iş” ile ilgili alternatif kavramlara sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kavramlar: İş, kavramsal anlama, alternatif kavram 

ABSTRACT 

Today scientific and technological innovations have been increasing constantly and this increase has 
demonstrated its effect in every aspect of our life. Thus, science and technology education has become very 
important.  When science and technology course curriculum is examined, it is revealed that raising scientifically 
and technologically literate individuals  is emphasized.   In this process, training well-equipped and qualified 
science and technology teachers become important.  When science and technology course curriculum is 
examined, the concept of “work” has a very important place and students encounter the concept of “work” in 
different stages from the secondary school to university. The purpose of this study is to determine pre-service 
science and technology teachers’ conceptual understanding levels about “work”. Within the context of the study, 
a work concept test with two stages and consisting of four questions was administered to 76 pre-service teachers 
in their first year of study in Science and Technology Education.  Moreover, semi-structured interviews were 
carried out with 10 pre-service teachers with the intention of revealing their opinions in detail about the research 
subject.  Students’ responses to the question in the concept test were examined one by one. After recordings 
from semi-structured interviews were transcribed one by one, codes were identified and students’ responses were 
evaluated considering these codes.  After codings were completed, students’ conceptual understanding was 
grouped in line with the criteria determined and depending on them frequency and percentage tables were 

mailto:mgorecek@mu.edu.tr
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composed.  Categories were given points with the intention of comparing conceptual categories statistically. In 
conclusion, it was determined that pre-service science and technology teachers had alternative concepts 
considering the “work” concept.   

Key Words: Work, Conceptual Understanding, Alternative concept  

  

GİRİŞ 

Kavram, nesnel gerçekliğin insan beyninde yansıma biçimi (Hançerlioğlu, 1967) veya insan 

zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi yapısı 

şeklinde (Ülgen, 2004) tanımlanabilir. Kavramla ilgili tanımları arttırmak mümkündür ancak tüm 

tanımları dikkate aldığımızda kavramların en önemli özelliğinin öğelerin özelliklerine göre 

gruplandırma yapılması olduğu söylenebilir.  Kavramlara ait özelliklerin belirlenmesi, kavram 

öğretiminde son derece önemlidir. 

Kavram öğretimi, ilgili kavramın çocuğun zihninde yapılandırılmasını sağlama işidir. Kavram 

öğrenme ise, hem sınıflandırılmış uyaranlar temel alınarak zihinde bilgiler oluşturma, hem de bir çeşit 

problem çözme sürecidir (Morgan, 1977). 

Kavramlar tanımla öğrenilebilecek bilgi parçaları değildir. Kavram öğretimi konusunda 

yapılan hatalardan bir tanesi de kavramların sadece tanımla öğretilebileceğine inanılmasıdır. 

Kavramlar insanlarda doğuştan itibaren gelişmeye başlar. Kavramlar geliştikçe bilginin yapıtaşları 

oluşur. Oluşan bu yapıtaşları farklı şekillerde birleştirilerek yeni bilgilerin kavranması veya zihinde 

üretilmesi sağlanabilir (Çepni, 2005). 

Birey dünyaya geldiği andan itibaren, kavram öğrenmeye başlar ve bu kavram öğrenme süreci 

bireyin yaşamı boyunca devam eder. Yani bir birey okula başlamadan önce, öğretilecek olgu ve 

kavramlarla ilgili bilgi ve inanışlara sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, bireylerin 

sahip olduğu bu kavram ve inanışlar, oldukça köklü ve bilimsel olarak kabul edilen görüşlerle uyumlu 

olmayabilir (Osborne, 1985; Gunstone ve Champagne, 1990; Duit ve Treagust, 2003). 

Literatürde yer alan farklı çalışmalar incelendiğinde, bireyin kavramlarla ilgili sahip olduğu bu 

fikirler; yanlış algılamalar, alternatif kavramlar, ön kavramlar, alternatif çerçeveler gibi isimler ile 

kullanılmaktadır. Novak “ön kavramlar”; Driver ve Easley (1978) “alternatif kavramlar”; Helm 

“kavram yanılgıları”; Sutton “çocukların bilimsel içgüdüleri”; Gilbert, Watts ve Obsorne (1982) 

“çocukların bilimi”; Halloun ve Hestenes “genel duyu kavramları”; Pines ve West (1986) 

“kendiliğinden oluşan bilgiler”; olarak adlandırmışlardır. Literatürde yer alan çalışmalar 

incelendiğinde, en yaygın olarak kullanılan terimlerin “kavram yanılgısı” ve “alternatif kavram” 

olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmada “alternatif kavram” terimi tercih edilmiştir. 
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Sanders (1993)’ a göre ise alternatif kavram, günlük yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan 

veya bilimsel anlamdan uzak, günlük dilden kaynaklanabilen, okul ortamında öğrencinin bilgiyi yanlış 

yapılandırması sonucu veya bir bilginin yanlış öğretilmesi sonucu öğrenilen hatalı fikirler şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

Wandersee, Mintzes & Novak, (1994) tarafından, öğrencilerin sahip olduğu alternatif 

kavramların özellikleri sekiz başlık altında toplanmıştır.  Bunlar;  

1- Öğrenciler, öğrenme ortamlarına doğal nesne ve olaylarla ilgili bir dizi alternatif 

kavramla gelirler. 

2- Öğrencilerin öğrenme ortamlarına getirdikleri bu alternatif kavramlar, yaş, cinsiyet, 

yetenek ve kültürel yaşantıdan bağımsızdır. 

3- Alternatif kavramlar köklü bir yapıya sahiptir ve bu nedenle geleneksel öğretim 

stratejileri ile değiştirilmeye dirençlidir. 

4- Alternatif kavramlar, daha önceki bilim adamları ve filozofların açıklamalarına 

paraleldir. 

5- Alternatif kavramlar, öğrencilerin, yapmış olduğu gözlemler, akran kültürü, dil, 

öğretmen açıklamaları ve öğretim materyalleri geçmiş deneyimlerinden kaynaklanabilir. 

6- Öğretmenler sıklıkla, öğrencilerinin sahip olduğu alternatif kavramlara sahiptirler. 

7- Öğrencilerin sahip oldukları alternatif kavramlar, ders esnasındaki bilimsel 

kavramlarla etkileşerek tahmin edilmeyecek öğrenme çıktılarına sebep olabilirler. 

8- Öğretim yaklaşımları, kavramsal değişimi kolaylaştıracak etkili sınıf araçları olabilir. 

Bu alternatif kavramlar hiç şüphesiz ki, bireyin öğrenmesini engelleyebilecek, bireyin 

karşılaştığı durumları yanlış yorumlamasına sebep olabilecektir.  Bu nedenle,  bireylerde var olan bu 

alternatif kavramların kaynaklarının belirlenmesi gerekmektedir. 

“İş” kavramı Fen ve Teknoloji dersinde yer alan en önemli kavramlardan biridir ve öğrenciler 

7. sınıftan üniversiteye kadar farklı yıllarda bu kavram ile karşılaşmaktadırlar. Fen ve Teknoloji 

öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adayları da Fizik I dersi kapsamında bu 

kavram ile tekrar karşılaşmaktadır. “İş” kavramı aynı zamanda, kuvvet, yer değiştirme, enerji gibi 

diğer kavramlar ile de ilişkilidir.  Farklı öğrenim kademelerinde karşılaşılan bir kavram olmasına 

rağmen günlük yaşamdaki kullanımının farklı olmasından dolayı “iş” kavramı öğrenciler tarafından 

anlaşılması zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde “iş” kavramı ile ilgili çok fazla çalışma olmadığı 

gözlenmektedir. Uzunkavak (2009) tarafından yapılan çalışma elektronik-bilgisayar ve mekatronik 

eğitimi bölümüne devam eden öğrenciler ile gerçekleştirilmiş olup, öğrencilerin pozitif ve negatif iş 

arasındaki farkı ayırt etmeleri üzerine kurulmuş bir çalışmadır.  Ayvacı ve Devecioğlu (2009) 

tarafından yapılan çalışma ise ilköğretim 7. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olup öğrencilerin 

alternatif kavramlarını belirlemeye yöneliktir. Hırça, Çalık ve Seven (2010), Bahar, Öztürk ve Ateş 

(2002), Cerit Berber ve Sarı (2009), Aydoğmuş (2008) tarafından yapılan çalışmalar ise liseye devam 

eden öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Erduran Avcı, Kara ve Karaca (2012) tarafından 

gerçekleştirilen çalışma ise Fen Bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği programına devam eden 1. sınıf 

öğretmen adaylarının iş konusunda sahip olduğu alternatif kavramları ortaya çıkarmaktır. 

YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda öğrenim gören 76 birinci sınıf öğretmen 

adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının hepsi güz döneminde Genel Fizik I dersini 

tamamlamıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada Erduran Avcı vd., (2012) tarafından geliştirilen “İş Kavram Testi” kullanılmıştır. 

Testin orijinalinde,  bilimsel anlamda yapılan iş’in kütle, düşey ve yatay düzlemde alınan yol, kuvvet 

ve hız kavramlarıyla ilişkilerini irdeleyen 5 adet soru yer almaktadır. Erduran Avcı vd., (2012) 

tarafından kavram testi hazırlanırken soruların görsel olarak desteklenmesi amacı ile çizimler 

eklenmiştir. Kavram testinde yer alan ikinci soru ile dördüncü sorunun birbirine oldukça yakın olduğu 

göz önüne alınarak dördüncü soru testten çıkarılmış ve çalışmamızda dört sorudan oluşan “iş kavram 

testi” kullanılmıştır. Öğretmen adayları kavram testinde öncelikle doğru olduğunu düşündüğü seçeneği 

işaretlemişler sonra sadece seçmiş olduğu seçeneğin açıklamasını yapmışlardır. Ayrıca öğretmen 

adaylarının araştırma konusu ile ilgili fikirlerini daha detaylı ortaya koyabilmek amacıyla 10 öğretmen 

adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  

Veri Analizi 

Çalışmanın amacına yönelik olarak öğrencilere yöneltilen 4 adet sorunun betimsel analizi 

yapılmıştır. Literatürde yer alan, Trundle, Atwood ve Christopher (2002), Uçar (2007), Saçkes (2010), 

Görecek (2013) yaptığı çalışmada kodlar oluşturarak veri analizi yapmıştır.  Öğrencilerin kavram 
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testinde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar, tek tek incelenmiştir. Görüşme ses kayıt cihazındaki 

sesler teker teker yazılı metin haline dönüştürüldükten sonra, kodlamalar belirlenmiş ve öğrencilerin 

verdikleri yanıtlar bu kodlamalara göre değerlendirilmiştir. Kodlar ve anlamları oluşturulurken, “BİL.” 

İle başlayan kodlar bilimsel kavramları, “ALT.” İle başlayan kodlar alternatif kavramları ifade edecek 

şekilde düzenleme yapılmıştır. 

Kodlamalar tamamlandıktan sonra her bir soru için tabloda belirtilen kriterler altında 

öğrencilerin kavramsal anlamaları gruplanmış ve buna bağlı olarak frekans ve yüzde çizelgeleri 

oluşturulmuştur. Öğrenci yanıtları belirlenmiş olan bütün kriterleri  içeriyorsa, bu öğrenciler bilimsel 

kavrama düzeyi grubuna dahil edilmiştir. Eğer öğrenci bütün kriterleri  içermeyecek şekilde yazılı 

veya sözel olarak ifadelerde bulunmuşsa, öğrenci bilimsel bölümlü olarak kategorize edilmiştir. 

Öğrenci yazılı veya sözel olarak hem bilimsel kavramları hem de alternatif kavramları içeren durumlar 

ifade etmişse bilimsel ve alternatif olarak kategorize edilmiştir. Öğrenci yazılı veya sözel olarak hem 

bilimsel kavramları hem de alternatif kavramları içeren durumlar ifade etmişse bilimsel bölümlü ve 

alternatif olarak kategorize edilmiştir. Öğrencide alternatif kavramlardan sadece bir tanesi var ise 

alternatif bölümlü olarak kategorize edilmiştir.  Öğrencide alternatif kavramlardan birden fazla mevcut 

ise alternatif olarak kategorize edilmiştir. Mantıksal açıklama ya da yanıt yoksa veya kodlanacak yanıt 

oluşmamışsa,  kavramsal anlama yok kategorisinde gruplandırılmıştır. Geliştirilen bu kavramsal 

kategorileri istatistiksel açıdan değerlendirebilmek amacıyla kategoriler puanlanmıştır.  

Birinci soru için kullanılan kavramsal kategori, puan ve kriterler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Bilimsel kategori 10 puan ve diğerleri azalan puanlar olacak şekilde değerlendirilmiştir. 

Kavramsal kategori Puan Kriterler 
Bilimsel 10 4 kriteri de içeriyorsa; Yazılan açıklamanın doğru yanıtın bütün bileşenlerini 

içermesidir. 
Bilimsel Bölümlü 
 

               Bu 4 kriterin hepsini içermeyen durumlar; bireyde alternatif model             
gelişmemiş. 
9 Bilimsel kategoriden 3’ünü yazanlar 
8 Bilimsel kategoriden 2’sini yazanlar 
7 Bilimsel kategoriden 1’ini yazanlar 

Bilimsel ve alternatif 6 Bilimsel kategorideki 4 kriteri de içeriyor ancak bunun yanı sıra alternatif 
kavramlara da sahip olunan durumlar 

Bilimsel Bölümlü ve 
Alternatif 

              Hem bilimsel hem de alternatif kavramlara sahip olunan durumlar 
5 Bireyde alternatif kavram gelişmiş, bunun yanında bilimsel kriterlerin 3’ünede 

sahip 
4 Bireyde alternatif kavram gelişmiş, bunun yanında bilimsel kriterlerin 2’sinede 

sahip 
3 Bireyde alternatif kavram gelişmiş, bunun yanında bilimsel kriterlerin 1 

tanesine sahip 
Alternatif Bölümlü 2 Alternatif kavramlardan bir tanesini içeren durumlar  

Alternatif  1 Bilimsel anlatımın hiçbirini içermeyen durumlar 
Kavramsal 
Anlama yok 

0 Hiçbir anlama, hiçbir yanıt ya da kodlama için yeterli bilgi yok 
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İkinci, üçüncü sorular için bilimsel kategori 6 puan ve diğerleri azalan puanlar olacak şekilde 

değerlendirilmiştir. Dördüncü soruda ise bilimsel kategori 8 puan ve diğerleri azalan puanlar olacak 

şekilde değerlendirme yapılmıştır.  

Kodlamalar tamamlandıktan sonra Tablo 2’de belirtilen kodlar altında öğrencilerin 1. soruya 

ait kavramsal anlamaları gruplanmış, frekans ve yüzde çizelgeleri oluşturulmuştur. 

Tablo 2: 

Kodlar Kodların anlamları 
BİL. EŞİT A ve B ustalarının yapmış olduğu işler birbirine eşittir.   

BİL. İŞ 
Bilimsel anlamda iş, iki vektörün (kuvvet ve kuvvet doğrultusundaki yer 
değiştirmenin) skaler çarpımıdır.  

BİL. YER Düşeyde gerçekleşen yer değiştirmeler eşittir.  
BİL. AĞIRLIK Kiremit sayısı aynı olduğundan, uygulayacakları kuvvetler de eşittir.  
ALT. USTA Ustaların yaptığı işler birbirinden farklıdır.  
ALT. MERDİVEN Merdiven kullanan ustanın aldığı yol fazladır, yaptığı iş de fazladır.  
ALT. BASİT Makaralar basit makinadır, basit makinalar işten kazanç sağlar.  
ALT. BAŞKA Başka bir sebeple yanılgı varsa 
YOK. MAN. Mantıksal açıklama ya da yanıt yoksa 
YOKSAY Kodlanacak yanıt oluşmamışsa 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, öğrencilere yöneltilen 4 adet sorunun değerlendirilmesine yer verilmiştir.  

1. sorudan elde edilen bulgular 

Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ile bu cevaplara ait öğrenci sayıları ve yüzdeleri 

Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3: Öğrencilerin 1. soru ile ilgili açıklamalarından elde edilen cevap türleri 

Cevap Türleri  
N % 

Bilimsel - - 
Bilimsel Bölümlü 30 39,4 
Bilimsel ve Alternatif  - - 
Bilimsel Bölümlü ve Alternatif 3 3,9 
Alternatif  43 56,6 
Alternatif Bölümlü  - - 
Hiçbir şey  - - 
Genel Toplam 76 100 

 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, “bilimsel”, “bilimsel ve alternatif”, “alternatif 

bölümlü” ve “hiçbir şey” olarak kabul edilebilir cevaplara rastlanmamıştır. Öğrencilerin sadece % 

39,4’ü “bilimsel bölümlü”, % 56,6’sı  “alternatif” ve % 3,9’u“ bilimsel bölümlü ve alternatif”   
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kategorisinde cevap vermiştir.  Aşağıda öğrencilerde tespit edilen kavramsal kategorilere örnekler 

sunulmuştur. 

Bilimsel Bölümlü: Yazılan açıklama doğru cevabın bütün bileşenlerini içermiyorsa bu 

öğrenciler “bilimsel bölümlü” kategorisine dahil edilmiştir. Aşağıda “bilimsel bölümlü” düzeye 

örnekler verilmiştir.   

Ö10: “A ve B ustalarının yaptıkları iler birbirine eşittir.(BİL. EŞİT) İkisinin de taşıdığı 

ağırlıklar yani uyguladıkları kuvvetler eşittir. (BİL. AĞIRLIK) Yer değiştirmeleri de eşittir. (BİL. 

YER) Bu yüzden yaptıkları iş aynıdır. ” 

Ö58: “A ve B ustalarının yaptıkları işler eşittir. (BİL. EŞİT) Kiremitlerin yer değiştirmesi aynı 

olduğundan yapılan iş aynıdır. (BİL. YER)” 

Alıntıda da görüldüğü gibi, Ö10 yapılan işlerin eşit olmasını uygulanan kuvvet ve yer 

değiştirme ile ilişkilendirirken, Ö58 sadece yer değiştirme ile ilişkilendirmiştir. Bu kategoride yer alan 

diğer öğrencilerde de benzer açıklamalar gözlenmiştir. 

Bilimsel Bölümlü ve Alternatif: 

Eğer öğrenciler hem bilimsel hem de alternatif kavramları birlikte kullanıyorsa, bu durumda 

olan öğrenciler, “bilimsel bölümlü ve alternatif” kategorisine dahil edilmektedir. Aşağıda “bilimsel 

bölümlü ve alternatif” düzeye bir örnek verilmiştir. 

Ö44: “A ve B ustalarının yaptıkları işler birbirine eşittir. (BİL. EŞİT) Çünkü ikisinin de yoldan 

kazancı vardır. (ALT. BAŞKA)” 

Bu kategoride değerlendirilen diğer öğrencilerde de (Ö2, Ö4) benzer açıklamalar gözlenmiştir.  

Alternatif: 

Bilimsel kavramlardan hiç birini içermeyen durumlarda öğrenciler alternatif kategorisine dahil 

edilmiştir. Bu kategoride öğrencide birden fazla alternatif kavram gözlenmiştir. Öğrencilerin % 56,6’sı 

bu kategoride yer almıştır. Aşağıda “alternatif” düzeye örnekler verilmiştir. 

Ö62:“A ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) Çünkü A ustasının uygulamış olduğu 

kuvvet ve kiremitin aldığı yol daha fazladır. B de ise kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır(ALT. 

MERDİVEN).” 

Ö47: “A ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) Çünkü iş  yol X kuvvet olduğu için yolu 

veya kuvveti arttırdıkça yapılan işte artar. (ALT. MERDİVEN)” 
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Ö20: “A ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) A ustası merdiven kullanarak sürekli 

çıkıp inmiştir. B ustası ise makara sistemini kullanmıştır. (ALT. BASİT)” 

Ö15: “A ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) Çünkü basit makineden yararlanmayıp 

zoru seçmiştir. (ALT. BASİT)” 

Ö3: “B ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) Çünkü yapılan iş harcanan enerji ve geçen 

zamanla ilişkili olduğundan B işçisi daha kısa zamanda daha çok iş yapmış olur. (ALT. BAŞKA)” 

Ö41: “A ustası daha çok iş yapmıştır. (ALT. USTA) Çünkü alınan yol B dekine göre daha 

fazladır. (ALT. MERDİVEN)” 

Bu kategoride yer alan örnekler incelendiğinde, öğrencilerin daha çok A ustasının iş yaptığını 

düşündüğü belirlenmiştir. Genellikle öğrenciler, B ustasının makara sistemini kullanmasından dolayı 

daha az iş yaptığı düşüncesindedirler. Öğrencilerin merdiven sistemi ile eğik düzlem arasında ilişki 

kuramadıkları gözlenmiştir. Ö41 görüşme yapılan öğrencilerden biridir. Ö41 ile yapılan görüşmede; 

Ö41 işi kuvvet çarpı yol şeklinde ifade etmiştir. Ö41 ile yapılan görüşmeden elde edilen alıntı aşağıda 

sunulmuştur.  

 Ö41: “Şimdi formülden yola çıkarak iş eşittir kuvvet çarpı yoldur. Merdivende daha fazla 

alınan yol olduğu için ben A ustası daha fazla iş yapmıştır dedim.(ALT. USTA) (ALT. MERDİVEN)”  

2. soruya ait bulgular 

Öğrencilerin 2. soruya verdikleri cevaplar ile bu cevaplara ait öğrenci sayıları ve yüzdeleri 

Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Öğrencilerin 2. soru ile ilgili açıklamalarından elde edilen cevap türleri 

Cevap Türleri  
N % 

Bilimsel 12 15,8 
Bilimsel Bölümlü 1 1,3 
Bilimsel ve Alternatif  - - 
Bilimsel Bölümlü ve Alternatif 4 5,3 
Alternatif Bölümlü  1 1,3 
Alternatif  58 76,3 
Hiçbir şey  - - 
Genel Toplam 76 100 
 

Tablo 4 incelendiğinde; öğrencilerin büyük bir kısmının (% 76,3) alternatif kavramlara sahip 

olduğu gözlenmektedir. 12 öğrenci bilimsel kategoride değerlendirilirken, 1 öğrenci bilimsel bölümlü, 
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1 öğrenci alternatif bölümlü ve 4 öğrenci de bilimsel bölümlü ve alternatif kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Aşağıda öğrencilerde tespit edilen kavramsal kategorilere örnekler sunulmuştur. 

Bilimsel: 

Yazılan açıklamanın doğru cevabın bütün bileşenlerini içermesidir. Bilimsel kategoride 

değerlendirilen cevaplarda “B noktasında durur (BİL. YOL). Alınan Yol kütleye bağlı değildir. (BİL. 

KÜTLE)” ifadelerinin olması gerekmektedir. Bilimsel kategoride değerlendirilen 12 öğrenci (Ö21, 

Ö32, Ö37,  Ö53, Ö59, Ö60, Ö63, Ö71, Ö72, Ö75 )yer almaktadır. Bu kategoride değerlendirilen 

cevaplara ait örnek aşağıda sunulmuştur. 

Ö53:

 
Ö53’ün cevabı incelendiğinde bilimsel kategorinin iki bileşenine de sahip olduğu 

gözlenmektedir. Ö53 görüşme yapılan öğrencilerdendir. Ö53 işi; bir cisme kuvvet uygulandığında 

cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi olarak tanımlamıştır. Ö53 ile yapılan görüşmeden elde 

edilen alıntı aşağıda sunulmuştur. 

Ö53: Ben B noktasında durur dedim. Çünkü burada sadece mgh’ı var (Ö53 eliyle A noktasını 

gösteriyor. )Yani potansiyel enerji var. Aşağı indiğinde bu kinetik enerjiye dönüşecek, buda bir bölü 

iki mv2. . Ama 2m kütlelide yine 2mgh potansiyel enerjisi var.Kütleye bağlı olmadığından yine B 

noktasında durur. (BİL. YOL) (BİL. KÜTLE) 

 Bilimsel Bölümlü: 

 Bu kategoride değerlendirilen 1 öğrenci (Ö42) yer almaktadır. Öğrenci sadece B noktasında 

durur (BİL. YOL) cevabını vermiştir.  
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Bilimsel Bölümlü ve Alternatif:  

Bu kategoride değerlendirilen öğrenciler Ö45, Ö52, Ö61 ve Ö76’dır.  

Ö45: “B noktasında durur. (BİL. YOL). Konumu değişmez sürtünme kuvvetinden dolayı daha 

ileri hareket etmez  (ALT. SÜRTÜNME)ve B noktasında durur. ” 

Alternatif Bölümlü:  

Bu kategoride değerlendirilen 1 öğrenci (Ö73) yer almaktadır. Öğrenci sadece B noktasına 

varmadan durur(ALT. YOL) cevabını vermiştir. 

Alternatif:  

Bu kategoride değerlendirilen öğrenci sayısı 56’dır. Bu kategoride değerlendirilen cevaplara 

örnekler aşağıda sunulmuştur.  

Ö1: “B noktasına varamadan durur. (ALT. YOL) Sürtünme ihmal edilmediği için m kütleli bir 

cisme etki eden sürtünme 2m kütleli cisme etki edenden daha az olur. (ALT. SÜRTÜNME) Bu 

nedenle cisim m kütleli cismin alığı mesafeden daha az mesafede durur.  ” 

Ö2: “B noktasına varmadan durur. (ALT. YOL) İkinci kayakçı daha ağır olduğu için birinci 

kayakçının yatayda aldığı yoldan daha kısa mesafede durur. (ALT. KÜTLE)” 

Ö5: “m kütleli kayakçının aldığı yolun iki katı kadar yol alarak durur.(ALT. YOL) Belirli bir 

yükseklik olduğu için kayakçının potansiyel enerjisi vardır. Kendini serbest bıraktığında kazandığı hız 

ile bu kinetik enerjiye dönüşür ve zamanla potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşür. M 

kütleli kayakçı ile 2m kütleli kayakçı arasında sadece kütle farkı 2 kat olduğu için 2m kütleli kayakçı 2 

kat kadar yol alarak durur.(ALT. POTANSİYEL)” 

Ö11: “B noktasına varmadan durur. (ALT. YOL) Çünkü m kütleli kayakçı B’de durmuştur. 

Kayakçının kütlesi arttığında alacağı yol daha az olur. Kütle artarsa iş yapmak daha çok zorlaşır. 

(ALT. KÜTLE)” 

Ö15: “B noktasından daha ileride bir noktada durur. (ALT. YOL) Çünkü cismin kütlesi 

artmıştır. Cismin kütlesinin tam 2 katına çıkması kayakçının aldığı yolun 2 katı kadar yol alması 

demek değildir. Çünkü sürtünmeyi yok saymamalıyız. (ALT. SÜRTÜNME) 

Ö22: “B noktasından daha ileride bir noktada durur. (ALT. YOL)Çünkü kütle artar, potansiyel 

enerji yatayda kinetik enerjiye dönüşecek, böylece kazandığı kinetik enerji ile daha fazla yol alacak. 

(ALT. KİNETİK)” 
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3. soruya ait bulgular 

Öğrencilerin 3. soruya verdikleri cevaplar ile bu cevaplara ait öğrenci sayıları ve yüzdeleri 

Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Öğrencilerin 3. Soru ile ilgili açıklamalarından elde edilen cevap türleri 

Cevap Türleri  
N % 

Bilimsel 2 2,6 
Bilimsel Bölümlü 36 47,4 
Bilimsel ve Alternatif  - - 
Bilimsel Bölümlü ve Alternatif 8 10,5 
Alternatif Bölümlü  - - 
Alternatif  30 39,5 
Hiçbir şey  - - 
Genel Toplam 76 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde; öğrencilerin % 39,5’inin alternatif kavramlara sahip olduğu 

gözlenmektedir. 2 öğrenci bilimsel kategoride değerlendirilirken, 36 öğrenci bilimsel bölümlü, 8 

öğrenci de bilimsel bölümlü ve alternatif kategorisinde değerlendirilmiştir. Bilimsel ve alternatif, 

alternatif bölümlü kategorisinde öğrenci cevabı yer almamaktadır.   Aşağıda öğrencilerde tespit edilen 

kavramsal kategorilere örnekler sunulmuştur. 

Bilimsel:  

Yazılan açıklamanın doğru cevabın bütün bileşenlerini içermesidir. Bilimsel kategoride 

değerlendirilen 2 öğrenci (Ö1, Ö2) yer almaktadır. Bu kategoride değerlendirilen cevaplara ait örnek 

aşağıda sunulmuştur. 

Ö1: “İkisi de iş yapmamıştır. (BİL. İŞ) İşin yapılmış olması için cismin düşeyde yer 

değiştirmesi gerekir. (BİL. YERDEĞİŞTİRME) Sadece yatayda vardır.” 

Ö1 görüşme yapılan öğrencilerdendir. Ö1 işi, kuvvet ile aynı doğrultuda gerçekleşen yer 

değiştirme olarak tanımlamıştır. Ö1 ile yapılan görüşmeden elde edilen alıntı aşağıda sunulmuştur. 

Ö1: Ben iki garsonda iş yapmaz dedim. Çünkü ikisi de yatayda taşımış tepsileri, boş ya da 

dolu olmasının bir anlamı yok burada. Kuvvet ile aynı doğrultuda değil……kuvvet yukarı yönde, yer 

değiştirme yatayda.(BİL. İŞ) (BİL. YERDEĞİŞTİRME) 

Ö1 ile yapılan görüşmeden elde edilen veriler, öğrenci cevabını destekler niteliktedir. 
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Bilimsel Bölümlü:  

Yazılan açıklamanın doğru cevabın hepsini içermediği durumları ifade eder. Bu kategoride 

değerlendirilen 36 öğrenci yer almaktadır. Bu öğrenciler sadece iki garsonun da iş yapmadığını 

belirtmişlerdir.  

Bilimsel Bölümlü ve Alternatif:  

Bu kategoride değerlendirilen öğrenci sayısı 8 (Ö4, Ö10, Ö14, Ö27, Ö34, Ö47, Ö54, Ö66)’dir. 

Bu kategoride yer alan cevaplar incelendiğinde öğrencilerin iki garsonun da iş yapmadığı şeklinde 

görüş bildirdiği ancak açıklamalarında alternatif kavramlara sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kategoride 

değerlendirilen cevaplara ait örnek aşağıda sunulmuştur. 

Ö47: “ikisi de iş yapmamıştır. (BİL. İŞ) Fiziksel olarak iş yapabilmek için yerden belli 

miktarda yükseklikte olunması gerekir. İş F’den dolayı kütleye bağlıdır. Kuvvet uygulayarak belirli bir 

yol alması gerekir. (ALT. YOL)” 

Alternatif: 

Bu kategoride değerlendirilen öğrenci sayısı 30’dur. Alternatif kategori doğru cevabın hiçbir 

bileşenini içermeyen durumları ifade eder. Bu kategoride değerlendirilen cevaplara ait örnekler 

aşağıda sunulmuştur. 

Ö29: “İkisi de aynı işi yapmıştır. (ALT. İŞ) sonuçta bardaklar masadan mutfağa taşınmıştır. 

Yatayda yol alındığından iş yapmış olurlar. (ALT. YOL)” 

Ö51: ““Dolu bardakları taşıyan garson, boş bardakları taşıyan garsondan daha fazla iş 

yapmıştır. (ALT. DOLU) dolu bardakları taşıyan garson F=m.a’ya göre m arttığından dolayı iş de 

artar. (ALT. KÜTLE)” 

Ö32: “Dolu bardakları taşıyan garson, boş bardakları taşıyan garsondan daha fazla iş 

yapmıştır. (ALT. DOLU) Düşeyde hareket ettirmeden taşıdıkları için iş yapmışlardır. İş kuvvete, 

kuvvette kütleye bağlıdır. Bu sebeple dolu bardakların kütlesi boş bardakların kütlesinden fazla 

olacağından dolu bardakları taşıyan garson daha çok iş yapmıştır. (ALT. KÜTLE)” 

Ö28: “ikisi de aynı işi yapmıştır. (ALT. İŞ) Çünkü ikisi de yatayda bir yol almıştır. (ALT. YOL) 

Ağırlıklarının değişmesi işi etkilemez.” 

Ö7: “Dolu bardakları taşıyan garson, boş bardakları taşıyan garsondan daha fazla iş 

yapmıştır. (ALT. DOLU) İş kütleye bağlıdır. (ALT. KÜTLE)Kütleyi arttırdığımız takdirde işi de 
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arttırmış oluruz. Dolu bardak taşıyan garsonun kütlesi daha fazla olduğundan yaptığı iş miktarı da 

boş bardak taşıyana göre daha fazla olur.” 

Ö7 görüşme yapılan öğrencilerdendir. Ö7 görüşmede işi belli bir ağırlığın belli bir yol 

üzerinde hareket ettirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Ö7 ile yapılan görüşmeden elde edilen alıntı 

aşağıda sunulmuştur.  

Ö7: Birinci durumda yani bardaklar boş iken toplam kütle daha az olduğundan dolayı, ikinci 

durumda daha fazla iş yapmış oluruz. Her ikisinde alınan yol değişmez, alınan yolu kontrol edilen 

değişken olarak ele aldım.(ALT. DOLU)(ALT. KÜTLE) 

Ö7 ile yapılan görüşmeden elde edilen veriler, öğrenci cevabını destekler niteliktedir. 

4. soruya ait bulgular 

Öğrencilerin 4. Soruya verdikleri cevaplar ile bu cevaplara ait öğrenci sayıları ve yüzdeleri 

Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Öğrencilerin 4. Soru ile ilgili açıklamalarından elde edilen cevap türleri 

Cevap Türleri  
N % 

Bilimsel 2 2,6 
Bilimsel Bölümlü 19 25 
Bilimsel ve Alternatif  4 5,3 
Bilimsel Bölümlü ve Alternatif 19 25 
Alternatif Bölümlü  1 1,3 
Alternatif  31 40,8 
Hiçbir şey  - - 
Genel Toplam 76 100 
 

Tablo 6 incelendiğinde; 2 öğrencinin bilimsel, 19 öğrencinin bilimsel bölümlü, 4 öğrencinin 

bilimsel ve alternatif, 19 öğrencinin bilimsel bölümlü ve alternatif, 1 öğrencinin alternatif bölümlü ve 

31 öğrencinin alternatif kategorisinde değerlendirildiği gözlenmektedir. Aşağıda öğrencilerde tespit 

edilen kavramsal kategorilere örnekler sunulmuştur. 

Bilimsel: 

Bu kategoride yer alan 2 öğrenci (Ö5, Ö18) mevcuttur. Ö5’e ait cevap aşağıda sunulmuştur.  

Ö5: “Üzerine iş yapılan köpektir. (BİL. KÖPEK) Köpek üzerine kuvvet uygulanmıştır. (BİL. 

KUVVET Sonunda sahibi köpeği kuvvet uygulayarak yer değiştirdiği için köpek üzerinde iş 

yapılmıştır. (BİL. YERDEĞİŞTİRME)” 
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Bilimsel Bölümlü:  

Bu kategoride 19 öğrenci cevabı bulunmaktadır. Bu kategoride değerlendirilen öğrenci 

cevaplarına örnekler aşağıda sunulmuştur.  

Ö10: ““Üzerine iş yapılan köpektir. (BİL. KÖPEK) Köpeğin üzerine iş yapılmıştır. Sahibi 

köpeği çekmek için bir kuvvet uygulamıştır. (BİL. KUVVET) Köpeği bulunduğu yerden 

uzaklaştırmıştır.” 

Ö40: “Üzerine iş yapılan köpektir. (BİL. KÖPEK)sahibi köpeğin yer değiştirmesini sağladığı 

için onun üzerinde iş yapmıştır. (BİL. YERDEĞİŞTİRME)” 

Bilimsel Bölümlü ve Alternatif: 

Bu kategoride 19 öğrenci cevabı bulunmaktadır. Bu kategoride değerlendirilen öğrenci 

cevaplarına örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Ö47:  “Üzerine iş yapılan köpektir. (BİL. KÖPEK) Köpek ve sahibi ikisi de kuvvet uyguluyor. 

(BİL. KUVVET) Ama sahibi bir yol kat ettirmiştir. (ALT. YOL) Fakat köpek iş yapmamıştır. Çünkü 

sahibinin uyguladığı kuvvet ile hareket etmiştir. ” 

Ö36: “Üzerine iş yapılan köpektir. (BİL. KÖPEK) Çünkü sahibi köpeği çekerek hem bir 

kuvvet uyguluyor hm de yol aldırıyor. (ALT. YOL) ” 

Alternatif Bölümlü:  

Bu kategoride 1 öğrenci cevabı bulunmaktadır. Bu kategoride değerlendirilen öğrenci cevabı 

aşağıda sunulmuştur. 

Ö20: “Hem köpek hem de sahibi iş yapmıştır.  (ALT. İKİ)” 

Alternatif:  

Bu kategoride 31 öğrencinin cevabı bulunmaktadır. Bu kategoride değerlendirilen öğrenci 

cevaplarına örnekler aşağıda sunulmuştur.  

Ö8: “Köpek iş yapmıştır. (ALT. KÖPEK) Kuvvete karşı bir eyleme geçen köpek olduğu için 

köpek iş yapmıştır. (ALT. HAREKET)” 

Ö15: “Hem köpek hem de sahibi iş yapmıştır.  (ALT. İKİ) Çünkü ilk başta köpek uygulanan 

kuvvete ters yönde iş yapmıştır. Ama sahibin uyguladığı kuvvet daha fazla olduğundan köpeğin 

hareket etmesi sağlanmıştır. (ALT. HAREKET) Yani hem köpek hem sahibi iş yapmıştır.” 
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Ö17: “Hem köpek hem de sahibi iş yapmıştır.  (ALT. İKİ) Sahibi köpeği çekerek ve yerinden 

oynatarak bir miktar iş yapmış olur. (ALT. HAREKET) Köpek ise sahibinin çekmesine karşı ters bir 

kuvvet uyguladığı için o da iş yapmış olur. ” 

Ö44:  “Hem köpek hem de sahibi iş yapmıştır.  (ALT. İKİ) Çünkü birbirlerine uyguladıkları 

kuvvet zıt yönlüdür. Bu yüzden her ikisi de iş yapmış olur. (ALT. KUVVET)” 

Ö49:  “Üzerine iş yapılan köpeğin sahibidir. (ALT. SAHİP) Köpeği sahibi hareket 

ettirdiğinden dolayı işi yapan köpeğin sahibidir. (ALT. BAŞKA)” 

Bu kategoride değerlendirilen öğrencilerden Ö8 ve Ö49 görüşme yapılan öğrencilerdendir. Ö8 

ile yapılan görüşmeden elde edilen alıntı aşağıda sunulmuştur.  

Ö8: Immm, ben…. Köpek iş yapmıştır dedim. Kuvvete karşı bir eyleme geçtiği için, şimdi, 

ımmmm, ….birbirlerine karşı kuvvet uyguluyorlar, ama köpek bu kuvvetten, yani, kuvvete yenilmiş ve 

hareket etmiş, yani hareket eden köpek olduğu için. (ALT. KÖPEK) (ALT. HAREKET)” 

Ö8 ile yapılan görüşmeden elde edilen veriler, öğrenci cevabını destekler niteliktedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde 1. soruda 30 öğretmen adayı bilimsel bölümlü 

cevap verirken, 43 öğretmen adayı alternatif kategoride yer alan cevaplar vermiştir. Öğretmen 

adaylarının daha çok “Ustalar birbirinden farklı iş yapar. Bu durumun sebebi ise merdiven kullanan 

ustanın aldığı yol fazladır, yaptığı iş de fazladır.” alternatif düşüncesine sahip oldukları gözlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının genel olarak, bilimsel anlamda “iş” kavramına sahip olmadığı ve iş kavramı ile 

ilgili olarak, kuvvet ve yer değiştirme arasında ilişki kuramadıkları gözlenmiştir. Çalışmada yer alan 

sorularda öğretmen adayları işi kuvvet ve alınan yol ile ilişkilendirmiştir. Elde edilen bu sonuç 

Uzunkavak (2009) ve Erduran Avcı vd. (2012)’nin yapmış olduğu çalışma sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi de 1. soruya ait bulgular incelendiğinde 

öğrencilerin basit makinalar konusunda sahip olduğu alternatif kavramlardır. Öğrencilerin basit 

makinalar işten kazanç sağlar düşüncesinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adayları merdiveni 

basit makine olarak değerlendirmemiştir. 

Öğretmen adaylarının 2. soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, 58 öğretmen adayının 

alternatif kategoride yer alan cevaplar verdiği gözlenmiştir. Öğretmen adayları daha çok “B 

noktasından farklı bir noktada durur.” düşüncesine sahiptir. Bu düşüncenin sebebi olarak ta kütlenin 

artmasını belirtmişlerdir. 2. sorudaki önemli noktalardan biri sorunun iş-enerji ilişkisidir. Öğretmen 

adaylarının bu ilişkiyi kuramadığı gözlenmiş olup, öğrenciler “kütlesi artanın hızı azalır, kütlesi 

artanın sürtünme kuvveti artar ve daha kısa mesafede durur” düşüncesinde olduğu belirlenmiştir. 
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Ayrıca bazı öğrencilerde “kütle arttığı için potansiyel enerji artar, buna bağlı olarak kinetik enerji artar 

ve daha uzun mesafede durur.” düşüncesinde olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç Hırça vd. (2011) 

tarafından yapılan çalışmadan elde edilen, “Eğimli sürtünmeli bir yüzeyden serbest bırakılan bir 

cismin kütlesi değişirse ilk durduğu yerden farklı bir yerde durur” sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının 3. soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, 30 öğretmen adayının 

alternatif kategoride değerlendirilen cevaplar verdiği gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının uygulanan 

kuvvet ile hareket yönü arasındaki bağı kuramadığı, cismin hareket doğrultusu ile uygulanan kuvvetin 

birbirine dik olduğu durumlarda, yapılan işin kütleye bağlı olduğunu ifade ettikleri gözlenmiştir. Bu 

sonuç Ayvacı ve Devecioğlu’nun (2008) yapmış oldukları çalışmadan elde ettiği “Kütle fazla 

olduğunda yapılan işte fazladır.” sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının 4. soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde 31 öğretmen adayının 

alternatif kategoride yer alan cevaplar verdiği gözlenmiştir. Burada dikkat çeken nokta öğretmen 

adaylarının “iş yapan” ve “üzerine iş yapılan” kavramlarını ayırt edememesidir. Benzer bir sonuç Cerit 

Berber ve Sarı’nın (2009) yapmış olduğu çalışmadan da elde edilmiştir. Öğretmen adaylarında üzerine 

kuvvet uygulanan cisim iş yapar alternatif düşüncesinin olduğu söylenebilir. 4. sorudan elde edilen 

veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının iş olabilmesi için hareket olması gerekir düşüncesinde 

olduğu söylenebilir. Bu sonuçta Aydoğmuş (2008) ve Erduran Avcı vd., (2012)’nin yapmış olduğu 

çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Çalışmadan elde edilen tüm veriler değerlendirildiğinde Fen ve Teknoloji öğretmen 

adaylarının “iş” konusu ile ilgili alternatif kavramlara sahip olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Fen Bilimlerinde teorik olarak verilen bilgiler, laboratuar uygulamalarında deney, gözlem, araştırma ve 
inceleme yaparak gerçekleşmektedir. Laboratuar uygulamaları öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenilen bir 
ortam sağladığı için öğrencilerin beş duyusunu hitap etmektedir. Dolayısıyla kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır. 
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenliği adaylarının fen laboratuar uygulamalarına yönelik görüşlerini cinsiyet 
ve sınıf düzeyine göre belirlemektir. Araştırma 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim gören 71 birinci sınıf, 70 
dördüncü sınıf, öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Tarama (survey) yöntemi ile yürütülen bu çalışmanın 
verileri, Fen Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Belirlenmesi anketi ile toplanmıştır. Verilerin 
toplanmasında SPSS 21 paket programı kullanılmış; veriler betimsel istatistik ve bağımsız gruplar t testi ile 
çözümlenmiştir. Araştıma sonucunda sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarı uygulamalarına yönelik 
görüşlerinde cinsiyet arasında farklılık olmadığı, sınıf düzeyine  göre anlamlı farklılık ortaya çıktığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni Adayı, Fen Laboratuar Uygulamaları, Fen Öğretimi, Sınıf Düzeyi, 
T testi 
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GİRİŞ 

Eğitim programının değişmesiyle birlikte öğrenciler bilgiye kendileri ulaşmaktadır. Bu sayede 

öğrenciler kendileri öğrendikleri bilgileri daha kalıcı hale getirebilmektedirler. Öğrencilerin her derste 

kalıcı öğrenmelerini sağlamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Öğrencilerde anlamlı 

öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için, onların kendi bilgilerini kendilerinin yapılandırdığı aktif 

öğrenme ortamlarının sağlanması gerekmektedir (Açıkgöz, 2002). 

Fen eğitimi, düşünce sanatının öğretilmesi, deneyimlere dayanan net kavramların zihinde 

geliştirilmesi, sebep sonuç ilişkisinin nasıl irdelenip analiz edilebileceği yöntemlerinin öğretilmesini 

hedef almaktadır (Aydoğdu, 1999). Fen bilimlerini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik; gözlem 

ve deneye önem vererek öğrencinin soru sorma, araştırma yapma becerisini geliştirme ve ortaya çıkan 

sonuçları yorumlayabilme olanağı sağlamasıdır (Sarı, 2011). Fen öğretimi; bilimsel ve akılcı düşünme 

becerisine sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi 

kullanıp paylaşabilen, iletişim becerilerine sahip, yaratıcı, keşfedici, üretken, takım çalışmasına yatkın 

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Şahin Pekmez, Aktamış & Can, 2010). Öğrenciler; bilimsel 

sürecin mantığını kavradıkları ve içselleştirdikleri ölçüde bilimsel verilerin günlük yaşamda nasıl 

ortaya çıktığını ve nerelerde kullanılabileceğini anlayabilirler. Bu anlamda laboratuvar çalışmaları, 

bilimsel araştırmanın tam anlamıyla nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasını (Nasırlı, 2012) sağlamak için 

fen bilimleri dersinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle fen bilimleri eğitiminde öğrencilerin kalıcı 

ve aktif öğrenmelerini sağlamak amacıyla laboratuar yöntemi kullanılmaktadır.  

Laboratuar, öğretilmek istenen bir konu veya kavramın öğrenciye; birinci elden kendisinin 

yapması şeklinde veya gösteri yolu ile öğretildiği ortamdır (Yılmaz & Morgil, 1999). Laboratuar 

yöntemi ise, kalıcı öğrenme ve öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışmalarına imkân 

sağlayan bir öğretim yöntemidir (Sarı, 2011). Bu yüzden Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin deney 

yapması çok önemlidir. Çünkü öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi kalıcı hale getirmelerini sağlar. 

Hofstein ve Lunetta (2003) laboratuar ortamlarını, “Öğrencilerin bilimsel konuları öğrendikleri, fen 

araştırma hünerlerini ve fen algılarını geliştirdikleri ve çeşitli öğrenme çevresi oluşturma 

çalışmalarında temel unsur olan ortamlardır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel konuları araştırmak için 

işbirlikli olarak çalışabildiği ortamlardır” şeklinde tanımlamışlardır. 

Öğrenciler laboratuar ortamında yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için derslerde teorik olarak 

verilen bilgiler deneyler sayesinde kalıcı hale gelmektedir (Balbağ & Anılan, 2014; Can, 2012; Güneş, 

Şener, Germi & Can, 2013; Howe & Jones, 1993; Kırbaşlar, Özsoy-Güneş & Derelioğlu, 2010; 

Nasırlı, 2012; Toprak & Çelikler, 2011).  Laboratuar uygulamaları öğrencilerin beş duyu organına 

hitap ettiği ve kendileri keşfederek hedefe ulaştıkları için, teorik olarak yapılan derslere göre deneysel 
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çalışmalardan daha çok zevk almaktadır. Bilgiye kendilerinin ulaşması da hem yapılandırıcı 

yaklaşımın gereğine uymaktadır.  

 
Laboratuar uygulamalarının amaçları şu şekilde sıralanabilir (Bahar, 2006; Ayas, Çepni, 

Johnson ve Turgut, 1997; Aydoğdu, 2003; Yılmaz ve Morgil, 2001; Orbay, Özdoğan, Öner, Kara ve 

Gümüş, 2003; Azizoglu ve Uzuntiryaki, 2006; Coştu, Ayas, Çalık, Ünal ve Karataş, 2005; Çepni, 

Ayvacı, 2006; Demirelli, 2003;  Kaya, 2003; Johnstone and Al-Shuaili, 2001). 

Öğrencilere, teorik olarak verilen fen derslerine ait bilgileri, laboratuarda deneylerle 

destekleme becerisi kazandırmak.  

• Öğrencilerin laboratuarda ve pratik çalışmalarda kullanacakları materyal, araç ve 

gereçleri tanımalarını ve kullanmalarını sağlamak. 

• Öğrencilere derslerde teorik olarak verilen bilgilerin günlük yaşamda kullanıla-

bilirliğini göstererek, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme kabiliyetlerini 

geliştirmelerine imkân sağlamak.  

• Öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerini arttırmak 

• Öğrencilerin bilime karşı ilgi, merak ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak. 

• Öğrencilerin bilimsel düşünmelerini geliştirmek. 

• Öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim, keşfetme ve psikomotor 

becerileri geliştirmek. 

• Öğrencilerin veri toplama, gözlem yapma ve sonuçları yorumlama gibi uygulama be-

cerilerinin geliştirilmesini sağlamak 

• Öğrencilerin yaratıcılığını artırmak 

• Öğrencilere bilimsel yöntemleri öğretmek 

• Öğrencilerin doğaya ve canlılara karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamak 

• Öğrencilerin uygulamalar sayesinde ezber yapmasını engellemek 

Laboratuar kullanımı ile yukarıda ifade edilen amaçlara ulaşmayı etkileyen birçok etken 

vardır. Bu etkenler şöyle sıralanabilir; öğrencilerin laboratuara karşı tutumları, öğrenci sayısı, 

öğretmen (öğretim elemanı) - öğrenci iletişimi, laboratuar kitapları, laboratuarın fiziki şartları ve 
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laboratuar öğretiminde kullanılan yaklaşımlar. Öğrencilerin fen eğitiminde laboratuar kullanımıyla fen 

bilimlerine karşı pozitif tutumlarının arttığı ortaya konulmuştur (Azizoglu ve Uzuntiryaki, 2006; 

Domin, 1999; Hofstein, 2004; Singer, Hilton ve Schweingruber, 2005).  Coştu vd. (2005) fen bilimleri 

ile ilgili öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımı konusunda eksik olduğu, dolayısıyla bu 

öğretmenlerin yeterli düzeyde laboratuvar kullanmayacakları ve bu nedenle öğretmen adaylarının 

deney yapma konusunda temel bilgi ve becerilerinin mutlaka yeterli olacak şekilde eğitilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

İlkokul üçüncü sınıfta başlayan Fen Bilimleri dersi öğrencilerin deneylerle tanışması ve 

laboratuar kurallarının öğretilmesi için önemlidir. 7-11 yaş grubundaki öğrenciler soyut kavramlara 

daha hakim olamadıkları için bu dönemde fen bilimlerindeki teorik bilgileri deneyler sayesinde 

somutlaştırmak gerekmektedir. Bu yaş döneminde öğrenciye kazandırılan davranışlar ileride 

devamlılığını koruyacağından dolayı laboratuar güvenliği, dersi takip etme, deney kılavuzunu okuma, 

diğer disiplinlerle ilişkilendirmeler yapılmalıdır. Bu konudaki en büyük görev sınıf öğretmenlerine 

düşmektedir. Eğer sınıf öğretmenleri lisans döneminde etkili bir Fen Laboratuar dersi almış ise, bunu 

öğrencilerine öğretirken zorluk çekmeyecektir aksine kendi de keyif alacaktır.  

Laboratuar uygulamalarına yönelik yapılan çalışmaların genel olarak Fen Bilgisi Öğretmen 

adaylarına yönelik olması ve laboratuar uygulamaları hakkında genellikle öğrenci tutumlarını 

belirlemeye, sorun tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Aydın (2009) yaptığı 

araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen 

adaylarının, genel biyoloji laboratuarına yönelik ne tür beklentiler içinde olduklarını tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının çoğunlukla bireysel çalışmak, deneyleri 

kendilerinin hazırlayıp yapması, daha kapsamlı deney föyleri kullanmak ve daha çok hayvan 

diseksiyonu yapmak gibi beklentilere sahip olduklarını belirlemiştir. Balbağ ve Anılan (2014) yapmış 

oldukları çalışmada, fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının laboratuara yönelik görüşlerini 

belirlemeye çalışmışlardır. Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretmen adaylarına göre laboratuar 

uygulamalarına yönelik daha olumlu görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. İlhan, Sadi, 

Yıldırım ve Bulut (2009) yaptıkları çalışmada, kimya öğretmen adaylarının laboratuar görüşlerini 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda kimya öğretmen adaylarının genel olarak olumlu bir tutum 

içinde olduğu fakat laboratuarın fiziki şartları, öğretim elemanı ve laboratuar kitapları ile ilgili 

olumsuz düşüncelere sahip olduğu görülmüştür. Can’ın (2012) yapmış olduğu çalışmada fen bilgisi 

öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, 

öğretmen adayları, laboratuar çalışmalarının sayısı ve saatlerinin yeterliliği konusunda olumsuz görüş 

bildirmişlerdir. 

Laboratuar uygulamaları öğrenci beklentileri göz önüne alınmadan planlandığında 

öğrencilerin uygulamalara ilgi duymadıkları ve dersin öğretiminin etkin olarak gerçekleşemediği 
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görülmektedir. İlkokul üçüncü sınıfta Fen Bilimleri dersi olmasından dolayı Sınıf Öğretmenlerine de 

ayrıca büyük görevler düşmektedir. Dolasıyla bu araştırmanın sınıf öğretmeni adayları üzerinde 

gerçekleştirilmesinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni 

adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik düşüncelerini belirlemek ve fen laboratuarına yönelik 

görüşlerine cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisini araştırmaktır. Amaç doğrultusunda şu alt problemlere 

cevap aranmıştır. 

• Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri nelerdir? 

• Sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

• Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) yöntemi ile yapılmıştır. Tarama 

yöntemi, genellikle eğitim araştırmalarında seçilen grubun belirli bir konu hakkında tutum, inanç ve 

görüşlerini öğrenmek amacıyla kullanıldığı için (McMillan & Schumacher, 2006 :25) bu çalışmada 

temel araştırma deseni olarak belirlenmiştir. 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 71 birinci sınıf ve 70 dördüncü sınıf olmak 

üzere toplam 141 sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde; İlhan, Sadi, Yıldırım ve Bulut (2009) tarafından 

hazırlanmış ve güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa .77 olarak hesaplanmış olan Fen Laboratuar 

Uygulamalarına Yönelik Görüşlerin Belirlenmesi anketi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin 

birinci bölümü demografik özellikler, ikinci bölümü 16 maddeden oluşan 5’li derecelemeli likert 

tipindedir. İfadelerin hepsi olumlu olduğundan, seçenekler Kesinlikle katılmıyorum (1), Katılmıyorum 

(2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve Kesinlikle katılıyorum (5) şeklinde puanlanmıştır. Bu 

araştırmadan toplanan veriler üzerinden hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .85 olarak 

hesaplanmıştır. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

967 
 

Verilerin Analizi 

Veriler analiz edilirken SPSS 21 Paket Programı kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

fen laboratuarına yönelik görüşlerine cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisi bağımsız gruplar t testi ile 

analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerinin dağılımı betimsel 

istatistik ile verilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda araştırmada belirlenen alt problemlere ilişkin analiz 

sonuçları tablolar halinde gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmanın birinci alt problemi öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri 

nelerdir şeklindeydi. Bu soruya cevap bulmak için betimsel istatistik yapılmıştır. Ankette kesinlikle 

katılıyorum ve katılıyorum seçenekleri olumlu; kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri 

de olumsuz olarak gruplandırılmış, kararsız seçeneği aynen kalmıştır. Betimsel istatistik sonucu elde 

edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1’e göre, genel olarak öğretmen adaylarının laboratuar uygulamalarına yönelik 

düşüncelerinin olumlu olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının en yüksek oranda (%72.3) olumlu 

düşünceye sahip olduğu madde 16’dır (Deneyler daha çok güncel olaylardan seçilmelidir). Dolayısıyla 

sınıf öğretmeni adaylarının yapılan deneylerin güncel olmadığını ve güncel deneyler yapılmasını 

istedikleri söylenebilir. Olumsuz düşüncenin en fazla (%39.7) olduğu madde 12’dir (Laboratuar 

çalışmalarının sayısı ve saatleri yeterlidir). Belirttikleri bu düşünceden yola çıkarak, laboratuar 

uygulamalarının saat ve sayı yönünden yetersiz kaldığını düşündükleri söylenebilir. Öğretmen 

adaylarının en fazla kararsızlık gösterdiği iki madde (%38.3) bulunmaktadır. Bunlar; 3. (Laboratuar 

çalışmalarında kullanılan deney kılavuzunun içeriği yeterlidir) ve 10. (Laboratuarda olabilecek 

kazalara karşı alınan tedbirler yeterlidir) maddelerdir. Sınıf öğretmeni adaylarının kullanılan deney 

kılavuzlarının ve laboratuarda oluşabilecek kazalara ilişkin alınan tedbirlerin yeterliliği konusunda 

tereddütlü oldukları düşünülebilir. 
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Tablo 1. Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerine ilişkin betimsel 

istatistik sonuçları  

Maddeler   Olumlu     Kararsız  Olumsuz 
f % f % f % 

1 88 62.4 22 15.6 31 22.0 
2 79 56.0 45 31.9 17 12.1 
3 51 36.2 54 38.3 36 25.5 
4 75 53,2 40 31.4 26 18.4 
5 96 68.1 30 21.3 15 10.6 
6 43 30.5 44 31.2 54 38.3 
7 65 46.1 41 29.1 35 24.8 
8 56 39.7 43 30.5 42 29.8 
9 75 53.2 42 29.8 24 17.0 
10 46 32.6 54 38.3 41 29.1 
11 84 59.6 34 24.1 22 15.6 
12 44 31.2 41 29.1 56 39.7 
13 52 36.9 52 36.9 37 26.2 
14 71 50.3 42 29.8 28 19.9 
15 88 62.5 31 22.0 22 15.6 
16 102 72.3 29 20.6 10 7.1 

 
Araştırmanın ikinci alt problemi sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuarına yönelik 

görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? şeklindeydi. Bu alt probleme ilişkin 

cevap bulmak için bağımsız gruplar t testi analizi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonucu tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Fen laboratuarına yönelik görüşlerin belirlenmesi anketi puanlarının cinsiyete göre t-

testi sonuçları 

Cinsiyet  N 
 

     S            sd          t             p                             

Kız   108  3.38    .64         139         .45           .65 

Erkek   33  3.32    .79           

 
Tablo 2’ye göre örneklemi oluşturan sınıf öğretmeni adaylarının 108’i kız; 33’ü erkektir. 

Öğretmen adaylarının fen laboratuar uygulamalarına yönelik görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [t (139) = .45, p>.05].  

Araştırmanın üçüncü alt problemi sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuarına yönelik 

görüşleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? şeklindeydi. Bu alt probleme cevap 

bulmak için bağımsız gruplar t testi analizi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonucu tablo 3’de 

verilmiştir. 
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Tablo 3. Fen laboratuarına yönelik görüşlerin belirlenmesi anketi puanlarının sınıf düzeyine 

göre t-testi sonuçları 

Sınıf Düzeyi  N 
 

    S           sd          t             p                        

1.Sınıf  71  3.16    .65          139      -3.81           .00 

4.Sınıf  70  3.57    .63           

 
Tablo 3’e göre sınıf öğretmeni adaylarının 71’i birinci sınıf, 70’i dördüncü sınıf öğrencisidir. 

Öğretmen adaylarının fen laboratuar uygulamalarına yönelik görüşleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [t (139) = -3.81, p<.05]. Birinci sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına 

yönelik görüşleri dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre daha olumlu bulunmuştur. Bu bulguya göre 

öğretmen adaylarının fen laboratuar uygulamalarına yönelik görüşlerinde, farklı sınıf düzeylerinde 

öğrenim görmelerinin etkili olduğu söylenebilir.  

TARTIŞMA 

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri belirlenmiş ve bu 

görüşlerine cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisi araştırılmıştır. 

Öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerinin genellikle olumlu olduğu 

belirlenmiştir. Ural (2016), kimya laboratuarına yönelik kaygı, tutum ve etkilerini incelediği 

makalesinde eğitim öğrencilerinin laboratuara karşı olumlu görüşleri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

sonuç araştırma bulgusu ile paralellik göstermektedir. Özellikle deneylerin daha çok güncel olaylardan 

seçilmesi konusunda görüş belirtmeleri, bilgilerin daha kalıcı olabileceğini, dolayısıyla kalıcı 

öğrenmenin gerçekleşebileceğini düşünmüşlerdir. İlhan vd. (2009) kimya öğretmen adaylarının 

laboratuara yönelik görüşlerinin araştırıldığı çalışmada, en yüksek oranda olumlu görüş belirtikleri 

maddenin deneylerin güncel olması gerektiği maddesi olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç araştırma 

bulgusunu destekler niteliktedir. Ayrıca öğretmen adayları, fen laboratuar çalışmalarında kullanılan 

deney kılavuzunun içeriğinin ve laboratuarda olabilecek kazalara karşı alınan tedbirlerin yeterliliği 

konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Balbağ ve Anılan’ın (2014) yaptığı çalışmada, sınıf 

öğretmeni ve fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara yönelik görüşlerinde, laboratuarda 

olabilecek kazalara karşı alınacak tedbirlerin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca İlhan vd. 

(2009) araştırmalarında, öğretmen adayları laboratuar kazalarına yönelik alınan tedbirlerin yeterli 

olmadığını belirtmişlerdir.  Benzer sonuç Can (2012) ve Yıldırım ’ın (2016) çalışmasında öğretmen 

adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerinde de görülmüştür. Bu sonuçlar araştırma bulguları ile 

örtüşmektedir. Bunun yanında öğretmen adayları fen laboratuarı çalışmalarının sayısı ve saatlerinin 

yetersiz olduğu düşüncesine sahiptirler. Orbay, Özdoğan, Öner, Kara ve Gümüş, (2003) yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin lisans öğrenimi boyunca iki dönem olarak okutulan laboratuar dersi sayısının 

%86 oranında “yetersizdir, arttırılmalıdır” şeklinde cevap verdiklerini belirlemişlerdir. Can’ın (2012) 
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ise, fen bilgisi öğretmen adayları ile yapmış olduğu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen 

laboratuarı derslerinin yeterliliği konusunda olumsuz görüş belirtiklerini tespit etmiştir. Ayas, S. 

Karamustafaoğlu ve O. Karamustafaoğlu (2002) ve O. Karamustafaoğlu’nun (2000) araştırmalarında, 

öğrencilerin “laboratuar ders saatlerinin artırılması” yönünde görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. Bu 

çalışmaların sonuçları araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Bunun yanında litaretürde farklı 

sonuçların elde edildiği çalışma da mevcuttur. İlhan vd.’nin (2009) yapmış oldukları kimya öğretmen 

adaylarının laboratuara yönelik görüşlerinde, çalışmaların sayısı ve saati yeterlidir maddesine olumlu 

cevap verilmiştir. 

Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerinde cinsiyetin bir etken olmadığı 

belirlenmiştir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri ile cinsiyet 

arasında bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. Can (2012) de fen bilgisi öğretmen adaylarının fen 

laboratuarına yönelik görüşlerini araştırdığı çalışmasında, cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Bu 

bağlamda bu sonuç araştırma bulgusunu desteklemektedir.  

Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşleri sınıf düzeyine göre farklılık 

göstermiştir. Bu farklılık dördüncü sınıfların lehine bulunmuştur. Dolayısıyla dördüncü sınıfların fen 

laboratuarına yöenlik görüşlerinin birinci sınıflara göre daha olumlu olması, lisans eğitimlerinde iki 

dönem fen laboratuarı dersi almalarına bağlanabilir. Litaretürde farklı sonuçların elde edildiği 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Can’ın (2012) yaptığı çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının 

laboratuvara yönelik görüşlerinde birinci ve ikinci sınıfların, üçüncü ve dördüncü sınıflara göre daha 

olumlu görüş belirttiği sonucuna varılmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulguların ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuar uygulamalarına yönelik görüşlerinin olumlu 

olduğu tespit edilmiştir. 

• Cinsiyet değişkenin, sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuarına yönelik görüşlerinde 

fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır.  

• Sınıf öğretmeni adaylarının farklı sınıflarda öğrenim görmeleri fen laboratuarına 

yönelik görüşlerinde farklılık yaratmıştır. Dördüncü sınıfların fen laboratuaraına yönelik görüşleri 

daha olumlu bulunmuştur.  

Araştırmada elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak şu öneriler getirilebilir:  
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• Laboratuar uygulamalarının ders saati ve sayısının artırılması öğrencilerin daha 

olumlu tutum geliştirmelerini sağlayabilir.  

• Laboratuar uygulamalarında karşılaşılabilecek kazalara ilişkin gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanmalıdır. Dolayısıyla ilgili afiş veya posterlerin laboratuara asılması, öğrencilerin daha 

temkinli çalışmalarına neden olabilir.  

• Deneylerin günlük hayatla ilişkilendirilecek şekilde tasarlanması, öğretmen 

adaylarının hem öğrenmelerini hem de ilgi ve motivasyonlarını artırabilir.  

• Deney kılavuzları daha detaylı ve anlaşılır hale getirilebilir. 

Gelecekte sınıf öğretmeni olacak öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinde laboratuar 

uygulamalarını kullanmaları, soyut olan fen kavramlarının öğrenciler tarafından daha kolay ve kalıcı 

bir şekilde kavranmasını sağlayacak bu da akademik başarılarını artıracaktır. 
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ÖZET 

Yapılan araştırmalarda, mobil iletişim araçlarının eğitimde kullanılabileceğinin görülmesiyle mobil 
öğrenme ve e-öğrenme kavramları ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenme araçlarından biri de cep telefonlarıdır. Bu 
çalışmada "Öğrencilerin ve halkın radyasyon ve radyoaktivite konularında bilgilendirilmesinde cep telefonlarının 
SMS özelliklerinin nasıl bir etkisi vardır?” sorusuna cevap bulabilmek amaçlanmıştır. Araştırmada, radyasyon ve 
radyoaktivite konularında hazırlanan içerikler, araştırma grubundaki kişilerin cep telefonlarına SMS'ler olarak 
gönderilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve velilerinden 
sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen, 139 kişilik öğrenci, 68 kişilik halk grubu oluşturmaktadır. Uygulama 
2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından 
geliştirilen açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, cep telefonlarının SMS özellikleri 
kullanılarak öğrencilere ve okula gitme imkânı olmayan halk gruplarına sınıf dışında, bazı konularda bilimsel 
ifadeler içermeyen, sayısal içeriklerden uzak, kolay anlaşılır ifadelerle insanların bilgilendirilebileceği ve bu 
konularda farkındalık oluşturulabileceği görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Radyasyon, radyoaktivite, halk eğitimi, mobil öğrenme, e-öğrenme, cep telefonu, 
SMS 

ABSTRACT 

In the researches that had been carried out, by finding out that mobile phones could be used in education 
mobile learning and e-learning concepts have emerged. One of the mobile learning tools is a mobile phone. In 
this research it was aimed to find an answer to the question of   '' How is the effect of SMS feature of mobile 
phones on informing students and public about radiation and radioactivity?''. Throughout the research the content 
prepared about radiation and radioactivity issues were sent out by SMS to all the people in the study group. The 
study group of the research consisted 139 students and 68 people which were Derince Anatolian Imam Hatip 
High School students and parents and selected by systematic sampling method. The application was carried out 
in 2013-2014 academic year. In this research, open-ended questionnaire, developed by the researchers, was used 
as data collection tool. According to the findings of the research using the mobile phones' sms feature  it was 
seen that students and the people who don't have the opportunity to go to school can be informed and 
acknowledged in some subjects with easy and understandable expressions that doesn't contain scientific 
information and away from numerical content. 

Key words: Radiation, radioactivity, public education, mobile learning, e-learning, mobile phone, SMS  
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GİRİŞ 

Eğitim alanında yapılan araştırmalarda, mobil araçların eğitimde kullanılabileceği görülmüş ve 

böylece mobil öğrenme ve e-öğrenme kavramları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sabit bir yere bağlı 

kalmadan mobil cihazlardan yararlanarak yapmış oldukları öğrenme çeşidine mobil öğrenme 

denilmektedir. Mobil öğrenme, mobil teknolojiler ile e-öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi 

sonucunda ortaya çıkan ve belirli bir yere bağlı kalmadan e-öğrenme içeriğine erişebilme ve 

başkalarıyla iletişimde bulunma imkânı sağlayan bir öğrenme biçimidir. 

Gelişen teknolojiyle beraber geleneksel öğrenme ortamlarında yaşanan birçok sıkıntı, özellikle 

öğrenen ve öğreticinin zaman ve mekân bağımlılığı, e-öğrenme etkinlikleriyle giderilmeye çalışılmıştır 

(Gündüz, Aydemir ve Işıklar, 2009). E-öğrenmede öğrencilerin e-öğrenme ortamına katılımları ve 

ödev göndermeleri, öğretmen ve öğrenci etkileşimi kurulduğu için öğrencilerin sistem içerisinde 

kendilerinin de olduğunu hissetmelerini sağlamakta ve başarılarını etkilemektedir (Çiftçi, Çakmak, 

Üstündağ ve Karataş, 2009). Ayrıca yapılan çalışmalarda mobil cihazların öğrenme ortamını resmi 

olmaktan çıkardığı, isteksiz öğrencilerin derse motive olmasını sağladığı ve öğrencilerin kendilerine 

güvenlerini artırdığı görülmüştür (Kadirire, 2007). Mobil öğrenme ile öğrenciler günlük hayatın içinde 

öğrenmeyi daha cazip, motive edici şekilde gerçekleştirirler (Vinci ve Cucchi, 2007). Mobil teknoloji 

uygulamalarının sadece okul dönemindeki öğrenciler için değil sınıf dışında da yaşam boyu öğrenmeyi 

geliştireceğine inanılmaktadır (Gu, Gu ve Laffey, 2011). 

Mobil öğrenme araçlarından biri de cep telefonlarıdır. Cep telefonları hafif ve küçük olmaları 

gibi özelliklerinden dolayı birçok insan tarafından bir iletişim aracı olarak tercih edilmektedir (Shen, 

Wang ve Pan, 2008). Ayrıca daha gelişmiş mobil teknoloji araçlarının yüksek maliyetlerine karşı cep 

telefonlarının düşük maliyet avantajından dolayı mobil eğitim aracı olarak uzun yıllar kullanılacağı 

anlaşılmaktadır (Brown, 2003). Öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimin artmasında, sınav 

tarihlerinin ve sonuçlarının öğrencilere bildirilmesinde, ödev verilmesi ve takibinin yapılmasında ve 

daha birçok alanda cep telefonlarının SMS (Kısa Mesaj Hizmeti) özelliğinden eğitim amaçlı 

faydalanılmaktadır (Traxler ve Dearden, 2005). 2006 yılında OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) raporuna göre hızlı veri transferi özelliğine sahip cep telefonları, 2020 

yılına kadar dünyanın her yerinde, herkes tarafından kullanılıyor olacaktır (Takahashi, 2006). Cep 

telefonlarının kısa mesaj (SMS) ve multimedya mesaj (MMS) özellikleri ile öğrencilere çeşitli 

içerikler gönderilerek öğrenmenin pekiştirildiği, böylece cep telefonlarının öğretim aracı olarak 

kullanılabildiği bilinmektedir (Saran, Seferoğlu ve Çağıltay, 2009).  

Ülkemizde cep telefonları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de Denizcilik, 

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2012 verilerine göre, cep telefonu abone sayısı yaklaşık 70 
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milyondur. Cep telefonu kullanımı içinde Türkiye'de %58 olan SMS kullanımı, %30 olan Avrupa 

ortalamasının çok üzerindedir (Sezgin ve Çınar, 2013). 

SMS, cep telefonu aracılığı ile yazılan mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna 

gönderildiği mesajlaşma hizmetidir. SMS, kullanıcıların aralarında 160 karaktere kadar yazılı mesajlar 

göndermelerine olanak tanıyan bir uygulamadır (Wikipedia, 2014). Çuhadar ve Odabaşı (2004), 

SMS’i, “belli uzunluktaki metni bir cep telefonundan diğerine aktarmaya yarayan bir hizmettir” 

şeklinde tanımlamışlardır. Dünya üzerinde oldukça yaygın olan SMS kullanımı, iletişimin yanında 

eğitim amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Mobil iletişim, özellikle SMS kullanımı, formal ve informal 

eğitim arasında bir köprü görevi görmektedir (Rau, Gao ve Wu, 2008). Gelişmekte olan ülkelerde 

artan cep telefonu ve SMS kullanımı öğrenciler için informal eğitimde oldukça faydalıdır (Motlik, 

2008).  

Çalışmamızda, Çekirdek Kimyası ünitesindeki radyasyon ve radyoaktivite konularının günlük 

hayatımızdaki uygulamalarıyla ilgili temel bilgilerin, mobil öğrenme araçlarından olan cep 

telefonlarına gelen SMS içerikleri ile öğretilmesi incelenmiştir. Çekirdek Kimyası konusuna 

ilköğretim okullarımızda çok yüzeysel olarak değinilmekte, ortaöğretimde ise 11. sınıfın son ünitesi 

olduğu için sene sonuna kalmakta ve birçok okulda konu bitirilememektedir. Ancak, Çekirdek 

Kimyası konularından olan radyasyon ve radyoaktivite, günlük yaşantımızın birçok alanına girmiş 

durumdadır. Hastanelerde hastalıkların teşhis ve tedavisi, yediğimiz gıda maddelerinin raf ömrünün 

uzatılması, sanayide kalınlık ölçümleri, nükleer silah üretimi, nükleer enerji santralleri, radyasyon ve 

radyoaktivite konularını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, gündelik hayatımızda birçok şekilde iç içe 

olduğumuz radyasyon ve radyoaktivite konusunda medyada çok sayıda yayın yapılmaktadır. Her yaş 

grubundan ve her kesimden insanlar, medyada yapılan bu yayınlardan etkilenmektedir.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayınladığı Mart-2014 raporuna göre, Türkiye’de 

Aralık 2013 itibarıyla 70 milyona yakın (69.661.108) mobil abone bulunmaktadır (BTK, 2014). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 31 Aralık 2013 itibarıyla Türkiye nüfusu 76.667.864 kişidir 

(TÜİK, 2014). Cep telefonunu 9 yaş üstü kişilerin aktif kullandıkları kabul edilirse, 0-9 yaş hariç 

yaklaşık 64 milyon (64.190.215) kişilik Türkiye nüfusunda 70 milyona yakın mobil abone sayısı, 

Türkiye nüfusunun %108,5’ine denk gelmektedir. Buradan bazı kişilerin birden fazla mobil 

aboneliğinin olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde kullanılan cep telefonlarının tamamı sesli iletişim 

(konuşma) ve yazılı iletişim (SMS) imkânı sağlamaktadır. Cep telefonlarının SMS özelliği ülkemizde 

bir iletişim yolu olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Cep telefonlarından mesaj yazma sıklığına 

ilişkin yapılan araştırmaya katılan kişilerin %66,3’ünün her gün, %18’inin ise iki günde bir cep 

telefonlarından mesaj gönderdikleri görülmüştür (Çavuş, 2007). Öğrencilerin büyük bir bölümünün 

(%77,5) herhangi bir hizmet sağlayıcıdan mobil internet paketine sahip olmadan cep telefonlarının 

SMS özelliklerini kullanarak yazılı iletişimi tercih ettikleri görülmektedir (Yılmaz, Sanalan ve Koç, 
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2009). Cep telefonlarının SMS özelliklerini, okul dönemini de içine alan 13-17 yaş grubundaki kişiler 

daha fazla kullanmaktadır (Bal ve Arıcı, 2011). Ülkemizde birçok kişinin cep telefonuna sahip olması 

ve bu iletişim araçlarını etkin şekilde kullanıyor olması, cep telefonlarının SMS özelliklerinin eğitim 

amaçlı kullanılabileceğini akıllara getirmektedir. Cep telefonlarının SMS özelliklerinin eğitim 

amacıyla kullanılabileceği bilimsel yollarla elde edilen verilerle ortaya konulabilirse, cep telefonlarına 

gönderilen SMS içerikleriyle birçok kişiye eğitim amaçlı ulaşılabilinir. Çalışma, cep telefonlarının 

SMS özelliklerinin eğitim amacıyla kullanılıp kullanılmayacağını göstermesi bakımından önemlidir. 

Öğrencilerin ve halkın radyasyon konusunda bilgilendirilmesine yönelik kullanılan 

yöntemlerle ilgili literatür taraması yapıldığında, halkın bu konuda bilgilendirilmesine yönelik 

Japonya'da 1998 yılında kurulan Radyasyon Eğitim Forumu'nun yaptığı faaliyetler haricinde herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu forum, okullarda halkın katılımına açık çeşitli etkinlikler 

düzenleyerek, öğrencilerin ve halkın radyasyon konusunda bilinçlenmesini amaçlamıştır (ISRE, 1998). 

Radyasyon konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik literatüre geçmiş Radyasyon Eğitim 

Forumu'nun faaliyetlerinden başka bir çalışma olmadığı için yapılan bu çalışma, bu konudaki eksikliği 

gidermesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışma sonucuna göre, özellikle değişik sebeplerden 

dolayı okula gelemeyen öğrencileri ve herhangi bir örgün eğitim kurumuna devam etmeyen, okulla 

ilişkisi kesilmiş geniş halk gruplarını bazı konularda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için SMS 

yönteminin kullanılıp kullanılmayacağını görme imkânımız olacaktır. 

Eğitimde SMS kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, SMS'lerin öğrencilere 

sınav tarihlerini hatırlatmak, sınav sonuçlarını bildirmek, öğrencilerin devamsızlık durumları hakkında 

velilerine bilgi vermek için kullanıldığı görülmektedir (Brown, 2003; Meurant, 2006). Ders 

içeriklerinin de SMS'lerle öğrencilere ulaştırılabilirliğiyle ilgili, yabancı dil öğreniminde yapılan 

çalışmalar haricinde başka bir sonuca rastlanmamaktadır (Gu, Gu ve Laffey, 2011). Okullarda 

öğretilen radyasyon ve radyoaktivite konularındaki ders içeriklerinin, sayısal verilerden uzak, 

anlaşılması güç bilimsel ifadelere yer verilmeyecek şekilde SMS içerikleriyle insanlara ulaştırılması ve 

bu konularda insanların bilgilendirilmesi üzerine yapılan bu çalışma önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada "Öğrencilerin ve halkın radyasyon ve radyoaktivite konularında 

bilgilendirilmesinde cep telefonlarının SMS özelliklerinin nasıl bir etkisi vardır?” sorusuna cevap 

bulabilmek amaçlanmıştır. Bunun için; medyada yapılan haber içeriklerini, öğrencilerin okudukları 

ders kitaplarını, üniversitelerde okutulan Temel Kimya kitaplarındaki konuyla ilgili bölümleri göz 

önünde bulundurarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanan “radyasyon” ve “radyoaktivite” 

konularındaki içerikler, araştırma grubundaki kişilerin cep telefonlarına SMS'ler olarak gönderilmiştir. 
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YÖNTEM 

Araştırmada, bir örneklem grubundaki kişilerin cep telefonlarına SMS'ler gönderilmiş, diğer 

örneklem grubundaki kişilerin cep telefonlarına ise SMS'ler gönderilmemiştir. Yani araştırmaya biri 

müdahale edilen (cep telefonlarına SMS gönderilen grup), diğeri de müdahale edilmeyen (cep 

telefonlarına SMS gönderilmeyen grup) olmak üzere iki grup katılmıştır. Bu yönüyle araştırmanın bir 

deneysel çalışma olduğu söylenebilir. Deneysel araştırmalarda, araştırmacı hipotezini test etmek 

amacıyla üzerinde çalıştığı konunun bulunduğu ortama dışarıdan yeni değişkenler ekler veya doğrudan 

müdahalede bulunur (Karakuş, Başıbüyük ve Böke, 2009). Bu amaçla deneysel çalışmalarda deney ve 

kontrol grupları kullanılır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve velileri 

oluşturmaktadır. Çalışmaya 9., 10. ve 11.sınıftan on bir farklı şube dâhil edilmiştir. Çalışmanın 

yapıldığı okulda öğrenciler şubelere yerleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ortaöğretime 

geçiş sınavından aldıkları puanlar dikkate alınarak şubelerin başarı seviyelerine göre homojen olması 

sağlanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan şubeler ve öğrenciler sistematik örnekleme yöntemine göre 

seçilmiştir. Sistematik örneklemede, örnekleme dâhil edilecek bireyler, evrenden her birim veya 

bireyin belirli ölçütlere göre, belirli aralıklarla seçilmesiyle oluşturulur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Cep telefonlarına SMS gönderilen ve gönderilmeyen grupların şubeleri oluşturulurken; önce 10.sınıf, 

sonra 11.sınıf, sonra da 9.sınıf şubeleri alt alta yazılmış, sırasıyla bir şube cep telefonlarına SMS 

gönderilen grup (deney grubu), sonraki şube SMS gönderilmeyen grup (kontrol grubu) olacak şekilde 

şubeler oluşturulmuştur. Buna göre, altı şube deney grubunu, beş şube de kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Şubelerdeki öğrencilerin seçiminde ise, öğrenci numaralarına göre oluşturulan sınıf 

listeleri alınmış ve listenin başından itibaren her beşinci öğrencinin seçilerek örnekleme dâhil 

edilmesiyle deney grubu oluşturulmuştur. Aynı şekilde, öğrenci numaralarına göre oluşturulan sınıf 

listeleri alınmış ve listenin başından itibaren sıraya göre tek sayılı sıradaki öğrencilerin seçilerek 

örnekleme dâhil edilmesiyle, kontrol grubu oluşturulmuştur. Böylece örneklem grubunun evreni temsil 

etmesi sağlanmıştır. Şubelerde kaynaştırma öğrencileri olduğundan bu öğrencilerden toplanacak 

veriler çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini etkileyeceği için sınıf listelerinden kaynaştırma 

öğrencileri çıkarılarak örneklem oluşturulmuştur. Çalışmanın halk grubu ise okuma yazma bilen 

öğrenci velilerinden oluşmuştur. Halk grubundaki velilerin, çalışmaya katılan öğrencilerin velilerinden 

olmaması sağlanmıştır. 

Çekirdek Kimyası konusu, ortaöğretim Kimya dersi müfredatında 11.sınıf sayısal alanı 

öğrencilerine verildiği için çalışmaya katılan öğrencilerin hiçbiri okul hayatında ilgili konuyu 

görmemişlerdir. Çalışmaya katılan halk grubunun eğitim seviyesi ilkokul (n=38), ortaokul (n=15), lise 
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(n=12), üniversite (n=3) şeklindedir. Lise ve üniversite mezunlarının, okullarında ilgili konuyu görmüş 

olsalar bile üzerinden çok uzun zaman geçtiği için konunun içeriğini hatırlamadıklarını kabul 

edebiliriz. Dolayısıyla çalışmaya katılan kişilerin herhangi bir şekilde Çekirdek Kimyası konusunda 

bilimsel bilgi sahibi olmalarını sağlayacak bir eğitim almadıkları kabul edilebilir. Çalışmaya katılan 

deney ve kontrol grubundaki kişilerin sayısı Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1.Deney ve Kontrol Grubundaki Kişilerin Sayısı 

Grup Öğrenci Halk 
Deney Grubu 49 35 
Kontrol Grubu 90 33 
Toplam 139 68 

 

Veri Toplama Araçları:  

Çalışmada, öğrenci ve halk gruplarının radyasyon ve radyoaktivite konularındaki 

düşüncelerini görmek için veri toplama aracı olarak açık uçlu anket çalışması kullanılmıştır. Açık uçlu 

ankette katılımcıya bir soru sorulmakta ve özgürce, kendi seçtiği sözcük ve kavramlarla dilediği gibi 

cevaplaması imkânı verilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2012). Katılımcının vereceği 

cevapların sınırlandırılmamış olması, açık uçlu soruların olumlu yanı iken, anketin tamamlanmasının 

uzun sürmesi ve kodlama zorluğu olumsuz yanıdır (Aziz, 2002).  

Hazırlanan anket soruların anlaşılabilirliğini ve istenilen sonuçların alınıp alınmayacağını 

belirlemek için (Oppenheim, 1966) anketin ön uygulaması yapılmıştır. Anketin taslak formundaki 

problemleri belirlemede kritik bir öneme sahip olan, araştırmanın hedef kitlesiyle benzer özelliklere 

sahip bir grup üzerinde yapılacak ön uygulama, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için 

önemli bir aşamadır (Cebeci, 2002). Ön uygulama için anket soruları oluşturulurken, anketin kapsam 

geçerliliğini sağlamak amacıyla konu hakkında yapılan literatür çalışmaları, ortaöğretim okullarında 

okutulan ders kitapları, üniversiteye hazırlık kitapları, üniversitelerde okutulan Temel Kimya kitapları 

ve konuyla ilgili medya yayınları incelenerek öğrenci ve halk grupları için 38 soruluk açık uçlu anket 

hazırlanmıştır. 

Ön uygulama için hazırlanan açık uçlu anket, asıl çalışmanın yapıldığı okulda 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında, sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 60 kişilik öğrenci ve 50 kişilik halk 

grubu olmak üzere toplam 110 kişiye uygulanmıştır. 50 kişilik halk grubu; değişik eğitim seviyesinde, 

değişik meslek gruplarında, değişik cinsiyet ve değişik ekonomik seviyedeki kişilerden oluşmuştur. 60 

kişilik öğrenci grubu ise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerden oluşmuştur. Ön uygulamaya katılan 

kişilerin belirlenerek asıl uygulamaya katılmamaları sağlanmıştır.  
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Ön uygulama sonucu elde edilen verilerin kodlanarak, yüksek oranda cevapsız bırakılan sıfır 

verilerin ve “bilgim yok” şeklinde cevaplanan soruların belirlenip, veri toplama aracından çıkarılması 

amaçlanmıştır. Sorulara “bilmiyorum” şeklinde verilen cevapların %5’i geçmesi, sorularda belirsizlik 

olduğunu ve soruların tam anlaşılmadığını gösterir (Yücedağ, 1993). Buna dayalı olarak cevaplar 

kodlanmış, yüksek oranda cevapsız bırakılan sıfır veriler ve “bilgim yok” şeklinde cevaplanan sorular 

veri toplama aracından çıkarılmıştır. 

Veri toplama aracının olgunlaştırılması amacıyla yapılan ön uygulamada, 38 maddeden oluşan 

anketin adaylar tarafından 30-40 dakikalık bir sürede tamamlandığı görülmüştür. Uygulama esnasında 

özellikle son sorulara gelindiğinde adayların dikkatlerinin iyice dağıldığı ve sıkıldıkları görülmüştür. 

Anketin doğru cevaplama oranını etkileyen faktörlerden biri de anketin cevaplama süresidir. Bir 

anketin ortalama cevaplama süresi 30 dakikayı aşmamalıdır (Wolf, 1988; Aktaran, Büyüköztürk, 

2005). Buna göre anketten 8 madde çıkarılarak asıl çalışma için 30 maddelik anket hazır hale 

gelmiştir.  

Uygulama Süreci 

Asıl uygulama 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, halk (n=68) ve öğrenci (n=139) 

gruplarından toplam 207 kişiyle yapılmıştır. Çalışmada doküman analizi, literatür taraması ve uzman 

görüşü alınarak hazırlanan içerikler, deney grubundaki kişilerin cep telefonlarına SMS olarak 

gönderilmiştir. SMS gönderilen halk ve öğrenci gruplarındaki kişilerin cep telefonu numaraları, 

gerekli izinler alınarak e-okul öğrenci ve veli bilgi sisteminden alınmıştır. Öğrenci grubundaki 

katılımcılarla yüz yüze görüşülerek çalışmanın amacı ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmiş, cep 

telefonlarına belli aralıklarla araştırmacı (Kimya öğretmenleri) tarafından SMS'ler gönderileceği ifade 

edilmiştir. Halk grubundaki katılımcılar ise cep telefonlarından aranarak, çocuklarının okullarında 

derslerine giren Kimya öğretmeni olarak araştırmacı kendini tanıtmış ve yapılan bir araştırma için 

kendilerine belli aralıklarla SMS’ler göndereceğini ifade etmiştir. Öğrenci ve halk gruplarına 

yapılacak olan bu SMS uygulaması için okul idaresinden gerekli izin alınmıştır. Katılımcılara, 

araştırmaya katılmanın zorunlu olmadığı, istemedikleri durumda cep telefonlarına SMS 

gönderilmeyeceği ve çalışma grubuna katılmayacakları söylenmiş, çalışmaya katılmak istemeyen 

kimsenin olmadığı görülmüştür. 

SMS içerikleri hazırlanırken medya taraması, liselerde okutulan ders kitapları, üniversite 

hazırlık kitapları, üniversitelerde okutulan temel kimya kitaplarının Çekirdek Kimyası bölümlerindeki 

konu içerikleri göz önünde bulundurulmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin ve halkın cep 

telefonlarına, radyasyon ve radyoaktivite konularında sayısal ifadelerden uzak, anlaşılması zor 

akademik bilgiler içermeyen, hayatın içinden olayları konu alan bilgilendirici SMS’ler gönderilmiştir. 

Hazırlanan SMS'lerin kategorilere göre sayıları Tablo 2.2’deki gibidir. 
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Tablo 2.2.Kategorilere Göre SMS İçeriklerinin Sayısı  

Kategori SMS sayısı 
Nükleer Enerji Santralleri 8 
Radyasyonun Kaynağı 6 
Radyasyonun Etkilerinden Korunma 7 
Radyasyonun-Sigara İlişkisi 2 
Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkisi 4 
Radyasyonun Kullanım Alanları 8 
Radyasyonun Yayılması 7 
Radyasyon Hakkında Genel Bilgi 4 
Toplam 46 

 

SMS uygulaması, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 2014-Ocak ve 2014- Şubat aylarında 

yapılmıştır. Belirlenen SMS’ler kategorilere göre karışık şekilde, deney grubundaki kişilerin cep 

telefonlarına gönderilmiştir. Deney grubundaki öğrenciler, uygulama süresince cep telefonlarını okul 

saatlerinde yanlarında bulunduramadıkları için SMS’ler, öğrenci gruplarına hafta içi saat 17.00-21.00 

arası, hafta sonu 10.00-21.00 arası gönderilmiştir. Halk grubuna ise hafta içi ve hafta sonu saat 10.00-

21.00 arası gönderilmiştir. Bazı günler öğrenci ve halk gruplarına hiç SMS gönderilmemiştir. 

SMS gönderme sürecinin sonunda, 2014-Mart döneminde deney ve kontrol gruplarına 

hazırlanan açık uçlu anket uygulanmıştır. Farklı şubelerde bulunan öğrencilere, okul çıkışı ders 

bitiminde her gün farklı bir şubeyi almak üzere anket uygulanmıştır. Anket çalışması aynı şubedeki 

deney ve kontrol grubundaki öğrencilere aynı anda uygulanmıştır. Çalışmanın halk grubunu oluşturan 

veliler telefonla aranarak, anket çalışmasına katılmaları için müsait oldukları vakitte okula davet 

edilmişlerdir. Okula gelen halk grubundaki kişilere (öğrenci velileri) gruplar halinde veya tekli olarak 

anket uygulanmıştır. Anketlerin uygulanması beş hafta sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Nitel veri analizinde toplanan verilerin sistematik hale getirilmesi, kodlanması ve okuyucuya 

sunulması gerekir (Demir, 2009, s.312). Çalışmada kullanılan açık uçlu ankete verilen cevaplar 

incelenerek kodlanmış ve belli kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizinde bireylerin görüşleri 

doğrudan alıntılarla verilmiştir. 

Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 

Nitel araştırmalarda geçerlik, araştırmacının araştırdığı olguyu olduğu biçimiyle ve 

olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelir (Kirk ve Miller, 1986; aktaran, Yıldırım ve Şimşek, 

2008, s.255). Araştırmacının; araştırmaya katılan öğrencilerin Kimya öğretmeni olması, çalışmanın 

halk grubunu oluşturan velilerle görüşme imkânının olması, öğrencilerle hafta içi okul saatlerinde 

birlikte olması, araştırma ortamına yakınlığı, veli toplantılarına katılması, gerektiğinde ek bilgi 

toplama ve olayın gerçekleştiği ortama dönme imkânının olması araştırmanın geçerliğini artıran 
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faktörlerdir. Ayrıca araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması da araştırmanın geçerliğini 

artırmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.256). Bununla birlikte, araştırmanın veri toplama araçları 

hazırlanırken, medyada konu hakkında yapılan yayınlar incelenmiş, liselerde okutulan ders kitapları, 

üniversite hazırlık kitapları, üniversitelerde okutulan Temel Kimya kitaplarının Çekirdek Kimyası 

bölümlerindeki konu içerikleri göz önünde bulundurulmuş ve uzman görüşü alınarak kapsam geçerliği 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için veri toplama araçları açık şekilde tanımlanmış, 

çalışmanın örneklem grubunun kimlerden oluştuğu ve hangi yöntemlerle nasıl seçildiği ve çalışma 

zamanı ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bununla birlikte, güvenirliği artırmak için araştırmacının konumu 

açık şekilde belirtilmiştir. Araştırmacının çalışma grubundaki öğrencilerin Kimya öğretmeni olduğu ve 

velilerle doğrudan görüşebildiği belirtilmiştir. 

BULGULAR 

Deney ve kontrol gruplarının anket sorularına verdikleri cevapların bazıları Tablo 3.1’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.1.Radyasyon ve Radyoaktivite Konularındaki Kategorilere Göre Kontrol Grubu ve 

Deney Grubunun Verdikleri Bazı Cevaplar 

Kategoriler Kontrol Grubu Deney Grubu 

Nükleer Enerji 
Santralleri 

Nükleer santraller patlarsa Türkiye’nin 
sonu olur, kötüdür (Ö6) 
 
Hava kirliliğine yol açacağı için kötü olur 
(Ö7) 
 
Yüksek dozda enerji bulunduğu için kötü 
olur, istemem (Ö19) 
 
Elektriği fazla olan bir ortam, canlıya zarar 
verir (Ö13) 
 
Radyasyon yayacağı için kötü olur (Ö14) 

Enerji için iyi olur ama gerekli önlemler 
alınınca (Ö39) 
 
Ekonomik durum için iyi ama insan 
sağlığı için kötü (Ö58) 
 
Gelişmiş ülkelerde var, bence iyi olur 
enerji ucuzlar (Ö76) 
 
İyi olur, çevreye zararlı olduğunu 
düşünmüyorum (Ö82) 
 
Daha ucuza daha fazla enerji üretilebilir 
(H1) 

Nükleer Enerji 
Santralleri 

Kalıcı hastalıklara neden olacağı için kötü 
olur (H99) 
 
Tabiki, en büyük radyasyonu nükleer enerji 
santralleri yayıyor (Ö121) 
 
Patlama olursa tehlikeli ve zararlı olabilir 
(H71) 
 
Sağlığımızı bozacağı için zararlı olur (H66) 
 
Kötü olur çünkü çok fazla radyasyon yayılır 

Yeterli derecede önlem alınırsa güvenli 
(Ö75) 
 
Yararlı ama ne kadar güvenli olacağını 
bilmiyorum (Ö77) 
 
Çağdaş tesislerde kaza ihtimali 300 
milyonda 1 (H9) 
 
Nükleer enerji zararsız radyasyon yayar 
(Ö38) 
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(H81) 
 
Doğaya zarar verdiği için kötü olur (H43) 

İyi olur çünkü diğer enerji kaynaklarına 
göre zararı daha azdır (H6) 
 
Çağımızda ihtiyaçtır, önlem alınırsa 
zararlı olmaz (H23) 

Radyasyonun 
Kaynağı 

Nükleer santraller (Ö2) 
 
Telefonlar, baz istasyonları (Ö7) 
 
Fazla enerji (Ö21) 
 
Ses (Ö22) 
 
Pis kanalizasyon suyu, zararlı atık maddeler 
(Ö122) 
 
Nükleer santraller ve baz istasyonları (H67) 
 
Arabanın egzosundan çıkan duman (H97) 
 
Televizyon, lamba, pil (H103) 

Teknolojik aletler (Ö42) 
 
Telefon, tv, mikrodalga, teknolojik aletler 
(Ö45) 
 
Radon gazı, nükleer bombalar, bazı 
teknolojik aletler (H9) 
 
Sigara babam kullanıyor (Ö38) 
 
Bilgisayar, tv, mikrodalga fırın, elektronik 
eşyalar (Ö39) 
 
Mikrodalga fırın, televizyon monitörleri, 
saç kurutma makinesi, tasarruflu 
ampuller, kablosuz ağlar (H1) 
 
Saç kurutma makinesi, modem, monitör 
(H23) 

Radyasyonun 
Etkilerinden Korunma 

Telefonu fazla kulağıma yaklaştırmam ve 
kulaklıkla konuşurum (Ö37) 
 
Telefon her gün elimde ne yapabilirim ki. 
Bakarsın işte öyle (Ö44) 
 
2-3 gün radyasyonun olmadığı yere giderim 
(Ö55) 
 
Ağaçlandırma yapılmalı (Ö51) 

Radyasyonlu bölgeden uzaklaşırım (Ö65) 
 
Radyasyon yayan aletleri mümkün 
olduğunca az kullanmalıyız (Ö41) 
 
Sigara içmeyiz, televizyonu fazla 
kullanmayız (Ö58) 
 
Daha fazla baz istasyonu, daha az tv, 
bilgisayar (H19) 

Radyasyonun 
Etkilerinden Korunma 
 

Televizyon yanına kaktüs koyabiliriz (Ö77) 
 
Ne kadar çok vitamin karbonhidrat alırsak o 
kadar iyi gelir (Ö4) 
 
Sebze meyve yiyerek atabiliriz (Ö26) 
 
Radyasyonu engelleyen otlar var aslında 
onları yiyebiliriz (H94) 
 
Kaktüs sadece gündüz radyasyon çeker 
gece ise aldığı radyasyonu insanlara geri 
verir (Ö21) 

Radyasyon yayan ürünlerden uzak 
durmalıyız (H12) 
 
Ne kadar iyi beslensen de radyasyondan 
kurtulamazsın, kendini belli etmeden 
vücuda yayılıyor çünkü (H31) 
 
 
Çoğu insan böyle yapar ama alakası yok 
(H33) 

Radyasyonun Sigara 
İlişkisi 

Radyasyon olmasa bile ciğerleri bitiyor 
(Ö21) 
 
Radyasyon elektrikle ilgili bir şey olduğu 
için hayır (Ö104) 
 
Sigara elektrikle mi çalışıyor ya (Ö109) 
 
Sigaranın radyasyonla ne alakası var 
(Ö121) 

Sigaranın içinde radyoaktif maddeler var 
zararlıdır (Ö41) 
 
Sigaranın içindeki radyoaktif maddelerden 
dolayı evet (Ö59) 
 
Sigaranın içerisinde radyasyon vardır 
(Ö78) 
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Radyasyonun İnsan 
Sağlığına Etkisi 

Cep telefonundaki radyoaktif maddeler 
beyin hücrelerimize zarar verir (Ö46). 
 
Telefonun içinde bir sürü radyoaktif madde 
var bundan dolayı zararlı (Ö105). 
 
Cep telefonunu çok kullanımı geri zekâlı 
yapıyor, insanlar üzerinde açıkça görüyoruz 
(H94). 
 
Cep telefonunun yaydığı radyasyon insanı 
kanser eder zararlıdır (Ö16). 
 
Kanserojen madde ürettiği için zararlı 
olduğunu duydum (H87) 
 
Cep telefonları kansere yakalanmada etkili 
olabilir (H89) 

Cep telefonlarının zararlı olduğu 
söyleniyor ama henüz ispatlanmamış 
(Ö41) 
 
Cep telefonlarının kanıtlanmış bir etkisi 
yok (Ö76) 
 
Baz istasyonu sayısı ne kadar fazla olursa 
radyasyon o kadar az yayar, yani 
zararsızdır (H19) 
 
Kanser tedavisinde kullanıldığı için 
yararlı, sağlık açısından da zararlı (Ö58) 
 
Zararlı ama kanser tedavisinde 
kullanılıyor bu yönleri yararlı (H19) 
Solaryum odalarında yüksek miktarda 
radyasyon olduğu için kanser yapabilir 
(Ö61) 
 
Anne karnındaki bebeğe radyasyon zarar 
vereceği için zararlıdır (H19) 

Radyasyonun 
Kullanım Alanları 
 

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon (Ö1) 
 
Telefonlar iyi çeksin diye kullanılıyor 
(Ö16) 
 

Görüntüleme cihazları, tıbbi malzemelerin 
steril ortama ulaşması, kanser hücrelerinin 
yok edilmesi (H9) 
 
Telefon, tv, mikridalga fırın, bazı araçlar 
(Ö70 
 
Havaalanlarındaki cihazlarda, mikropların 
öldürülmesinde, ürünlerin raf ömrünü 
uzatmada (H12) 

Radyasyonun 
Yayılması 

Herkeste telefon olduğu için yayılır (Ö22) 
 
Cep telefonları ile yayılır (Ö12) 
 
Direklerdeki teller üzerinden yayılır (Ö31) 
 
Et ateş üstünde pişirildiği zaman radyasyon 
kalmaz (H112) 
 
Kan yoluyla radyasyon bulaşır ama ter 
yoluyla olmaz (Ö57) 

Hava ve su yoluyla yayılır (Ö41) 
 
Bir insanın üzerinde radyasyon varsa 
başka yere gittiğinde oraya da bulaştırır 
(Ö42) 
 
Hava, rüzgâr ve yağmur ile yayılabilir 
(H1) 
 
Radyoaktif atıklarla beslenen balığı 
yiyenlere radyoaktif madde geçer (Ö30) 

Radyasyon Hakkında 
Genel Bilgi 

Metal detektörleri radyoaktif madde 
yaydığı için birikir (H31) 
 
Cep telefonları kullandığımıza göre 
radyasyonun gözümüzle görebiliriz (H90) 
 
Evin duvarları yağlı boya ile boyanmışsa 
geçmez ama normal boyadan geçer (H85) 
 
Radyasyonun varlığını sadece levhalar 
haber verir (Ö82) 

Radyasyonun kendisi değil ama etkileri 
görünür (Ö46) 
 
Radyasyon çıplak gözle görülmez (Ö43) 
 
Radyasyonun duvardan geçmesi duvarın 
kalınlığına bağlıdır (Ö80) 
 
Radyasyon ölçüm cihazları var (Ö26) 
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SONUÇ 

Tablo 3.1 incelendiğinde, SMS gönderilen ve gönderilmeyen grupların ankette sorulan 

sorulara verdikleri cevaplarda farklıklar olduğu görülmektedir. Anket sorularına verilen “bilmiyorum” 

şeklindeki cevaplar, boş bırakılan “sıfır veriler” veya ilgisiz cevapların yazıldığı “anlamsız veriler” 

kontrol grubu için oldukça yüksek iken, deney grubunda bu oranın düşük olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, deney grubunda konu hakkında yanlış ve eksik cevap verenlerin oranında ciddi bir 

değişiklik olmazken, SMS içerikleri doğrultusunda cevap verenlerin oranında artış olduğu 

görülmektedir. SMS içeriklerinin insanların önceden sahip oldukları yanlış bilgilerinin düzeltilmesinde 

çok fazla bir etkisi olmazken, konu hakkında hiçbir şey bilmeyen, konuyu ilk defa öğrenecek kişilerin 

düşüncelerinde değişiklik meydana getirdiği söylenebilir. Literatürde, okul öncesi sosyal çevre ve 

medya kanalıyla edinilen bilgilerin değiştirilmesinin zor olduğunu gösteren çalışmalar vardır (Yavuz 

ve Büyükekşi, 2011; Lijnse, Eijkelhof, Klaassen ve Scholte, 1990). Çalışmanın bu sonuçları 

literatürdeki sonuçlarla örtüşmektedir.  

SMS içeriklerinde baz istasyonlarının ve cep telefonlarının insan sağlığını olumsuz yönde 

etkilediğine dair bilimsel bir kanıt olmadığı belirtilmesine rağmen, SMS uygulaması sonrasında 

öğrencilerde ve halkta, baz istasyonlarının ve cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğunu düşünenlerin 

oranının azımsanmayacak kadar çok olduğu görülmektedir. Aynı şekilde; radyasyonun insan sağlığını 

etkilemesi ve kalıcı bir etkiye neden olabilmesi için radyasyonun türü, dozu, kaynağa olan uzaklık ve 

maruziyet süresi gibi faktörlerin etkisinin olacağı belirtilmesine rağmen, insanların bu faktörleri 

dikkate almaksızın, her türlü radyasyonun insanlarda sakatlık, mutasyon, zekâ geriliğine neden 

olacağını düşündükleri görülmektedir. Benzer şekilde; SMS içeriklerinde, bizi etkileyen radyasyonun 

doğacak çocuğumuzu da etkilemesinin maruz kalınan radyasyonun türüne, dozuna, maruziyet süresine 

ve vücudun maruz kaldığı bölgeye bağlı olduğu belirtilmesine rağmen, insanların büyük bir kısmının 

radyasyona maruz kalmamız durumunda, radyasyonun doğacak çocuğumuzu da etkileyeceğini 

düşündükleri görülmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde literatürde de insanların benzer 

düşüncelerde oldukları görülmektedir (Hammick, Tutt ve Tait, 1998; Matsuura, 1997).  

SMS içeriklerinde, hastanelerde hastalıkların teşhis ve tedavisinde radyasyonun yaygın olarak 

kullanıldığı, bazı kanserlerin tedavisinde radyasyondan çok önemli bir şekilde yararlanıldığı, tıbbi 

teşhis amacı ile vücut organlarının görüntülenmesinde ve çalışma fonksiyonlarının belirlenmesinde 

radyoaktif maddelerin kullanıldığı, tıbbi malzemelerin sterilize edilmesinde ve endüstriyel alanda 

tahribatsız kontrol amacı ile yine radyoaktif maddelerin yaygın bir şekilde kullanıldığı ifade edilmiştir. 

Kontrol grubundaki kişilerin çok büyük bir kısmının evlerimizde radyasyon yayan aletler olarak 

sadece cep telefonları ve bilgisayarları, sağlık alanında ise sadece röntgen çekimlerinde radyasyondan 

faydalanıldığını bildikleri görülmektedir. Deney grubundaki kişiler ise, elektrikli ev aletlerinin, wi-fi 

modemlerinin ve tasarruflu ampuller gibi birçok elektrikli ev aletlerinin de radyasyon yaydığını, tıp 
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alanında kanser tedavisinde, tomografi, PET (pozitron emisyon tomografisi), ultrason, gibi 

görüntüleme yöntemlerinde, radyoaktif iyot, radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinde radyasyondan ve 

radyoaktif maddelerden faydalanıldığı şeklinde cep telefonlarına gelen SMS içeriklerine benzer 

cevaplar vermişlerdir. Bu sonuçlar insanların bilgi seviyelerinin artırılmasında SMS'le bilgilendirme 

yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. Nitekim literatüre geçmiş bazı çalışmalarda SMS 

yönteminin yabancı dil öğretiminde kullanılabileceğiyle ilgili olumlu sonuçlar olduğu görülmektedir 

(Keirnan ve Aizawa, 2004; Thornton ve Houser, 2005; Cavus ve Ibrahim, 2009). Ayrıca yapılan 

çalışmalar göstermektedir ki; okullarda öğretilecek bazı konular, SMS içerikleriyle öğrencilere 

ulaştırıldığında öğrencilerin derse karşı motivasyonları artmaktadır. (Oran ve Karadeniz, 2005; Al-

Fahad, 2009; Motlik, 2008; Ford ve Botha, 2008; Rau, Gao ve Wu, 2008). 

SMS içeriklerinde radyoaktif maddelerin birer radyasyon kaynağı oldukları için bu maddelerin 

iletimi veya taşınması ile radyasyonun da iletileceği veya taşınacağı belirtilmiştir. Ayrıca radyoaktif 

maddelerin yağmurun etkisiyle, toprak hareketliliğiyle veya rüzgârın etkisiyle havada uçuşan küçük 

radyoaktif parçacıkların yer değiştirmesiyle çok uzak bölgelere kadar taşınabileceği ve iletilebileceği 

ifade edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kontrol grubundaki kişilerin radyasyonun cep telefonu ile 

iletileceğini, cep telefonlarını radyoaktif bir madde olarak düşündükleri anlaşılmaktadır. Radyoaktif 

bir maddeye temas ettiğinizde ne yaparsınız sorusuna "cep telefonu kullanmadan da olmuyor ki" 

şeklinde verilen cevaplardan da anlaşılmaktadır ki, kullanım esnasında radyasyon yaydığı 

bilindiğinden dolayı insanlar cep telefonunu radyoaktif bir madde olarak görmektedirler.  

SMS içeriklerinde, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede çok sayıda nükleer enerji santrallerinin 

olduğu ve nükleer enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre doğal yaşama ve ekolojik dengeye olumsuz 

etkisinin daha az olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca SMS içeriklerinde, nükleer enerji santrallerinde 

oluşan atık maddelerin çevre kirliliğine sebep olma gibi olumsuz etkisinin olmadığı ama radyoaktif 

özelliğe sahip bu atıkların depolanmasının ve muhafazasının sorun teşkil ettiği ifade edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre deney grubundaki, nükleer enerji santrallerinin ülkemiz için iyi 

olacağını düşünenlerin oranının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görülmüştür. Ülkemizde 

nükleer enerji santrali olmamasına ve çalışmanın kontrol grubundaki kişilere nükleer enerji 

santrallerinin radyasyon yaymadığı konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olmasına 

rağmen, kontrol grubundaki kişilerin de azımsanmayacak kadar büyük bir kısmının (%30,3), 

ülkemizde nükleer enerji santrallerinin yapılmasının iyi olacağını düşündükleri görülmektedir. 

Anket formundaki, "İnsanların bronzlaşmak için kullandıkları solaryumun insan sağlığı 

üzerine etkileri sizce nelerdir?" şeklindeki soruya verilen cevaplar incelendiğinde, kontrol grubundaki 

kişilerin büyük oranının, solaryumun sağlığa zararlı olduğunu düşündükleri, bunun nedeninin de 

solaryum odalarındaki yapay güneş ışığının doğal olmamasından kaynaklandığını düşündükleri 

görülmektedir. SMS içeriklerinde, bronzlaşma maksadıyla solaryum odalarında cilde uygulanan 
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ışınların insan cildinde yanıklara, bazı organlarda ciddi hasarlara sebep olabileceği ifade edilmiştir. 

Çalışmada deney grubundaki kişilerin ise solaryumun sağlığa zararlı olduğunu, solaryumun zararlı 

olmasının sebebini de solaryumun doğal olmamasından değil, radyasyondan kaynaklandığını 

düşündükleri görülmektedir. 

Literatürde cep telefonlarının SMS özelliğinin eğitim amaçlı kullanılabileceğini gösteren çok 

sayıda çalışma yer almaktadır (Oran ve Karadeniz, 2007; Seppala ve Alamaki, 2003; Shen, Wang ve 

Pan, 2008; Rau, Gao ve Wu, 2008; Sezgin ve Çınar, 2013). Bazı çekirdek kimyası kavramlarının 

öğretiminde SMS yönteminin kullanılması başlıklı mevcut çalışmamız da, öğrencilere ve özellikle 

okula gelme imkânı olmayan halk gruplarına, sınıfa bağımlı kalmadan bilgilendirme yapılabileceğini 

ortaya koymaktadır. SMS metinlerinin oluşturulmasında kolay anlaşılırlığı sağlayabilmek için ağır 

bilimsel ifadelerin ve formüllerin kullanımından kaçınılması bu tür araştırmaların uygulanabilirliğini 

kolaylaştıracaktır. 

KAYNAKLAR 

(TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu. (2014, Ocak 29). Mart 08, 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: 
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=15974 adresinden alındı 

Al-Fahad, F. N. (2009). Students' Attitudes and Perceptions Towards the Effectiveness of Mobile 
Learning in King Saud University, Saudi Arabia. The Turkish Online Journal of Educational Technology , 8 (2), 
s. 111-119. 

Aziz, A. (2002). Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim ,(3. basım). Ankara: Turhan Kitapevi. 

Bal, Y., & Arıcı, N. (2011, Ocak). Mobil Öğrenme Materyali Hazırlama Süreci. Bilişim Teknolojileri 
Dergisi , 4 (1), s. 7-12. 

Brown, T. (2003). The Role of m-Learning in the Future of e-Learning in Africa. 21st ICDE World 
Conference. Hong Kong. 

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu). (2014, Mart). Mayıs 13, 2014 tarihinde Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mart-2014 Raporu: 
http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik13_4.pdf adresinden alındı 

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Ağustos 15, 2014 tarihinde İnönü Üniversitesi: 
http://cms.inonu.edu.tr/panel/uploads/5/1231/anket-gelistirme.pdf adresinden alındı 

Cavus, N., & Ibrahim, D. (2009). m‐Learning: An Experiment in Using Sms to Support Learning New 
English Language Words. British Journal of Educational Technology , 40 (1), s. 78-91. 

Cebeci, S. (2002). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 

Çavuş, N. (2007). Bilgi ve İletişim Araçları Hakkında Bilişim Programı Öğrencilerinin Yaklaşımlarının 
Değerlendirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences , 2 (2), s. 87-95. 

Çiftçi, S., Kılıç Çakmak, E., Üstündağ, M. T., & Karataş, S. (2009). E-Öğrenmede Sohbete Katılım ve 
Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi. 9th International Educational Technology Conference 
(IETC2009) (s. 228-233). Ankara: Hacettepe üniversitesi. 

Çuhadar, C., & Odabaşı, F. (2004). Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımı. 5. Uluslararası Balkan 
Eğitim Bilimleri Kongresi (s. 317-321). Edirne: Trakya Üniversitesi. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

988 
 

Demir, O. Ö. (2009). Nitel Araştırma Yöntemleri. K. Böke içinde, Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri (s. 312). İstanbul: Alfa Yayınlar. 

Ford, M., & Botha, A. (2008). From e-Learning to m-Learning–Practical use of the Cellphone for 
Teaching and Learning in the South African Classroom. In Proceedings of the 3rd International Conference on 
E-Learning (ICEL) (s. 159-166). Cape Town: University of Cape Town. 

Gu, X., Gu, F., & Laffey, J. M. (2011). Designing a Mobile System for Lifelong Learning on the Move. 
Journal of Computer Assisted Learning , 27 (3), s. 204-214. 

Gündüz, Ş., Aydemir, O., & Işıklar, Ş. (2009). 3g Teknolojisi ile Geliştirilmiş M-Öğrenme Ortamları 
Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009). 
Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 

Hammick, M., Tutt, A., & Tait, D. M. (1998). Knowledge and perception regarding radiotherapy and 
radiation in patients receiving radiotherapy: a qualitative study. European Journal of Cancer Care , 7 (2), s. 103-
112. 

ISRE. (1998). Proceedings of International Symposium on Radiation Education. Hayama, Japan: 
International Symposium on Radiation Education (ISRE). 

Kadirire, J. (2007, June). Instant Messaging for Creating Interactive and Collaborative M-Learning 
Environments. International Review of Research in Open and Distance Learning , 8 (2), s. 1-14. 

Karakuş, Ö., & Başıbüyük, O. (2009). Deneysel ve Deneysel Olmayan Araştırma Yöntemleri. K. Böke 
içinde, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (s. 198-240). İstanbul: Alfa Yayınları. 

Keirnan, P. J., & Aizawa, K. (2004). Cell Phones in Task Based Learning-Are Cell Phones Useful 
Language Learning Tools? ReCALL , 16 (1), s. 71-84. 

Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and Validitiy in Qualitative Research. Baverly Hills: Sage. 

Lijnse, P. L., Eijkelhof, H. M., Klaassen, C. W., & Scholte, R. L. (1990). Pupils’ and Mass Media Ideas 
About Radioactivity. International Journal of Science Education , 12 (1), 67-78. 

Matsuura, T. (1997). How to Understand the Radiation Effects of Small Dose—Some Critical 
Comments on International Commission on Radiological Protection (ICRP) Recommendations. Second 
International Conference on Isotopes (2ICI). Sydney, Australia. 

MEB. (2012). Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi (MEGEP). Mayıs 16, 2014 
tarihinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Biçimine Göre Sorular: 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bi%C3%A7imine%20G%C3%B6re%20Soru
lar.pdf adresinden alındı 

Meurant, R. C. (2006). Cell Phones in the L2 Classroom: Thumbs up to SMS. Haziran 11, 2014 
tarihinde IEEExplore Digital Library: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4021079 
adresinden alındı 

Motlik, S. (2008). Mobile Learning in Developing Nations. International Review of Research in Open 
and Distance Learning , 9 (2), s. 1-7. 

Oppenheim, A. N. (1966). Questionnaire Design, Interviewing And Attitude Measurement. London and 
New York: Pinter Publishers. 

Oran, M. K., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. IX. 
Akademik Bilişim Konferansı 2007 (s. 167-170). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi. 

Rau, P. L., Gao, Q., & Wu, L. M. (2008). Using Mobile Communication Technology in High School 
Education: Motivation, Pressure, and Learning Performance. Computers & Education , 50 (1), s. 1-22. 

Saran, M., Seferoglu, G., & Cagiltay, K. (2009). Mobile Assisted Language Learning: English 
Pronunciation at Learners' Fingertips. Eurasian Journal of Educational Research , 34 (1), s. 97-114. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

989 
 

Seppala, P., & Alamaki, H. (2003). Mobile Learning in teacher training. Journal of Computer Assisted, 
Learning , 19, s. 330-335. 

Sezgin, H., & Çınar, S. (2013). Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize 
Kontrollü Çalışma. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3 (4), s. 173-183. 

Shen, R., Wang, M., & Pan, X. (2008). Increasing Interactivity in Blended Classrooms Through a 
Cutting-Edge Mobile Learning System. British Journal of Educational Technology , 39 (6), s. 1073-1086. 

Takahashi, Y. (2006). Mobile Commerce. Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) Secretariat Directorate for Science, Technology and Industry Committee On Consumer Policy. 
Document No. JT03220432. 

Thornton, P., & Houser, C. (2005). Using Mobile Phones in English Education in Japan. Journal of 
Computer Assisted Learning , 21 (3), s. 217-228. 

Traxler, J., & Dearden, P. (2005). The Potential for Using Sms to Support Learning and Organisation in 
Sub-Saharan Africa. In Proceedings of Development Studies Association Conference. Milton Keynes. 

Vinci, M. L., & Cucchi, D. (2007). Possibilities of Application of E-Tools in Education: Mobile 
Learning. Haziran 12, 2014 tarihinde http://www.leonardo-lets.net/ict/common/download/MariaLuisaVinci.pdf 
adresinden alındı 

Wikipedia. (2014). Temmuz 12, 2014 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/SMS adresinden alındı 

Wolf, R. M. (1988). Questionnaire. Oxford: Pergamon Press. 

Yavuz, S., & Büyükekşi, C. (2011). Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık öğretiminde kullanılması. 
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi , 1 (2), s. 25-30. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 

Yılmaz, Ö., Sanalan, V. A., & Koç, A. (2009). M-Öğrenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 9th 
International Educational Technology Conference (IETC2009), (s. 112-118). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 

Yücedağ, A. (1993). Anket Geliştirilmesi ve Uygulanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi , 26 (2), s. 443-454. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

990 
 

FEN ALAN ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM EĞİTİMİNİN AMACINA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

Çiçek Dilek BAKANAY, Mustafa ÇAKIR 

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı, İSTANBUL 

cicekdilek@yahoo.com.tr; mustafacakir@marmara.edu.tr  

ÖZET 

2007 yılından itibaren ortaöğretim öğretim programlarında gerçekleştirilen değişimler sonucunda 
bilimsel okuryazar birey yetiştirmek fen eğitiminin temel amacı olarak yerini almıştır. Öğretim programlarında 
teorik anlamada gerçekleşen bu değişimin pratikte uygulanabilmesinde öğretmenlerin eğitimin amacına ilişkin 
anlayışları kilit rol oynamaktadır. Pek çok çalışma öğretmenlerin alana ve alan eğitimine yönelik anlayışlarının 
gerçekleştirilen eğitim reformlarının başarılı olmasında anahtar rol oynadığını belirtmektedir. Bu noktadan 
hareketle bu çalışmada ortaöğretim fen alan öğretmenlerinin bilim eğitiminde benimsedikleri amaçlar 
belirlenmiştir. Fenomenolojik bir durum çalışması olan bu çalışmada dokuz fen alan öğretmeninin fen eğitiminin 
amacına yönelik görüşleri; yarı yapılandırılmış görüşmeler ve yıllık ders planı, zümre öğretmenleri toplantı 
tutanağı, yazılı sınav örneği vb. eğitim-öğretim yılı içerisinde kullandıkları dokümanların analizi sonucunda elde 
edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler Roberts’in (1988) belirttiği dört boyut (bilime, öğretmen, öğrenci 
ve topluma bakış) göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda katılımcıların fen eğitim amaçları; 
Doğru Bilgiler Sunmak, Günlük yaşam ile başa çıkmak, Bilime karşı olumlu tutum Geliştirme, Bilimsel Süreç 
Becerilerini Geliştirme, Bilimsel Temel Oluşturma olmak üzere toplam beş kategori altında yer almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilim Eğitimi, Fen Alan Öğretimi, Eğitim Amacı 

ABSTRACT 

As the purpose of educating scientifically literate individuals gain importance, the history of science has 
become an effective link in between learning about nature of science and subject knowledge. A close inspection 
of the educational programs developed after 2007 reveals that teachers are expected to include the history of 
science in their instruction. However, teachers’ belief in the aim of education has a key role in practical 
possibility of the theoretical changes done in curriculum. Many research proved the key role of teachers’ belief 
in the section and sectional education. Thus, the purpose of this study is to investigate and understand the science 
teachers’ aim of science education. This study is phenomenological case study. Data was collected by semi-
structured interviews and  teachers’ educational documents including lesson plan, Aspects of 9 teachers are 
determined(analyzed) thru semi constructed interviews, lesson plan, written examination, committees of teachers 
meeting report exc. Data is analyzed with Robert’s 4 dimensions (view of science, teacher, learner and 
society).Data is divided under 5 sections; Correct Explanations Emphasis, Everyday Coping Emphasis, Positive 
attitude towards science, Scientific Skill Development Emphasis, Solid Foundation Emphasis. 

Keywords: Science Education, science teachers, aim of science education,   
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GİRİŞ 

Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaşın belki de en önemli getirisi, eğitime yönelik bakış 

açısında görülen köklü değişim olmuştur. Sputnik uydusunun fırlatılması ile başlayan bu süreç 

Amerika Birleşik Devletlerinin eğitime verdiği değeri sorgulamasına yol açmış ve Project 2061 ile 

küresel anlamda eğitimde reform hareketlerini başlatmıştır. Bu süreç içerisinde başta A.B.D olmak 

üzere pek çok ülkede ki eğitim anlayışı salt içerik bilgisinin öğretilmesinden; eleştirel düşünebilen, 

bilimin ve bilimsel sorgulamanın ne olduğunu bilen bireyler yetiştirmek yönünde değişim geçirmiştir. 

Bilimsel okuryazarlık olarak anılan bu yeni eğitim yaklaşımı ile birlikte bilimin doğası, fen eğitiminin 

odak noktası haline gelmiş ve eğitim süreci içerisine dâhil edilmesi önem kazanmıştır (Bell ve 

Lederman, 2003; Meichtry,1999). 2007 yılından itibaren kademeli olarak ortaöğretim öğretim 

programlarında gerçekleşen değişimler ile bilimsel okuryazarlık anlayışı ülkemiz eğitim amacı olarak 

yerini almıştır. Bilimsel okuryazarlık kavramı ile birlikte uzun vadede halkın bilime olan yaklaşımını 

arttırmak ve karşılattıkları bir probleme yönelik eleştirel düşünerek bilinçli kararlar verebilmelerini 

sağlayacak beceriler kazandırma ön planda tutulan genel amaç olmuştur.  Öğretim programlarında 

teorik anlamada gerçekleşen bu değişimin pratikte uygulanabilmesinde öğretmenlerin eğitimin 

amacına ilişkin anlayışları kilit rol oynamaktadır. Pek çok çalışma öğretmenlerin alana ve alan 

eğitimine yönelik anlayışlarının gerçekleştirilen eğitim reformlarının başarılı olmasında anahtar rol 

oynadığını belirtmektedir.   

Çalışmanın Amacı 

Fen eğitim amacı; bilime yönelik bakış açısı, öğretimin karakteristiği olmak üzere 

öğretmenlerin eğitim oryantasyonlarını şekillendiren üç temel boyuttan biridir. (Friedrichsen ve ark., 

2011). Ulusal ve uluslararası çalışmalar incelendiğinde fen alan öğretmenlerinin öğretim 

karakteristiklerine yönelen çok çeşitli çalışma olmasına fen eğitiminin amacına yönelik düşünceleri ve 

bunların fen bilimleri eğitimi üzerine etkileri hakkında çok sınırlı sayıda çalışma bulunduğu 

görülmektedir. Eğitim amaçlarına yönelik uluslararası araştırmalar incelendiğinde ise öğretmenlerin 

alana ve alan eğitimine yönelik anlayışlarının gerçekleştirilen eğitim reformlarının başarılı olmasında 

anahtar rol oynadığını belirtmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada ortaöğretim fen alan 

öğretmenlerinin bilim eğitiminde benimsedikleri temel amaçları analiz ederek; ülkemizde fen bilimleri 

eğitiminin önemli hedeflerinden biri olan bilim okuryazarı yetiştirme konusundaki durumuna ışık 

tutacaktır. 

 TEORİK ÇERÇEVE VE İLGİLİ ALAN YAZIN 

Eğitim Tarihi incelendiğinde eğitim amaçlarında ki değişimin 1945’den itibaren Avrupa 

etkisinden çıkarak ABD’deki eğitim görüş ve uygulamalarının etkisi altına ilerlediği görülmektedir 

(Akyüz,1999). Bu nedenle, eğitim yaklaşımımızın uluslararası yaklaşımlar ile olan etkileşimini 
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göstermek açısından ülkemizde ki değişimler dönemsel açıklamalar içerisine dâhil edilerek sunulması 

tercih edilmiştir. Fen eğitimindeki yaklaşımların deneysel yöntemden tarihsel yönteme doğru zaman 

içerisinde kayış süreci içerisinde olduğunu görülmektedir. 1962 yılında ki Harvard Project Physics 

projesi eğitim tarihinde bilim tarihi kullanımına yönelik yapılmış ilk çalışma olarak kabul 

edilmektedir. Proje ‘den önceki dönemde deneysel yöntem yaklaşımın izleri görülürken proje 

sonrasında eğitimsel açıdan tarihsel yönteme geçildiği görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde; 

tarihsel araştırması sonucunda Roberts (1982), belirlediği yedi öğretim vurgusunu dört temel öğretim 

boyutuna göre tanımladığı çalışma öne çıkmaktadır (Roberts, 1985, 1995). Roberts’in tarihsel analiz 

ile ortaya koyduğu amaçlardan hiçbiri için eğitim için en iyi demek mümkün olmamakla beraber 

toplumsal değişime ayak uyduran müfredat amaçları olarak sıralanmaktadır (Hodson, 1990). Bu 

araştırmada Roberts’in belirlediği yedi temel amacı ve bu amaçların bilime, öğretmene, öğrenci ve 

topluma yönelik bakış açılarına yönelik özellikleri hakkında aşağıdakiler söylenebilir. 

Günlük Yaşam İle Başa Çıkma 

 Fen eğitiminin günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmek ve hayatı 

kolaylaştırmak için gerekli olduğu vurgusu günlük problemlerle başa çıkma olarak isimlendirilirmiştir. 

Bu kategori altına ki eğitim amacının; örneğin deterjanlar nasıl iş görmektedir? Hastalıklarla nasıl 

mücadele edilir gibi günlük yaşamda kullanılmasını amaçlanan bilgilerin öğrencilere kazandırılması 

ön plandadır. Örneğin kimya eğitimi, evde ya da otomobilde karşılaşılabilecek bir kimyasal süreci, 

fizik eğitimi ise çeşitli ev aletlerinin nasıl çalıştığına yönelik bilgi kazandırma amacına sahiptir. 

Öğrenciler nasıl yapıldığını ya da mekanizmanın nasıl çalıştığını pratik uygulamalara dökebilmek, 

yaşamlarını kolaylaştırmak için öğrenmektedirler. Öğretmen ise doğal ve insan yapımı bu olgu ve 

olayları bilimsel süreç yaklaşımı ile açıklayan ve o ortamı sağlayan kişi olarak görülmektedir. Amacın 

bilime yönelik bakışı, günlük olayları ve yaşamı kontrol altına alacak anlam sistemi olarak 

tanımlanırken toplumsal düzenin; mekanik işlerini yapabilen, kendisine bakabilen, girişimci, bilgili, 

bireylere ihtiyaç duymaktadır. 

Bilimin Yapısı 

Bilimin kendi içerisinde nasıl çalıştığı ve nasıl geliştiğine dair vurgu ise bilimin yapısı, adı 

altında yer almaktadır. Bu tip öğretim amacının karakteristik özelliği; bilimin kendi içinde nasıl 

büyüdüğü ve geliştiğine dair mesajlar içermesidir. Kanıtların ve teorilerin etkileşimli doğası, bilimsel 

bilginin değişiminin nasıl olduğu, modellerin yapısı gibi bilimin doğasına yönelik pek çok boyuta 

yönelik inançların öğrenciye kazandırılması bu eğitim anlayışında ön plandadır. Öğretmen, ilgili alan 

bilgisini bilimsel bilginin doğasına ilişkin mesajlar verecek şekilde analiz eden ve dersi bu amaçla 

hazırlayandır. Bu öğretim vurgusuna örnek olarak 2007 Biyoloji öğretim programı verilebilir. Yeni 
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öğretim programında bilgi kazanımları ile ilişkilendirilmiş olarak bulunan beceri kazanımları ile 

programın eğitim amacı bilimin yapısı vurgusunu göstermektedir (Han, 2013).  

Bilim, teknoloji ve karar verme 

Günlük yaşam ile başa çıkmanın aksine pratik uygulamalarda bilimin sınırları, bilim ile 

teknoloji arasındaki farklar ile kişisel ve politik karar alma sürecinde bilimsel / teknolojik karar verme 

süreci vurgusu ise bilim, teknoloji ve karar verme ismi adı altında tanımlanmıştır. Bilime yönelik 

anlayışı incelendiğinde bilim teknoloji üretmek için vardır. Bireyi ve çevremizi kontrol etme 

isteğimizin bir yansıması, teknoloji ile yakından ilişkili ve sosyo-bilimsel konularda giderek ilişkilidir. 

Öğrenci; akıllı, bilimselliğe ve pratik uygulamalara dayalı kabul edilebilir teknolojik kararlar vermek 

isteyen kişidir. Öğretmen ise bilim, teknoloji ve karar verme süreci arasındaki karmaşık etkileşimin 

bilgisini hem de bağlantılarını öğrencide geliştiren kişi iken toplum; sosyo-bilimsel problemler 

hakkında karar süreçlerinin bilincinde olan insanların, bu kararların nasıl verildiğini anlamasını 

sağlayarak halkın (ve bilim insanlarının) kendi kendini yok etmesinden korunmaya ihtiyacı vardır. 

Bilimsel süreç becerilerinin gelişimi 

Bireyin bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine ve sorunların çözümünde bu becerileri 

kullanmasına vurgusu ise bilimsel süreç becerilerinin gelişimi olarak isimlendirilmiştir. Bu eğitim 

anlayışının daha çok süreç tabanlı bir yaklaşım olduğunu belirten Roberts, amacın herhangi bir alan 

hakkında bilgi birikimi edindirmekten ziyade bilimsel süreçlerde ki temel yeterlilikleri (bilişsel –

merak etme, sorgulama, nedenleme vb.- ve psikomotor –deney, gözlem vb. uygulamalara yönelik 

fiziksel beceriler-) kazandırmak olduğunu vurgulamıştır. Fiziksel ve kavramsal işlemlerin doğru 

kullanımının bir sonucu olarak meydana gelen bir yapı olan bilimsel süreçleri uygulamaları için çeşitli 

etkinlikler düzenleyen öğretmen toplumun ihtiyacı olan sorunlara karşı bilimsel süreç becerilerini 

kullanarak yaklaşan kişiler olmaları için öğrencilerin uzmanlığını arttırmaktadır.  

 Doğru bilgiler sunmak 

Roberts’in belirtmekte olduğu beşinci eğitim amacı vurgusu ise doğru bilgiler sunmak olarak 

adlandırılmaktadır. Bilimin sürecinden çok ürünlerine vurgu yapan bu eğitim amacında; bilimsel 

topluluk tarafından kabul edilen kimi fikirlerin, ürünlerin ve süreçlerin öğrenilmesi temel amaçtır. Bu 

yaklaşımda bilim; doğal olaylar ve olgular hakkında geliştirilmiş en iyi anlam sistemidir. Eğitim süreci 

içerisinde doğru olarak adlandırılan bilimsel bilgilerin öğrenilmesi ön planda tutulmakta ancak 

bilimsel bilgilerin sorgulanmasına yer verilmemektedir. Bilimin ürettiği bilgiler kesin değişmez 

doğrulardır. ‘Doğru olduğu için öğren’ mesajı verilen bu amacı Roberts (1988), şimdi öğren sonra 

sorgularsın yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Öğretmen, öğrencinin hatalarını tanımlayan ve düzelten 

kişidir. Ziman (1968); bu amaca sahip fen öğretmeninin temel işinin gerekli ders planının 
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hazırlanması, takip edilmesini sağlaması, doğru bilgiye giden yolda uyarılarda bulunması olarak 

tanımlamaktadır. Öğretmen, mevcut öğretim programını takip ederek ders planını hazırlamakta ve 

uygulamaktadır. Öğrenci ise bilgileri doğrulatmaya ve yeniden düzenlemeye ihtiyacı vardır.  

Açıklamalar üreten birey 

Bilimin bireyden bağımsız olmayan kültür ve insanla etkileşim halinde olan bir çalışma alanı 

olduğu vurgusu ise açıklamalar üreten birey olarak adlandırılmıştır. Bu yaklaşımda bilimde öznellik 

vurgusu ön plandadır. Bu öğretim vurgusuna örnek olarak Harvard Project Physics çalışması 

verilmektedir. Eğitimde bilim tarihinin, katalog çıkarma yaklaşımından ziyade bilimin gelişmesi ve 

ilerlemesinde öznelliğin, hayal gücü ve yaratıcılığın rolünü vurgulama hedefine sahip bir bilim tarihi 

yaklaşımı bu eğitim amacının vurgusudur. Bilimsel bilgi ve ürünler, insan ürünü olarak oluşturulduğu 

dönemin tarihsel yapısından ve fikirlerinden etkilenmektedir. Doğru bilgiler sunma vurgusunun aksine 

bilim tartışmasız, değişmez gerçekler değildir. Öğretmen, özgürlükçü bir eğitim yaklaşımını 

benimseyerek öğrencilerin bilimsel bilgiler üzerindeki olası pek çok etkiyi tartıştırmalıdır.  

Sağlam bir temel 

Son olarak, gelecekte alınacak bilim eğitimi için temel oluşturma amacı sağlam bir temel 

vurgusu olarak isimlendirilmiştir. Örneğin, ilkokul eğitimi sırasında ortaokul seviyesinde öğrenilecek 

bilgilere zemin oluşturacak ön bilgilerin sunulması ya da lise eğitiminde verilen fen eğitiminin 

amacının üniversite eğitimi için gerekli zeminini oluşturmak temel amaç olarak görülmektedir. 

Öğrenci, bilimi bütünü ile öğrenmeye ihtiyacı olan ve isteyen, öğretmen ise potansiyel bilim 

insanlarını yetiştiren, karmaşık bilgi ve beceriler için gerekli temeli oluşturan kişidir. Bilimsel süreç 

becerisi yaklaşımından ayıran en belirgin özelliği sonuç odaklı olmasıdır. Sonuç topluma bilim insanı 

yetiştirmektir  

YÖNTEM 

Çalışmaya; ikisi Fizik, dördü Biyoloji ve üçü Kimya alanından olmak üzere toplam dokuz 

öğretmen katılımcı olarak belirlenmiştir.  Fenomonolojik çalışmalarda, süreç boyunca uzun süreli ve 

birden fazla görüşme gerçekleşeceğinden katılımcı sayısının 10’u geçmemesi beklenmektedir. 

Katılımcı sayısından çok, süreç boyunca yaşadıkları deneyimi ayrıntılı bir şekilde paylaşan kişilerin 

tercihi söz konusudur. Luft ve Roehrig, (2007) tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış Öğretmen 

İnançları Görüşme formu uygulanarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Eğitim-öğretim süreci 

içerisinde; öğrencilerinin kazanmasını bekledikleri yetiler, öğretmen olarak bu süreçte benimsedikleri 

roller, alan eğitiminin bireysel ve toplumsal önemi gibi çeşitli konulara yönelik hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış sorular eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin kişisel öğretim 

materyalleri (ders planları, yazılı sınav kâğıtları, çalışma kâğıtları vb.) ise ikincil veri kaynağı olarak 
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destekleyici olmuştur. Analizlerde, katılımcılardan elde edilen görüşler, Roberts’in (1988) belirttiği 

dört boyut (bilim, öğretmen, öğrenci ve topluma bakış) göz önüne alınarak analiz edilmiş ve 

kategorilere ayrılmıştır.   

BULGULAR 

Analiz sonucunda, katılımcılar beş farklı kategori altında toplanmıştır. Tablo 1, fen eğitim 

amaçları çerçevesinde katılımcıların dağılımına yönelik genel özeti sunmaktadır. Tablonun sağ sütun, 

ilgili kategoriye yönelik katılımcıların örnek alıntılarını içerirken, sol sütün katılımcıların dâhil olduğu 

fen eğitim amacı kategorisini sunmaktadır. Analizler sonrasında, Roberts’in belirttiği eğitim amacı 

vurgularına ek olarak yeni bir kategori - bilime karşı olumlu tutum geliştirme  - eklenmiştir. Bu 

tablonun sol sütununda, katılımcıların belirtmiş oldukları görüşleri ve doküman analizleri sonrasında 

hangi kategori altında yer aldıklarını belirtmektedir. Sağ sütunda ise analizler sonucunda katılımcının 

neden o kategori içerisine dâhil edildiğini göstermesi açısından en iyi temsil edecek alıntılarından 

örneklere yer verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde de görülmektedir ki katılımcılar tarafından en çok benimsenen fen 

eğitim amacı, günlük yaşam ile başa çıkma kategorisi altında toplanmıştır (Mert, Serkan, Sevgi ve 

Hülya). Bu kategoride; öğrencilere günlük yaşamlarında kullanabilecekleri, onlara fayda sağlayacak 

bilgileri öğretmek ortak hedef olarak görülmektedir. Bu kategorideki görüşlerde ortak olarak bir fayda 

sağlama beklentisi dikkat çekmektedir. Öğrencinin yaşamının herhangi bir diliminde –evinde, işinde, 

arabasında- edindiği bilgiyi kullanabilir hale gelmesi birincil amaçtır. Araştırmaya dâhil olan iki fizik 

öğretmeninin her ikisi de bu kategori altında yer alacak amaçlar belirtmişlerdir. Yaşamın kendisinin 

fizik olduğunu belirten katılımcılar bireylerin fiziği ve fiziğin kurallarını bilir olmalarının yaşamlarını 

kolaylaştıracağını dile getirmişlerdir. 

3 Fen Eğitim Amaçları Örnek Alıntılar Tablosu 

Fen Eğitim 
Amacı 

Katılımcı Görüşe ait örnek alıntı 

Doğru Bilgileri 
Sunmak 

Selen 
…müfredat dâhilinde vermemiz gereken bilgiler var. Onlar dâhilinde ders 
planımı oluşturmaya çalışıyorum  

Simge 
…konu ile ilgili teorik bilgi vermek. Görülen en somut hedef bu, konu bitirmek eksik 
konu kalmaması 

Günlük Yaşam 
İle Başa Çıkma 

Sevgi* 
…vücudun yapısı, neden asitli gıdalar tüketmek zararlı vs. gibi şeyler hakkında fikir 
yürütebilmesi… Diğer yandan da YGS-LYS gibi sınavlara hazırlamak... 

Serkan* 
…böyle kabataslak fikrî olsa dışarıda sıkıntı yaşadığında bulduğu çözüm yolunun 
sebebini bilebiliyorsa benim için yeterli… Günlük hayatta sorduğu çözdüğü problemin 
fizik problemi olduğunun farkına varıp  daha zorlarını çözebilecek. 

Hülya 
…telefonunu, televizyonunu, radyosunu kullanırken elektrik manyetizma konusu 
karşısına çıkıyor. Günlük hayatta bir şekilde bunları öğreniyor olması lazım bunlar 
çok temel.  

Mert 
…Mermerin üzerinde demir pası lekesi var onu çıkarmak için hizmetliye öneride 
bulunabilsin… çıkarım yapmak için uğraşmasın, o anki durumdan kendini kurtarsın. 
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Bir şey çıkarıp ta illaki bu nedenle oluyor, bunu açıklamaya gerek yok. Oraya 
tartışmaya gelince bir kimyacı bulurum onunla tartışırım. 

Bilime karşı 
olumlu tutum 
geliştirme 

Özge* 

…günlük yaşantıdan örnekler vererek girmek daha mantıklı ki çocuk o bilginin bunun 
alt yapısı şeklinde kafasında örgüsünü kurabilmeli ve dersi sevebilmeli… önemli olan 
öğrenciye biyolojiyi sevdirebilmek ve o merakı uyandırabilmek, isterlerse bunu 
başarabileceklerine inanmalarını sağlamak 

Bilimsel süreç 
becerilerini 
geliştirme 

Oya* 

…kendi vücudundaki şeyleri merak etmesini bilmenin ona verdiği mutluluğu 
keşfetmesini sağlamaktır. Bunu öğreniyorum çünkü bunu öğrenmek güzel, işime tam 
olarak yaramayacak hani evde yemek yaparken bu işime yaramayacak belki ama ben 
bunu biliyorum… Değişmeyen ya da mutlak olan şeyleri öğrenmek olmamalı yani 
amaç hani nihai hedef o bilgiye ulaşmak olmasa gerek. Ona giden yolda çok önemli 

Bilimsel Temel 
Oluşturma Şenay  

… bilime heves duymaları istek duymaları, araştırma yöntem ve tekniklerini 
öğrenmeleri diye düşünüyorum Çünkü bizim amacımız belki iyi bir kimyacı yetiştirmek 
kimyager yetiştirmek buluş yapan kişiler yetiştirmek 

*Üst simgesi olan katılımcılar ikincil fen eğitimi amacı belirtmişlerdir. Üst simgesi; * olanlar üniversite sınavına 

hazırlık amacını belirtmişlerdir. 

Bu kategori altında yer alan kimya alan öğretmenlerinden Mert için de fizik, tüm bilimlerin 

atası ve doğayı anlamanın temel bileşeni iken kimya, fiziğin içinden çıkan bir alt bilim dalıdır. Mert; 

günlük yaşamında karşılaştığı olayları kimya bakış açısı ile idrak edip kendisini o anki durumdan 

kurtaracak çözüm bulabilirliği kimya kültürü edinmek olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin günlük 

yaşamlarını idame ettirecek bilgiye sahip olmalarını yeterli olarak gördüğünü, çıkarım yapmanın 

kimyacıların işi olduğunu belirterek öğrencilerin geleceğin kimyacıları olarak yetiştirmek gibi bir 

amacı olmadığını belirtmiştir. Sevgi ise karşılaştığı problemlere çözüm üretecek yeti kazanmayı 

entelektüel bir birikim olarak betimlerken amaçları içerisinde hayatı kolaylaştırma ve edinilen bilginin 

yaşamda bir fayda sağlaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sevgi’nin bilimsellik kavramına yüklediği 

anlam ile eğitim amacı arasında da paralellik tespit edilmiş olup kendisi için insanlığa fayda sağlayan, 

işe yarayan beklentisi içermesi gerektiğini söylemiştir. Bir diğer dikkat çeken nokta ise tıpkı fizik alanı 

öğretmenlerinden Serkan gibi Sevgi’de, üniversite sınavının varlığı dolayısı ile 11.sınıflardan itibaren 

ikincil bir fen eğitim amacı vurgulamıştır. 

tabi burada aslında çelişki var. Bir yandan bilimsel entelektüellik kazandırmak; diğer yandan da 
YGS-LYS gibi sınavlara hazırlamak... Yani temelde farklı şeyler. Birinde öğrenciyi yarış atı gibi 
hazırlıyorsun; diğerinde ise süreç içerisinde rahat bir ortamda onu daha böyle entelektüel yönünü 
geliştirme amacı var (Sevgi, Biyoloji).  

Serkan, sınav gerçeği olarak belirttiği bu durum dolayısı ile sınav için doğru bilgileri özetleyen 

bir öğretmen rolü üstlendiğini belirtirken, Sevgi bu rolü dış beklentilerin etkisi ile üstlenmek zorunda 

kaldığını aslında kendi inancının bu yönde olmadığını belirtmiştir.   

çünkü onu yapmazsan ee bu sefer de yani çevrede öğretmen deyince bu algılandığı için veya 
biyoloji deyince sindirim sisteminden şu kadar soru çıkar çocuklar evet şimdi çıkmış soruları 
çözelim anlaşıldığı için böyle bir misyon yükleniyor sana ve bu misyonu yerine getirmen ona 
sahip olman gerekiyor ama bu benim inancım mı değil. Ama onu yapmak zorundayım o kalıba 
girmek zorundayım çünkü sistem onu istiyor ne kadar öğretim programında farklı yazsa da sonuç 
o (Serkan, Fizik).  
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Sıklıkla dile getirilmiş olan ikinci bir fen eğitim amacı ise öğretim programında yer alan 

bilgilerin eksiksiz bir şekilde ve zamanında tamamlanmasını ön planda tutan doğru bilgiler sunma 

kategorisi olmuştur. Süreçten çok sonuç odaklı bir yaklaşım söz konusu olan bu kategoride, bir takım 

bilimsel otoriteler tarafından kabul edilmiş (ders kitapları, öğretim programları, bilim toplulukları vs.) 

alan eğitiminde yer alan doğruların öğrenciler tarafından öğrenilmesini amaçlayan bu yaklaşım için 

konuların tamamlanması mevcut teorik bilgilerin bilinmesi ön plandadır.  

…ilk amacımız müfredat dâhilinde vermemiz gereken kazanımlar var. Onlar dâhilinde ders 
planımı oluşturmaya çalışıyorum çünkü sınava girmek gibi bir gerçek var Türkiye’de. Dolayısı 
ile normal ders planımı takip ediyorum.(Selen, Kimya).  

Analizler sonucunda biri kimya diğeri biyoloji alanından olmak üzere iki katılımcı (Selen ve 

Simge) yer almıştır. Her iki katılımcı için de ders planını hazırlamak, yıllık planda yer alan düzende 

konuları eksiksiz bir şekilde takip etmek ve tamamlamak öğretmen olarak üstlendikleri rol olmuştur.  

Selen, öğretim programında yer alan kazanımları sadece bilgi kazanımları ile sınırlarken bilimsel süreç 

becerisi kazandırmanın mevcut öğretim sisteminde mümkün olmadığı inancında olduğunu dile 

getirmiştir.  Simge ve Selen; hedefine yönelik olarak öğretim programındaki konuları zamanında, 

eksiksiz bir şekilde bitiren, öğrencilerin yanlış bilgilerini tespit edip yerine doğrularını söyleyen bir 

öğretmen profili çizmiştir.  

Şenay, geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için gerekli bilişsel ve psiko-motor becerilerin 

kazandırılmasını amaçları içerisinde belirtirken Oya ise öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini 

geliştirmeyi eğitim amacı olarak tanımlamıştır.  

“Benim için eğitimin önemi, öğrencilerin bilgiyi depolamaktan yani bilgiyi öğrenmekten çok 
bilgiye heves duymaları, bilime heves duymaları istek duymaları, araştırma yöntem ve 
tekniklerini öğrenmeleri diye düşünüyorum. Çünkü bizim amacımız kimya eğitimi belki iyi bir 
kimyacı yetiştirmek kimyager yetiştirmek buluş yapan kişiler yetiştirmek.(Şenay, Kimya). 

Oya; bilgiye ulaşma yollarını bilen, bu bilgiyi kullanarak yeni bilgilere ulaşan, sorgulayan 

bireylere ihtiyacı olduğunu, öğretmenin; donanımlı ve sorgulayan bir rol model olması gerektiğinin 

üzerini çizmiştir. Bir fayda amacı olmaksızın doğayı anlamaktan ve bir şeyleri bilmekten zevk alan 

bireyler yetiştirmeye önem verdiğini belirten Oya için amaç sorgulayan ve eleştirel düşünen 

bireylerdir. 

Genel olarak bence bir şeylerin farkına vardığında zevk almasını sağlamak hani dünyayı ve 
kendisini merak etmesini, bilmenin ona verdiği mutluluğu keşfetmesini sağlamaktır…  İlla işine 
yaramak zorunda değil ama ben bunu biliyorum ben bunu anladım ve bu beni tatmin etti 
diyebilmeli bence. …Değişmeyen ya da mutlak olan şeyleri öğrenmek olmamalı yani amaç hani 
nihai hedef o bilgiye ulaşmak olmasa gerek… Merak eden sorgulayan bireyler 
yetiştirebiliyorsanız, önemli olan budur bence bunu yapmaya çalışıyoruz daha çok…(Oya, 
Biyoloji). 
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Oya, bilimsel okuryazar birey olabilmenin bir ön koşulu olarak toplumun sorgulayan bireylere 

ihtiyaç duyduğunu belirtirken Şenay, toplumun ihtiyacı olan buluş yapan kimyagerlerin yetişmesi için 

sorgulayıcı eğitim amacını öne çıkarmıştır. 

Özge’nin motivasyonu ön planda tutan yaklaşımı yeni bir kategori altında yer almıştır. Bilime 

karşı olumlu tutum geliştirme olarak adlandırılan bu kategoride kişinin günlük yaşamında karşılaştığı 

olay ve nesnelerin arkasındaki bilimsel bilgiyi anlaması özgüven duygusunu arttıracağı inancı öne 

çıkmaktadır. Öğretmen, alana karşı özgüven duygusu yüksek öğrenciler yetiştiren kişi olarak 

görülürken öğrenci bilim ile uğraşabileceğinin, bilimsel bilgiyi anlayabilecek zihinsel kapasitede 

olduğunun farkına vararak, bu alana ilgi duyacak kişidir. Eğitim, bireylerin bilime merak duymasını ve 

bilime karşı özgüven duymasını sağlamak için vardır.  

…22 yıldır bu işin içerisindeyim. Bende biyolojinin her şeyini tamamen bilebilir miyim? 
bilemem. Bir profesör bile kendi alanındaki dışındakileri bilemez. Hatta kendi alanındakini 
bilemez her gün yeni bir bilgi oluşuyor. Haksız mıyım? O nedenle, önemli olan burada öğrenciye 
biyolojiyi sevdirebilmek ve o merakı uyandırabilmek benim amacım bu. Biyolojiden 
korkutmamak isterlerse bunu başarabileceklerine inanmalarını sağlamak  Dolayısı ile onun 
ilgisini çekmek gerekiyor. Öncelik biyolojiyi sevdirmek, sevdirmek, sevdirmek diyorum. Ondan 
sonra başarı gelecektir…(Özge, Biyoloji) 

Analizler sonucunda ortaya çıkan bir diğer bulgu ise kimi katılımcıların temel hedeflerinin 

yanı sıra ikincil hedeflere de sahip olmalarıdır. Örneğin günlük yaşam ile başa çıkma kategorisinde yer 

alan Sevgi, kendi inancı olmamasına karşın dış beklentilerin etkisi nedeniyle öğrencilerin üniversite 

sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak gibi bir amaca da sahip olduğunu belirtmiştir. Aynı 

kategoride yer alan Serkan için de 11.sınıftan itibaren üniversite sınavına hazırlamayı amaçları 

içerisinde dâhil etmiştir. Her iki katılımcı da 11.sınıftan itibaren temel fen eğitim amaçlarını bir kenara 

koyarak üniversite sınavına hazırlama hedefine yönelmişlerdir. Buna karşın geleceğin bilim insanına 

sağlam temel oluşturma kategorisindeki Şenay, üniversite sınav sisteminin yol açtığı kaygıdan 

bahsetmesine karşın amaçları içerisinde üniversite sınavına hazırlamanın olmadığı dikkat çekmiştir. 

SONUÇ  

Analiz çerçevesinde kullanılmakta olan eğitim amaçları farklı bakış açıları altında da bir arada 

toplanmaya ve değerlendirilmeye açıktır (Roberts, 1995). Analizler sonucunda, Teorik ve Uygulamalı 

olmak üzere iki temel anlayıştan köken alan beş farklı kapsamda fen eğitim amacı ortaya çıkmıştır. Bu 

amaçlar içerisinde; ‘öğren çünkü doğru’ yaklaşımından beslenmekte olan doğru bilgiler sunma amacı 

bilimsel kavramlara yoğunlaşan ve öğrencilerin günlük yaşam uygulamalarına çok dikkat etmeyen 

özelliklere sahip olması nedeni ile en dar kapsamlı amaç olmuştur. Alan yazın incelendiğinde de ilgili 

amacın geleneksel eğitim amaçları içerisinde tanımlandığı görülmektedir (Van Drien, 2008). Teorik 

amaçlar içerisinde yer almakta olan bir diğer amaç olan Bilim İnsanı için Sağlam Bir Temel amacı ise 

bilginin yanı sıra bilim insanı olabilmek için gerekli sorgulama, çıkarım gibi bilişsel ve psikomotor 
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süreçleri kazandırma hedefi ile bilim insanı yetiştirme beklentisini de içerdiğinden en geniş kapsamlı 

amaç olmuştur. Bünyesinde hem teorik hem de süreç anlayışını bir arada bulundurmaktadır. Uygulama 

anlayışından köken alan amaçlarda ise günlük yaşam ile başa çıkma amacı; çok yönlü, teknik bilgiden 

ziyade günlük yaşamda uygulanabilecek temel bilgilere yoğunlaşmaktadır. Eğitim tarihi sürecine 

bakıldığında da teorik anlayışı benimseyen eğitimcilerin; günlük yaşam amacını, bilimi hobi olarak 

gösterdiği yönünde eleştirdikleri görülmektedir (Rosenthal, 1985). Bilimsel düşünme becerisi 

kazandırmak gibi bir amacı bulunmadığı görülen bu amaç, kapsam bakımından doğru bilgilerin bir üst 

düzeyinde yer almıştır.  Bilimsel süreç becerisi ile bilim insanı yetiştirmek için sağlam temel 

oluşturma amacı arasında kapsam bakımdan bir farklılık görülmemesine karşın temel aldığı anlayıştan 

kaynaklı topluma bakış açısı bakımından bir farklılıklar görülmektedir. Bilimsel süreç becerisi, 

toplumun sorunlara bilimsel süreç becerilerini kullanarak yaklaşan kişilere ihtiyacı olduğu yaklaşımı 

varken teorik anlayış olan sağlam temel için toplumun bilim insanlarına ihtiyacı vardır (Roberts,1988). 

Alan yazında belirtilen bu farklılık, Şenay ile Oya’nın amaçlarında ki topluma bakış açısında görülen 

farklılığı destekler niteliktedir.  

Sonuç olarak;  eğitim amaçlarının kapsam bakımından; doğru bilgiler sunma, günlük yaşam 

ile başa çıkma, olumlu tutum geliştirme sırası ile genişleyen bir sıra izlediği, Bilimsel Süreç Becerisi 

ve Bilim İnsanı için Sağlam Temel Oluşturma amaçlarının ise anlayış bakımından birbirinden farklı 

olmakla birlikte kapsam bakımından farklılık tespit edilmemiştir. Her iki amaçta diğer amaçlara göre 

daha geniş bir kapsam içermektedir.  

Bilime yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve bilimsel çalışmalar yapabileceğine yönelik 

özgüven kazandırma amacının eğitim tarihi sürecinde değinildiği görülmektedir (DeBoer, 2000). 

Roberts’ın dört boyut (bilim, öğrenme, öğretme ve topluma bakış) altında tanımladığı amaçlar 

listesinde tanımlanmamış olan Bilime karşı olumlu tutum geliştirme amacı, analizler sırasında ortaya 

çıkan yeni bir kategori olmuştur. Özge’nin görüşmeleri sırasında ‘önce biyolojiyi sevdirmek diyorum. 

Ondan sonra başarı gelecektir‘ sözünün yanı sıra zümre toplantı tutanağında da yer alan öğrencilerin 

motivasyonun artması ders başarısını arttıracak şeklindeki tanımlarından da görüldüğü üzere amacında 

teorik temelli bilgi edindirmek de yer almaktadır. Öğretim oryantasyonuna ilişkin çalışmalarda; 

bireylerin alan bilgisini öğretmede öğrenci motivasyonunu ön planda tutan, öğrencilerin ilgili alana 

yönelik olumlu tutum geliştirmesi yönünde hedeflerin görülmesine karşın dört boyutta ayrıntılı bir 

betimlemesinin yapılmadığı görülmektedir (Wongsopawiro, 2012). Amaç; disiplin odaklı konumunun 

yanı sıra bilimin kültürel ve tarihsel yapısına değinmemesi nedeni ile bağlamsal amaçlardan ayrılırken 

genele yaygın bir bilim eğitimi anlayışından ziyade topluma bilim insanı kazandırma yönünde uzman 

odaklı yaklaşımı dolayısı ile teorik anlayış altında yer verilmiştir. Öğretmen; Günlük yaşamdan 

örnekleri kullanarak öğrencilerin bilime olan ilgisini ve motivasyonunu arttıran kişi iken öğrencilerin 

bilim ile uğraşabileceğine dair özgüven duygusu kazanmaya ihtiyacı vardır. Eğitim, bilime merak 
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duygusu kazandırmak için vardır. Toplumun; bilimin doğrularını bilen, bilime meraklı, bilim ile 

uğraşabileceği yönünde özgüven duygusu yüksek kişilere ihtiyaç vardır.  
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GİRİŞ 

Laboratuvarlar fen eğitiminde önemli bir role sahiptir. Fen eğitimcileri laboratuvar aktiviteleri 

sayesinde daha çok öğrenmenin gerçekleştiğini belirtmişlerdir  (Hofstein ve Lunetta,1982). Çepni ve 

Ayvacı (2006, s.159) hiçbir fen bilim dalının, deneylere yer vermeksizin tam olarak 

öğretilemeyeceğini belirtmişlerdir. Ancak, fen öğretmenlerinin hangi amaç için ne tür deneylerin 

uygun olduğuna karar verebilmeleri önemlidir (Ergin vd.2005, s.22). Bu nedenle, laboratuvarda 

kullanılan deney tekniği önemlidir. Geleneksel laboratuvarlar, beceri ve olguların takviyesinin 

yapılabildiği, verilerin doğruluğunun kanıtlandığı ancak yüksek düzey işlemlerin gerekli olmadığı 

“yemek tarifi türündeki” laboratuvar etkinlikleri olarak tanımlanır (Jackson, 2004). Yemek tarifi 

türündeki deney tekniklerinin kullanımı öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına ve 

bilimsel bilginin yapılandırılmasına yardımcı olmamaktadır (Renner, 1986; Aktamış, 2007).  

Eğitimin kalitesini artırmanın önemli bir koşulu, öğrencilerde var olan bireysel farklılıkları 

belirlemektir. Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarının önemsenmesi gerektiğini vurgulayan 

kuramlardan biri de çoklu zekâ kuramıdır. Gardner; zekâyı bir kişinin bir veya birden fazla kültürde 

değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, karşılaştığı problemlere etkin çözümler üretebilme 

becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği 

olarak tanımlamış (Saban, 2002) ve zekâ konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırarak kuramında, 

bireylerin farklı şekillerde sahip oldukları yetenek ve potansiyelleri “zeka alanları” olarak 

adlandırmıştır (Gardner, 1997). Bu zekâ alanları ise; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-

uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, kişilerarası-sosyal, öze dönük-içsel ve doğacı zekâ 

olarak adlandırılmaktadır.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1002 
 

Akış diyagramları süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve herkes 

tarafından anlaşılabilmesini sağlamaya yarar. Çoğu zaman süreçte meydana gelen olaylar, gerçekte 

olması gerekenden daha farklı olduğundan iş akış diyagramı oluşturularak atılacak adımlara daha 

yakından bakılabilir. 

Kullanılabileceği alanlar: 

• Belli bir süreçte atılması gereken adımlara daha yakından bakmayaimkân verir. 

• Sürece kimin nasıl katılacağını belirlemede önemli katkı sağlamaktadır. 

• Süreç esnasında hangi alanlarda daha çok iyileştirmeye gerek olduğunun belirlenmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Amacı: 

• Kazanımların belirlenmesi, 

• Öğrencilerin çaba harcayacağı görev ve alt görevlerin ayrıntılı biçimde belirlenmesi ve 
açıklanması, 

• Görevi (işi) biçimleyecek olan bilgi türünün (declarative, structural, procedural) belirlenmesi, 

• Öğretimsel gelişime uygun öğrenme çıktılarının belirlenmesi, 

• Görevlerin öncelik ve sıralamasının belirlenmesi, 

• Uygun medya ve öğrenme ortamlarının seçilmesi, 

• Performans değerlendirme ve değerlendirmenin yapılandırılması. 

Akış diyagramı geliştirmede en önemli adımlardan biri, incelenmek istenilen sürecin 

belirlenmesidir. Süreç belirlendikten sonra, parçalara ayrılmalı ve akış sırası belirlenmelidir. İş akış 

diyagramının oluşturulmasında özel anlamları olan semboller kullanılır ve her bir adım diğer adıma 

oklarla bağlanarak sürecin adımları gösterilir.  

İş analizi nasıl yapılır? 

Jonassen’a göre iş analizi beş farklı fonksiyonu içerir: 

• Kazanımlara göre işlerin sınıflanması 

• İş envanteri: işlerin belirlenmesi / işlerin bir listesinin yapılması 

• İşlerin seçilmesi: işlerin önem sırasına konulması ve öğrenme için eğer yapılacak iş çok ise uygun 
ya da yapılabilir olanların seçilmesi 

• İşlerin ayrıştırılması: iş ya da hedef bileşenlerinin tanımlanması ve betimlenmesi 

• İş ve alt işlerin sıralanması: iş ya da alt işlerin öğrenmeyi destekleyecek şekilde sıralanması 

• İş analizinin amacı aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmektir: 

• Kazanımların belirlenmesi, hedeften haberdar etme 

• Öğrencilerin çaba harcayacağı iş ve alt işlerin ayrıntılı biçimde belirlenmesi ve açıklanması, konu 
ve konu içeriğinden bahsetmek 
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• İşi biçimleyecek olan bilgi türünün (declarative, structural, procedural) belirlenmesi, bilgimiz 
daha önceden var olan yapılandırılacak bir bilgi mi? Ulaşılabilir mi? Ne tür bilgi ve işlemler 
gerektirir? 

• Öğretimsel gelişime uygun öğrenme çıktılarının belirlenmesi, bilişsel gelişime uygun kavramları 
algılayabilmesi, psikomotor gelişim düzeyine uygun çıktılar 

• İşlerin öncelik ve sıralamasının belirlenmesi, kavramları algılayabilmesine göre mantıksal olarak 
sıraya koyar ve ilişkileri çözer  

• Uygun medya ve öğrenme ortamlarının seçilmesi, işi yaparken ne tür ortam ve teknoloji gerekir 

• Performans değerlendirme ve değerlendirmenin yapılandırılması. İşi yaparken yaptığı etkinlikler 
ve sonucundaki artı eksilerin belirlenmesi 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada, fen laboratuvarı deney prosedürlerinin akış diyagramları ile düzenlenmesi 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada deney prosedürlerinin akış şemaları ile düzenlenme çalışması yapılmıştır. Fen 

bilgisi eğitimi bölümünde genel kimya laboratuvarı deney konuları akış diyagramları ile düzenlenen 

deney prosedürleri yapılandırılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan deney prosedürleri için uzman 

görüşlerine başvurulmuş ve eksiklikler giderilmiştir. Yapılan düzenlemeler uzman görüşü 

çerçevesinde tekrar değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda deney prosedürleri akış diyagramları 

şeklinde gösterilmiştir. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin deneyleri daha hızlı ve hatasız yaptıkları görülmüştür. 

Öğrenciler deneyin yapılış bölümündeki akış diyagramlarını daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Bu 

çalışmada geliştirilen akış diyagramlarına bir örnek Şekil 1’de verilmiştir. 

KATILARIN YOĞUNLUĞU DENEYİ 

Bir maddenin yoğunluğu, onun birim hacmi başına kütlesi olarak tanımlanır. Bir katının 

yoğunluğunu tayin etmek için en kolay yol, bu katıyı tartmak ve onun kapladığı hacmi ölçmektir. Bu 

deneyde, bir metalin farklı şekilli parçalarıyla çalıştırılacaksınız. Her bir parçanın yoğunluğunu 

belirlediğiniz parçanın hangi metale karşılık geldiğini bulacaksınız. 
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Şekil 1. Katıların yoğunluğu deneyi için hazırlanmış bir akış diyagramı 

Size verilen örneği analitik bir 
terazide hassas bir şekilde tartınız. 

Örneğininizin belli bir geometrik şekli 
var mı? 

Katı maddenin(cisim) kütlesi bir hassas 
terazi yardımıyla ölçünüz ve gram 

cinsinden kaydediniz. 

Ölçüm için uygun hacimde bir mezür 
alınız ve içine bir miktar saf su koyunuz 

ve suyun hacmini belirleyiniz 

Mezürün içine daha sonra hacmi 
belirlenecek olan cisimi(katı madde) 

koyunuz ve suyun içine tamamen 
batmasını sağlayınız 

 Hava boşluklarının bitmesi için bir 
müddet bekleyiniz ve mezürdeki sıvı 

seviyesi tekrar okuyunuz. 

 Okunan iki hacim arasındaki fark 
katının hacmidir. 

Elde edilen veriler d=m/V formülünde 
yerine konularak g/cm3 cinsinden 

hesaplayınız. 

Bulunan yoğunluk değerleri ile 
literatürdeki yoğunluk değerleri 
karşılaştırılarak ölçümü yapılan 
numunenin cinsini tespit ediniz. 

Yapılan ölçümlerden ve 
hesaplamalardan elde edilen sonuçlar 

yardımıyla bir tablo hazırlayınız. 

EVET HAYIR 

DENEY PROSEDÜRÜ 

Cismin hacmi; şekline göre bazı 
geometrik şekiller için verilmiş olan 
matematiksel bağıntılar kullanılarak 

cm3 cinsinden hesaplanır. 

Katı maddenin(cisim) kütlesi bir 
hassas terazi yardımıyla ölçülür ve 

gram cinsinden kaydedilir. 
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SONUÇ 

Akış diyagramları ile düzenlenen deney prosedürlerinin öğrenciler için, var olan klasik deney 

prosedürlerinden daha keyifli, görsellik kattığı için daha anlaşılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin görsel zeka seviyelerine hitap eden akış diyagramlarının, öğrencilerin 

deney yapılışı sırasında hızlı, güvenilir ve tutarlı davranmalarını sağladığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Başarılı bir öğretmen olmak uzun ve zorlu bir sürecin sonucudur. Öğretmenlerin eğitimsel inançlarını 
sınıflarındaki uygulamalarına yansıtmaları onların yeni çalışma ortamlarına ne kadar adapte oldukları ile 
alakalıdır. Yeni öğretmenler yeni çalışma ortamlarında kendilerini gerçekleştirmek adına bu problemli süreci 
tecrübe ederler. Son birkaç on yıldır eğitim alanında gerçekleşen reformun bir sonucu olarak yeni öğretmenlerin 
bu sürece uyumunu daha da zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, yeni öğretmenlerin bu süreçte sahip oldukları inançlar 
ve sınıf içi uygulamalarının değişmesi beklenebilen bir sonuçtur. Bu çalışmada, mesleğinin ilk yıllarında olan bir 
öğretmenin eğitimsel inançları ve uygulamaları üç yıl süresince mercek altına alınmıştır. Boylamsal durum 
çalışması araştırma deseni kullanılarak elde edilen veriler bir bütün olarak değerlendirilirken, Haney ve 
McArthur’un (2002) kullandığı analitik çerçeve literatür ışığında bazı değişiklikler uygulanarak kullanılmıştır. 
Çalışmanın sonuçları katılımcı öğretmenin sahip olduğu reformist inançlarını yıllar içinde koruduğunu ve 
ağırlıklı olarak ikinci yıldan itibaren uygulamaya sokabildiğini göstermiştir. Üç yıl sonunda pedagojik ve 
epistemolojik inançları arasında %83,3 gibi yüksek oranda bir uyum tespit edilmiştir. İnançların birbirleri ile 
olan uyumu, uygulamalar ile aralarındaki uyuma bu kadar yüksek oranda yansımamış ve uygulamaların 
pedagojik inançlar ile arasındaki uyum %62,5 iken, epistemolojik inançlar ile olan uyumu %66,6 olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Fen Öğretmenleri, Pedagojik İnanç, Epistemolojik inanç. 

ABSTRACT 

Becoming a successful teacher is a problematic process. The implementation of the 
educational beliefs into the classroom setting is related to how teachers adopted to their new working 
environment. New teachers, experience this problematic process in order to actualize themselves in 
their new work places. Calls for reform in science education over the last few decades, make this 
process more complicated for new science teachers as well. Therefore, teachers’ educational beliefs 
and their classroom practices may change over time regarding how other teachers and their mentors 
affect them. The participant of the study was a new science teacher in a high school in the Midwest. 
To investigate the change of this teachers’ beliefs and classroom practices, qualitative methods were 
enrolled. Data for this longitudinal case study were gathered with interviews, questionnaires and 
classroom observations for three years. The theoretical framework developed based on the 
combination of Haney and McArthur’s (2002) and Akkoc and Ogan-Bekiroglu’s (2006) research and 
Ajzen’s (1991) theory named The Theory of Planned Behavior. Findings showed that, new teacher had 
reformist beliefs and her beliefs did not change along the study period. It was also found that her 
epistemological and pedagogical beliefs well suited to each other (%83,3). Additionally, consistency 
of the pedagogical beliefs and the classroom practices were %62,5 while the the percentage was 66,6 
for epistemological beliefs and classroom practices.  

Keywords: New Science Teachers, Pedagogical Beliefs, Epistemological Beliefs. 
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GİRİŞ 

Başarılı bir öğretmen olmak uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreç içinde öğretmenlerin neler 

tecrübe ettikleri ve bu tecrübelerinin onların sınıf içi uygulamalarını nasıl etkilediği son zamanlarda 

bilim insanlarınca sıklıkla üzerinde durulan konulardır (Bknz. Wallace ve Kang, 2004; Akkoç ve 

Ogan-Bekiroğlu, 2006; Luft ve Roehring, 2007; Fletcher ve Luft, 2011). Öyle ki, bu tecrübeler zaman 

içinde öğretmenlerin sahip oldukları inançları şekillendirmektedir. Öğretmenin sınıfta yaptığı her 

hareket kendisine o şartlar içinde en mantıklı gelen harekettir ve bu da sahip oldukları inançlarından 

köken almaktadır (Tobin, 1990).  

Bilimin doğası ve bilimsel sorgulama gibi yeni yaklaşımların temel felsefelerini benimsemek 

ve bunları sınıflarda uygulama isteği yeni öğretmenlerin mesleğe başladıkları okullarda bu anlayıştan 

uzak olan öğretmen topluluklarına dâhil olmaları sürecinde problemler doğurabilmektedir. Geleneksel 

anlayışa sahip bir öğretmen topluluğu, yenilikçi öğretmenlerin sahip oldukları inançlara ve sınıf içi 

uygulamalara negatif yönde etkide bulunabilir ve zamanla onları değiştirebilir. Bu nedenle dünya 

çapında ivme kazanmış olan eğitimsel reform fikirlerinin okullara girmesi zorlaşmakta ve başarısızlığa 

uğrayabilmektedir (Cuban, 1990; Haney, Czerniac ve Lumpe, 1996; Lumpe, Haney ve Czerniac, 

1998).  

Eğitim reformunun belirleyicisi olan yeni öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra sahip 

oldukları inançların ve sınıf içi uygulamalarının yıllar içinde nasıl değiştiği ile ilgili anlayışımızı 

geliştirmek adına yapılan boylamsal durum çalışmasında bir öğretmenin üç yıllık inanç ve 

uygulamaları mercek altına alınmıştır. Bu öğretmen, Tillotson ve arkadaşları tarafından 2005 yılında 

başlatılan IMPPACT (Investigating the Meaningfulness of Preservice Programs Across the Continuum 

of Teaching in Science Education) projesinde takip edilen öğretmenler arasından çalışmanın amacı 

doğrultusunda seçilmiştir. 

Çalışmanın Amacı 

Eğitim reformunun belirleyicisi olan yeni öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra sahip 

oldukları inançların ve sınıf içi uygulamalarının yıllar içinde nasıl değiştiği ile ilgili anlayışımızı 

geliştirmek adına yapılan boylamsal durum çalışmasında bir öğretmenin üç yıllık inanç ve 

uygulamaları mercek altına alınmıştır. Bu öğretmen, Tillotson ve arkadaşları tarafından 2005 yılında 

başlatılan IMPPACT (Investigating the Meaningfulness of Preservice Programs Across the Continuum 

of Teaching in Science Education) projesinde takip edilen öğretmenler arasından çalışmanın amacı 

doğrultusunda seçilmiştir. Bu boylamsal durum çalışması iki ana amaca hizmet etmektedir; (1) yeni 

öğretmenin ilk üç yılında inançlarının ve sınıf içi uygulamalarının nasıl değişim gösterdiğini 

belirlemek, (2) ve yıllar içinde meydana gelen değişimleri takip edebilmek için yeni bir analiz 

çerçevesi modeli geliştirmektir. 
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TEORİK ÇERÇEVE VE İLGİLİ ALAN YAZIN 

Ajzen ve Fishbein (1980) inancı; bireylerin, bir kişi, bir grup insan, bir davranış veya olay ile 

ilgili düşüncelerinin tümü olarak tanımlamıştır. Rokeach (1968) insanların belli bir olgunluğa 

ulaştıkları zamana kadar, fiziksel veya sosyal dünyada neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi ve neyin 

kötü olduğu ile ilgili neredeyse binlerce inanca sahip olduklarını belirtmiştir. Bu bağlamda sergilenen 

eylemler, bahsedilen inançların etkisi karar alma gibi bazı düşünsel mekanizmaların aracılığı ile 

sergilenir. Böylece, sergilenen bu eylemlerin kökenleri –inançlar- ne denli kuvvetliyse, eylemleri 

sergilemek kolay ve bu eylemlerden vazgeçmek o denli zor olmaktadır.  

Öğretmenlerin sahip oldukları inançlar ders öncesinde, sırasında ve sonrasında verecekleri 

kararları belirler. Öğretmenlerin, iyi bir öğretim için ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını 

muhakeme edip değerlendirdikleri karar verme süreçleri (Feldman, 2000) sonucunda sınıf içi 

uygulamaları şekillenir. Rokeach (1968), bu inançların tümünün merkezilikten-çevresele (central-

peripheral) doğru bir düzlemde ele alınması gerektiğinden bahsetmiştir. Yazara göre, merkezi inançlar 

değişime daha dirençliyken, çevresel inançlar değişime daha açıktır. Haney ve McArthur (2002), 

Rokeach’ın (1968) en az iki tür inancın sergilenecek eylemin karar verme sürecine etki ettiği fikrinden 

yola çıkarak bir model hazırlamışlardır. Yazarlar, bu çalışmaya da ilham veren modelde inançları, 

merkezi inançlar ve çevresel inançlar olarak iki kısımda tanımlamışlardır. Merkezi inançları, uygulama 

ve inançlar arasında bir tutarlılığın olduğu durumlarda kullanan yazarlar; çevresel inançları, uygulama 

ve inançlar arasında bir çelişkinin varlığı söz konusu ise kullanmışlardır. Örneğin bir öğretmen 

yapılandırmacı felsefeye uygun bir inanca sahip ve bu inançlarını sergileyen uygulamalara dersinde 

yer verebiliyorsa bu öğretmenin yapılandırmacı merkezi inanca sahip olduğu düşünülmelidir. Haney 

ve McArthur (2002) çevresel inançları da, öğretmenlerin yapılandırmacı görüş çerçevesinde inançlara 

sahip oldukları ama bunu sınıflarında uygulayamadıkları durumlar olarak tanımlamışlardır. 

Öğretmenlerin, “öğrenciler sınıfta tartışarak birbirlerinin alternatif görüşlerini sınamalıdır” şeklinde bir 

görüş bildirip ve sınıfta tartışabilecekleri bir ortam oluşturmaması buna örnek olarak verilebilir. 

Akkoç ve Ogan-Bekiroğlu (2006) ile Ogan-Bekiroğlu ve Akkoç’un (2009) yaptıkları 

çalışmalarda, fizik ve matematik aday öğretmenlerle çalışmış ve onların sahip oldukları inançlarla staj 

okullarında hazırlayıp uyguladıkları derslerdeki davranışları arasındaki ilişkiye bakmışlardır. 

Çalışmalarında, Haney ve McArthur’un analizlerinde bulunmayan öğretmen profilleri belirlemişlerdir. 

Örneğin Ogan-Bekiroğlu ve Akkoç’un belirledikleri eklektik inançlara sahip ve eklektik uygulamalar 

yapan bir öğretmeni Haney ve McArthur’un modelinde göstermek olası değildir. Bu sebeple bu 

çalışmada inançlar ve sınıf içi uygulamalar arasındaki ilişkiye bakılırken yapılandırmacı merkezi, 

yapılandırmacı çevresel, eklektik merkezi, eklektik çevresel, geleneksel merkezi ve geleneksel 

çevresel olmak üzere altı grup oluşturulmuştur. 
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Mesleğin ilk yılları, öğretmenlerin nasıl bir öğretmen olarak mesleğe devam edeceğinin 

belirginleştiği en önemli zamanlardan biridir (Feiman-Nemser, 2003). Buna ek olarak, söz konusu 

reform hareketinin amacına ulaşabilmesi ve yeni öğretmenlerin dâhil oldukları profesyonel meslek 

gruplarına kolay uyum sağlayabilmesi için sadece kâğıt üstünde yapılan değişiklikler yeterli 

olmamaktadır. Bu değişim ve uyum büyük ölçüde “öğretmenlerin düşüncelerinin ne olduğuna ve neler 

yaptıklarına bağlıdır” (Fullan, 2007, s. 129) düşüncesinden yola çıkarak, öğretmenlerin meslek 

hayatlarının ilk yılları bu değişimde üstlenecekleri rollerin belirlenmesinde önemli bir dönem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Araştırmacılar tarafından belirlenen ve analizlere yardımcı olması açısından 

geliştirilen modelin etkinliğini araştırmak ve aynı zamanda mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin 

değişimini izlemek adına aşağıda verilen araştırma soruları bu çalışmaya yön verecektir. 

1. Mesleğinin ilk yıllarında olan katılımcı öğretmenin; pedagojik ve epistemolojik 

inançları ve sınıf içi uygulamaları zaman içinde bir değişim geçirmekte midir? Eğer değişim varsa 

bu değişim hangi yönde olmuştur? 

2. Pedagojik ve epistemolojik inançları ve sınıf içi uygulamalarında Meydana gelen 

değişimler arasında bir uyum var mıdır? 

YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmanın temel amacı yeni öğretmenlerin meslekteki ilk yıllarına odaklanmaktır. 

Öğretmenlerin ilk yılları araştırılırken, onların sahip oldukları inançların ne olduğu ve bu inançları 

doğrultusunda sınıflarında nasıl eylemlerde bulundukları dikkate alınmıştır. Bu nedenle seçilecek olan 

araştırma yönteminin; yaşanan tecrübeler, inançlar ve inançları uygulamaya aktarma gibi oldukça 

karmaşık yapıları betimleyebilecek bir potansiyelinin olması gerekmektedir. Bu sebeple kullanılan 

nitel yöntemler ile katılımcılar hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmiştir.  

Çalışmaya Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenlik yapan ve mesleğinin ilk yılında olan 

bir öğretmen katılmıştır. Bu öğretmene, çalışma boyunca gerçek isimi yerine takma bir isim olan 

Tansu adı ile hitap edilecektir. Tansu araştırmacılar ile yaptığı görüşmelerde, üniversite eğitimini 

psikoloji üzerine yaparken daha fazla fen dersi almaya gayret ettiğini belirtmiştir. Bunların yanında 

gençlik merkezlerinde genç yetişkinlerle ve bazı okul sonrası tecrübeler edindiğini bildirmiştir. 

Okullarda rehber öğretmen olarak çalışmaya başladıktan sonra, sınıflarda öğrencilerle birlikte olmanın 

kendisini daha mutlu ettiğini belirterek fen öğretmeni olarak kariyerine devam etmeyi seçtiğini 

söylemiştir. 

Araştırma sorularını yanıtlamak adına ilk olarak, katılımcı öğretmenin inançlarını belirlemede 

İnançlar ve Bilimin Doğası Görüşme Protokolü (BNOS-Beliefs and Nature of Science Interviews) 

kullanılmıştır. IMPPACT projesinin amaçları doğrultusunda, Richardson ve Simmons’ın (1994) 
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geliştirdiği 50 sorudan oluşan Öğretmenlerin Pedagojik Felsefeleri görüşme protokolünden (TPPI-

Teacher Pedagogical Philosophy Interview) amaca yönelik sorular proje ekibi tarafından seçilmiştir. 

Bu görüşme soruları katılımcıların; etkili fen öğretimi, öğrenme felsefeleri, öğrencilerin bilimi nasıl 

öğrendikleri ve kendi bilimin doğası görüşlerini aktarmalarına olanak sağlayan sorulardan 

oluşmaktadır (Tillotson ve Young, 2013). 

Bu ölçeğin ek olarak, Reformist Fen Öğretimi ve Öğrenimi İnançları ölçeği (BARSTL-Beliefs 

about Reformed Science Teaching and Learning) kullanılarak öğretmenlerin belirlenen tüm boyutlarda 

hangi inançlara sahip oldukları belirlenmeye çalışılmış ve birebir görüşmelerde elde edilemeyen 

veriler hakkında da bilgi edinmek amaçlanmıştır. Sampson ve Benton tarafından 2006 yılında 

geliştirilen bu ölçeğin amacı; günümüzde gerçekleştirilmeye çalışılan fen eğitimindeki reform 

girişimleri çerçevesinde öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili inançlarını geleneksel-reformist 

doğrultuda haritalayabilmektir.  

Son olarak, ACEPT (Arizona Collaborative of Excellence in the Prepration of Teachers) 

bünyesinde Sawada, Piburn, Judson, Turley, Falconer, Benford ve Bloom tarafından 2002 yılında 

hazırlanan ve öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının değerlendirilmesinin yapıldığı Reformist 

Öğretim Gözlem Protokolü (RTOP-Reformed Teaching Observation Protocol) ile öğretmenlerin 

derslerinin video kayıtları analiz edilmiştir. Böylelikle inançları belirlenen öğretmenlerin sınıf içi 

uygulamaları da belirlenerek aralarında bir uyum olup olmadığı anlaşılacaktır. 

Veriler 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 yılları olmak üzere toplam üç öğretim yılı 

boyunca toplanmıştır. Belirlenen takvime göre birebir görüşmeler (BNOS) her yıl güz döneminde 

yaklaşık 1-1 buçuk saat süre ile yapılmıştır. Bu görüşmeler yapıldıktan sonra öğretmenler yıl 

içerisinde bir kere habersiz ziyaret edilerek dersleri gözlemlenmiş ve videoya kaydedilmiştir. Bir diğer 

ölçek olan BARSTL ölçeği, internet tabanlı anket uygulama sitesi olarak işlev gösteren bir internet 

sitesine (zoomerang.com) konularak öğretmenlere e-posta ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri 

gönderilmiştir. Yine her yıl güz döneminde bu ölçeği doldurmaları istenmiştir. 

Öğretmenlerin sorgulama tabanlı öğretim stratejisi ile ilgili inançlarının ve sınıf içi 

uygulamalarının analizlerinin yapılması için Furtak’ın (2006) sorgulama tabanlı öğretim ile ilgili 

belirlediği dört boyut kullanılmıştır. Belirlenen metodolojik, kavramsal, sosyal ve epistemolojik 

boyutlar, analizlerin hangi yönde ilerlemesi konusunda rehberlik etmiştir. Analizler sırasında, 

literatürden ve çalışmada kullanılan ölçeklerden elde edilen ortak temalar (alt boyutlar) bu boyutların 

altına yerleştirilmiştir. .Metodolojik boyutun analizinde; bilimsel süreç becerileri (BSB), öğretmen 

profili, öğretim yöntemleri ve değerlendirme temaları belirlenmiştir. Kavramsal boyut öğrenme 

yaklaşımı temasını içerirken, sosyal boyut öğrenci-öğrenci etkileşimi, ortak katılım ve alternatif 

fikirlere saygı temalarından oluşmuştur. Bu üç boyut öğretmenlerin hem inançlarının hem de sınıf içi 
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uygulamalarının analizinde ortak kullanılmıştır. Epistemolojik boyut ise; bilimin tanımı, bilimsel 

bilginin değişebilirliği, bilimsel yöntem, deneylerin bilimdeki rolü, teori ve kanunlar ve son olarak 

bilim-toplum ilişkisi olmak üzere altı temadan oluşturulmuştur. 

Öğretmenlerin öğrenme, öğretme ve bilimin doğası ile ilgili inançları çözümlenirken Luft ve 

Roehring (2007) tarafından geliştirilen görüşme analiz haritaları kullanılmıştır. Belirlenen temalar 

analiz haritaları yardımıyla; reformist, eklektik ve geleneksel olarak değerlendirilmiştir. Benzer 

şekilde BARSTL ölçeğinde öğretmenlerin verdikleri cevaplar reforma uygun görüşler ise reformist, 

değilse geleneksel ve herhangi bir fikir belirtmemiş ise eklektik olarak değerlendirilmiştir. Son olarak, 

RTOP ölçeği ile sınıf içi uygulamalarının videolarının değerlendirilmesi sırasında araştırmacı ilgili 

önermenin gerçekleşme sıklığına göre 0-4 arasında puan vermiştir. Öğretmenler, ilgili reformist 

uygulamaları sınıflarında gerçekleştirmişlerse (3 ve 4) “reformist”, gerçekleştirmemişlerse (0 ve 1) 

“geleneksel” olarak değerlendirilmişlerdir. İlgili başlıklarda 2 puan alarak sınıflarında istikrarlı bir 

şekilde reformist uygulamalar gerçekleştirmedikleri takdirde “eklektik” olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle katılımcının uygulamaları ile uyumlu olan 

inançlarına (merkezi inançlar) yer verilmiş sonrasında uygulamalarla uyum göstermeyen inançlar 

(çevresel inançlar) sunulmuştur.  

Yıl 1 

Merkezi İnançlar 

Tansu’nun ilk yılı değerlendirildiğinde sadece kavramsal boyutta merkezi inançlara sahip 

olduğu görülmüştür. BARSTL ölçeğinde kavramsal boyut ile ilgili belirlenen 7 önermenin tamamında 

reformist görüşler bildirmiştir. Bu önermelerde verdiği cevaplarda; öğrencilerin ön bilgilerinin 

önemine, konuyu doğrudan anlatmak yerine öğrenciyi zihinsel olarak aktif tutmaya ve verilecek 

kavramların niceliğinden çok niteliğine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. İlk yıldaki 

uygulama RTOP ölçeği ile değerlendirildiğinde yine kavramsal boyutun bileşenleri açısından 

reformist bir yaklaşım göstermiştir. Kimyasal bileşikler konusunu işleyen Tansu, ders başlarken 

öğrencilere insan ilişkileri benzetmesi yardımıyla kimyasal bağları anlatmaya çalışmıştır. Örneğin, 

elementlerden ikisini sevgili olan bir çifte benzeterek birleşmelerinin ve ayrılmalarının sonuçlarını 

anlatmaya çalışmıştır. Böylelikle öğrencilerin başka bir konu hakkında var olan bilgilerini kullanarak 

öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ayrıca sınıfta yaptığı demonstrasyonlar yardımıyla konuyu 

doğal dünyadan örneklerle öğrencilere sunmuştur (HCL+çinko). Hem sahip olduğu inançlar hem de 

sınıf içi uygulamaları kavramsal öğrenme açısından uyum göstermiştir. 
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Çevresel İnançlar 

Bir bütün olarak düşünüldüğünde sadece kavramsal öğrenme boyutu ile ilgili uygulamalar 

arzulanan öğretim ortamının oluşmasına yeterli kalmamaktadır. Tansu, diğer belirlenen boyutlara 

bakıldığında inanç ve uygulamaların uyumu açısından aynı başarıyı gösterememiştir. Örneğin, 

matodolojik boyutun bileşenlerinden olan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemleri boyutu ile ilgili 

birebir görüşmelerde “derslerde öğrencilerin öğrenmesini nasıl maksimize edersiniz?” diye 

sorulduğunda, işbirlikçi öğrenme ile bunu sağladığını söylemiştir. 

İşbirlikçi öğrenme ile… Onlara formül yazacakları çalışma kâğıtları versem bile sıra arkadaşları 
ile beraber çalışıp yapmalarını istiyorum. Her birinin laboratuar ortağı var ve etrafta dolaşmakta 
özgürler…   

Tansu’nun yapılan ders gözleminde ise kendisinin demonstrasyonlar yaptığı, öğrencilere soru 

yönelttiğinde onlara yeterli zamanı tanımadan kendisinin doğru cevabı verdiği tek yönlü bir öğretim 

yöntemi kullanmıştır. Benzer şekilde BARSTL ölçeğindeki sosyal boyut ile ilgili verilen, öğretmenin 

ders süresince öğrencileri alternatif fikirler oluşturmaları konusunda teşvik ederek onlara daha fazla 

konuşma ve tartışma ortamı sağlamalı ana fikrine sahip önermelere kesinlikle katılıyorum demiştir. Bu 

tema ile ilgili sorulan çeldirici bir soru olan “Öğrenciler olabildiğince bağımsız çalışmalıdırlar. 

Böylece kendi işlerini başkalarına yüklememeyi öğrenirler” önermesine kesinlikle katılmıyorum 

diyerek bu konudaki inancının sağlamlığını göstermiştir. Uygulamaya bakıldığında ise ders sırasında 

büyük ölçüde öğretmen konuşması olmuştur. Öğrenciler ders sırasında sorulan sorulara kısa cevaplar 

vermeye çalışmış ve bu durum sadece öğretmenleri ile kendi aralarında gerçekleşmiştir. Öğrencilerin 

kendi aralarında herhangi bir etkileşimi göze çarpmamıştır. 

Epistemolojik İnançlar 

Tansu’nun epistemolojik inançları ile ilgili yapılan birebir görüşme sonuçlarında ilk yılda 

genel olarak reformist inançlara sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin bu boyut ile ilgili belirlenen 

temalardan biri olan bilimsel bilgide değişebilirlik ile ilgili düşünceleri sorulduğunda; “bilimin güzel 

tarafı sürekli bir değişim içinde olmasıdır” çünkü “dışarıda bir yerlerde sürekli soru soran insanlar var 

ve her bir insan farklı bir bakış açısı sunabilir” şeklinde bilimin değişime her zaman açık olduğu 

yönünde reformist cevaplar vermiştir. 

Başka bir soruda bilimsel yöntem ile ilgili olarak da Tansu, çalışmanın ilk yılında, dersinde 

bilimsel yöntem kullanmadığını belirtmiştir. O’na göre bilimsel yöntem diye genel olarak kabul edilen 

bir yöntem yoktur. Her insanın kendine has bir metot kullandığını aşağıdaki gibi ifade etmiştir: 

‘Bilimsel Yöntem’ kelimesini sevmiyorum çünkü herkesin kullandığı standart bir yöntem 

olduğunu sanmıyorum. Bence kişiye göre farklılık gösteren ve bizim metodoloji dediğimiz genel bir 
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tabir var o kadar. Benim için önemli tek bir şey var, oda sınıfımda bir öğrencinin mantıklı bir problem 

çözme süreci fikrine sahip olması. 

Teoriler ve kanunların bilimdeki yeri sorulduğunda ise teorileri, ‘bir şeyin nasıl gerçekleştiğini 

söyleyen bir açıklama’ olarak ve kanunları da, ‘doğada meydana gelen olayların tekrar eden 

gözlemleri’   olarak gördüğünü belirtmiştir. ‘Teoriler ispatlandığında kanun olur’ gibi bir düşüncenin 

yanlış olduğunu ve bunların birbirine dönüşmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ve her ikisinin de 

kesin olmadığını belirterek reformist başka bir görüş bildirmiştir. 

Tansu’nun bu ve diğer temalarda verdiği benzer reformist cevaplardan dolayı epistemolojik 

inanç olarak reformist bir düşünceye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Yıl 2 

Merkezi İnançlar 

Öncelikle ilk yıl ile kıyaslandığında pedagojik inançlarının ilk yıl iki teması eklektik iken 

ikinci yıl bu sayı bire düşmüştür. Sosyal boyutun ortak katılım temasında eklektik düşünceler sunmuş 

ve eklektik uygulamalar sergilemiştir. Diğer kalan tüm temalarda Tansu, reformist düşünceler sunmuş 

ve buna bağlantılı olarak reformist uygulamalar sergilemiştir. Böylelikle Tansu’nun bütün inançları 

merkezi inanç olarak belirlenmiştir.  

Belirtildiği gibi ikinci yıldaki dersin uygulaması ortak katılım dışında gayet başarılı olmuştur. 

Derse başlarken öğrenciler ile iyi bir argümantasyon yaparak onların ön bilgilerinin farkına varmasını 

sağlamış ve yapılacak etkinliğe hazırlamıştır. Bu kısımdan sonra öğrencilere deney föylerini vererek o 

gün deney uygulamasında yapmaları gereken şeyler hakkında onlara bilgi vermiştir. Öğretmen 

hazırlamış olduğu 12 adet farklı kapalı kutu mekanizmasını laboratuvarın farklı yerlerine koyarak, her 

grubun bu istasyonların her birini ziyaret etmelerini ve onlara verilen malzemelerle kapalı kutunun 

içinde bulunan yapının şeklini tahmin etmelerini istemiştir. Öğrencilere verilen topları kutularda 

bulunan açıklıklardan göndererek döndüğü açıya göre içinin şeklinin ne olacağını hesaplamalarını 

istemiştir. Öğrencilere önce verilen bu malzemeleri nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili tahminler 

yürütmelerini isteyen öğretmen beklediği cevabı alınca öğrencilerin deneye başlayabileceklerini 

söylemiştir. 

Ortak katılım temasında neden eklektik merkezi inanca sahip olduğuna bakacak olursak; 

Tansu’ya ne öğretip ne öğretmeyeceğine nasıl karar verdiği sorulduğunda bu soruya verdiği cevapta 

müfredata bağımlı kalmak gibi geleneksel bir görüşün yanlış olduğunu kavradığını göstermiştir.  
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Üzgün bir şekilde belirtmeliyim ki fen zümremiz bu konuda çok katı. Öğrencilerin öğrenmesi 
gereken şeyleri müfredat çerçevesinde bize dayatıyorlar. Bize nasıl öğreteceğimizi değil ne 
öğretmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ama daha önce dediğim gibi kutsanmış bir insan olmalıyım. 
Beraber çalıştığımız üç öğretmen ile nasıl öğretmemiz konusunda iyi fikir alış verişleri 
yapıyoruz. Yeni bir şeyler yapmak istiyorsak üzerinde çalışıp uygulamaya çalışıyoruz. 

Bunun yanında, ne öğretilip ne öğretilmeyeceğini öğretmenlerin inisiyatifine bırakmak gibi 

geleneksel olan başka bir düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Öğrenci ihtiyaçları, ön bilgi 

düzeyleri veya öğrencilerin sınıfta alınacak kararlarda ortak bir ses olması gerektiği yönünde 

ifadelerde yetersiz kalmıştır.  

Sınıf içindeki uygulamaları yönünden ortak katılım teması incelendiğinde, öğrencilerin 

öğrenme ortamın bir parçası gibi düşünülerek planlandığı düşünülmektedir. Fakat RTOP ölçeğinin 

diğer maddeleri incelendiğinde ortak katılımın diğer temalara göre daha zayıf kaldığı gözlemlenmiştir. 

Tansu dersi tasarlarken süreci ve senaryoları kendisi belirlemiş ve öğrencilerin bunu uygulamalarını 

istemiştir. Öğrenci soru ve yorumları planlanmış standart dersin odağını yeterince belirlememiştir. 

Yapılacak tahminler üzerinden bir katılım gösteren öğrencilerin dersin tamamının yönünü belirlemesi 

gözlemlenmemiştir. Böylelikle ikinci yılda tek eklektik olan düşünce uygulamada da ortaya çıkarak 

merkezi bir inanç olduğunu göstermiştir. 

Epistemolojik İnançlar 

Tansu ikinci yılda da epistemolojik inançları bakımından reformist yaklaşımlar sergilemiştir. 

Örnek verecek olursak, bilimsel bilginin değişe bilirliği ile ilgili fikirleri sorulduğunda Tansu, “bazı 

alanlarda özellikle değişimlerin” meydana geldiğini ve bunun “kendi hayat periyodumuzda bile 

görülmesinin” mümkün olduğunu söyleyerek örneklemelerde bulunmuştur: “Örneğin Pluton 

gezegeni... ımmm! elde edilen verilerle onun bir gezegenden farklı olduğu anlaşıldı daha dün ‘doğru’ 

bildiğimiz bugün yeni veriler ışığında yanlış olabiliyor”.   Bu düşüncesiyle yine ilk yılda olduğu gibi 

gelişmiş bir görüş sunmuştur.  

Benzer şekilde, Teori ve kanunların bilimdeki rolü ile ilgili fikirleri sorulduğunda ilk yılda 

olduğu gibi gelişmiş fikirler sunmuştur. Tansu teorileri daha çok bir şeyin neden gerçekleştiği 

Bilye 
Bilinmeyen obje 

Esnek kanal 
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sorusuna cevap verdiğini, kanunların ise doğada meydana gelen bir olayın gözlemi olarak aşağıdaki 

şekilde tanımlamıştır. 

Sanırım biliyorsun… Ben teorileri öğrencilerime, bir şeyin nedenini açıklayan yapılarak 

olarak tanıtıyorum. Birçok defa test edilmiş bilimsel yapılardır sadece eski bir fikir olarak 

tanımlanamaz. Dediğim gibi teoriler nedenlerle ilgilenir. Kanunlar daha çok doğa hakkındaki 

gözlemlerdir. Newton’un yerçekimi kanunu gibi bir şeyin yeryüzüne düşüşünü açıklar... Fakat hiçbir 

şey kesin değildir her ikisi de değişebilir… 

Yıl 3 

Merkezi İnançlar 

Tansu’nun gözlemlenen son yılında gözlemlenen 8 temanın 7’sinde reformist inançlar ve 

reformist uygulamalar sergilediği gözlemlenmiştir. Öğretmen olarak rolünü nasıl tanımladığı 

sorulduğunda, Tansu kendisini bir rehber olarak gördüğünü söylemiştir. 

Ben öğrencilerin öğrenmesinde destekçiyim. Bilimdeki önemli kavramları öğrenebilmeleri 

için onlara doğru istikamette gitmeleri için rehber olarak görüyorum kendimi. Her yıl daha iyi dersler 

tasarlamaya çalışıyorum, farklı sorgulama tabanlı öğretimler ve daha iyi laboratuvar etkinlikleri ile 

dâhil olmalarını sağlamaya çalışıyorum. 

Bu görüşlerini BARSTL ölçeğinde geçen önermelerle de desteklemiştir. Mükemmel 

öğretmeni, karmaşık kavramları en basit ve anlaşılır öğretmen olarak tanımlayan önermeye kesinlikle 

katılmıyorum demiştir. 

Tansu’ya görüşme sorularında değerlendirme teması ile ilgili, derslerde bir sonraki konuya 

geçmeye nasıl karar verdiği, öğrencilerin bir kavramı öğrendiklerini nasıl test ettiği ve sınıfta 

öğrenmenin gerçekleştiğini nasıl anladığı sorulduğunda, hepsinde olan ortak cevap bilgiyi yeni 

durumlara uyarlayabilmeleri olmuştur. Bunları bazen gözlemleyerek, bazen laboratuar föylerinden 

edinebildiğini aşağıdaki gibi söylemiştir. 

Öğrencilere bazı uygulama tarzı soruları çoğu zaman veririm. Onlara gerçek dünya 

problemleri vererek çözmelerini isterim çünkü onların ezberlemesini istemiyorum. Konuyu kavrayıp 

bunu yeni duruma uyarlamalarını bekliyorum. Zaten bilim bu değil mi? 

İnanç olarak verdiği bu cevaplara paralel olarak, sınıf içi uygulamada elektrik devreleri ile 

ilgili bir laboratuar uygulaması yapmıştır. Derse başlarken, öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla bir 

balona bir bezi sürterek elektrik yüklemiş ve balon ve kâğıt parçaları arasında oluşan etkileşime dikkat 

çekmiştir. Buradan elektrik devrelerine geçen öğretmen, gerekli kavramları günlük hayatla 
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bağdaştırarak (örneğin; evlerindeki elektrik tesisatındaki anahtar, lamba gibi bileşenlerden yola 

çıkarak) öğrencilerin kendi kendilerine fikir yürütmelerine yardımcı olmuştur. Daha sonra tahtaya bir 

elektrik devresi çizerek onun üzerinden akım, direnç gibi kavramları öğrenciler ile tartışarak vermeye 

çalışmıştır.  

Öğrencilere deney föylerini dağıtan öğretmen, öğrencilerin ikişerli gruplar halinde 

çalışmalarını istemiştir. Bu grupların öncelikle seri ve paralel bağlama çeşitlerini gösterebilecekleri 

birkaç elektrik devre modelini föylerinde çizmelerini istemiştir. Öğrenciler çizimlerini tamamladıktan 

sonra öğretmen sınıfa getirdiği birçok kablo, lamba ve pille modellerinin çalışıp çalışmadığını sınamak 

için aynen yapmalarını istemiştir. Tansu grupların her birini birkaç kez ziyaret ederek modellerini 

incelemiş ve modeller üzerinden öğrencilerin elde ettiği iyi ve kötü sonuçlarını tartışıp yorumlatmaya 

çalışmıştır. 

Tansu, başka bir tema olan öğrenci-öğrenci etkileşimi ile ilgili inançlarını belirtirken sosyal 

etkileşimin, farklı fikirleri ortaya çıkaracak olmasından dolayı önemli olduğunu söylemiştir. BARSTL 

ölçeğine verdiği cevaplar irdelendiğinde, öğretmenin böyle bir ortam hazırlamak adına uygun tartışma 

soruları sorması gerektiğini destekleyen cevaplar vermiştir. Bu inanç uygulamada kendisini, 

öğrencilerin uygulama sırasında kendi fikirlerini tartışmak adına verilen materyaller üzerinden 

arkadaşlarını ikna etmeye çalışmışları ile göstermiştir. Örneğin hazırladıkları devrede ampulün 

yanmaması üzerine iki grup arkadaşı bunun neden olabileceği üzerine tartışmışlardır. 

Öğrenci 1: Lamba mı bozuk? 

Öğrenci 2: Bakalım o zaman [enerji kaynağında ampulü deneyerek bozuk olmadığı 
anlaşılmıştır]. Bence sorun kablolarda. 

Öğrenci 1: Neden kopuk mu? 

Öğrenci 2: Hayır çok uzun kablo olduğundan bence. Pilin gücü yetersiz kalıyor. Kısa kablo 
kullanmalıyız. 

Çevresel İnançlar 

Tansu son yılında ortak katılım temasında çevresel bir inanç sergilemiştir. Bu temadan 

eklektik inanç sergileyen Tansu, uygulamada reformist reformist yaklaşımlar kullanarak kendi içinde 

çelişmiştir. Ne öğreteceğine nasıl karar verdiği sorulduğunda geçen yıllarda olduğu gibi öncelikle 

bölge müfredatını temel aldığını söylemiştir. Müfredatın net olmadığı yerlerde ise zümre öğretmenleri 

ile beraber ne öğreteceklerine karar verdiklerini söylemiştir. 

Bizim bu bölge sınavlarında uymamız gereken budala kriterler var. Bölge bu konuda net 

kararlar vermemişse daha önce de söylediğim gibi beraber çalıştığımız öğretmenlerle bu konu 

üzerinde beraber çalışıp kararlar alıyoruz. 
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Bu görüşlerde görüldüğü gibi öğrenci ihtiyaç ve taleplerine yer vermemiştir. Müfredat ve 

öğretmen kararları doğrultusunda verilen bu karar geleneksele yakın olarak görülmektedir. Bu duruma 

paralel olarak verilen BARSTL önermesinde, öğretmenin dersin odağının ve yönünün belirlenmesinde 

öğrencilerin fikirlerini de göz önünde bulundurmalıdır önermesine ise tam tersi cevap vererek bu 

konuda hala net bir kararı olmadığını göstermiştir. 

İnanç olarak eklektik bir tutum sergileyen Tansu, uygulamada öğrencilerden kendi fikirleri 

olan farklı elektrik devreleri tasarlamalarını istemiştir. Böylelikle öğrenciler dersin yönünü tayin 

etmede aktif olarak rol almışlardır. Karşılaştıkları problemler sonucunda Tansu’nun sorularıyla farklı 

çözümler üretmeye çalışmışlardır. Tansu ve öğrenciler arasında geçen aşağıdaki diyalog buna delil 

olarak sunulabilir. 

Öğretmen: Peki çocuklar bu devrede akımın geçebileceği kaç farklı yol vardır? 

Öğrenci 1 ve 2: Bir. 

Öğretmen: O zaman düşünün, tek bir yol var ve bu yol üzerindeki lambalardan biri yanarken 
diğeri yanmıyor. Bu size ne ifade ediyor? 

Öğrenci 1 ve 2: Lamba bozuk olabilir. 

Öğretmen: Emin misiniz? 

Öğrenci 1: Aaaa hayır! Lamba bozuk olursa devre tamamlanmaz böylece ikisinin de yanmıyor 
olması gerekirdi. 

Öğretmen: O zaman sizin modelinizde yanlış olan ne? 

Öğrenci 1: Acaba pilimiz yeterli enerji mi sağlamıyor? 

Öğretmen: Olabilir. Neden peki? 

Öğrenci 1 ve 2: ….[cevap yok] 

Öğretmen: Şöyle düşünün. Devreye yerleştirdiğiniz her kablo ve lamba aslında bu devrede ne 
görevi görüyor? 

Öğrenci 1: Akıma karşı direnç (çok emin olmayan bir tavırla) 

Öğretmen: Değil mi? O zaman neler yapabilirsiniz? 

Öğrenci 1: Aralara koyduğumuz fazla kablolardan kurtulup ve bir yerine iki pil kullanırsak 
yanar bence. 

Öğretmen: Deneyin bakalım ne oluyor. 
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Epistemolojik İnançlar 

Tansu’nun ilk iki yılda olduğu gibi son yılda da epistemolojik inançları reformist boyutta 

kalmıştır. İlk iki yılla aynı olarak teoriler ve kanunlar ile ilgili “teoriler bir şeyin nedenini açıklar” 

derken kanunları da “doğada gözlemlediğimiz şeylerin tanımı” olarak belirtmiştir.  

Bilimsel yöntem ile ilgili inançları sorulduğunda ise bu terimden rahatsız olduğunu ve 

kendisinin kesinlikle bu terimi kullanmadığını çünkü basamaklı bir yöntemin olmadığını söylemiştir. 

Bilim insanlarının ve diğer insanların problemleri çözmeye dahil oldukları mantıksal bir süreç 

olduğunu aşağıdaki gibi bildirmiştir. 

“Bilimsel yöntem” kavramını öğretmiyorum. Gerçekten bilimsel yöntem demek beni çok 

rahatsız ediyor. Öğretmenlerimizden biri altı basamaklı yapıyı öğretiyormuş. Öğrencilerime bilimsel 

metotlar olduğundan bahsediyorum, bence orada insanların problem çözerken kullandıkları mantıksal 

bir süreç var. 

Tansu epistemolojik inanç boyutunda üç yıl boyunca reformist bir duruş sergilemiştir. 

TARTIŞMA 

Yargı 1: Öğretmenler sınıf ortamını tecrübe etmeden reformist inançlarını 

uygulayamamaktadır. 

Tansu’nun inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiye bakacak olursak, ilk yıl araştırılan sekiz 

temadan sadece birinde uyum gözlemlenmiştir (%12,5). Tansu’nun inançlarının ve uygulamalarının 

uyum gösterdiği tek boyut öğrenme yaklaşımı olmuştur. Bu temadan reformist merkezi inanca sahip 

olan Tansu, diğer bütün temalardan çevresel inançlara sahip olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

ve öğretmenin rolü temalarından eklektik çevresel inançlara sahipken, ortak katılım, öğretim 

yöntemleri, BSB, öğrenci-öğrenci etkileşimi ve alternatif fikirlere saygı temalarından reformist 

çevresel inançlara sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu uyumsuzluğun en büyük nedeni Tansu’nun ilk 

yılında sınıfında geleneksele yakın bir uygulama performansı göstermesi olmuştur. İnançlarının %79’u 

reformist olan Tansu’nun %12’lik bir reformist uygulama sergilemesi bu durumun oluşmasını 

sağlamıştır.  

İkinci yıl Tansu’da keskin bir değişim gözlemlenmiştir. Yüzde 100 oranında uyum 

göstermesinin sebebi sınıf içi uygulamalarında yaptığı değişiklikler olmuştur. Sadece ortak katılım 

temasından eklektik merkezi inançlara sahip olan Tansu, geri kalan tüm temalardan reformist merkezi 

inançlara sahip olduğunu göstermiştir. Son yılda, ortak katılım temasında reformist uygulamalar 

sergilemesine rağmen eklektik bir inanç sunmuş olması bu temadan eklektik çevresel inanca sahip 

olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Uyum oranı %79’da olan Tansu’nun ilk yıldan itibaren 
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uygulamalar açısından kendisini reformist yönde geliştirdiği ve üç yıl süresince ortalama %62,5 

oranında inanç-uygulama uyumu yakaladığı görülmüştür. 

Bu sonuç bize inançların, uygulamalarda kendilerini önemli ölçüde gösterdiklerinin ipucunu 

vermektedir. Öğretmenliğinin ilk yılında genel olarak reformist inançlar sergilemiş olsa da 

öğretmenlik tecrübesinin yetersizliğinden bu inançları uygulamaya yansıtamamıştır. İkinci yıldan 

itibaren daha fazla özgüven kazanan Tansu, inançlarını büyük ölçüde sınıfına yansıtmıştır. 

Yargı 2: Öğretmenlerin epistemolojik inançları, onların hem pedagojik inançları ile hem de 

sınıf içi uygulamaları ile önemli oranda uyum gösterirken pedagojik inançlarla gösterdiği uyum daha 

fazla olmuştur. 

 Epistemolojik inanç 
Uyumlu Pedagojik 
Tema Sayısı* 

Uygulamalardaki Uyumlu Tema 
Sayısı* 

 Reformist 20 16 
Yüzde  %83,3 %66,6 

*Araştırılan 8 temanın 3 yıl boyunca uyumlu olanlarına bakılmıştır. 

Tansu, gözlemlenen üç yıl boyunca epistemolojik inanç olarak reformist bir duruş 

sergilemiştir. Bu reformist epistemolojik inançların, pedagojik inançlar ve sınıf içi uygulamalar ile 

olan uyumuna bakıldığında dikkat çekici sonuçlarla karşılaşılmıştır. Pedagojik inançları temsilen 

belirlenen 24 temanın üç yıl içerisinde (8 x 3 yıl) toplam 20 tema ile uyum gösterdiği saptanmıştır 

(%83,3). 

Bu çalışmanın varsayımlarından biri olan, epistemolojik inançlar ile pedagojik inanç olarak 

adlandırabileceğimiz diğer (metodolojik, kavramsal ve sosyal) inançları arasında bir uyum olması 

Tsai’nin (2002) bulgularını destekler niteliktedir. Tsai’nin iç içe geçmiş (nested) olarak tanımladığı 

inançlar bu çalışmada da kendisini göstermiş ve epistemolojik inançların diğer inançların 

şekillenmesinde rolü olduğu veya bu inanç sistemlerinin birbirlerini beslediği düşüncesini nitelemiştir. 

Epistemolojik inançlar ile sınıf içi uygulamalara bakıldığında bu oran %66,6 olmuştur. 

Azımsanmayacak oranda bir uyum gösteren bu ikili, öğretmenlerin epistemolojik inançlarının 

öğretimlerini etkileyen bir boyut olduğunun kanıtıdır. Bir diğer ifadeyle, epistemolojik inançlar sınıf 

içi uygulamaların belirlenmesi için oldukça gerekli ama tek başına yeterli değildir (Brickhouse, 1990). 

Görüldüğü gibi öğretmen inançları uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. İki inanç boyutu 

arasındaki uyumun fazlalığı, öğretmenlerin mesleğe başladıklarında zihinsel olarak mesleğe hazır 

oldukları anlamına gelmektedir. 
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Öğretmenlerin okullara gittiklerinde karşılaştıkları gerçek ortamlar onların inançlarını 

sergilemeleri konusunda zorlamaktadır. Özellikle mesleğin doğasında bulunan, başaramama korkusu, 

ders öncesi ve sonrası hazırlık, meslektaşlarına ve yönetime kendini kabul ettirme gibi çabalar 

öğretmenin öğretime kendisini tam anlamıyla vermesini geciktirmektedir. Wallace ve Brooks’un 

(2015) çalışmalarında gösterdikleri gibi, öğretmenlerin mesleğe başlamadan önceki zamanlarda, yaz 

kampı veya benzeri gerçek ama okulun stresli ve ciddi ortamından uzak bir yapılanmada öğretmenlik 

yapmaları konusunda teşvik edilmeleri bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Tansu’nun ilk yılında inanç 

olarak hazır olduğu halde sınıf uygulamalarında bunu yansıtamamasının sebebinin bu olduğunu 

düşündürtmektedir. Zamanla yeni okulunun sosyal ve kültürel yapısını tanıyan ve özgüven kazanan 

Tansu uygulamada da kendisini göstermiş ve üç yılın sonunda oldukça başarılı bir öğretmen profili 

çizmiştir. 
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ÖZET 

Geçtiğimiz yüzyılda bilim kültür ve sosyal hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki, 
Hurd (1998) bugün bilimin görüşü olmadan insani değerleri, politik ve ekonomik problemleri veya eğitimin 
amaçlarını tartışmanın imkânsız olduğunu vurgulamıştır. Günümüzün demokratik toplumlarının bilimi ve 
bilimin topluma katkısını takdir eden, bilimin işleyişi ve bilimin ortaya koyduğu temel fikirler hakkında yeterli 
bilgiye sahip ve en önemlisi bilimin ortaya koyduğu bilgi ve tartışmalara eleştirel yaklaşabilen bireylere, yani 
bilimsel okur-yazar bireylere ihtiyacı vardır. Bilimi ve bilimin doğasını anlamak etkin bilimsel okuryazarlığa 
ulaşmada en önemli adım olarak kabul edilmektedir.  Bu çalışma mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında 
doktora yapan öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki bilgi ve düşüncelerini analiz ederek; ülkemizde fen 
bilimleri eğitiminin önemli hedeflerinden biri olan fen okur-yazarı yetiştirme konusundaki durumuna ışık 
tutacaktır. Fen bilimlerinde başarılı sayılabilecek olan mühendislik alanlarında doktora eğitimi alan öğrenciler ile 
sosyal bilimler alanlarında doktora yapan öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki fikirleri alınmıştır. Bu 
katılımcılara bilimin doğası ile ilgili anketler verilmiş ve daha sonra sorulara verdikleri cevaplar göz önünde 
bulundurularak yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler nitel ve nicel teknikler ile analiz edilmiştir. 
Mühendislik alanlarındaki doktora öğrencilerinin bilimin doğası hakkında daha doğru bilgilere sahip olmaları 
beklenirken veriler bunu desteklememiştir. Sosyal bilimler gurubunda olan katılımcıların bilim toplum ilişkisine 
de diğer guruptan daha bilinçli yaklaştıkları ortaya çıkmıştır. Buna karşın mühendislik bilimlerine ait 
katılımcıların tümü bilimde tahmin ve teorik kabullerin çok büyük bir önemi olduğunu vurgulamışlardır. 
Sonuçlar her iki alanda ki katılımcıların çoğunun bilimin doğası hakkında ciddi kavram yanılgıları olduğunu 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimin Doğası, Lisansüstü Öğrencilerin Bilim Anlayışı 

ABSTRACT 

Science has become a fundamental aspect of our culture and social life in the past century. Hurd (1998) 
argues that it is difficult to discuss human values, political and economic problems, or educational objectives 
today without a consideration of the role played by science. Therefore, it is now considered that democratic 
societies in the new century necessarily need science-literate citizens who have an understanding of the workings 
of science thus enabling them to engage in a critical dialogue about the political and moral dilemmas posed by 
science and technology and arrive at considered decisions. It is generally accepted that this requires an informed 
understanding of nature of science (NOS). This study assessed the understandings of doctoral students in 
engineering and social sciences fields about NOS. data were collected through an open-ended questionnaire and 
follow-up interviews with the participants. Data were analyzed using qualitative and quantitative approaches. 
Results revealed that the majority of the postgraduate students participated in this study failed present informed 
understandings about the majority of the aspects of NOS considered in this study. It is important to note that 
postgraduate students from social sciences presented relatively more informed ideas regarding science and its 
nature comparing to those from engineering fields. 

Keywords: Nature of science, postgraduate students 
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GİRİŞ 

Bilim kültür ve sosyal hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde bilimin 

görüşü olmadan insani değerleri, politik ve ekonomik problemleri veya eğitimin amaçlarını 

tartışmanın imkânsız olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden demokratik toplumlarının bilimi ve bilimin 

topluma katkısını takdir eden, bilimin işleyişi ve bilimin ortaya koyduğu temel fikirler hakkında yeterli 

bilgiye sahip ve en önemlisi bilimin ortaya koyduğu bilgi ve tartışmalara eleştirel yaklaşabilen 

bireylere, yani bilimsel okur-yazar bireylere ihtiyacı büyüktür. Bu çerçevede, bilimi ve bilimin 

doğasını anlamak etkin bilimsel okuryazarlığa ulaşmada en önemli adım olarak kabul edilmektedir. 

Doğal olarak, toplumdaki bireylerin bilim hakkındaki fikirlerini geliştirmek fen bilimleri eğitiminin en 

önemli görevleri arasında kabul edilmektedir. 

Çalışmanın Amacı 

Ülkemizde fen bilimleri öğrenci ve öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki düşünceleri ve 

bunların fen bilimleri eğitimi üzerine etkileri hakkında çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Batıda yapılan çalışmalar fen bilimleri sınıflarındaki öğretmen ve öğrencilerin bu konuda bilgi 

eksikliği ve yanlış anlamaları olduğunu rapor etmiştir. Bu çalışma mühendislik ve sosyal bilimler 

alanlarında doktora yapan öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki bilgi ve düşüncelerini analiz ederek; 

ülkemizde fen bilimleri eğitiminin önemli hedeflerinden biri olan fen okur-yazarı yetiştirme 

konusundaki durumuna ışık tutacaktır. 

 TEORİK ÇERÇEVE VE İLGİLİ ALAN YAZIN 

Bilimsel fikirlerin ve modellerin zamanla değiştiğini ve bilimsel teorilerin hiç bir zaman kesin 

olarak ispat edilemeyeceğini anlayan kişilerin bilimin gelişme sürecini anlayarak kabul etmesi daha 

kolay olacaktır. Terim olarak bilimin doğası, bu çalışmada, bilgiye ulaşma yolu olarak bilim ve 

bilimin gelişmesinde kalıtsal olan değer, yargı ve kabullenmelerin tümüne işaret eden bir kavram 

olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bilimin doğası; bilim nedir? Bilimin toplumdaki rolü nedir? 

Bilimsel kanıt, gözlem, gerçek, kanun, metod ve teori nedir? Gibi soruların cevabını da içerir. 

Bilimin doğası fen bilimleri eğitimi alan yazınına 20. yüzyılın başlarında girmiş (Lederman, 

1992) ve o zamandan bu yana pek çok araştırmacı tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Literatürdeki en ayrıntılı tanımlardan birisi McComas, Clough ve Almozroa (1998) tarafından 

verilmiştir. 

‘bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi gibi bilimin sosyal yönünü 
inceleyen disiplinler ile psikoloji gibi disiplinlerin araştırmalarını birleştirerek, 
bilimin ne olduğunu, nasıl işlev gösterdiğini, bilim adamlarının oluşturduğu 
bilim toplumunun nasıl organize olduğunu, toplumun bilimi nasıl etkilediğini ve 
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bilimsel gelişmelerden nasıl etkilendiğini anlamaya çalışan disiplinler arası bir 
çalışma alanı’ (s.4) 

Bilimin nasıl işlev gösterdiği konusunda pek çok önemli bilim tarihçisi ve bilim felsefecisinin 

fikirleri ile çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır ve felsefi alanda tartışmalar halen devam etmektedir 

(McComas ve ark, 1998). Ancak genel olarak bilimin belli özellikleri hakkında bilim felsefecileri, 

bilim tarihçileri ve fen bilimleri eğitimcileri arasında kayda değer bir uzlaşma vardır. Bu uzlaşmanın 

ışığında, bilimin bu çalışmada ele alınacak yönleri ve bunların özellikleri hakkında aşağıdakiler 

söylenebilir. 

Bilimin Tanımı 

Bilim bilmenin bir yoludur. Claxton’a (1991) göre bilim çeşitli disiplinler ile doğadaki 

olayların açıklanması ve dolayısıyla bu olayları kontrol edebilmek için girişilen bir teşebbüstür. Bu 

nedenle de bilim doğaüstü elementlerden ve yöntemlerden arınmıştır (National Science Teachers 

Association [NSTA], 2000). Bu konuda öğretmen ve öğrencilerde rastlanan önemli bir yanılgı bilim 

ve teknolojinin aynı olduğudur (McComas ve ark, 1998). Bilim ve teknoloji arasında sıkı bir etkileşim 

olmasına rağmen bilim doğal çevrenin tanınmasını amaçlarken teknoloji üretilen bilginin ticari 

amaçlar için kullanılmasını amaçlar. 

Bilimin Ampirik Özelliği 

Bir bilimsel iddianın geçerliliği o olay ile ilgili yapılan gözlemlerle sağlanır (AAAS, 1990). 

Bu gözlemler doğal ortamlarda ya da laboratuvar ortamında gerçekleşebilir. Ayrıca bilimde pek çok 

olay direk olarak gözlenemez. Sonuç olarak yaptığımız gözlemler konu ile ilgili olarak önceden sahip 

olduğumuz teorik bilgiler, duyularımızın yeterliliği gibi nedenlerden etkilenir ve kullandığımız 

aparatların ‘bilimsel’ olarak hatasız olduğu kabulüne dayanır (Abd-El-Khalick, Lederman, Bell, & 

Schwartz, 2001).  

Gözlem ve deneyler bilimsel gerçeklere temel oluşturur. Bu gerçekler belirli bir şeyi veya 

olayı tanımlar (Ne? Sorusuna cevap verir). Hipotez ve kanunlar “Ne?” Sorusuna cevap veren bir sınıf 

şey veya olayı tanımlar. Hipotezlar defalarca farklı yerlede bilim insanlarınca test edilip tekrar tekrar 

onaylandıktan sonra bilimsel kanun olurlar. Ancak bilimsel süreç burada bitmez. Çünkü hala 

“Neden?” sorusunu sorabiliriz. Bilimsel gerçekler, hipotezler ve kanunlar bize “bilgi” verir ancak 

“anlayış” vermez. Ne olduğunu tanımlarlar ancak neden olduğunu açıklayamazlar. İşte teoriler bu 

“neden?” sorusuna cevap vermeye çalışan açıklamalardır. Hipotez ve kanunlar gerçekler ile ilgili olup 

bilgiyi ifade etmeye çalışırken, teoriler fikir ve kavramlar ilgili olup anlayışımızı ifade etmeye çalışır. 

Bilimsel teoriler bilimin evren ile ilgili olan zihinsel-modelini temsil eder. AAAS (1993) bilimin 

doğası ile ilgili anahtar terimleri aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 
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Tablo 1: Bilimin doğası ile ilgili terimlerin tanımı 

Gerçek: Defalarca onaylanan gözlem. 
Kanun: Doğanın belirli bir yönünün verilen koşullar altında nasıl davranacağı hakkında tanımsal genelleme.  
Hipotez: Daha karmaşık çıkarımlar ve açıklamalar için temel oluşturabilecek doğa hakkında test edilebilir basit bir ifade. 
Teori: Doğanın belirli yönleri hakkında bilimsel gerçek, kanun, çıkarım ve test edilmiş hipotezleri birleştiren ve sağlam 
temellere dayanan açıklama.  
 

 

Bilimsel Yöntem 

Bilimin adım adım takip edilecek evrensel bir yönteme sahip olduğu fikri fen bilimeri 

eğitiminde en fazla rastlanılan yanılgılardan birisidir. (AAAS, 1990; McComas, 1998; Abd-El-Khalick 

ve diğer., 2001). Ancak bilimin karmaşık yapısıyla uyuşan evrensel bir yöntemden söz etmek 

imkânsızdır (NSTA, 2000). Feyerabend’in (1975) belirttiği gibi ‘bilimin evrensel ve sıkı sıkıya 

belirlenmiş kurallara göre işlev gösterdiği fikri gerçekçi değildir’ ve ‘bilimi adapte olamayan, 

dogmatik bir hale getirir.’ (s.295). Chalmers’da (1999) birbirinden farklı birçok bilim dalında birçok 

değişik yöntem olduğunu belirtir ve bu yöntemlerin her zaman bir değişim içinde olduğunu belirtir.  

Bilimsel Bilginin Değişkenliği 

Bilimin sunduğu bütün bilgiler (teori, kanun vb.) değişime açıktır. Claxton’a (1991) göre 

bilimsel bilginin gelişiminde bugün ‘açık ve net bir şekilde’ belli dediğimiz şeyler dün ‘komik’ olarak 

görülmüş ve yarın ‘yanlış’ olarak anılacaktır. Bilimsel bilgiler, teknoloji ve bilgi düzeyindeki ilerleme 

nedeniyle yeni bulguların ortaya çıkması ile, eski bulguların yeniden yorumlanması sonucu, 

sosyokültürel değişiklerin etkisi ile yada paradigma değişimleri sonucu değişebilir (Abd-El-Khalick ve 

arkadaşları, 2001). Bir iddianın arkasındaki bulgu ve deliller o iddiayı destekler ve güvenilir bir hale 

getirir ancak hiçbir zaman onun tamamen doğru olduğunu ispatlamaz (Lederman, 1998; McComas, 

1998; Abd-El-Khalick ve ark, 2001). 

Bilimsel Teori ve Kanunların Yapısı ve Aralarındaki İlişki 

Kanun ve teoriler farklı bilimsel bilgileri temsil ederler ve birbirlerine dönüşmezler (Ryan & 

Aikenhead, 1992, McComas, 1998). Teoriler doğa gerçekleşen olaylar hakkında yapılan 

açıklamalardır. Bunlar güçlü delillerle desteklenmiş tutarlı açıklamalardır ve kanunlar kadar 

önemlidirler (Abd-El-Khalick ve diğer., 2001). Kanunlar ise belli şartlar altında doğada bir olayın 

nasıl gerçekleştiğini tarif ederler (Ryan & Aikenhead, 1992; NSTA, 2000). Teoriler gibi kanunlar da 

değişime açıktır.  
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Bilimde Tahmin ve Teorik Kabuller 

Bilim insanları çoğu zaman direk olarak izlenemeyen olaylarla uğraşırlar ve bu yüzden dolaylı 

yollardan elde ettikleri delillerle iddialarını destekler. Teorik görgül varsayımlar (constructs) ve 

kabuller bilimde çok önemli bir yer tutar. Bu varsayımsal kavramlar için doğrudan bir delil yoktur. Bu 

tür fikirler bilimsel olmayan neredeyse dinde görülen inanmaya benzer bir kabullenme gerektirir. 

Maddenin atomik yapısı teorisi Dalton’un sabit oranlar yasasını açıklar. Ancak ne teorinin formüle 

edildiği dönemde ne de bundan çok çok sonrasında atomların varlığı hakkında doğrudan bir kanıt 

yoktu. Genetik ile ilgili teorilerde genlerin varlığı onların fiziksel olarak gerçekten var olduklarının 

anlaşılmasından çok önce varsayılmıştı. Günümüzde de bilimde kabul edilen teorik görgül varsayımlar 

bulunmaktadır. Bilim insanları bunları kabul etmiş ve günlük araştırmalarını ona göre yapmaktadırlar. 

Ancak onların bu kabulu geçicidir. Yani bilim uzun vadede kanıt gerektirir. Geçici olarak varsayımsal 

kavramları kabul eder. 

Bilimde Sübjektiflik 

Bilimde üretilen bilgi sübjektiftir. Bilim adamlarının inançları, öncül bilgileri, eğitimleri, 

tecrübeleri, ön yargıları ile birlikte milliyetleri, cinsiyetleri, yaşları gibi değişkenler çalışmalarını 

etkiler. Bu tür değişkenler bilim adamlarının hangi konuyu nasıl araştırdıklarını, gözlemlerini nasıl 

yaptıklarını ve nasıl yorumladıklarını, neyi gözlemlediklerini (veya gözlemlemediklerini) etkileyen bir 

bilinç oluştururlar. Bu yüzden bilimde objektif gözlemlerden bahsedilemez. 

Bilim-Toplum İlişkisi 

Bilim toplum içinde gerçekleşir ve bilim adamları o toplumun bireyleridir. Bu yüzden bilim 

kaçınılmaz olarak o toplumun değer yargılarının bir aynasıdır (AAAS, 1990). Dünyadaki bütün 

toplumlar bilime katkıda bulunmuştur ve bulunmaktadır (NSTA, 2000). 

Bilimde Yaratıcılık ve Hayal Gücü 

Mantığın kullanılması ve delillerin bu çerçevede incelenmesi bilim için gerekli ancak yeterli 

değildir (AAAS, 1990). Bilimsel bilginin üretilmesi kaçınılmaz olarak yaratıcılığı ve hayal gücünü 

gerektirir. Bilim adamlarının yaratıcılığı ve hayal gücü bilimsel bir problemin şekillenmesinden 

araştırmanın tasarımına ve sonuçların yorumlanmasına kadar bütün aşamalar için gereklidir.  

YÖNTEM 

Çalışmaya mühendislik alanlarında ve eğitim bilimleri alanlarında doktora eğitimi gören 

altışar öğrenci olmak üzere toplam on iki kişi katılmıştır. Mühendislik öğrencilerinin dördü malzeme 

mühendisliği ikisi petrol ve doğalgaz mühendisliğinde doktora öğrencisidir. Katılımcılara Bilimin 
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Doğası İfadeleri anketi, Survey Statements of Nature of Science (SSNOS) (Palmquist & Finley, 1997), 

ve Bilim İnanç Anketi, Science Belief Questionnaire (SBQ) (Cobern, 1991), uygulanmıştır. Daha 

sonra katılımcılar ile ayrıca görüşleri ile ilgili açıklama yapmalarına imkân sağlayan görüşmeler 

yapıldı. Görüşmelerde hem cevaplarına açıklık getirmeleri hemde Bilim ve Teknology Hakkında 

Görüşler, Views on Science and Technologhy (VOST) (Aikenhead & Ryan, 1992) anketinden seçilen 

sorulara cevap vermeleri sağlandı. Katılımcıların görüşleri bilimin doğası ile ilgili daha önce belirtilen 

kategoriler göz önüne alınarak nitel ve nicel olarak analiz edildi. SSNOS açık uçlu bir ankettir. Bu 

ankette katılımcıların verilen 10 ifade hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşleri sebepleri ile birlikte 

sorulmuştur. SBQ ise 19 Likert tipi maddeden oluşur. SBQ’ da ise katılımcılar verilen ifadeye katılıp 

katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

BULGULAR 

Analizlerde, katılımcıların görüşmeler sırasında ortaya koydukları düşünceler pekçok bilim 

adamı, bilim felsefecisi ve fen bilimleri eğitimcisi tarafından bilimin çeşitli özelliklerini en iyi şekilde 

tarif ettiği kabul edilmiş ve ilgili alan yazında verilen düşünceler ile karşılaştırıldı. Bu prensipler 

doğrultusunda yapılan analiz Tablo 2’de özetlenmiştir. Bu tablonun sol tarafında bilimin bu çalışmada 

incelenen özellikleri ve bu özellikler hakkında doğru olarak kabul edilmiş görüşleri özetleyen ifadeler 

bulunmaktadır. Tabloda bu ifadelerin hizasında yer alan kutucuklardaki ‘•’ işareti o kutucuğa denk 

gelen katılımcının söz konusu ifade ile uyumlu görüşler beyan ettiği anlamına gelmektedir. Eğer 

kutucuk boş ise, bu o kutucuğa denk gelen katılımcının söz konusu ifade ile çatışan görüşlerde 

bulunduğu anlamına gelmektedir. Katılımcılar tablonun üst sırasına iki gurup halinde yerleştirilmiştir. 

Birinci gurupta çalışmalarını sosyal bilimlerde yapan katılımcılar yer alırken ikinci gurupta 

mühendislik bilimlerinden katılımcılar yer almaktadır.  

Tablonun en sağ sütununda bilimin herhangi bir özelliğini ortaya koyan ifade ile uyumlu 

görüşler beyan eden katılımcıların yüzdesi sunulmuştur. Bu yüzdeler ayrıca herbir gurup için ayrı ayrı 

da sunulmuştur. Tablonun en alt sırasında ise çalışmaya katılan katılımcıların herbirinin kişisel 

performansı görülmektedir. 

Katılımcıların bilime bakışları 

Çalışma, tabloda görüldüğü gibi, katılımcıların bilimin bazı özellikleri hakkında ciddi 

yanılgıları olduğunu ortaya koymuştur. Grup genelinde en sorunlu görüşler ‘Bilimsel Yöntem’, 

‘Bilimsel Bilginin Değişkenliği’, ‘Bilimin Ampirik Özelliği’ ve ‘Bilim-Toplum İlişkisi’  hakkındaki 

görüşler olarak ortaya çıktı. Bilimin bahsedilen bu özelliklerine dair tabloda verilen ifadeler ile 

uyumlu görüşler sunan katılımcıların oranı %30’dan azdı.  
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Tablo 2: Katılımcıların Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri  

  

 
Bilimin Özelliği 

Sosyal Bilimler Mühendislik Bilimleri Genel 
Toplam 

1 2 3 4 5 6 
Sosyal 
Toplam 

7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Müh. 
Toplam 

Bilimin tanımı 

Bilmenin bir yoludur   ●  ● ● 3/6  ● ●    2/6 5/12 

Bilimin ampirik özelliği 

Sadece direk gözleme dayanmaz    ● ● ● 3/6       0/6 3/12 

Bulguların destekleyici rolü vardır   ●   ● 2/6       0/6 2/12 

Bilimsel yöntem 

Tek ve evrensel değildir       0/6   ●    1/6 1/12 

Adım adım takip edilmez    ●  ● 2/6   ●   ● 2/6 4/12 

Bilimsel bilginin değişkenliği 

Bilimsel bilgiler değişebilir      ● 1/6 ● ●    ● 3/6 4/12 

Değişim sosyal yapı ile ilişkilidir      ● 1/6       0/6 1/12 

Bilimsel teori ve kanunların yapısı 

Teoriler iyi desteklenmiş açıklamalardır   ●  ● ● 3/6 ● ●   ●  3/6 6/12 

Teoriler değişebilir ● ● ● ● ● ● 6/6 ● ● ● ● ● ● 6/6 12/12 

Yeni bulgular ile ● ● ● ● ● ● 6/6 ● ● ● ● ● ● 6/6 12/12 

Mevcut bulguların yeniden yorumu ile   ●  ● ● 3/6       0/6 3/12 

Kanunlar değişebilir      ● 1/6  ●   ●  0/6 3/12 

Hiyerarşik bir ilişki yoktur   ●   ● 2/6  ●   ●  2/6 4/12 

Bilimde tahmin ve teorik kabuller 

Bazı teoriler bilimsel tahminlerin eseridir    ● ● ● 3/6 ● ● ● ● ● ● 6/6 9/12 

Bilimde sübjektiflik 

Gözlemler teorinin etkisi altındadır    ● ● ● 3/6 ●  ●  ● ● 4/6 7/12 

İnanç ve değerlerden etkilenir     ● ● 2/6   ●    1/6 3/12 

Bulguların yorumunda farklılıklar olabilir    ● ● ● 3/6 ●    ● ● 3/6 6/12 

Bilim toplum ilişkisi 

Bilim kültürün bir ürünüdür      ● 1/6       0/6 1/12 

Toplum bilimi etkiler  ●  ● ● ● 4/6       0/6 4/12 

Bilimsel toplumun rolü      ● 1/6 ● ●    ● 3/6 4/12 

Bilimde hayal gücü ve yaratıcılık 

Hayal gücü ve yaratıcılık kullanılır ● ● ● ● ● ● 6/6 ● ● ● ● ● ● 6/6 12/12 

Araştırmanın her evresinde       0/6       0/6 0/12 

Toplam 

3/
22

 

4/
22

 

8/
22

 

9/
22

 

12
/2

2 

20
/2

2 56/132 

9/
22

 

10
/2

2 

9/
22

 

4/
22

 

9/
22

 

9/
22

 50/132 
106/ 
264 
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Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi katılımcıların hemen hepsi (11/12) bilimde tek ve evrensel bir 

yöntem olduğunu belirtirken sadece bir katılımcı bunu reddetti. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu (8/12) 

bu yöntemin bilim adamları tarafından adım adım takip edildiği görüşündeydi. Bu bulgular alan 

yazında öğrenci ve öğretmenlerle yapılan çalışmalarda alınan sonuçlarla bir paralellik göstermektedir 

(Akerson, Abd-El-Khalick ve Lederman, 2000).  

‘Bilimde belli bir yöntem ve kurallar vardır… Bunları takip ederek gerçeklere ve sonuca 

ulaşabilirsin’ (1’nolu katılımcı) 

Benzer şekilde katılımcıların çoğunluğu bilimsel bilginin değişkenliği konusunda da yetersiz 

görüşler ortaya koydu. Sadece 4 katılımcı türü ne olursa olsun bilimin ürettiği açıklamaların değişime 

açık olduğunu belirtirken tabloda görüleceği gibi sadece 1 katılımcı sosyal yapının bu değişimde payı 

olduğunu belirtti. Görüşmelerden elde edilen bilgilerin detaylı analizi katılımcıların bilimin ürettiği 

bazı açıklamaların değişmezliğine inanmalarının altında bu katılımcıların bilimsel kanunlar ve 

kanunlarla teorilerin ilişkisi konularındaki kavram yanılgılarının yattığını göstermiştir. Literatürdeki 

pek çok çalışma öğrencilerin (Aikenhead & Ryan, 1992) ve öğretmenlerin (Akerson ve ark, 2000) 

bilimsel teori ve kanunlar hakkında kavram yanılgıları bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışmada da 

katılımcıların önemli bir bölümü (3/12) bilimsel kanunların değiştirilemeyeceğini savunurken 8 

katılımcı bilimsel teoriler ile kanunlar arasında hiyerarşik bir ilişki olduğunu, yani teorilerin 

ispatlanmaları durumunda kanun haline dönüşeceğini belirtti.  

Bilim-toplum ilişkisi hakkında da eksik ve hatalı görüşlerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların sadece bir tanesi bilimi kültürün bir ürünü olarak tanımlarken çoğu toplumun bilimi ve 

bilimsel çalışmaları etkilediği fikrine katılmamıştır. Bilimsel toplumun yapısı ve işlevi konusundaki 

görüşlerinde de yetersizlikler saptandı. Katılımcıların çoğu (8/12) bilimsel toplumu, bilim adamlarının 

iddialarını kanıtlamaya çalıştıkları bir grup olarak görürken sadece üç katılımcı (%20) bilimsel 

toplumu disiplin içindeki kuralları, neyin kabul edilebilir olduğunu, bilimsel etik kurallarını ve 

değerleri belirleyen sosyal bir yapı olarak tanımladı. Ayrıca katılımcıların hepsi bilimde yaratıcılığın 

ve hayal gücünün yerini vurgularken bütün katılımcılar yaratıcılığın ve hayal gücünün sadece belirli 

aşamalarda kullanıldığını savundular.  

Bilimin ampirik yapısı ve neyin ‘bilim’ sayılabileceği konusu diğer bir problem olarak ortaya 

çıktı. Katılımcılar, genel olarak, bilimin direk gözleme bağlı kaldığını iddia ettiler ve buna uymayan 

disiplinler konusunda şüphelerini ortaya koydular. 

‘Bana göre herhangi bir olgunun bilimsel olabilmesi için ölçülebilir, gözlenebilir 

ve test edilebilir olması gerekir …’ (7’nolu katılımcı) 
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‘Bilim kanıta dayanır. Bilimsel olaylar arasındaki benzerliklere ve farklılıklara 

bakar. Bazı hipotezler ortaya koyar ve bunları test ederek teorilere ulaşmaya çalışır 

(duraklama)..ortak ve tek bir açıklamaya ulaşmaya çalışır’ (3’nolu katılımcı) 

‘Kişinin bilim insanı olabilmesi için öncelikle çok iyi bir gözlemci olması gerekir 

…’ (8’nolu katılımcı) 

‘Ben bazı disiplinlerin araştırma yöntemlerini onaylamıyorum. Antropologlar 

örneğin… Bence sadece bilim yapmış olmak için bilim yapıyorlar. Çünkü bir 

antropolog bir kemik parçası bulduğunda ve bu kemiğin 5 milyon yıl önce yaşayan 

bir canlıya ait olduğunu iddia ettiğinde bu bana inandırıcı gelmiyor …’ (1’nolu 

katılımcı) 

Bütün bunlara karşın katılımcılar bilimin bazı özellikleri hakkında oldukça bilgili görüşler 

sundu. Bütün katılımcılar bilimsel teorilerin değişime açık olduğu konusunda hemfikirdiler. 

Katılımcılar bu değişimde en büyük rolün gelişen teknoloji ve yeni bulgular olduğunu ifade ettiler. 

‘Bazen bir teori doğal bir olguyu açıklamakta etkili olmayabilir. Atom teorileri 

gibi… Bu teorilerin her biri sadece atomun bir boyutunu açıklar. Atomu tam olarak 

açıklayan bir teori yoktur. Gelişmeye, revizyona ve değişime açıktır. Ancak bir 

teoriyi değiştirmek için ortada gerçekten iyi sebepler ve daha iyi bir açıklama 

olmalıdır’ (5’nolu katılımcı) 

‘… Değişen teknolojiden dolayı teoriler değişebilir. Örneğin 19562ya kadar kimse 

DNA’nın yapısını bilmiyordu ve herkes farklı şeyler iddia ediyordu ancak bugün 

çift sarmal yapısı kanıtlanmış durumda. Bu artık bir teori değil bir gerçektir’ 

(9’nolu katılımcı) 

Katılımcıların çoğu (9/12), bilimin ampirik özelliği hakkındaki düşünceleri ile çelişkili olarak, 

bilimde tahmin ve teorik kabullerin çok önemli olduğunu, bugün sahip olduğumuz önemli bilimsel 

bilgilerin bu tahmin ve kabullerin eseri olduğunu söylediler.  

‘Çıkarımlar bilimde çok önemlidir… Örneğin, bilim insanları bir fosil, ayak izi 

veya kemik bulabilirler. Daha sonra önceki çalışmalarından yola çıkarak bazı 

tahminlerde bulunurlar ve buldukları örneğin hangi canlıya ait olduğu hakkında 

iddialar öne sürerler …’ (12’nolu katılımcı) 

Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi katılımcıların hepsi bilimde yaratıcılığın ve hayal 

gücünün yerini vurguladılar. 
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Sosyal bilimler ve mühendislik bilimlerinin karşılaştırılması 

Bu çalışmanın amaçlarından birisi de sosyal bilimler ile mühendislik bilimlerinde 

çalışmalarını sürdüren katılımcıları bilime bakışları açısından karşılaştırmaktı. Tablo 2 ‘de bu 

karşılaştırmanın sonuçları da özetlenmiştir. Bu karşılaştırma ki gurubun bilimin bazı özelliklerine 

benzer yaklaşımlar sergilediğini ancak bilimin bazı özellikleri konusunda iki gurup arasında önemli 

farklar olduğunu göstermiştir. Tablo 2 incelendiğinde iki gurubunda bilimin tanımı, bilimsel yöntem, 

bilimsel teori ve kanunların yapısı, bilimde sübjektiflik ve bilimde hayal gücü ve yaratıcılık 

konularında benzer fikirler öne sürdükleri görülebilir. Ancak, bilimin diğer özellikleri hakkında 

guruplar arasında belirgin yaklaşım farklılıkları ortaya çıkmıştır. Örneğin mühendislik bilimlerine ait 

katılımcılar bilimde direk gözlemin önemini ve direk deliller olmadan bilimsel bilginin doğruluğunun 

tartışılır konumda kalacağını vurgularken sosyal bilimlere ait katılımcıların yarısı bilimde dolaylı delil 

ve gözlemlerin yerini savunarak daha bilinçli bir yaklaşım ortaya koymuşlardır.  

Sosyal bilimler gurubunda olan katılımcıların bilim toplum ilişkisine de diğer guruptan daha 

bilinçli yaklaştıkları ortaya çıkmıştır. Mühendislik gurubu bilimin kültürün bir ürünü olduğunu ve 

içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevrenin bilimin işleyişini ve çalışmalarını etkileyebileceği fikrine 

katılmadılar. Sosyal bilimler gurubuna ait katılımcıların çoğu ise bilimin sosyal bağlamdan bağımsız 

olamayacağını savundular. Buna karşın mühendislik bilimlerine ait katılımcıların tümü bilimde tahmin 

ve teorik kabullerin çok büyük bir önemi olduğunu vurgulayarak sosyal bilimcilerden ayrıldılar. 

Ancak mühendislik bilimlerinde yer alan bu katılımcıların bu vurgularının onların düşüncelerinin 

gerçek bir yansıması değilde klişe bir düşünce olduğu konusunda ciddi kaygılar oluşmuştur. Zira bu 

katılımcılar bilimin ampirik özelliği hakkında konuşurken bilimde direk gözlemlerin hayati rolünü 

vurgulamış ve dolaylı yollardan elde edilen yani bilimadamlarının tahmin ve yorumlarına dayanan 

bilgilerin geçerliliğini sorgulamışlardı.  

TARTIŞMA 

Bu çalışmaya rehberlik eden arguman bilim okur-yazarı bireylerin demokratik bir toplumunun 

oluşması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasında temel rolleri olduğudur. Bu bireylerin 

yetiştirilmesinde Fen Bilimleri Eğitiminin önemi defalarca vurgulanmıştır. Ancak bu çalışmanın 

bulguları ülkemizdeki Fen Bilimleri Eğitiminin Bilim okur-yazarı bireyleri yetiştirmede yetersiz 

kaldığı konusunda endişe verici ipuçları vermiştir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin mühendislik veya 

sosyal bilimler alanlarında hem ülkemizde hemde yurtdışındaki çalışmalarında başarılı oldukları bir 

gerçektir. Buna rağmen her an bilim ile içiçe olan ve bilim yapan bu insanların bilimin doğası 

hakkında çağdaş fikirleri taşımadıkları görülmektedir. Bu seçkin ve yüksek eğitimli grubun 

verilerinden yola çıkarak toplumdaki diğer bireylerin bilim okur-yazarlık düzeyi hakkında olumlu bir 

tahminde bulunmamız mümkün değildir. Bu durum eğitimin çeşitli kademelerindeki fen bilimleri 
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müfredatında bu konuklara yeterli özenin gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır. Müfredatın ağır bir 

içeriğe sahip olması bu konulara ders saati ayırmayı kısıtlarken bilgiye dayalı ezberci bir öğretim 

yaklaşımıda bilimin doğasının sınıf ortamında tartışılarak özümsenmesini engellemektedir. 

Bilim okuryazarlığını arttırmanın en temel yol, birçok araştırmacının da belirttiği gibi, bilimin 

doğası ile ilgili konuların öğrencilere eğitimlerinin en erken safhalarından itibaren seviyelerine uygun 

olarak tanıştırılmasıdır (Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar, & Duschl, 2003). Özellikle 

yükseköğrenimde bilim felsefesi derslerinin okutulmasının gerekli olduğunu ve bunun öğrencilere 

perspektif kazandıracağını düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı öğrenme kuramı öğrencilerin aktif olduğu öğrenme çevrelerinin 
varlığının gerekliliğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde katılımının sağlandığı bu çevrelerin 
oluşturulmasında öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğretmenler yapılandırmacı öğrenme kuramının 
sınıf içi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve uygulamalarını yapabiliyor olmalıdır. Bu araştırmada 
öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme çevreleri hakkındaki farkındalıkları ve yapılandırmacı öğrenme 
çevreleri oluşturma becerileri araştırılmıştır. Araştırma grubu olarak iki farklı eğitim fakültesindeki fen bilgisi 
öğretmenliği bölümündeki 3. ve 4. sınıftaki 150 öğretmen adayı belirlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıftaki 
öğretmen adaylarının seçilme nedeni alan eğitimi derslerini almaları ve öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi 
olmalarıdır. Çalışmada öğretmen adaylarının öğrenme çevreleri ile ilgili farkındalıklarını belirlemek için açık 
uçlu sorularda oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve 
frekans hesabı yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda birçok öğretmen adayının yapılandırmacı öğrenme çevreleri 
oluşturmada yeterli becerilere sahip olmadığı belirlenmiştir. Alan eğitimi derslerinde öğretmen adaylarının 
yapılandırmacı öğrenme çevreleri oluşturma becerilerini arttırmaya yönelik öğretim uygulamaları yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, öğrenme çevresi, fen bilgisi öğretmen adayı 

ABSTRACT 

Student-centered constructivist learning theory emphasizes the necessity of the presence of learning 
environment that students are actively. Great tasks receive for teachers in the creation of this environment by 
providing participation of students in the learning process. Teachers should have knowledge about the 
application of constructivist learning theory in the classroom and be able to practice. In this study, awareness of 
preservice science teachers about the constructivist learning environment and skills to create learning 
environments have been investigated. As a research group in two different education faculty 150 3. and 4. class 
science education department students have been identified. The reason for choosing the third and fourth class 
are to take the training courses about the science education and have knowledge about learning theories. In the 
study to determine the awareness of teachers about the learning environment used a questionnaire consisting of 
open-ended questions. Descriptive analysis of the data used in the analysis and frequency calculations were 
made. As a result, many preservice teachers has shown that there have not sufficient skills to create constructivist  
learning environments. Practices can be done to improve preservice teachers ability to create constructivist 
learning environments in field training course. 

Keywords: Constructivism, learning environment, preservice science teachers 
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GİRİŞ 

Son yıllarda fen eğitimi alanında yapılan çok sayıda çalışmada öğrenciyi merkeze alan 

yapılandırmacı öğrenme kuramı ve uygulamaları araştırılmaktadır (Duit, 2009). Yapılandırmacı 

öğrenme kuramı; Wittrock tarafından geliştirilen ve Ausubel’in ‘öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör 

öğrencinin bilgi birikimidir’ şeklinde ifade edilen düşüncesine dayanmakla birlikte temelde 

öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, öğrenmeyi ve kendine özgü bilgi 

oluşturmayı açıklayan bir öğrenme kuramı olarak kabul edilmektedir (Hand ve Treagust, 1991; Turgut 

ve ark., 1997; Appleton, 1997; akt. Özmen, 2004). Yapılandırmacı öğrenme kuramında bilgi öğretmen 

tarafından öğrenciye aktarılmamakta, öğrenci kendi bilgisini kendi yapılandırmaktadır (Duit ve 

Treagust, 1998; Tobin ve Tippins, 1993). Ülkemizde 2004 yılından sonra fen dersi öğretim 

programlarının içeriğinden, fen ders kitaplarına, sınıf öğrenme ortamlarından, okul dışı öğrenme 

ortamlarına kadar bütün öğrenme elemanları yapılandırmacı öğrenme kuramının gereklerine uygun 

olarak düzenlenmiştir. Bu öğrenme elemanları ile ilişkili olan öğrencilerin kendi bilgilerini 

yapılandırabilecekleri öğrenme çevrelerinin düzenlenmesi gerekliği oluşmuştur. Yapılandırmacı 

öğrenme çevresinde öğrenciler kavramları öğrenirken fiziksel çevre ile etkileşir ve kavramlar ile ilgili 

kendi yorumlarını yaparlar (Fensham ve Gunstone, 1994). Alanyazında öğrenme çevrelerini araştıran 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Goh ve Khine, 2002). Bu çalışmalar arasında öğrenme çevreleri ile 

ilgili ölçek geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu ölçekler öğrencilerin sınıflarındaki öğrenme 

çevreleri algılarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini araştırmaktadır (Fraser ve 

Fisher, 1982; McRobbie ve Fraser, 1993; Talton ve Simpson, 1987). Bu ölçeklerden biri Tenenbaum, 

Naidu, Jegede ve Austin (2001)'in farklı ülkelerden belirledikleri uzman kişiler ile yapılandırmacı 

öğrenme kuramı üzerine yaptıkları tartışmaların ardından geliştirdikleri 30 maddeden oluşan 

yapılandırmacı öğrenme çevreleri ölçeğidir. Bu ölçek yedi faktörden oluşmaktadır. Taylor, Fraser ve 

Fisher (1997) tarafından geliştirilen yapılandırmacı öğrenme çevreleri ölçeği, öğrencilerin 

yapılandırmacı öğrenme ortamları hakkındaki fikirlerini ortaya çıkararak öğretim uygulamalarının 

düzenlemesine yardımcı olması amacını taşımaktadır. Yapılandırmacı öğrenme çevreleri ölçeği farklı 

öğretim düzeyindeki ve farklı ülkelerdeki birçok çalışma grubuna uygulanmıştır. Aldridge, Fraser, 

Taylor ve Chih (2000) Avustralya ve Tayvan’da lise öğrencilerine uyguladıkları yapılandırmacı 

öğrenme çevreleri ölçeğinden elde ettikleri sonuçların kültürler arası karşılaştırmasını yapmıştır. Elde 

edilen test sonuçlarından iki ülkedeki öğrencilerin aldıkları puanlar arasında anlamlı fark olduğu 

görülmüştür. Johnson ve McClure (2004) 290 ortaokul ve lise öğretmeni ve öğretmen adayları ile 

yaptıkları ölçek çalışmasında 30 maddelik yapılandırmacı öğrenme çevreleri ölçeğini revize ederek 20 

maddelik bir ölçek oluşturmuşlardır. Kim, Fisher ve Fraser (1999) Kore’de lise öğrencilerine 

yapılandırmacı öğrenme çevreleri anketini uygulamış ve öğrencilerin kontrolü öğretmenleri ile 

paylaştıkları ve öğrenmeyi tartıştıkları öğrenme ortamlarına yönelik algılarının daha olumlu olduğunu 

belirlemiştir. Nix, Fraser ve Ledbetter (2005) fen öğrenme çevreleri programına katılan fen 
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öğretmenlerinden öğretim alan öğrenciler ile diğer fen öğretmenlerinden öğretim alan öğrencilerin 

yapılandırmacı öğrenme çevreleri anketinden aldıkları sonuçların birbiri ile benzerlik göstermediğini 

bulmuştur. Alanyazında yapılandırmacı öğrenme çevreleri ölçeklerinin Türkçe'ye uyarlanması ve 

uygulanması ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmalardan birinde Arkün ve Aşkar (2010) 

yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeye yönelik 30 maddelik 7'li likert tipinde bir ölçek 

geliştirmiştir. Üniversite öğrencileri ile yaptıkları güvenirlik çalışmaları sonucunda cronbach-alpha 

güvenirlik katsayısı .96 olan 28 maddeden oluşan bir ölçek oluşturmuşlardır. Baş (2013) ortaokul 

öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile ilgili görüşlerini araştırmak için 25 öğrenci ile 

yarı-yapılandırmış görüşme yapmıştır. Öğrenci cevaplarından yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile 

ilgili dersin amaçlarına karar verme, öğretme-öğrenme süreci, sosyal etkileşim ve ölçme-

değerlendirme süreci olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Çavuş ve Yılmaz (2014) yaptıkları 

çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji derslerindeki yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile 

ilgili görüşlerini belirlemek için yapılandırmacı öğrenme çevreleri anketini ve öğrenme çevresini az 

yapılandırmacı ve çok yapılandırmacı bulan öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak için açık uçlu 

soru formu kullanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin fen dersindeki öğrenme çevreleri ile 

ilgili görüşlerinin cinsiyet ve ikamet edilen bölgeye göre farklılık göstermediği fakat sınıf, derse 

yönelik ilgi ve akademik başarı düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Eroğlu, Öner Armağan 

ve Bektaş (2015) yaptıkları çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen dersinde sınıf ortamının 

yapılandırmacı sınıf özelliklerini ne kadar taşıdığı ile ilgili görüşlerini araştırmıştır. Bu amaçla Bonk, 

Oyer ve Medury (1995) tarafından geliştirilen ve Dündar (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ölçeği 

kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçlarında birçok öğrencinin fen sınıflarının özelliklerini 

yapılandırmacı olarak algıladıkları belirlenmiştir. Fer ve Cırık (2006) yaptıkları çalışmada Tenenbaum 

vd. (2001) tarafından geliştirilen yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğini Türkçe'ye çevirmiş ve 

geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Bu ölçek beşinci sınıf öğrencilerine ve sınıf 

öğretmenlerine uygulanmıştır. Ölçeğin öğretmen formu otuz maddeden oluşan beş faktörlü ve 

cronbach-alpha güvenirlik katsayısı .95 olan, öğrenci formu otuz maddeden oluşan yedi faktörlü 

cronbach-alpha güvenirlik katsayısı .91 olan iki ölçek formu geliştirilmiştir. Küçüközer, Kırtak Ad, 

Ayverdi ve Eğdir (2012) Taylor, Fraser ve Fisher (1997)'nin geliştirdiği yapılandırmacı öğrenme 

çevreleri ölçeğini Türkçe'ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Ortaokul 

öğrencileri ile yapılan çalışmada ölçeğin cronbach-alpha güvenirlik katsayısı .874 olarak hesaplanmış 

ve uyarlanan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirtilmiştir. Yıldırım (2014) çalışmasında ortaokul 

ve lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme çevrelerindeki yönetim becerilerini ölçen bir ölçek 

geliştirmiştir. Geliştirilen bu ölçek 33 maddeden oluşmakta ve güvenirlik katsayısı .95 olarak 

hesaplanmıştır.  

Yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile ilgili yapılan çalışmalar yurtdışında bu konuda ölçek 

geliştirme ve ülkemizde ölçek geliştirme ya da geliştirilen ölçeklerin Türkçe'ye uyarlanması şeklinde 
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olmuştur. Bu çalışmalarda genellikle ortaokul öğrencilerinin ve öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme 

çevreleri ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik ölçekler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 

yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile ilgili fikirlerini ortaya çıkarmaya yönelik pek fazla çalışma 

yapılmamıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda çalışma grubunun fikirlerini belirtebileceği veri toplama 

araçlarından ziyade kapalı uçlu ölçekler kullanılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak bu araştırmanın 

amacı aşağıda yer almaktadır.  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme çevreleri 

hakkındaki farkındalıklarının ve nasıl bir yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturacaklarının 

araştırılmasıdır.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada betimsel araştırma türlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi 

mevcut durumu olduğu gibi yansıtmayı amaçlamaktadır (Karasar, 1994).  

Çalışma Grubu 

Araştırma grubunu iki farklı Eğitim Fakültesindeki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 

öğrenim gören 3. ve 4. sınıftaki 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıftaki 

öğretmen adaylarının seçilme nedeni bu sınıf düzeylerine gelene kadar YÖK tarafından belirlenen Fen 

Bilgisi öğretmenliği lisans programı ders içerikleri kapsamında alan eğitimi derslerini almaları ve bu 

ders içeriklerinde öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Çalışma grubundaki öğretmen 

adayları yapılandırmacı öğrenme kuramı ile ilgili bilgi sahibi oldukları için verdikleri cevaplar onların 

naif fikirleri değildir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Tenenbaum vd. (2001) tarafından geliştirilen ve Fer ve Cırık (2006) 

tarafından Türkçe'ye çevrilen "Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği" nden yararlanılarak yedi 

sorudan oluşan açık uçlu bir anket oluşturulmuştur. Bu ankette yer alan sorular şu şekildedir: 

Soru 1: Fen derslerinde öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerini karşılıklı olarak 

tartışmalarını sağlamak amacıyla nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz? 

Soru 2: Fen derslerinde öğrencilerin konu ile ilgili kavramsal çelişkiler ile karşılaşması için 

nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz? 
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Soru 3: Fen derslerinde öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerini sınıftaki diğer öğrenciler 

ve öğretmeni ile paylaşması için nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz? 

Soru 4: Fen derslerinde öğrencileri konu ile ilgili çözüme ulaştırmayı amaçlayan materyal ve 

kaynakları nasıl düzenlersiniz? 

Soru 5: Fen derslerinde öğrencilerin kavramları keşfetmelerini motive etmek amacıyla nasıl 

bir öğrenme ortamı düzenlersiniz? 

Soru 6: Fen derslerinde öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nasıl bir 

öğrenme ortamı düzenlersiniz? 

Soru 7: Fen derslerinde konu ile ilgili öğrencilerin anlam oluşturması ve gerçek yaşam 

bağlantıları kurması amacıyla nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz? 

Uzman görüşü alınması için yapılandırmacı öğrenme ortamı anketi üç fen eğitimcisi 

tarafından incelenmiş ve anket son şeklini almıştır.  

Veri Analizi 

Yapılandırmacı öğrenme ortamı anketinde yer alan sorulara öğretmen adaylarının verdiği 

cevaplardan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analizde, elde 

edilen veriler daha önceden belirlenen kavramsal çerçeve veya temalara göre özetlenir ve yorumlanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Her soru için öğretmen adaylarının verdiği cevapların kategorilerde yer 

alma frekansları hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde bu çalışmada kullanılan yapılandırmacı öğrenme ortamı anketinde yer alan 

soruların analizinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 1: Birinci sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Sınıf tartışmaları yaptırarak 35 
Grup tartışmaları yaptırarak 34 
Beyin fırtınası, münazara, panel, açık oturum, fikir taraması vb.  33 
Soru cevap yöntemi kullanarak 20 
Demokratik bir sınıf ortamı oluşturarak 12 
Öğretim yöntemine uygun bir ortam düzenleyerek 6 
Araştırma-sorgulamaya dayalı yaklaşım kullanarak 5 
Deneyler aracılığı ile 5 
Kodlanamayan - 
Cevap yok - 
Toplam 150 
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Öğretmen adayları öğrencilerin konu ile ilgili düşüncelerini tartışmalarını sağlamak için en 

fazla sınıf tartışmaları yaptıracaklarını belirtmiştir. Bu cevaba yakın bir oranda da grup tartışmalarının 

düşüncelerini açıklamada etkili olacağı cevabını vermişlerdir. Öğretmen adayları öğrencilerin konu ile 

ilgili düşüncelerini karşılıklı olarak tartışmaları için sınıf ortamında beyin fırtınası, münazara, panel, 

açık oturum, fikir taraması gibi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Bu 

üç cevap kategorisi için cevaplar ile karşılaşılma oranı birbirine çok yakındır. Öğretmen adayları 

bireysel olarak ya da grup şeklinde sınıf tartışmaları, fikir çatışmaları yaptırarak öğrencilerin fikirlerini 

açıklayabileceğini düşünmektedir. Daha sonra sık karşılaşılan bir cevap kategorisi olarak öğretmen 

adayları öğrencilere sorular sorması öğrencilerinde bu sorulara cevaplar vermesi ile konu ile ilgili 

fikrilerini tartışabileceklerini belirtmiştir. Öretmen adayları öğretim yöntemine uygun bir ortam 

düzenlemeyerek, araştırma-sorgulamaya dayalı yaklaşım kullanarak ve deneyler aracılığı ile dersi 

yürüterek öğrencilerin karşılıklı olarak fikirlerini tartışabileceğini belirtmiştir. Bu cevap 

kategorilerinde yer alan cevaplar ile karşılaşılma sıklığı azdır ve öğretmen adaylarının az bir kısmı bu 

uygulamalar ile öğrencilerin fikirlerini tartışabileceğini düşünmektedir. Bu soru için kodlanmayan ve 

cevap yok kategorilerinde yer alan cevaplar ile karşılaşılmamıştır.  

Tablo 2: İkinci sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Kavram haritası kullanarak 40 
Kavramların açıklamasını yaparak 34 
Deneyler aracılığı ile 23 
Tartışma ortamları oluşturarak 19 
Soru cevap yöntemi kullanarak 14 
Kavram ile ilgili zıt durumlar ile karşılaşmalarını sağlayarak 12 
Kelime oyunları kullanarak 3 
Kodlanamayan 4 
Cevap yok 1 
Toplam 150 
 

Öğrencilerde kavramsal değişimin gerçekleşmesi için başlangıçta mevcut kavram ile ilgili 

kavramsal çelişkiler yaşaması gerekmektedir (Hewson & Hewson, 1984). Fen derslerinde öğrencilerin 

konu ile ilgili kavramsal çelişkiler ile karşılaşması için nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz 

sorusunda öğretmen adayları en sık kavram haritaları kullanarak cevabını vermiştir. Bu cevap 

kategorisinde yer alan cevaplarda kavram haritası kullanmanın öğrencilerin kavramlar arası ilişkileri 

görmesinde etkili olduğu yer almaktadır. İkinci olarak sık karşılaşılan bir cevap kategorisinde 

öğretmen adayları kavramların açıklamasını yaparak öğrencilerde kavramsal çelişkiler 

sağlanabilineceğinden bahsetmişlerdir. Deney yapmanın öğrencilerin mevcut kavramları ile ilgili 

kavramsal çelişki yaşamasında etkili olacağı cevabı ile yirmi üç öğretmen adayında karşılaşılmıştır. 

Yapılan deneyin sonucunun öğrencilerin bilimsel olmayan mevcut kavramları ile çelişerek mevcut 

kavramın değişebileceğini belirtmişlerdir. On dokuz öğretmen adayı tartışma ortamı yaratmanın 
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kavramsal çelişki yaşanması için gerekli olduğunu belirtmiştir. On dört öğretmen adayı kavram ile 

ilgili farklı sorular sorarak öğrencilerde kavramsal çelişki yaşanabileceğini belirtmiştir. On iki 

öğretmen adayı öğrencilerin kavram ile ilgili zıt durumlar ile karşılaşması sonucu kavramsal çelişki ile 

karşılaşacağını belirtmiştir. Kelime oyunları kullanmanın kavramsal çelişki ile karşılaşmada etkili 

olduğunu belirten az sayıda cevap ile karşılaşılmıştır. Dört öğretmen adayının verdiği cevap 

kodlanamayan cevap kategorisinde yer alırken, bir öğretmen adayı cevap vermemiştir.  

Tablo 3: Üçüncü sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Soru cevap yöntemi ile  30 
Tartışma ortamları oluşturarak  27 
Bireysel öğrenme ortamlarını güçlendirerek 26 
Grup çalışmaları aracılığı ile  16 
Özgüvenlerinin gelişimini destekleyerek 16 
Sınıf içi saygı ortamı oluşturarak 14 
Rastgele seçilen öğrencilerin fikirlerini alarak 10 
Günlük hayattan örnekler vererek 4 
Deneyler aracılığı ile 2 
Kodlanamayan 4 
Cevap yok  1 
Toplam 150 
 

Fen derslerinde öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerini sınıftaki diğer öğrenciler ve 

öğretmeni ile paylaşması için nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz sorusunda en sık soru cevap 

yöntemi kullanarak cevabı ile karşılaşılmıştır. Öğretmen adayları soru sormanın ve öğrencilerin cevap 

vermesinin öğrencilerin fikirlerini sınıf arkadaşları ve öğretmeni ile paylaşmasında en etkili yol 

olduğunu belirtmiştir. Yirmi yedi öğretmen adayı tartışma ortamı oluşturmanın öğrencilerin fikirlerini 

paylaşmada etkili olduğunu belirtmiştir. Bir diğer sık karşılaşılan cevap kategorisi bireysel öğrenme 

ortamlarının güçlendirilmesi cevabıdır. Bu kategoride yer alan cevaplar veren öğretmen adayları 

bireysel ortam ne kadar güçlü ise öğrenci kendini o kadar rahat hissedecek ve fikirlerini daha açık bir 

şekilde paylaşacaktır açıklamasını yapmıştır. Grup çalışmaları aracılığı ile ve özgüvenlerinin 

gelişimini destekleyerek öğrencilerin konu ile ilgili düşüncelerini sınıftaki diğer öğrenciler ve 

öğretmenleri ile paylaşacağı cevapları ile aynı oranda karşılaşılmıştır. On dört öğretmen adayı sınıf içi 

saygı ortamı oluşturmanın öğrencilerin fikirlerini rahatça belirtmesinde etkili olduğunu söylemiştir. 

Günlük hayattan örnekler vererek derslerin işlenmesi ve deneyler aracılığı ile öğrencilerin fikirlerini 

paylaşacağı cevabı ile az sayıda karşılaşılmıştır. Dört öğretmen adayının verdiği cevap kodlanamayan 

cevap kategorisinde yer alırken, bir öğretmen bu soruda cevap vermemiştir.  
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Tablo 4: Dördüncü sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak 39 
Kazanım ile ilişkilendirerek 37 
Uygulamalı materyaller (yaparak yaşayarak) aracılığı ile 19 
Yazılı ve görsel materyaller seçerek 14 
Dikkat çekici öğretim yöntemleri seçerek 14 
Öğrencilerin materyalleri ve kaynakları seçmesini sağlayarak 7 
Günlük hayattan örnekler vererek 5 
Kodlanamayan 12 
Cevap yok 3 
Toplam 150 
 

Fen derslerinde öğrencileri konu ile ilgili çözüme ulaştırmayı amaçlayan materyal ve 

kaynakları nasıl düzenlersiniz sorusunda öğretmen adaylarında en sık öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeylerine uygun olarak düzenlerim cevabı ile karşılaşılmıştır. Bu öğretmen adayları cevaplarında 

materyal ve kaynakların öncelikle öğrencilerin hazır bulunuşluklarına uygun olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. İkinci olarak en sık karşılaşılan cevap kategorisi kazanım ile ilişkilendirerek cevap 

kategorisi olmuştur. Kazanıma uygun olarak hazırlanan materyallerin çözüme ulaştırmada etkili 

olduğu görüşünü belirtmişlerdir. On dokuz öğretmen adayı uygulamalı materyal kullanmanın sonuca 

ulaşmada etkili olduğu cevabını vermiştir. On dörder öğretmen adayı yazılı ve görsel materyal 

seçmenin ve dikkat çekici öğretim yöntemleri seçmenin etkiliğinden bahsetmişlerdir. Yedi öğretmen 

adayı materyal seçiminin öğrencilere bırakılmasının öğrenme üzerindeki olumlu etkisini belirtmiş ve 

yapılandırmacı öğrenme çevresindeki öğrenci merkezliğe değinmiştir. Günlük hayattan seçilen 

materyallerin önemi beş öğretmen adayı değinmiştir. Bu soruda on iki öğretmen adayının verdiği 

cevaplar kodlanamayan cevap kategorisinde yer almış ve üç öğretmen adayı ise bu soruda görüş 

belirtmemiştir.   

Tablo 5: Beşinci sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Etkinlik/Deney yaparak 27 
Kavram haritası, kavram ağı, zihin haritası kullanarak 20 
Günlük yaşamdan olaylar ile bağdaştırarak 19 
Materyaller aracılığı ile merak uyandırarak 18 
Drama- oyunlar oynayarak 13 
Sorular sorarak 13 
Araştırma ödevleri aracılığı ile 11 
Videolar aracılığı ile 7 
Sınıf içi tartışmalar ile 4 
Grup çalışması yapmalarını sağlayarak 3 
Okul dışı öğrenme ortamında öğretim ile  1 
Kodlanamayan 13 
Cevap yok 1 
Toplam 150 
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Fen derslerinde öğrencilerin kavramları keşfetmelerini motive etmek amacıyla nasıl bir 

öğrenme ortamı düzenlersiniz sorusunda en sık etkinlik/deney yaparak cevabı ile karşılaşılmıştır. 

Yirmi yedi öğretmen adayı fen derslerinde deney yapmanın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını 

belirtmiştir. Yirmi öğretmen adayı derslerde kavram haritası, kavram ağı, zihin haritası kullanmanın 

motivasyon üzerindeki etkisini belirten cevaplar vermiştir. Bu orana yakın bir oranda on dokuz 

öğretmen adayı ders içeriğinin günlük yaşamdan olaylar ile bağdaştırmanın motivasyona olan olumlu 

etkisine değinmiştir. On sekiz öğretmen adayı derslerde materyal kullanmanın motivasyonu arttıracağı 

cevabını vermiştir. On üç öğretmen adayı derslerde drama tekniğinin kullanılmasının motivasyonu 

arttıracağını belirtmiştir. On bir öğretmen adayı ise derslerde araştırma ödevinin verilmesi gerekliğine 

vurgu yapmıştır. Diğer cevap kategorileri olan videolar aracılığı ile, sınıf içi tartışmalar ile, grup 

çalışması yapmalarını sağlayarak ve okul dışı öğrenme ortamlarında öğrenim gerçekleştirerek 

cevapları ile az sayıda öğretmen adayında karşılaşılmıştır. On üç öğretmen adayının verdiği cevaplar 

kodlanamayan cevap kategorisinde yer almış ve bir öğretmen adayı ise bu soruda görüş belirtmemiştir.   

Tablo 6: Altıncı sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Deney yaparak 38 
Görsel materyaller kullanarak 26 
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun 19 
Araştırma sorgulamaya yönelik ödevler vererek 14 
Soru cevap yöntemi kullanarak 10 
Merak uyandırarak/motive ederek 10 
Günlük yaşamdan örnekler vererek 5 
Ön bilgilerini tamamlayarak 5 
Grup çalışması yapmalarını sağlayarak 5 
Kodlanamayan 15 
Cevap yok 3 
Toplam 150 
 

Fen derslerinde öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nasıl bir öğrenme 

ortamı düzenlersiniz sorusunda en sık deney yaparak cevabı ile karşılaşılmış ve otuz sekiz öğretmen 

adayı bu cevabı vermiştir. Yirmi altı öğretmen adayı görsel materyaller kullanmanın öğrencilerin 

öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtmiştir. On dokuz öğretmen adayı öğrencilerin hazır 

bulunuşluk düzeylerine göre bir ortamın düzenlenmesinden bahsetmişlerdir. On dört öğretmen adayı 

araştırma sorgulamaya yönelik ödevler vermenin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada etkili olduğunu 

belirtmiştir. Soru cevap yöntemini kullanarak ve öğrencilerde merak uyandırarak öğrencilerin öğrenme 

ihtiyaçlarının karşılanabileceği cevabı ile onar öğretmen adayında karşılaşılmıştır. Günlük yaşamdan 

örnekler vermenin, öğrencilerin eksik ön bilgilerini tamamlamanın ve grup çalışması yapmalarını 

sağlamanın öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacağı cevabı ile eşit sayıda ve beş öğretmen 

adayında karşılaşılmıştır. On beş öğretmen adayının verdiği cevaplar kodlanamayan cevap 
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kategorisinde yer almış ve bu oran diğer sorulardan yüksek olmuştur. Üç öğretmen adayı bu soruda 

görüş belirtmemiştir.  

Tablo 7: Yedinci sorunun analizinden elde edilen bulgular 

Cevap Kategorileri Frekans 
Günlük yaşamdan örnekler vererek 70 
Deneye dayalı 18 
Görsel materyaller kullanarak 17 
Okul dışı öğrenme ortamında öğretim ile 12 
Video izleyerek 11 
Merak uyandırarak/dikkat çekerek 6 
Araştırma konuları vererek 6 
Kodlanamayan 5 
Cevap yok  5 
Toplam 150 
 

Fen derslerinde konu ile ilgili öğrencilerin anlam oluşturması ve gerçek yaşam bağlantıları 

kurması amacı ile nasıl bir öğrenme ortamı düzenlersiniz sorusunda yetmiş öğretmen adayı günlük 

yaşamdan örneklerin yer aldığı bir ders içeriği hazırlayarak cevabını vermiştir. Bu soruda diğer 

sorulara oranla daha az cevap kategorisi ile karşılaşılmıştır. İkinci en sık karşılaşılan cevap kategorisi 

olan deneye dayalı öğrenme ortamı hazırlarım cevabını on sekiz öğretmen adayı vermiştir. On yedi 

öğretmen adayı görsel materyaller kullanmanın öğrencilerin anlam oluşturmasında etkili olduğunu 

belirtmiştir. Okul dışı öğrenme ortamlarında öğretim gerçekleştirmenin öğrencilerin gerçek yaşam ile 

bağlantı kurmasını etkilediği cevabını on iki öğretmen adayı vermiştir. On bir öğretmen adayı 

öğrencilerin çevrelerinde gördükleri olaylar ile ilişkili video izlemelerinin gerçek yaşam ile bağlantı 

kurmalarını etkileyeceğini belirtmişlerdir. Derse karşı merak uyandırarak ve araştırma konuları 

vererek cevap kategorilerinde altışar öğretmen adayının verdiği cevaplar yer almıştır. Beş öğretmen 

adayının verdiği cevap konu ile ilişkili değil iken, beş öğretmen adayı ise bu soru için görüş 

belirtmemiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme çevreleri farkındalık düzeylerini 

araştırmak için sorulan sorulara verdikleri cevaplarda çok çeşitli görüşler ile karşılaşılmıştır. Öğretmen 

adaylarının her soruda verdiği cevaplar değişiklik göstermektedir. Bu cevaplardan yola çıkarak 

öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme ile ilgili yeteri kadar bilgi düzeyine 

sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer olarak Yeşilyurt (2011) yaptığı çalışmada sınıf öğretmenliği 

bölümü öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme temelli bir öğretim programı oluşturmak için yeteri 

kadar bilgi sahibi olduklarını belirlemiştir. Öğretmen adayları öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade 

edebilmeleri için grup veya sınıf tartışmalarının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Tartışma yönteminin 

öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediğini belirten çok sayıda çalışma mevcuttur (Özkara, 2011; 
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Öğreten & Uluçınar Sağır, 2014). Öğretmen adayları da yapılandırmacı sınıf ortamında tartışma 

yönteminin kullanılmasının öğrencilerin fikirlerini ifade etmesinde ve öğretime aktif katılımında etkili 

olduğu görüşüne sahiptir. Öğretmen adayları yapılandırmacı sınıf ortamının öğrencilerin birbirleri ile 

fikirlerini tartıştıkları ve fikirlerini çekinmeden ifade edebildikleri bir ortam olduğunun farkındadır. 

Yapılandırmacı sınıf ortamında kullanılacak materyallerin seçiminde öğretmen adayları farklı kriterler 

kullanmaktadır. En fazla ise öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olmasına dikkat 

etmektedirler. Materyal seçerken dikkat ettikleri bir diğer husus ise materyalin kazanım ile ilişkili 

olmasıdır.  

Öğretmen adayları fen derslerinde öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada en sık 

deneyleri kullanacaklarını belirtmiştir. Derslerin deney temelli yürütülmesi öğrenci başarılarını arttıran 

faktörlerden biridir (Lujan & DiCarlo, 2006). Fen derslerinde deney yapmanın gerekliği konusunda 

öğretmen adayları da farkındalık oluşturmuştur.  

Öğretmen adayları öğrencilerin gerçek yaşam ile bağlantı kurmaları için okul dışı öğrenme 

ortamının gerekliğini vurgulamıştır. 2013 yılı Fen Bilimleri dersi öğretim programında okul dışı 

öğrenme ortamlarının öğrencilerde kalıcı öğrenmenin sağlamada kullanılacağından bahsedilmektedir 

(MEB; 2013). Bu çalışmanı sonucunda sayıları az da olsa öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme 

ortamlarını kullanmanın günlük yaşamda bağlantı kurmada etkili olduğunu farkında olduğu 

belirlenmiştir.  

Kodlanamayan kategorisinde yer alan cevaplar sorulara göre farklılık göstermekte ve 

dördüncü, beşinci ve altıncı sorularda bu kategori ile daha sık karşılaşılmaktadır.  

ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulmaktadır.  

1. Öğretmen adaylarının oluşturacakları öğrenme çevrelerine ilişkin algılarını ve 

öğrenme çevrelerine ilişkin becerilerini araştırmaya yönelik yapılacak çalışma sayısı 

arttırılabilir.  

2. Öğretmen adaylarına derslerde yapılandırmacı öğrenme çevrelerinin gerekli 

konusunda gerekli bilgi verilmelidir. Öğretmen adaylarının sınıf ortamında 

yapılandırmacı öğrenme kuramını kullanmanın önemi kavramaları sağlanmalı ve 

öğrenci merkezli öğrenme çevrelerini kullanmalarının gerekliğini 

içselleştirebilmelidirler. 

3. Öğretmen adaylarının alan öğretimi derslerinde yapılandırmacı öğrenme çevreleri ile 

ilgili uygulama yapabilecekleri ortamlar sunulmalıdır. Öğretmen adaylarının 
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oluşturdukları yapılandırmacı öğrenme çevreleri değerlendirilmeli ve gerekli dönütler 

ışığında düzeltmeler yapılmalıdır. 

4. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme çevrelerini düzenlerken öğrencileri 

sürece nasıl dahil edecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler. 
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ÖZET 

Bireylerde kazandırılan çevre bilinci, toplumsal çevre bilincinin gelişmesinde temel oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda öğretmen adaylarında oluşan çevre bilincini belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.Bu 
araştırma bir tarama modelidir. Araştırmanın evreni DEÜ Buca Eğitim Fakültesi 2015/2016 öğretim yılı 
öğretmen adaylarıdır. 200 öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı için çevre bilinci anketi oluşturuldu. 3 uzman öğretim elemanının görüşleri alındı 
veölçek madde havuzu oluşturuldu. Bu 55 maddelik ölçek 10 öğretmen adayına uygulandı. Anlaşılma 
güçlüklerine göre bazı maddeler ölçekten çıkarıldı. Sonuçta 41 maddelik bir çevre bilinci anketi başlıklı ölçek 
elde edildi. Bu ölçek 100 öğretmen adayına uygulanarak güvenirlik ve madde analizleri yapıldı. Ölçeğe 
demografik özellikleri ilave edildi. Farklı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren 200 öğretmen adayına 
uygulandı.Anketinin veri analizleri SPSS programı ile yapıldı. Verilerden elde edilen bulgulara bağlı olarak tablo 
ve grafikler oluşturuldu. Öğretmen adaylarının çevre bilinçleri ortaya çıkarıldı.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen adayı, çevre bilinci. 

ABSTRACT 

The gain environmental awareness in individuals and forms the basis for the development of social 
environmental awareness. In this context, the teacher to determine the environmental consciousness that occur in 
the candidate is the objective of this research. 

This study is a survey model. The research universe DEU Buca Faculty of Education 2015/2016 
academic year teacher candidates. The sample of 200 teachers constitute candidate. Environmental awareness 
survey for data collection tool was created. 3 were the views of experts and lecturers scale item pool was created. 
This 55-item scale was applied to 10 teachers. According to the understanding of some items were removed from 
the difficulty scale. The result is a 41-item questionnaire titled scale environmental awareness has been created. 
This scale was applied to 100 teachers nominated reliability and item analysis was performed. Scale 
demographic features were added. Continuing his education in different departments 200 teachers applied to 
candidates. 

Analysis of the survey data was performed with SPSS program. Depending on the findings obtained 
from data tables and graphs created. Teachers unearthed environmental awareness of the candidates. 

Keywords: education, student teachers, environmental consciousness. 
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GİRİŞ 

Gelişen ve kalabalıklaşan dünyanın en büyük sorunu büyüyen toplum ve teknoloji artıklarının 

oluşturduğu çaresizliklerdir. Bu atıkların toplanması, değerlendirilmesi, geri dönüşüm oluşturabilme 

ve yok edilmelerine çözümler araştırılmaktadır. Birçok gelişmiş ülke yok edemediği atıklarını, kendi 

ülkeleri dışında az gelişmiş ülkelerde atık depoları oluşturmaya çalıştıklarını medya aracılığıyla 

duyurmaktadır. Böyle büyük bir sorun karşısında toplumun geleceğine yön verecek öğretmenlerin 

eğitim sürecinde bilinçlenmesi gerekmektedir. 

Bilinç, Baymur (1994)’a göre; herhangi bir anda insanın iç yaşantılarının ve davranışlarının 

farkında olabilme yetisidir. Budak (2003) bilinç kavramını, insanın kendisinin farkında olma becerisi 

olarak açıklamaktadır. Atasoy (2006)’ya göre; çevre bilinci, genel olarak yaş ve eğitim seviyesi 

arttıkça çevresel bilinçlenme ve farkındalık düzeyi artmaktadır. Aynı şekilde bilincin insanlar ve 

toplumlar arasında farklılık gösterdiği açıklanmaktadır. İnsanların yaşam standartlarını sürekli 

yükseltmek için ortaya çıkan bireysel istek ve ihtiyaçları, kaçınılmaz olarak doğanın çıkarları ile 

çatışmakta olduğunu belirtilmektedir.  

Çevre eğitim programlarını incelediğimiz zaman ilköğretim ve lise ders programlarında 

değişik dersler içinde kısmen çevre bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu düzeyde yapılan 

bilimsel çalışmalar sınırlı sayıdadır (Atasay ve Ertürk, 2008; Erdoğan vd.2009; Çetin ve Nişancı, 

2010; Yurttaş ve Sülün, 2010; Özdemir, 2010; Değirmenci, 2012; Çelikbaş vd. 2013).Yüksek öğretim 

programlarında ise çevre eğitimi bazı bölümlerde yer almaktadır. Yüksek öğretim seviyesinde yapılan 

araştırmalar daha çok öğretmen adayları seviyesinde karşımıza çıkmaktadır (Kavas, 2010; Özkan ve 

Soylu,2010; Oğuz vd. 2011; Özbebek vd. 2012; Kete, 2013; Kete ve Horasan, 2014; Demircioğlu vd., 

2015). 

Demircioğlu vd. (2015) araştırmasında; çevre bilinç düzeylerinin yaptığı araştırmada ve alan 

taramasında yetersiz çıkmasının nedeni, okullarda çevre eğitimine yönelik özel bir öğretim 

programının bulunmaması olarak açıklamaktadır.  Aynı şekilde öğretmen adaylarının gelecekte 

öğrencilerine çevre konusunda doğru bir model olması, hizmet öncesi aldığı çevre eğitimi derslerinin 

kalitesi ile orantılı olacağını belirtmektedir. Oğuz vd.(2011) yaptığı araştırma sonuçlarında; 

yükseköğretimde çevre ile ilgili ulusal bir strateji ve politika geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya 

koymaktadır. Yükseköğretim kurumlarının sürdürebilir toplumların yaratılmasında, bireylerin yeterli 

bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmasında sorumluluklarının yüksek olduğunu açıklamaktadır. 

Özbebek vd (2012) yaptığı çevresel farkındalık araştırmasında; insanların alışkanlıklarını, 

davranışlarını ve satın alma kararlarını değiştirmek için öncelikle üniversite gençliğinin 

farkındalıklarının arttırmasının temel hedef haline getirilmesini belirtmektedir. Gelecekte çevre dostu 
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ürünlerin kullanılmasının artması, çevre bilgisi ve farkındalığı yüksek bireylerle 

gerçekleştirilebileceğini açıklamaktadır. 

Gülay ve Ekici, (2010) yaptığı araştırmasında; çevre sorunları doğrultusunda öncelik taşıyan 

konuların vurgulandığı ulusal bir çevre eğitimi programı oluşturulmasından bahsetmektedir. Bu 

programın oluşturulmasında MEB, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler birliktelik 

oluşturmasının gerektiğini açıklamaktadır.   

Öğretim kurumlarındaki çevre dersleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturmaya 

çalıştıkları etkinliklerle çevre bilinci kazandırmak ve geliştirmek istenmektedir. Bu etkinlikler içinde 

öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarının çevre bilincine sahip olmaları gereklidir. Bireylerde 

kazandırılan çevre bilinci toplumsal çevre bilincinin gelişmesinde temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

öğretmen adaylarında oluşan çevre bilincini belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma modeli; Bu araştırma, tarama modeli şeklindeki betimsel bir çalışmadır. Karasar 

(2002)’ ye göre tarama modeli; geçmişte veya halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi 

amaçlayan bir çalışmadır. Böylece belli zamanda elde edilen verilerle araştırma problemine cevap 

oluşturmaya çalışıldı.  

Evren ve Örneklem:Araştırmanın evrenin DEÜ Buca Eğitim Fakültesi 2015/2016 öğretim 

yılı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Farklı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren 3.sınıf 

öğretmen adaylarından random usulü seçilen 200 öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı: Araştırmada öğretmen adaylarının çevre bilincini ortaya koyabilmek için 

çevre bilinci ölçeği oluşturuldu. Bu alanda 3 uzman öğretim elemanının (çevre eğitimi, çevre 

sorunları, ekoloji ve ölçme değerlendirme alanlarında ders vermiş ve araştırma yapmış) görüşleri 

doğrultusunda geniş kapsamlı anket madde havuzu oluşturuldu. Daha sonra bu maddelerden 55 

maddelik bir ölçek meydana getirildi. Bu ölçek 10 öğretmen adayına uygulandı. Uygulama sürecinde 

ortaya çıkan anlaşılma güçlükleri göz önüne alınarak,  bazı maddeler ölçekten çıkarıldı. Sonuçta 41 

maddelik bir çevre bilinci başlıklı ölçek oluşturuldu. Bu ölçek maddeleri; tamamen katılıyorum, 

çoğunlukla katılıyorum, bazen katılıyorum, karasızım, katılmıyorumşeklinde seçenekleriyle 

oluşturuldu. Bu ölçek 100 öğretmen adayına uygulandı. Elde edilen verilerle ölçeğin tamamının 

güvenirliği incelendi. Cronbach’sα:0.801 olarak bulundu. Bu değerin 1’e yakın olması güvenirliği 

arttırmaktadır. Karasar (2002)’a göre güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenirliği yüksek 

olarak kabul edilmektedir. Ölçekte yer alan 41 maddenin faktör yükleri incelendi. Ölçeğin faktör 

yüklerini incelemek için öncelikle veri setinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için Keiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi yapıldı. KMO: 0.710, Barlet 0.000 olarak bulundu. Kalaycı 
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(2005)’e göre; KMO testinin 0.710>0.50 olması veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Barlett testide anlamlılık oluşturmaktadır.Madde yükleri 0.803-0.553 arasında olduğu 

tespit edilen ölçek geniş çaplı kullanılabilir niteliktedir. Bu ölçeğe bazı demografik özellikler ilave 

edilerek farklı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren 200 öğretmen adayına uygulandı. 

Veri Analizi:Oluşturulan çevre bilinci ölçeğinin farklı anabilim dallarında öğrenimini 

sürdürmekte olan 200 öğretmen adayına uygulandı ve veri analizleri SPSS programı ile yapıldı. 

Öncelikle güvenirlikα:0.772 ve maddeyükleri 0.498-0.751 arasında, KMO =.808 ve Barlet testi 0.000 

olarak tespit edildi. Bu analiz sonuçları ölçeğin uygunluğu ortaya koymaktadır.  

Öğretmen adaylarının çevre bilincine ait ortalama puanların dağılımını gösteren normal 

dağılım eğrileri şekil 1’de yer almaktadır. Çevre bilinci toplam puanlarının dağılımı, normal dağılıma 

uyduğu için demografik özelliklere göre t-testi ve Anova testleri uygulandı. Normal dağılım eğrisinde 

basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skwnes) 0’a yakın olarak bulunmuştur.  

 
 

 Şekil 1: Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Puanlarının Dağılımı 

BULGULAR 

Verilerden elde edilen bulgulara bağlı olarak tablo ve grafikler oluşturuldu. Böylece 

demografik farklılıklara göre öğretmen adaylarının çevre bilinçleri ortaya çıkarıldı. 

Tablo 1 ve şekil 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre çevre bilinci 

ortalama puanlarının kız öğretmen adaylarında erkek öğretmen adaylara göre (157.0-153.3) daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi ile anlamlılık düzeyleri incelendiğinde kız öğretmen 

adayları yönünde anlamlı bir ilişki oluşturduğu görülmektedir.7 
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Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Çevre Bilinci Puanlarının t-testi Sonuçları 

Cinsiyet n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Kız Öğrenciler 139 157,9640 12,30082    
    2,310 ,022 p<.05* 

Erkek Öğrenciler 61 153,3115 14,81727    

 

 

Şekil 2: Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Çevre Bilinci Ortalama Puanları Grafiği 

Öğretmen adaylarının bölümlerine göre çevre bilinci ortalama puanlarının varyans analiz 

sonuçları tablo 2 ve ilgili grafikleri şekil 3 te yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi öğretmen 

adaylarının bölümlere göre çevre bilinci ortalama puanları en düşük Bilgisayar ve Sınıf öğretmenliği 

bölümlerinde (152) görülürken, en yüksek Fen Bilgisi bölümünde (162.5)olarak bulunmuştur. 

Anlamlılık ilişkisi anova ile incelendiğinde p<05 olarak bulunmuştur. Bölümler arasındaki anlamlılık 

ilişkisi LSD analizi ile incelendiği zaman Fen bilgisi bölüm ile Bilgisayar, Okul öncesi, Sınıf 

öğretmenliği bölümleri ile anlamlılık oluşturmaktadır. Aynı şekilde Biyoloji bölümü, Bilgisayar ve 

Sınıf öğretmenliği bölümleri ile anlamlılık oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Göre Çevre Bilinci Puanlarının Varyans Analizi 

Sonuçları 

Ana Bilim Dalları n X Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

Bilgisayar 40 152,6750 16,15373    
Biyoloji 40 159,3250 10,64434    
Fen bilgisi 40 162,5500 10,72249 4,510 ,002 p<.05* 

Okul öncesi 40 155,3500 13,94044    

Sınıf öğretmenliği 40 152,8250 11,71431    
  

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Kız Erkek
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Şekil 3: Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Çevre Bilinci Ortalama Puan Grafiği 

Öğretmen adaylarının çevre projelerine katılıp katılmamalarına göre çevre bilinci ortalama 

puanları tablo 3‘de belirtilmiştir.  Tabloda görüldüğü gibi çevre projelerine katılan öğretmen 

adaylarının çevrebilinci ortalama puanlarının 159 katılmayanlarının ise 152 olduğu görülmektedir. 

Anlamlılık ilişkisini tespit etmek için yapılan t testi sonuçlarına göre çevre projelerine katılan 

öğretmen adayları yönünde anlamlılık oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Çevre Projelerine Katılıp Katılmamalarına Göre Çevre Bilinci 

Puanlarının t-testi Sonuçları 

 n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Çevre projesine katıldım 121 159,4876 11,43031    
    4,031 ,000 p<.05* 

Çevre projesine 
katılmadım 

79 152,0380 14,60632 
   

  
 

 

Şekil 4: Öğretmen Adaylarının Çevre Projelerine Katılıp Katılmamalarına Göre Çevre Bilinci 

Ortalama Puanları Grafiği 
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Öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyine göre çevre bilinci ortalama puanları tablo 4ve 

ilgili grafikleri şekil 5’te görülmektedir. Öğretmen adaylarının çevre bilinçlerinin anne eğitim 

düzeylerine göre ortalamaları lise mezunlarında158.4, ilkokul mezunlarında 157.6 iken üniversite 

mezunlarında en düşük (151.7) olarak görülmesine rağmenanova testinde anlamlılık ilişkisi 

bulunmamıştır. 

Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Çevre Bilinci Ortalama 

Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Anne Eğitim 
Düzeyi 

n 𝑿� Ss F p 
Anlamlılık 

Düzeyi 

İlkokul 93 157,6022 12,21558    
Ortaokul 46 155,3478 16,12895 1,623 ,185 p>.05 
Lise 37 158,4595 11,70848    

Üniversite 24 151,7917 12,77559    
  
 

 

Şekil 5: Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Çevre Bilinci Ortalama Puanları 

Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyine göre çevre bilinci ortalama puanları tablo 

5’degrafikleri şekil 6’da yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi en yüksek ortalama puan ilkokul 

mezunlarında (158,7), en düşük ortalama puan üniversite mezunlarında (154,6)  görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyine göre yapılan anovavaryans analizi sonuçlarında 

anlamlı bir ilişkiortaya çıkmamıştır. 
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Tablo 5 Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Çevre Bilinci Ortalama 

Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Baba Eğitim 
Düzeyi 

n 𝑿� Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

İlkokul 58 158,7069 12,04525    
Ortaokul 52 157,3462 11,97200 1,170 ,322 p>.05 
Lise 47 154,7660 16,16520    

Üniversite 43 154,6047 12,68321    
  
  

 

Şekil 6: Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Çevre Bilinci Ortalama Puanları 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Bulgularda ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesine bağlı olarak toplumsal çevre bilinci 

oluşturabilmek için öğretmen adaylarımızda çevre bilincine ait eksikliklerin belirlenerek, 

giderilmesine ve çözümler oluşturulmaya çalışıldı.  

Araştırma bulgularında görüldüğü gibi kız öğretmen adaylarının çevre bilinci ortalama 

puanlarının erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olması çevreye karşı daha duyarlı olduklarını 

göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmalardan Demircioğlu vd. (2015) Çalışmadan elde edilen 

veriler, öğretmen adaylarının çevre bilgilerinin ve duyarlılıklarının yeterli düzeyde olmadığını 

belirtmektedir. Cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Bu sonuçlarla 

uyumluluk ortaya çıkmaktadır. Değirmenci (2012) yaptığı araştırmada, İlköğretim öğrencilerinin 

çevreye karşı tutumlarının, cinsiyet faktörü dikkate alındığında kız öğrenciler lehine farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Bu sonuç,  ilköğretim öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının, cinsiyet faktörü dikkate 

alındığında kız öğrenciler lehine farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçla benzerlik göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının çevre bilinci ortalama puanlarının okudukları bölümlere göre anlamlılık 

oluşturmaktadır. Ortalamaların en düşük Bilgisayar ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinde, en yüksek Fen 
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Bilgisi bölümünde bulunmuştur. Anlamlılık ilişkisi anova ile incelendiğinde p<05 olarak bulunmuştur. 

Bölümler arasındaki anlamlılık ilişkisi LSD analizi ile Fen bilgisi bölümünün Bilgisayar, Okul öncesi, 

Sınıf öğretmenliği bölümleri ile anlamlılık oluşturmaktadır. Aynı şekilde Biyoloji bölümü, bilgisayar 

ve Sınıf öğretmenliği bölümleri ile anlamlılık oluşturduğu görülmektedir. Burada Fen bilgisi ve 

biyoloji bölümlerinin ders içeriklerinin çevre konularını kapsamasıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Demircioğlu vd. (2015) çalışması sonucunda; farklı programda öğrenim gören öğretmen adaylarının 

çevre duyarlılıklarının önemli oranda farklılaşmadığı sonucuna varmıştır. Fakat bazı maddelerde 

anlamlılık ortaya çıktığını söyleyerek bizim araştırmamızla benzerlik oluşturmaktadır. 

ÖNERİLER 

Çevre sorunlarının çözümü konusunda eğitimin son derece önemli bir yeri bulunmakla 

birlikte, sorunun çözümü için bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının ortak hareket 

etmesi gerekir. Bunlar içerisinde belediyelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çevre 

sorunlarına bakıldığı zaman sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal politikalarla iç içe yer alan sorunlar 

olarak düşünülmelidir 

Çevre bilincinin bu çalışmada veya bu alanda yapılan diğer çalışmalarda istenilen seviyede 

çıkmamasının esas nedeni, okullarımızda çevre eğitimine yönelik özel bir öğretim programının 

bulunmaması ve çevre ile ilgili temel bilgilerin ilköğretim ve ortaöğretim programlarının içinde yer 

alan farklı dersler kapsamında verilmesidir. Aynı şekilde Özbebebk vd. (2012) yaptığı araştırmada, 

toplanan verilerde üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik konulara duyarsız kalmadıkları, belirli bir 

farkındalığa sahip oldukları ancak çevreyi korumaya yönelik kişisel tedbirler konusunda çok güçlü bir 

tutum sergileyemedikleri tespit edilmiştir. Çevreye duyarlılık ve çevre koruma konularında çok güçlü 

kamu politikaları oluşturulması ve bu politikaları esas alan hedeflerin belirlenmesi gerektiğin 

söylemektedir.  

Çevresel farkındalık yaratma için, çevre eğitiminin gerekliliğini göz ardı etmek mümkün 

değildir. Bu eğitimin sadece okullarda örgün eğitim olarak yer almamalı. Yaygın eğitimin, çevre 

sorunlarını sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal politikalarla iç içe ortak çalışmalarla sağlanması 

gerekmektedir.  

Eğitim çalışmalarına ek olarak ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile halkın çevreleri 

konusunda bilgi sahibi olmaları desteklenmeli ve yerel yönetimler başta olmak üzere hemen her 

konuda halkın görüşlerine başvurularak insanların çevresi ile bütünleşmesi sağlanmalıdır 
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ÖZET 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler,  toplumları etkilemektedir. Eğitim ve öğretimde gelişen 
teknoloji yer almaktadır. İnsanın teknolojiden faydalanabilmesi için yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. 
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma ve teknolojiye yönelik algıları, öğretmenlik mesleğini de 
etkileyecektir. Bu bağlamda ilköğretim öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımına ait algıları 
öğretmenlik mesleki tutumları ile ilişkilidir. Bu araştırmanın amacını ”İlköğretim öğretmen adaylarının teknoloji 
kullanımına ait algıları” oluşturmaktadır. 

Araştırma betimsel tarama modelidir. Evrenini DEÜ Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Okul öncesi 
öğretmenliği bölümleri meydana getirmiştir. Farklı anabilim dallarının 3. sınıflarında 150 öğretmen adayı 
örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için yapılan alan yazım incelemesi sonucunda; Ertem-
Kete (2015) tarafından kullanılan Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Alan Öğretiminde Teknoloji Kullanımına 
Ait Algı ölçeği kullanılmıştır. 

Bu araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliği α=.934, madde yükleri 0.515-0.728 olarak bulunmuştur. 
Uygulanabilir nitelikteki ölçek, ilköğretim ve okul öncesi bölümleri öğretmen adaylarına uygulandı. Elde edilen 
verilerin SPSS istatistik programı ile analizleri yapıldı. Değişkenlerin analizlerinde t-testi ve Anova testleri 
kullanıldı. Veri analizleri ile elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler şeklinde gösterildi. Verilere bağlı olarak 
ortaya çıkan bulgulara ait tablo ve grafikler yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İlköğretim, Öğretmen Adayları, Teknoloji, Algı. 

ABSTRACT 

Rapid developments in information technology affects the whole system of contemporary society. 
Developing technology plays an important role at every stage of human life. The most important part of this role 
is seen in the teaching and learning process. It must have sufficient information to benefit from the most 
favorable and suitable human technology. qualification of teachers, attitudes, emotions and personalities also 
affect students.Teacher candidates; computeruseandperceptions oftechnology, will also influence theteaching 
profession. In this context, perceptions of the use of technology in teaching primary school teachers teaching 
career is associated with attitudes. The aim of the study "Perceptions of primary school teachers how to use 
technology being".Research has been working with the descriptive nature of the screening model. The 
population of the research DEU Buca Faculty of Education in primary and pre-school teaching departments has 
created. The sample of this research, the third year of the departments constitute the sample of 150 teachers.  
Research in the field of writing as a result of investigation conducted to collect data; Ertem-Kete (2015) used by 
“Prospective Secondary School TeachersintheFieldofEducationTechnology UseOwnPerceptionScale" isused. 
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The reliability of the scales used in this study, α = .934 and factor loads were found to be 0515-0.728. 
This scale is applicable and applied to primary and pre-school teachers sections. Analysis of the data obtained by 
SPSS statistical software was performed. t-tests and ANOVA tests were used in the analysis of the variables. The 
results obtained are displayed in chart with data analysis and graphics. Depending on the findings of the data to 
interpreting tables and graphs, elementary teacher candidates' perceptions of technology has tried to put forward 
the importance in increasing the success of the teaching process. 

Keywords: Education, Elementary Education, Teachers, Technology, Perception. 

 

GİRİŞ 

Bilişim ve teknolojide görülen hızlı gelişmeler, günümüz toplumlarının tüm sistemlerini 

etkilemektedir. Gelişen teknoloji insan yaşamının her bölümünde aktif olarak yer almaktadır.Belki de 

bu etkinin en önemli bölümünü eğitim ve öğretim aşamasında görmekteyiz. İnsanın teknolojiden en 

olumlu ve uygun faydalanabilmesi için yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.Yeterli bilgide 

öğretim ile gerçekleşmektedir. Bir toplumun gerek sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik yönden 

gelişiminde ve gerekse diğer toplumlar arasındaki yerinin belirlenmesinde eğitim kurumlarına büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenler oluşturulacak öğrenme ortamlarında teknoloji kullanımını 

sağlayacak olan kişiler oldukları için teknolojinin öğretimde kullanımı ile ilgili gerekli bilgi ve 

becerilere sahip olmaları gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; bilgi üretimi ve kullanımı bilgi teknolojilerindeki hızlı 

gelişmeleri de etkilemektedir. Buna paralel olarak elde ettiği bilgiyi kendi yapısına uyumlu hale 

getiren ve buna yenilerini katabilen, yayabilen ve topluma yararlı ürünler olarak değerlendirebilen 

toplumlar ve bireyler olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bilginin üretilmesi ve dağıtılmasında bilgi 

teknolojilerinin önemi ortaya konulmaktadır (Avcı-Yücel ve Ergün 2015a; Akgün, Akgün ve Şimşek 

2014; Alakurt ve Keser 2014). Aynı şekilde; Mahiroğlu (2009), eğitim sisteminin başarılı olmasında 

öğretmenlerin sorumluluk sahibi olmalarının gerektiğini belirtmektedir. Çetin (2006) araştırmasında, 

öğretmenlerin yeterlilikleri, tutum, duygu ve kişiliklerinin öğrencileri etkilemekte olduğunu 

söylemektedir. Öğrenciler için öğretmenlerin verdiği bilgilerden çok, konuya yaklaşımı, yorumlama 

ve vücut dilini kullanma şekilleri dikkati çekmektedir. Eğitim fakültelerinde eğitim-öğretim sürecinde 

bilgisayar kullanma becerilerinin öğretmen adaylarına kazandırılması ve öğretmen oldukları 

zaman bu becerilerinin etkili ve verimli kullanılması açısından önemli olduğu alan yazında 

vurgulanmaktadır (Ertem ve Kete 2015; Avcı-Yücel ve Ergün 2015b; Dargut ve Çelik 2014; 

Katrancı ve Uygun 2013; Erdemir ve diğerleri 2009; Çelik ve Kahyaoğlu 2007; Akkoyunlu ve 

Kurbanoğlu 2003; Seferoğlu 2004). 

Usta ve Korkmaz (2010)’ın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile 

ilgiliyaptığı araştırmada; bilgisayar kullanma ve beceri düzeyi ve sınıfta öğretim teknolojilerini 
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kullanma düzeylerininönemini ortaya koymaktadır. Çelik ve Kahyaoğlu (2007) yaptığı araştırmada; 

öğretmenlerin teknolojiye karşı bakış açıları onu derslerinde etkili ve verimli bir şekilde 

kullanabilmeleri için önemli olduğu belirtilmektedir. Öksüz ve arkadaşları (2009), yaptığı araştırmada 

çoğu eğitimci ve araştırmacıların etkin kullanılan öğretim teknolojilerinin eğitim sistemini 

iyileştirecek potansiyele sahip olduğu düşüncesinde birleştiklerini söylemektedir. Öğretmen 

adaylarının teknolojiye karşı yeterliliklerini, tutumlarını ve bakış açılarını inceleyen birçok araştırma 

yer almaktadır (Uzun 2009; Kocasaraç 2003; Öksüz ve Ak.2009). 

Erdemir vd. (2009) araştırmasında, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarının görevi, 

teknolojinin yaşamdaki önemini, eğitim sürecindeki gerekliliğini kavrayabilen, teknolojiyi eğitim 

öğretim sürecinde de etkili bir şekilde kullanma becerisine ve özgüvenine sahip öğretmen adayları 

yetiştirmek olmalıdır. Katrancı ve Uygun (2013) da benzer şekilde eğitimde teknoloji kullanımının 

gerekliliğini vurgulayarak, dersi daha ilgi çekici hâle getirmesi, zaman kaybını önlemesi, hedefe 

ulaşmayı kolaylaştırması ve daha kalıcı öğrenmeyi sağlaması gibi üstünlüklerinden söz etmiştir. 

Dolayısıyla bu özellikler sağlandığında eğitim ortamlarında daha etkili ve kalıcı öğrenmenin 

sağlanması mümkün olacaktır. Bu bağlamda toplumda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

sağlayacak olan öğretmenlerin daha etkili bir eğitim için, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması 

zorunluluk hâline gelmiştir. Dargut ve Çelik (2014) araştırmasında, öğretmen adaylarının en çok 

öğrenmeyi kolaylaştırdığı için bilgisayar kullanımı yönünde olumlu düşünceye sahip olduklarını 

belirtmektedir. 

Araştırmalarda, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında, teknolojinin önemi, gerekliliği 

bilincine sahip, teknolojiyi öğretim yöntemleri içinde uygun şekilde kullanılabilen, kendine güvenen 

öğretmen adaylarının yetiştirilmesinden bahsedilmektedir. Aynı şekilde, öğretimde teknoloji 

kullanımının önemi, derste dikkati çekici, zaman kaybını azaltıcı, kalıcı öğrenmeyi sağlamadaki 

üstünlüklerinden bahsedilmektedir. 

Araştırmalarda görüldüğü gibi,öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma ve teknolojiye 

yönelik algıları, öğretmenlik mesleğini de etkileyecektir. Bu bağlamda ilköğretim öğretmen 

adaylarının öğretimde teknoloji kullanımına ait algıları öğretmenlik mesleki tutumları ile ilişkilidir. Bu 

araştırmanın amacını ”İlköğretimöğretmen adaylarının teknoloji kullanımına ait algılarının 

demografik özelliklere göre incelenmesi” oluşturmaktadır. 

YÖNTEM: 

Araştırma modeli;  

Araştırmada betimsel tarama modeli ile çalışılmıştır. Büyüköztürk ve ark. (2012) tarama 

modeli; bir konu veya olaya ait görüşlerin beceri, ilgi, yetenek ve tutum gibi özelliklerinin belirlendiği 
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araştırmalar olarak açıklanmaktadır. Can (2014)’e göre büyük kitlelerin araştırmaya konu özelliklerini 

belirlemek amacıyla yapılan betimsel araştırmaları tarama tipi araştırmalar olarak belirlemektedir. 

Bazen birden fazla özelliğe ait veri toplayarak bunlar arasındaki ilişkilerin sorgulanabileceğini 

açıklanmaktadır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi:  

Araştırmanın evrenini DEÜ Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Okul öncesi öğretmenliği 

bölümleri meydana getirmiştir. Bu bölümlerin farklı anabilim dallarının 3. Sınıflarında öğrenimini 

sürdüren 150 öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için yapılan alan 

yazım incelemesi sonucunda; Ertem-Kete (2015) tarafından kullanılan “Ortaöğretim Öğretmen 

Adaylarının Alan Öğretiminde Teknoloji Kullanımına Ait Algılar” başlıklı 40 maddelik ölçek 

kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliği 0.934, ve madde yükleri 0.515-0.728 

olarak bulunmuştur. Ertem-Kete (2015) analiz sonuçlarına göre uygulanabilir nitelikte olan ölçek 

ilköğretim ve okul öncesi bölümleri öğretmen adaylarına uygulandı. 

Veri analizi:  

İlköğretim ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına ölçeğin uygulanması sonucunda elde 

edilen verilerin SPSS istatistik programı ile analizleri yapıldı. Önce ölçeğin tekrar güvenirlik ve madde 

yükleri hesaplandı. İlköğretim öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına ait algılarının demografik 

özelliklere göre incelenmesi ölçeğinin güvenirliği 0,892 olarak tespit edildi. Güvenirliği yüksek olan 

ölçeğin madde yükleri incelendi. Madde yüklerinin 0.521-0,817 arasında belirlenmesi ile ölçeğin 

bütün maddelerinin araştırılan örneklem için kullanılabilir nitelikte olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 1: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Ortalama Puanlarının Dağılım Eğrisi 

Yapılan araştırmanın örnekleminin normal dağılıma sahip olup olmadığı incelendi. İlköğretim 

öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik ortalama puanlarının dağılımını gösteren normal dağılım 
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eğrileri şekil 1’de yer almaktadır. Ayrıca basıklık ve çarpıklık değerleri araştırıldı. İlköğretim 

öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına ait algılarının demografik özelliklere göre incelenmesi 

ölçeğinin maddelerinin ortalama puanlarının dağılımını gösteren normal dağılım eğrisi şekil 1’de 

görülmektedir. Normal dağılım eğrisinde çarpıklık 0’a yakın, basıklık ise 3’ten yüksek olduğu tespit 

edildi. Örnekleme ait verilerin bir doğru üzerinde toplanmış olması örneklem grubunun normale yakın 

olduğunu göstermektedir.  Can, (2014)’e göre örneklem normal bir dağılıma sahip ise değerlerin bir 

doğru üzerinde veya etrafında toplanması gerekmektedir.    

 Ölçekte kullanılan demografik bilgilerin anabilim dallarına göre değişkenlerle 

karşılaştırılması yapıldı. Değişkenler olarak cinsiyet, mezun oldukları okul, bilgisayara sahip olma, 

teknolojiye kullanmaya başlama yaşı, anne ve baba eğitim düzeyi araştırılmıştır. Değişkenlerin 

analizlerinde t-testi ve Anova testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR: 

Veri analizleri ile elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler şeklinde gösterildi. Verilere bağlı 

olarak ortaya çıkan bulgulara ait tablo ve grafikleri yorumlanarak, ilköğretim öğretmen adaylarının 

teknoloji kullanımına ait algıların öğretmenlik sürecindeki başarılarını arttırmadaki önemi ortaya 

konulmaya çalışıldı. 

Elde edilen verilerinorta öğretim öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre teknolojiye yönelik 

algılarının t-testi analiz sonuçlarıtablo 1 ve şekil 2’ de grafik olarak gösterildi.  

Tablo1: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Teknolojiye Yönelik 

Algılarının t-testi Sonuçları 

Cinsiyet n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Kız  117 153,4103 19,648    

    1,027    ,306 p>.05 

Erkek  33 149,212 24,257    
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Şekil 2: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Teknolojiye Yönelik 

Algılarının Ortalama Puanları 

Tablo1 ve şekil 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının cinsiyete göre teknoloji kullanma 

algılarının ortalama puanları (153.4-149.2) erkek öğretmen adaylarında daha düşük olmasına karşılık, 

anlamlılık düzeyleri incelendiği zaman t testi sonuçlarında anlamlı bir fark bir bulunmamıştır. 

Tablo 2: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Sahip Olup Olmamalarına Göre 

Teknolojiye Yönelik Algılarının t-testi Sonuçları 

Bilgisayara sahip olup 
olmama 

n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Bilgisayarım var    32 151,712 19,399    
    -1,241   ,217   p>.05 
Bilgisayarım yok   8 158,1667 28,80411    

  
 

 
 
Şekil 3: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Sahip Olup Olmamalarına Göre 

Teknolojiye Yönelik Algı Ortalama Puan Grafiği. 
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Tablo 2 ve şekil 3’de öğretmen adaylarının bilgisayara sahip olup olmama değişkenine göre 

teknolojiye yönelik algılarının ortalama puanları karşılaştırılmaktadır. Bilgisayara sahip olanların 

teknoloji algı puan ortalamaları 151.7 iken bilgisayar olmayanların ise 158.2 dir. Bu farka rağmen 

yapılan t –testi sonuçlarına göre p<.05 düzeyinde anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Teknolojiye 

yönelik algıların bilgisayarı bulunmayan öğretmen adayları yönünde yüksek olması dikkati 

çekmektedir.  

Tablo 3: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Okullara Göre Teknolojiye 

Yönelik Algı Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Mezun olunan Okul n X Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

Normal Lise   53 151,50
 

 
 

   
  Meslek Lisesi   15 149,50

 
14,774    

  Anadolu Lisesi   53 152,60
 

19,371   ,219   ,883 p>.05 

  Öğretmen lisesi 29 154,86
2 

20,267    
 

 

Şekil 4: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Okullara Göre Teknolojiye 

Yönelik Algı Ortalama Puan Grafiği. 

Tablo 3’ ve şekil 4’de öğretmen adaylarının Mezun oldukları Okullara Göre Teknolojiye 

Yönelik Algı puanlarının analiz sonuçları görülmektedir. Algılarının ortalamalarının mezun oldukları 

ortaöğretim okul türüne göre değişiklik oluşturduğu görülmektedir. Ortalamaların Meslek Lisesi 

mezunlarında en düşük olduğu, öğretmen lisesi çıkışlı öğretmen adaylarında en yüksek olduğu 

görülmektedir. Buradaki anlamlılık ilişkisi, 2 den fazla grup olduğu için anova testi yapılarak gruplar 

arasındaki anlamlı fark incelendi. Bu sonuçlarına göre mezun olunana okul türüne göre öğretmen 

adaylarının teknolojiye yönelik algıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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Tablo 4: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Göre Teknolojiye Yönelik Algı 

Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Bölümler n 𝑿� Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

Fen bilgisi 25 147,320 16,272    
İmt 25 151,520 14,289    
Okul öncesi 25 158,160 29,312    
Sınıf öğrt. 25 157,800 18,783 1,668 ,146 p>.05 

Türkçe 25 145,560 13,294    
Sosyal Bil. 25 154,560 25,794    

 
 

 
 
Şekil 5: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Teknolojiye Yönelik Algı 

Ortalama Puan Grafiği 

Tablo’4 ve şekil 5’de görüldüğü teknoloji algı puanları en yüksek Sınıf öğretmenliği (157,8) 

ve Okul Öncesi (158,1) olmasına karşılık, Türkçe (145,5) ve Fen Bilgisi (147,1) olarak en düşük 

ortalamaları oluşturmaktadır. Ayrıca İMT (151,5) veSosyal Bilgiler (154,5) olarak ortalamalara 

sahiptir.p>0,05 düzeyinde bir anlamlılık ilişkisi çıkmamış olmasına karşılık ana bilim dalları arasında 

anlamlılık ilişkisi LSD testi analiz ile araştırılmıştır. Bu analizlere göre; Türkçe bölümü;Okul öncesi 

ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dalları öğretmen adayları ile anlamlı ilişki göstermektedir. Bunun 

dışında diğer anabilim dalları ile anlamlı bir ilişki görülmemektedir. 

Tablo 5: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanım Başlama Yaşına Göre 

Teknolojiye Yönelik Algı Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Teknoloji 
Kullanımına 
Başlama Yaşı 

n 𝑿�   Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

  7 yas öncesi   3 140,33
 

22,120    
8-12 yas   34 153,67

 
  19,963    

13-15 yas   58 150,58
 

  21,272 ,542 ,705 p>.05 

16-18 yas   40 154,92
 

  18,179    
  19 yas ve üzeri   15 153,06

 
  27,133    
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Şekil 6: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanım Başlama Yaşına Göre 
Teknolojiye Yönelik Algı Ortalama Puan Grafiği. 

İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanma başlama yaşlarına göre algı puanlarının 

varyans analizleri tablo 5 ve şekil 6’da görülmektedir. Teknoloji algı puanlarının ortalamaları 8-12 

yaşta (153.6) 16-18 yaş grubu (154.9) ve 19 yaş üzeri(153.0) olmasına karşılık 7 yaş öncesinde (140.3) 

ile en düşük ortalama göstermektedir. Algıların istatistiksel analizinde anlamlı bir ilişki (p>.05)  

bulunmamıştır.  

Tablo 6: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Teknolojiye Yönelik 

Algı Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Anne Eğitim 
Düzeyi 

n 𝑿� Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

İlkokul   86     151,988   
 

   
Ortaokul   31   151,741   

 
,547 ,651 p>.05 

Lise   20   157,750   
 

   

  Üniversite   13   149,461   
 

   
 

 

Şekil 7: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Teknolojiye Yönelik 
Algı Ortalama Puan Grafiği. 
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Tablo 6’ ve şekil 7’den anlaşılacağı gibi ilköğretim öğretmen adaylarının teknoloji 

kullanımına yönelik algılarının anne eğitim düzeyine göre varyans analiz sonuçlarında anlamlı bir 

farklılaşma söz konusu değildir (p>,05).  Tabloda görüldüğü gibi ortalamalar üniversite (149,5), 

lise(157,8) iken ilkokul (151.9)  ve ortaokul (151.7) olarak görülmektedir. Ortaya çıkan Anlamlılık 

ilişkisini LSD testi sonuçlarıyla incelendi. Bu sonuçlarda anneleri üniversite ve lise mezunu olanlar 

ilkokul ve ortaokul mezunlarına karşı anlamlı fark bulunmamıştır. Ortalama puanlara bakıldığında lise 

mezunlarının en yüksek ortalamaya sahip olmasına rağmen üniversite mezunlarını daha düşük olduğu 

dikkati çekmektedir.  

Tablo 7: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Teknolojiye Yönelik 

Algı Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

Baba Eğitim 
Düzeyi 

n 𝑿� Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

İlkokul 5 153,327   21,691    
  Ortaokul   33 149,939   19,144 ,616   ,606   p>.05 

Lise   35 150,542   21,724    

  Üniversite 27 156,407   19,690    

 

 

Şekil 8: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Teknolojiye Yönelik 

Algı Ortalama Puan Grafiği 

Öğretmen adaylarının baba eğitim düzeylerine göre teknoloji algı puanları tablo 7 ve şekil 

8’de görüldüğü gibi lise (150.4), üniversite mezunlarının (156.4), ilkokul (153.3) ve ortaokul 

mezunlarının (149.9) ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Burada en düşük ortalama ortaokul 

mezunlarında görülmesine karşılık diğerleriyle birbirine yakın ortalamalara sahiptir. Yapılan 

anlamlılık ilişkisi analizlerinde p>,05 düzeyinde bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Verilere bağlı olarak ortaya çıkan bulguların değerlendirilmesine göre ilköğretim öğretmen 

adaylarının cinsiyetlerine göre teknolojiye yönelik algılarının ortalamalarının kız öğretmen 

adaylarında daha yüksek olmaları teknolojiyi daha düzenli kullanmaya çalıştıkları düşüncesini ortaya 

koyabilir. Dargut ve Çelik (2009)’in araştırmasında, öğretimde teknoloji kullanımında kadın adayların 

erkeklere oranla daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Metin ve ark. (2013) kadın 

öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik isteklerinin erkek öğretmen 

adaylarına göre daha fazla olduğunu vurgulamaktadır.  Bu benzer sonuçlara göre; öğretmenlik 

mesleğinde kadın adayların eğitimde teknoloji desteği ile farklı öğretim tekniklerini kullanmaya daha 

ilgili olduklarını söyleyebiliriz.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kullanma algılarının bilgisayarı bulunmayanlarda daha yüksek 

olması, artık teknolojiye her yerde kolaylıkla ulaşılabildiğini göstermektedir. Teknoloji kullanımı 

günümüzde sadece bilgisayar kullanımı olarak düşünülmemelidir. Akıllı telefonlar, tahtalar, dijital ev 

ve iş yeri aletleri gibi teknolojik aletler günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. 

İlköğretim öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına başlama yaşına göre teknolojiye 

yönelik algı puanlarının 16-18 yaş grubunda yüksek olması küçük yaşta öğrenme alışkanlıklarının 

daha uygun olduğu kavramını ortaya koymaktadır. Ortaöğretim öğretmen adaylarının bilgisayarı 

bulunmasına göre teknolojiye yönelik algılarının daha fazla olması teknolojiyi daha olumlu 

kullanabilme alışkanlığı kazandırdığını söyleyebiliriz. Alan yazında Metin vd (2013) teknolojik 

olanakların eğitim-öğretimde kullanılmasının teknolojiye yönelik tutumları ve algıları değiştirdiği 

sonuçlarıyla benzerlik oluşturmaktadır. 

İlköğretim öğretmen adaylarından, öğretmen lisesi mezunlarının teknolojiye yönelik algı 

ortalamalarının en yüksek olması, mesleki becerilerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Yılmaz vd. 

(2010), çalışmalarında, teknoloji destekli proje çalışmaları sonucunda öğrencilerin öğretim 

faaliyetlerinde teknolojik araç gereç kullanımına ilişkin olumlu tutumlarının daha da arttığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bu benzer çalışma ile öğretmen meslek lisesi öğrencilerinin eğitimi süresince teknolojik – 

pedegojik destekli çalışmalara ile eğitim ve öğretim ile kendilerini daha fazla geliştirdikleri 

söylenebilir. 

Anabilim dallarına göre teknoloji algı ortalamalarındaki küçük farklılıkların meydana 

gelmesinde en önemli etkenin, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları bilgisayar ve ona dayalı 

teknolojilere yönelik dersler ve öğretim elemanlarının bu teknolojileri derslerinde kullanma şekli ve 

düzeyi ile öğretim elemanlarının teknolojiye bakış açıları olduğu da düşünülebilir. Yapılan bu 

araştırmada Türkçe bölüm öğretmen adaylarının en düşük ortalamalara sahip olması bu programın 

nispeten sözel derslerden oluşması ve öğretim sürecinin daha çok sözel etkileşime dayandığını 
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söyleyebiliriz. Usta ve Korkmaz (2010) araştırmasında öğrencilerin sözel derslerde teknoloji 

kullanımına ilişkin algılarının, sınıf öğretmenliğine göre düşük olduğu yorumuyla uyumluluk 

görülmektedir. Aynı şekilde Yetişir ve Kaptan (2007) genel olarak sayısal içerikli derslerden oluşan 

programlarda öğrenim gören öğrenciler teknoloji kullanımına ilişkin olarak daha yüksek algı 

seviyesine sahip olabileceklerini belirtmektedir. 

Anne eğitiminin mezun olduğu eğitim seviyelerinden çok kendini yetiştirmiş olmaları ve 

çocuklarına verdikleri önem ile açıklanabilir. Bu araştırma sonucunda olduğu gibi insanların teknoloji 

kullanma alışkanlıklarının tahsil durumlarına bağlı olmadığını göstermektedir. Günümüzde insanların 

güncel yaşamlarında teknolojinin büyük bir etkinlik oluşturduğu ve çeşitli yollarla teknoloji 

kullanmayı öğrendikleri düşüncesini ortaya koymaktadır. 

Ortaöğretim öğretmen adaylarının baba eğitim düzeyine göre teknolojiye yönelik algı 

puanlarının annenin eğitim düzeyinde olduğu gibi çocuklarının eğitiminde olumlu katkı oluşturup, 

daha fazla ilgili olduklarını söyleyebiliriz. 
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ÖZET 

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar yaşayabilmek için gerekli olan beslenmeden, ikamete, yaşam 
şekline kadar her şeyi çevresinden (doğadan) topladığı bir gerçektir. Birçok doğa olayını gözlemleyerek, kendi 
geleceğimize yön vermekteyiz. Her şeyini bize karşılıksız sunan, geleceğimizin temel bilgilerine ait doğa 
olayları ile gerçek öğretmenimiz için neler yapıyoruz Araştırmalarda; doğa merkezli öğretimin yaşayarak 
öğrenme ve bilinçlenmede önemini ortaya koymaktadır.   

Çalışmanın amacını, insanların yaşadığı ortamdan gözlemleyerek öğrendiklerini yaşamının bir parçası 
olarak uyguladığı ve onun bir parçası olduğuna göre, “Bırakın Doğa Öğretmenimiz Olsun” (William 
Wordsworth) oluşturmaktadır. Bu araştırmada durum tespit etmeye yönelik nitel bir araştırma türü olan görüşme 
yöntemi model olarak kullanılmıştır. Görüşme sırasında kullanılan form “Bırakın Doğa Öğretmenimiz Olsun” 
cümlesinden oluşmaktadır. Araştırmanın evreni 2014-2015 öğretim yılı, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji 
Anabilim Dalı öğretmen adayları oluşmaktadır. Örneklem 5.sınıf öğretmen adaylarıdır. 

Veri analizinde, içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde kodlama ile tutarlılık incelendi.  
Elde edilen yüz yüze görüşme yapılabilen öğretmen adaylarının görüşleri değerlendirilerek ilgili yorumlar 
yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: Doğa, öğretmen adayı, görüşler. 

ABSTRACT 

The nutrition required to live up to the present the existence of humanity, residence, around everything 
from the way of life (nature) is a real collected. Observing the many natural phenomena, we provide our future 
direction. Everything the offering gratuitous us, they will come with basic information on the nature of the 
events we do for a real teacher in research; based teaching and learning by experiencing nature reveals the 
importance of awareness Umeda. 

The purpose of the study, according to the environment where people live observations from applying 
what they have learned as part of life and be a part of it, "Let Nature Be Our Teacher" (William Wordsworth) are 
created. This case study was used as a qualitative research interviews with model species for the detection. forms 
used during the interview William Wordsworth's "Let Nature Be Our teacher" consists of a sentence. The 
population of the 2014-2015 academic year of the study, DEU Buca Faculty of Education, Department of 
Biology is composed of teachers. Sample Grade 5 teacher candidates. In the data analysis, content analysis 
method is used. Coding consistency were examined by content analysis. The resulting face to face meetings that 
may be the opinions of the teachers were evaluated and relevant. 

Keywords: Nature, prospective teachers, opinions. 
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GİRİŞ: 

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar yaşayabilmek için gerekli olan beslenmeden, 

ikamete, yaşam şekline kadar her şeyi çevresinden (doğadan) topladığı bir gerçektir. Yerleşim 

alanlarını oluşturma, toprağı işleme ve doğayı gözlemleyerek yaşam şeklini öğrenmektedir. Tesadüf ve 

merak ile başlayan doğa olaylarını gözlemleme, Newton’un yerçekimi kanunu, Arşimet’in suyun 

kaldırma kuvveti prensibi gibi bilime temel oluşturan yasalar doğadan öğrenilmiştir. Birçok doğa 

olayını gözlemleyerek, kendi geleceğimize yön vermekteyiz. 

Her şeyimizi öğrendiğimiz sınırsız bir kaynak olarak hizmetimizdeki doğa; insanların düşünen 

bir varlık olmamızı sağlarken bizler neler yapıyoruz. Gözlem sonuçlarını bilimsel değerlendirmelerle 

yeni ufuklar açarken doğanın bize tekrar gerekli olacağı aklımıza geliyor mu? Eğitim sürecinde bize 

bilgi akışı ile öğrenmeyi sağlayan öğretmenlerimiz değer verdiğimiz, sevgi ve saygı gösterdiğimiz 

kişilerdir. Her şeyini bize karşılıksız sunan, geleceğimizin temel bilgilerine ait doğa olayları ile gerçek 

öğretmenimiz için neler yapıyoruz? Nasıl bakıyoruz? Yeterince faydalanmayı biliyor muyuz? 

Bu konuda birçok araştırmada; Kete (2013), doğa merkezli öğretimin yaşayarak öğrenme ve 

bilinçlenmede önemini ortaya koymaktadır. Özdemir (2010) araştırmasında, doğa merkezli öğrenime 

katılan öğrencilerin çevre algılarının, çevresel farkındalık ve çevresel risk algısı faktörleri açısından 

anlamlı artış göstermesini söyleyerek, doğa deneyimine dayalı çevre eğitimi tekniklerinin öğrencilerin 

yakın çevreleri hakkında algılarının arttığını belirtmektedir. Aynı şekilde yaptığı araştırmada Brody ve 

Holl (2002) informal çevre eğitimi şeklinde düzenlenen park gezisine katılan öğrencilerde doğa 

hakkında bilgilerinin arttığını ve canlı-cansız arasında duygusal bağların geliştiğini görmüştür. 

Bu alandaki çalışmalar incelendiğinde; Taşkın ve Şahin (2008) araştırmasında, çevre bilgisi ve 

çevreye yönelik tutumların okul öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin, ileriki yıllarda da 

çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri olduğunu ifade etmektedir. Gülay ve Ekici 

(2010), öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin çevre bilinçlerinin arttırılması, programda çevre 

eğitimine yönelik var olan unsurların etkili kullanımını sağlayabileceği gibi, yeni amaç, kazanımlar, 

kavramlar ile zenginleştirilmesini destekleyeceğini belirtmektedir. Kavruk (2002)’ye göre, Okul 

öncesi eğitiminde çocuğa çevre bilinci öncelikle içinde yaşadığı ortamın kendisine ait olduğu, 

kendisinin o ortamın bir parçası olduğu mesajı verilmelidir. Çocuk çevreye karşı saygıyı ve koruma 

duygularını geliştiremez ise, bunu ilerleyen yaşlarda başarması oldukça riskli olacağı şeklindedir. 

Erol ve Gezer (2006), Öğretmen adayları ile yaptığı araştırmasında; öğrencilerin çevreye karşı 

tutumlarının yaşadıkları yerleşim birimlerine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Tuncer 

ve ark. (2004), ise kırsal alanda yaşayan çocukların çevreye karşı tutumlarının daha yüksek olduğunu 

açıklamaktadır. Gökçe ve ark. (2007) yaptığı araştırmada, çevresel tutumlarının puan ortalamalarının 

okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunlarında fakülte ve lisansüstü mezunlarına göre yüksek 
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olduğu sonuçlarını elde etmiştir. Kesicioğlu ve Alisinanoğlu (2009), yaptığı araştırmada, ailelere 

doğanın öneminin kavratılacak eğitim verilmeli, eğitim kurumlarında çocuk-doğa ilişkisini anlatan 

dersler konulmalı, eğitim fakültelerinin ders programlarına uygulamalı çevre eğitimi derslerinin 

konulmasını önermektedir.  

Öğretmen eğitimi üzerinde yapılan son çalışmalarda Atav ve Altunoğlu (2010) ile Saka (2010) 

öğrencilerde kavramların yapılandırılmasında öğretmenin önemini ortaya koyarak öğretmen eğitimine 

dikkat edilmesinden bahsetmektedir. Öğretmen eğitiminde doğada uygulamalı gerçekleştirilen 

etkinliklerin onların yeterlik ve etkinlik oluşturmadaki görüşlerini geliştireceğini belirtmektedir.  

Bu çalışmanın amacını, insanların yaşadığı ortamdan gözlemleyerek öğrendiklerini yaşamının 

bir parçası olarak uyguladığı ve onun bir parçası olduğuna göre,“Bırakın Doğa Öğretmenimiz 

Olsun”(William Wordsworth) oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli:  

Bu araştırmada durum tespit etmeye yönelik nitel bir araştırma türü olan görüşme yöntemi 

model olarak kullanılmıştır. Veriler bire bir görüşme ile sağlanmıştır. Görüşme sırasında kullanılan 

form William Wordsworth’un “Bırakın Doğa Öğretmenimiz Olsun” cümlesinden oluşmaktadır. 

Araştırmada veriler görüşme formu ile toplanmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2004)’e göre görüşme formu 

bir amaç için hazırlanmış ise etkili bir iletişim süreci olarak kullanılabilmektedir. Aynı şekilde 

Türnüklü (2000)’e göre insanların deneyimlerinden faydalanmak ve bu deneyimleri nasıl dile getirdiği 

ve anlamlandırmaya çalışmak amacıyla görüşme formları kullanılabilmektedir.  

Evren ve Örneklem:  

Bu araştırmanın evrenin 2014-2015 öğretim yılı, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi OÖFMA eğitimi 

bölümü Biyoloji Anabilim Dalı öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Örneklem ise 5.sınıf öğrencilerinden meydana gelmektedir. 

Veri Analizi:  

Bu araştırma verilerin analizinde, içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel veri analizi olan 

içerik analizi Yıldırım ve Şimşek (2004)’e göre elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmak olarak belirtilmektedir. İçerik analizinde öncelikle kodlama yapılarak verilerin 

tutarlılığı incelenmiştir. Veriler farklı 2 zamanda incelenerek benzerliklerine göre kodlanarak temalar 

oluşturuldu. Oluşan ölçeğin geçerliliği uzman görüşlerine, tutarlılığı is farklı zamanlarda oluşturulan 
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kodlamadaki ilişkiye göre düzenlenmiştir. Bütün görüşme formu sonuçları tek tek incelenerek elde 

edilen görüşler belirlenmiştir.  

Kodlama; Biyoloji öğretmenliği 5.sınıf erkek öğretmen adaylarına A, B, C, D, E bayan 

öğretmen adayları F, G, H, K, L şeklinde yapılmıştır. Daha sonra her bir görüşme formundaki 

açıklamaları maddeler haline getirilerek kaydedildiler. Ortak görüşler maddeler içinde kodlanarak 

belirtilmiştir. Bu konuda oluşan frekans ve yüzdeleri çıkarıldı. 

BULGULAR: 

Elde edilen yüz yüze görüşme yapılabilen öğretmen adaylarının görüşleri aşağıda yer 

almaktadır. 

A-1.Bizleri doğumdan ölüme insan yapan bir döngüdür.  

    2.Egosu olmayan bir öğretmen gibi kendini öğretiyor.  

    3.Öğretmeni sevip, anlayıp, öğrenmeye çalıştığımız gibi doğaya da zarar vermeden anlamalıyız.  

    4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 

    5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya daha 

saygılı olmalıyız.  

    6.Bize kendini sunan bu öğretmeni hiçbir zaman üzmeyelim. 

B-1.Beton ve demir yığınları içinde çocuklar toprağı tanımıyor. 

    2.Şehir yaşamında toprakta oynama, bahçe yapma, hayvan besleme, çevredeki diğer canlıları 

tanımak mümkün olmuyor. 

    3.Eski yaşam doğal döngünün bir parçasıymış. 

    4.Doğa yaşayarak öğreneceğimiz bir sınıftır. 

    5.Doğa bütün imkanların olduğu bir laboratuardır. 

C-1.Madde ve enerji doğanın yapı taşıdır. 

    2.Doğa kendisini kolaylıkla yenileyebilir. 

    3.Daha fazla para kazanma hırsı ile doğayı bencilce kirletmeye başlanılmıştır. 

    4.Bilgiye ulaşmak için doğa kullanılıyor. 

    5.Doğadan uzaklaştıkça doğayı unutuyoruz. 

    6.Doğa sadece bir yaşam alanı değildir. 

    7.Doğa kendi parçamızdır. 

D-1.Doğayı tanıdıkça sever, hisseder ve merak ederiz. 

     2.Çaresizliğimizde yine doğaya sığınırız. 

     3.Doğadaki işaretleri okuyabilsek, doğanın gerçek parçası olurduk. 

     4.A4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 
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     5.A5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya daha 

saygılı olmalıyız. 

     6.Doğanın bize verdiklerini bilsek, doğanın öğretmenimiz olduğunu görürüz. 

E-1.Doğa muhteşem bir sisteme sahiptir. 

    2.A4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 

    3.C3.Daha fazla para kazanma hırsı ile doğayı bencilce kirletmeye başlanılmıştır. 

    4.C4.Bilgiye ulaşmak için doğa kullanılıyor. 

    5.C5.Doğadan uzaklaştıkça doğayı unutuyoruz. 

    6.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, Arşimet’in 

suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi Bunları bize doğa öğretiyor. 

    7.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 

F-1.Doğa denilince aklımıza sadece bitkiler, yeşillik, orman aklımıza geliyor. 

    2.Eski insanların ellerindeki malzeme doğanın kendisidir (Bir yaprak-kıyafet, bir çakmaktaşı-ateş, 

bir mağara-ev, bir geyik-yemek gibi). 

    3.Doğa tüm canlılara kucak açan, tüm ihtiyaçlarını karşılayan sınırsız bir kaynaktır. 

    4.Doğasız, nefes alamayacağımız bir ortamı düşünün. 

    5.Yaşam alanlarına yaban hayvanları indiğinde ne işi var diyoruz. Acaba biz onların yaban hayatına 

mı girdik. 

    6.Doğa sevgi dolu bir öğretmen iken, kendisini çıkarlarımıza tahrip ettiğimizde acımasız bir 

öğretmen olabiliyor (Doğal afetler gibi). 

    7.E.6.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, 

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi Bunları bize doğa öğretiyor. 

    8.E.7.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 

    9.Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz 

G-1.Doğa bize birliği ve şefkati öğretir. 

     2.Doğayı tanıdıkça korumak için caba harcarız. 

     3.D.3.Doğadaki işaretleri okuyabilsek, doğanın gerçek parçası olurduk. 

     4.A-D4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 

     5.A-D.5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya 

daha saygılı olmalıyız. 

     6.D.6.Doğanın bize verdiklerini bilsek, doğanın öğretmenimiz olduğunu görürüz. 

     7.Doğal yaşam alanlarını daraltarak, doğadan uzaklaştık. 

     8.Doğa çocuklara sonsuzluğu sunar. 

     9.F.9.Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz. 

H-1.A.2.Egosu olmayan bir öğretmen gibi kendini öğretiyor.  

    2.A.4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 
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    3.A.5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya daha 

saygılı olmalıyız.  

     4.G.3.D.3.Doğadaki işaretleri okuyabilsek, doğanın gerçek parçası olurduk. 

     5.F.3.Doğa tüm canlılara kucak açan, tüm ihtiyaçlarını karşılayan sınırsız bir kaynaktır. 

    6.F.7.E.6.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, 

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi Bunları bize doğa öğretiyor. 

     7.F.8.E.7.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 

K-1. A.4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 

    2.A.5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya daha 

saygılı olmalıyız.  

    3.A.6.Bize kendini sunan bu öğretmeni hiçbir zaman üzmeyelim. 

    4.F.3.Doğa tüm canlılara kucak açan, tüm ihtiyaçlarını karşılayan sınırsız bir kaynaktır. 

    5.F.7.E.6.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, 

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi. Bunları bize doğa öğretiyor. 

    6.F.8.E.7.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 

    7.C.2.Doğa kendisini kolaylıkla yenileyebilir. 

    8.C.3.Daha fazla para kazanma hırsı ile doğayı bencilce kirletmeye başlanılmıştır. 

    9.C.4.Bilgiye ulaşmak için doğa kullanılıyor. 

   10.B.4.Doğa yaşayarak öğreneceğimiz bir sınıftır. 

   11.Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz. 

L-1.A.4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 

    2.A.5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten doğaya daha 

saygılı olmalıyız. 

    3.K.5.F.7.E.6.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, 

Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi Bunları bize doğa öğretiyor. 

    4.K.6.F.8.E.7.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 

    5.F.11,G.9.Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz. 

    6.K.10.B.4.Doğa yaşayarak öğreneceğimiz bir sınıftır. 

    7.F.11,G.9.Doğal yaşam alanlarını daraltarak, doğadan uzaklaştık. 
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Görüşler A  B  C  D  E   F  G  H  K  L 
1.Bizleri doğumdan ölüme insan yapan bir döngüdür.  
2.Egosu olmayan bir öğretmen gibi kendini öğretiyor.  
3.Öğretmeni sevip, anlayıp, öğrenmeye çalıştığımız gibi doğaya da zarar vermeden 
anlamalıyız.  
4.İnsan her şeyini bütün canlılar gibi doğadan temin ediyor. 
5.Nasıl okula, öğretmene ihtiyacımız var ve onu koruyor isek bize her şeyi öğreten 
doğaya daha saygılı olmalıyız.  
6.Bize kendini sunan bu öğretmeni hiçbir zaman üzmeyelim. 
7.Beton ve demir yığınları içinde çocuklar toprağı tanımıyor. 
8.Şehir yaşamında toprakta oynama, bahçe yapma, hayvan besleme, çevredeki diğer 
canlıları tanımak mümkün olmuyor. 
9.Eski yaşam doğal döngünün bir parçasıymış. 
10.Doğa yaşayarak öğreneceğimiz bir sınıftır. 
11.Doğa bütün imkanların olduğu bir laboratuardır. 
12.Madde ve enerji doğanın yapı taşıdır. 
 13.Doğa kendisini kolaylıkla yenileyebilir. 
 14.Daha fazla para kazanma hırsı ile doğayı bencilce kirletmeye başlanılmıştır. 
 15.Bilgiye ulaşmak için doğa kullanılıyor. 
 16.Doğadan uzaklaştıkça doğayı unutuyoruz. 
 17.Doğa sadece bir yaşam alanı değildir. 
 18.Doğa kendi parçamızdır. 
19.Doğayı tanıdıkça sever, hisseder ve merak ederiz. 
20.Çaresizliğimizde yine doğaya sığınırız. 
21.Doğadaki işaretleri okuyabilsek, doğanın gerçek parçası olurduk. 
22.Doğanın bize verdiklerini bilsek, doğanın öğretmenimiz olduğunu görürüz. 
23.Doğa muhteşem bir sisteme sahiptir. 
24.İnsanlar doğada gördüklerini yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer 
çekimi, Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması gibi Bunları bize doğa öğretiyor. 
25.Yeter ki biz iyi bir gözlemci olalım, doğa bize her zaman kucak açacaktır. 
26.Doğa denilince aklımıza sadece bitkiler, yeşillik, orman aklımıza geliyor. 
27.Eski insanların ellerindeki malzeme doğanın kendisidir (Bir yaprak kıyafet, bir 
çakmaktaşı ateş, bir mağara ev, bir geyik yemek gibi). 
28.Doğa tüm canlılara kucak açan, tüm ihtiyaçlarını karşılayan sınırsız bir kaynaktır. 
29.Doğasız, nefes alamayacağımız bir ortamı düşünün. 
30.Yaşam alanlarına yaban hayvanları indiğinde ne işi var diyoruz. Acaba biz onların 
yaban hayatına mı girdik. 
31.Doğa sevgi dolu bir öğretmen iken, kendisini çıkarlarımıza tahrip ettiğimizde 
acımasız bir öğretmen olabiliyor (Doğal afetler gibi). 
32.Doğa bize birliği ve şefkati öğretir. 
33.Doğayı tanıdıkça korumak için caba harcarız. 
34.Doğal yaşam alanlarını daraltarak, doğadan uzaklaştık. 
35.Doğa çocuklara sonsuzluğu sunar. 
36.Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ortaya çıkan bulguların değerlendirmesi sonunda öğretmen adaylarının görüşleri belirli 

noktalarda toplanmaktadır. Buna göre; %50 görüş olarak ortaya çıkan “İnsanlar doğada gördüklerini 

yeni bir icat gibi ortaya koyuyor. Newton’un yer çekimi, Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulması 

gibi Bunları bize doğa öğretiyor.” Burada görüldüğü gibi, insanoğlunun doğayı iyi gözlemesi 
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sonucunda kendi hayatını kolaylaştıracak birçok olayla karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. 

Fen bilimlerine ait birçok yasanın bu gözlemler ile ortaya konulduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde 

doğada uygulamalı yapılan etkinlikler için adeta bir laboratuvar olduğu belirtilerek doğanın yaşayarak 

öğrenebileceğimiz bir sınıf olarak kabul edilmektedir. Bu konuda Özdemir (2010) araştırmasında, 

doğa merkezli öğrenime katılan öğrencilerin çevre algılarının çevresel farkındalık ve çevresel risk 

algısı faktörleri açısından anlamlı artış olduğunu söyleyerek bu araştırmayla uyum oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde Kete ve Horasan (2014) araştırmalarında doğa merkezli eğitim uygulamalarının bilginin 

yapılandırılmasında, kazanılan davranışların kalıcılığında, çevre ve doğa koruma bilincinin 

kazandırılmasında önemini belirterek bu çalışmaya benzerlik oluşturmaktadır. 

En yüksek oranda (%60) görüş olarak ortaya çıkan,“İnsan her şeyini bütün canlılar gibi 

doğadan temin ediyor.” %40 oranında ise “Doğasız, nefes alamayacağımız bir ortamı düşünün.” 

Görüşlerinde olduğu gibi doğa bizim hayatımıza birçok konuda çok yönlü olarak girmiş 

bulunmaktadır. Bu konuda; anne ve babalar doğayı dinlenme,üretme, gezip-görme, işletme kar 

sağlama, fayda-çıkar olarak bakmakta, çocuklar ise deney, oyun, eğlence alanı olarak görmekte 

olduğunu belirtmektedir (Atasoy; 2006,). Aynı şekilde Şeyihoğlu ve ark. (2012) çocuk erken yaşlardan 

başlayarak merak ettiğini görebildiği, dokunabildiği kısaca duyularını kullanabildiği, 

gözlemleyebildiği ve test edebildiği bir ortamda çok daha hızlı ve etkin bir öğrenme gerçekleştirebilir 

görüşleri ile uyum ortaya koymaktadır. 

Bunun yanında bayan öğretmen adaylarının %60, toplamda ise %30 oranında; Daha fazla para 

kazanma hırsı ile doğayı bencilce kirletmeye başlanılmıştır. Doğadan uzaklaştıkça doğayı unutuyoruz. 

Doğal yaşam alanlarını daraltarak, doğadan uzaklaştık. Doğaya duyarsız ve isteksiz yaşıyoruz, 

görüşleri dikkati çekmektedir. Burada bayan öğretmen adaylarının doğaya karşı daha duyarlı olduğunu 

söyleyebiliriz. Fakat yapılan araştırmalarda; Özkan ve Soylu (2010), erkeklerin kadınlara oranla daha 

fazla miktarda doğa-çevreyi korumaya yönelik eylemlerde üstlenebilecek rollere ilişkin daha olumlu 

tutumlara sahip olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık Kaya ve ark.(2014) araştırmasında öğretmen 

adaylarının çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni acısından bir anlamlı fark bulunmadığı 

ortaya koymaktadır. Bu 3 araştırmanın sonucu bize değişken olarak cinsiyetin anlamlığının araştırma 

yapılan gruptaki bireylere bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir. 

KAYNAKLAR 

Atasoy, E. (2006), Çevre için Eğitim, Ezgi kitabevi, Bursa, 352.  

Atav, E., ve Altunoğlu, B. D. (2010). Pre-Service Teachears Views Abouth Their Copetencies in 
Biology Applications, Journal of Turkish Science Education Vol:7, Iss:1, 37-46.  

Brody, M., Hall, R. (2002), Park Visitors, Understandings, Values and Beliefs Related to Their 
Experince at Midway Geyser Basin, Yellowstone National Parkl, USA. International Journal of Science 
Edication. 24(11):1119-1141. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1079 
 

Erol, G. H. ve Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevreye ve Çevre 
Sorunlarına Yönelik Tutumları, International Journal of Environmental and Science Education, V:1(1), 65-77.   

Gökçe, N., Kaya, S. Ve Özden, M. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları, 
İlköğretim online, sayı:3, 452-468.  

Gülay, H. ve Ekici, G. (2010). MEB Okul Öncesi Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi, Türk 
Fen Eğitim Dergisi, 7(1), 74-84.  

Kavruk, S. (2002). Türkiye’de Çevre Duyarlılığının Arttırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü ve Önemi, 
(Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi) Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Kaya,D., Yıldırım C. ve Yeşilyurt, F. (2014). Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik 
Tutumlarının Branş Bazında İncelenmesi, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Kitabı, 
Dumlupınar Üniversitesi, (29-31 Mayıs 2014), Kütahya, s: . 

Kesicioğlu, O. S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ahi Evran üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi Çilt:10, Sayı:3, 37-
48. 

Kete, R. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğa Merkezli Öğretim Hakkında Görüşleri, Anadolu 
Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1),11-16. 

Kete, R. ve Horasan, Y. (2014). Öğretmen Adaylarının Uygulamalı (Doğa Merkezli) Biyoloji 
Derslerinde Verimlilik, 6. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, sf:85-90.  

Özdemir, O. (2010). Doğa Deneyime Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine 
Yönelik Algı ve Davranışlarına Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:27, 125-138. 

Özkan, R., ve Soylu, A. (2010), Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik 
Tutumlarının Belirlenmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) Elazığ, s, 67-
72. 

Saka, A. Z. (2010).Implementation of Cooperative Learning and Guided Discussion Methots in Science 
Teaching to Improve Professional Skills of Student Teachers, Journal of Turkish Science Education,Vol:7, Iss.2, 
30-51. 

Şeyihoğlu, A. Uzunöz, A., Akbaş, Y. Ve Gençtürk, E. (2012), Doğa Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara, 
457, 

Türnüklü, A. (2000).Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir 
Araştırma Tekniği:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6, 24, 543-559. 

Taşkın, Ö. ve Şahin, B. (2008). Çevre Kavramı ve 6 Yaş Okul Öncesi Çocuklar, Pamukkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1(23), 1-14. 

Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C. ve Ertepınar, H. (2004). Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşayan 6. 
Sınıf Öğrencilerinin Çevreye yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:26, 167-
175. 

Yıdırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 
Ankara.  

 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1080 
 

MAKİNE PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ 

YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF MACHINE PROGRAM STUDENTS’ 

MISCONCEPTIONS ABOUT HEAT AND TEMPERATURE CONCEPTS 

 

Murat AYDINa ve Hacı Ali AYGÜNb 

aAdıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ADIYAMAN 

maydin@adiyaman.edu.tr 

bAdıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ADIYAMAN 

aaygun02@gmail.com 

 

ÖZET 

Öğrencilerin, doğa olaylarını doğru anlama ve doğru değerlendirebilmeleri için fen kavramlarını doğru 
ve yerinde kullanmaları gerekir. Bu araştırma, makine programı öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda sahip 
oldukları kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
evrenini Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencileri, 
örneklemini ise 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’ nda öğrenim gören gönüllü 53 Makine Programı 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ısı ve sıcaklık konusunda öğrencilerin bilgi 
eksikliklerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak 
geliştirilen 5 açık-uçlu sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Öğrencilerin her bir soruya verdikleri yanıtlar nitel 
olarak analiz edildi. Analiz sonuçları doğrultusunda, öğrenciler tarafından ifade edilen yanılgılar ve bilgi 
eksiklikleri sınıflandırılarak, frekans ve yüzde değerleri hesaplandı ve tabloya işlendi. Araştırmadan elde edilen 
bulgulardan makine programı öğrencilerinin ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgılarına ve bilgi eksikliklerine 
sahip oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Kavram Yanılgıları, Isı ve Sıcaklık, Makine Programı. 

ABSTRACT 

In order for students to understand and to evaluate natural phenomena correctly they require to use 
concepts about nature right and orderly. The aim of this research is to evaluate the machine program students’ 
misconception and knowledge gap about heat and temperature. Participants of the research include 53 volunteer 
students in the Adıyaman University Machine Programs during 2014-2015 spring semesters. For the data 
collection an open ended test were used.  The test was developed by the researcher after evaluation of literature 
related students’ misconception and knowledge gap about heat and temperature. Students’ responses to each 
question were analyzed qualitatively. The analysis results about knowledge gaps and misconceptions expressed 
by students were classified, frequency and percentage values calculated and written to a table. The research 
findings indicated that the machine program students have misconception and lack of knowledge about heat and 
temperature concepts.   

Keywords: Science Education, misconception, heat and temperature, Machine Program. 
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GİRİŞ 

Kavramalar, bireyin yaşadığı evreni anlamasında, bilimsel düşünme ve anlayışının 

gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bireyler, öğrendiklerini doğru biçimde sınıflandırabilmeleri ve 

organize edebilmeleri için kavramlara ihtiyaç duyarlar (Malatyalı ve Yılmaz 2010). Kavram yanılgısı, 

bireyin kendi zihninde oluşturduğu bir kavramın anlamıyla o kavramın bilimsel anlamının birbiriyle 

uyuşmaması olarak ifade edilebilir (Riche, 2000). Öğrencilerin, fen olaylarını doğru anlama ve doğru 

değerlendirebilmelerinin önündeki engellerden biri de farklı iki kavramı aynıymış gibi algılamalarıdır. 

Kavram yanılgılarının belirlenmesine yönelik yapılan birçok çalışmada öğrencilerin ısı ve sıcaklık 

kavramlarının birbirinin yerine kullandıkları belirlenmiştir (Aydoğan, vd., 2003; Başer ve Çataloğlu, 

2005; Kurnaz, 2009). 

Isı ve sıcaklık kavramları bireylerin günlük yaşantılarında sıklıkla karşılaştıkları kavramlardır. 

Fakat bu kavramlar çevrenin, okulun, medyanın ve ailenin etkisiyle öğrencilerde yanılgıların 

oluşmasın sebep olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kontrolü dışında öğretmenlerden ve öğrenme 

ortamından kaynaklanan ve yanılgıların meydana gelmesine sebep olan faktörlerde vardır. Kaptan ve 

Korkmaz’ın (2001) yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin önceki bilgilerinin ve sahip oldukları 

alternatif kavramların öğretmen tarafından tespit edilmeden ders öğretimine geçilmesinin; bazı 

öğretmenlerin kendilerinin o konuda kavram yanılgılarına sahip olmaları nedeniyle öğrencilere yanlış 

öğretmelerinden dolayı öğrencilerde kavram yanılgılarının olduğunu saptamışlardır.  

Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili yapılan araştırmalar ilkokuldan üniversiteye kadar 

öğrencilerde kavram yanılgısının var olduğunu göstermiştir (Gönen ve Akgün, 2005; Kırıkkaya ve 

Güllü, 2008; Eryılmaz, 2010). Karamustafaoğlu vd.(2004) okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 

üniversite seviyesinde bulunmakta olan seksen beş öğrenci üzerine yapmış oldukları araştırmada, 

öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgılarına sahip olduklarını belirlemişlerdir.Isı ve 

sıcaklık arasındaki kavram yanılgılarının sebebi olarak bu kavramların gündelik dilde aynıymış gibi 

kullanılmasından da kaynaklanmaktadır. Gündelik dil böylesi soyut kavramları anlamada güçlük 

meydana getirebilir (Türkoğuzve  Yankayış, 2015). Öğrenciler, yaşlarına ve deneyimlerine bağlı 

olarak çoğu zaman ısı ve sıcaklık kavramlarının aynı şeyler olduğunu inanırlar ve bu inançlarında 

ısrarcı davranırlar (Gönen ve Akgün, 2005). Araştırmalar fen kavramlarının öğretilmesinde 

kavramların aktif öğrenme yöntemleriyle öğretilemediği, kavram yanılgılarının etmen olduğu, bu 

kavramların günlük yaşamla ilişkilendirilemediği ve öğrencilerin sosyal öğrenme süreçlerinde etkili 

iletişim kuramadığı ve özellikle ısı ve sıcaklık kavramlarının gündelik yaşama aktaramadığı şeklinde 

bilimsel bulgular elde edilmiştir (Türkoğuz ve Yankayış, 2015).  

Meslek yüksekokulu öğrencileri ile ilgili yapılan araştırmaların genellikle öğrencilerin gelecek 

beklentilerine (Tuncer, 2011),  girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine (Uluyol, 2013), matematik 
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kaygı düzeylerinin değerlendirilmesine (Bekdemir, 2009), İletişim becerilerine (Akyurt, 2009), 

problem çözme becerileri algısına (Yalçın vd., 2010), zaman yönetimi ve akademik başarı arasındaki 

ilişkiye (Tektaş ve tektaş, 2010) yönelik olduğu görülür.Kuşat (2014) meslek yüksekokulundaki 

öğrencilerin başarısı üzerine yapmış olduğu çalışma sonucunda elde ettiği bulgular,meslek 

yüksekokulu öğrenci kalitesinin düştüğünü, bu kalite kaybının ne öğrencilerin sınavla düz liselerden 

ne de sınavsız meslek lisesinden gelmesinden; ne kız ne de erkek olmasından kaynaklanmadığını,esas 

problemin öğrencilere verilen derslerin özelliğinden ve öğrencilerin yerleştirildikleri öğretim türünden 

kaynaklandığını ve özellikle mesleki derslerdeöğrencilerin zorlandıklarını göstermiştir. Ayrıca, 

Türkiye’de meslek yüksekokullarının ve meslek liselerinin yeniden yapılandırılması sürecinde 

ilerlenmiş olmasına rağmen, çok olumlu sonuçlar alınmadığını da ifade etmiştir.Yapılan alan yazın 

taramasında meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve öğretimleri ilgili yeterli çalışmanın 

olmadığını saptandı. Bundan dolayı meslek yüksekokulu öğrencilerinin kavramları anlama 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar önemlidir. Öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının 

giderilmesi için yapılması gereken ilk aşama, var olan yanılgıların saptanmasıdır.  

Alan yazın incelendiğinde ısı ve sıcaklık konusunda öğrencilerde var olan yanılgıların 

belirlenmesine yönelik bir çok çalışma yapıldığı görülür(Kaptanve Korkmaz, 2001; Aydoğan, vd., 

2003;Yeşilyurt, 2006;Yumuşak, 2008; Türkoğuz ve  Yankayış, 2015). Ancak, meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin meslekleri veya temel bilimler ile ilgili kavramları bilimsel anlamda doğru kullanıp 

kullanmadıkları ve kavram yanılgılarına sahip olup olmadıkları ile ilgili pek az çalışmanın var olduğu 

görüldü. Bu çalışmada, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencilerinin 

termodinamiğin temel kavramları olan ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili yanılgılarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine 

Programında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2014-

2015Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören gönüllü 53 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak ısı ve sıcaklık konusunda öğrencilerin bilgi 

eksikliklerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından literatürden 

yararlanarak geliştirilen 5 açık-uçlu sorudan oluşan aşağıdaki test kullanılmıştır.  

1. Sıcaklık kavramını açıklayınız. 
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2. Isı kavramını açıklayınız. 

3. Sıcak ortamdan soğuk bir ortama ısı akışı mı yoksa sıcaklık akışı mı olur? İzah ediniz. 

4. 0 0C deki bir cismin sıcaklığı ve ısısı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Açıklayınız. 

5. Sizce ısı ve sıcaklık arasında bir fark var mıdır? İzah ediniz. 

Hazırlanan sorular öğrencilere dağıtılarak cevaplamaları istendi. Öğrencilerin her bir soruya 

verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edildi. Analiz sonuçları doğrultusunda, öğrenciler tarafından 

ifade edilen yanılgılar ve bilgi eksiklikleri sınıflandırılarak, frekans ve yüzde değerleri hesaplandı ve 

tabloya işlendi. Tablodaki veriler değerlendirilerek yorumlanmaya çalışıldı. 

BULGULAR,  TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğrencilerin yöntem bölümünde yer alan açık-uçlu sorulara verdikleri yanıtlar analiz edilip 

incelendiğinde değerlendirildiğinde, öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili olarak önemli 

yanılgılara sahip oldukları saptanmıştır. Makine Programı öğrencilerinde tespit edilen kavram 

yanılgıları ve bilgi eksiklikleri Tablo 1’ de özetlenmiştir.  

Tablo 1.Makine Programı Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık İle İlgili Yanılgıları ve Bilgi 

Eksiklikleri 

 
Soru 
No 

Yanıt Tipleri f % 

 
 
1 
 

Sıcaklık bir çeşit ısıdır. 21 40 

Sıcaklık bir cismin sahip olduğu potansiyel enerjidir. 
Bir cismin sahip olduğu enerjidir.  
Sıcaklık bir ortamdaki ısıya denir.  
Sıcaklık bir cismin dışarıya verdiği ısıdır.  
 

 
23 

 
43 

 
2 

Isı maddenin toplam sıcaklığıdır.  
Isı, yüksek sıcaklıktır. 
Isı, bir maddeye dokunduğundaki sıcaklık veya soğukluktur. 
Isı bir cismin sahip olduğu kinetik enerjidir. 

 
29 

 
55 

3 
Sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama doğru sıcaklık akışı olur. 
Soğuk ortamdan sıcak ortama doğru soğukluk gelir.  

23 43 

4 
00C de cismin sıcaklığı olmaz. 
00C de cismin ısısı yoktur. 

42 79 

5 
Isı ve sıcaklık aynı şeyler sayılır. 
Çünkü, sıcaklık ısının toplamıdır. 
Çünkü, sıcaklık arttıkça veya azaldıkça ısı da artar veya azalır. 

 
32 

 
60 

   N=53 öğrenci 

Bireyler küçük yaşlardan itibaren ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili konularda, çevrenin de 

etkisiyle, çeşitli izlenimlere sahip olurlar. Bu durumun neticesi olarak öğrenciler okula başlamadan 

önce, ısı ve sıcaklık ile ilgili birçok ön kavramlara sahiptirler (Başer ve Çataloğlu, 2005). Isı ve 
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sıcaklığın etkilerini açıklamak için kullanılan bu kavramların çoğu genellikle yanlıştır. Öğrenciler 

tarafından, sınıf ortamında ısı ve sıcaklık kavramlarının doğru olarak öğrenilememesinin sebebi ise bu 

kavramların soyut olması ile ilgilidir. Öğrencilerde, bu kavramlar ile ilgili öğrenme zorlukları eğitimin 

her aşamasında var olmuştur. Benzer olarak bu araştırmada da öğrencilerin sorulara verdikleri 

cevaplardan ısı ve sıcaklık konusunda çok fazla yanılgılara ve bilgi eksikliklerine sahip oldukları 

Tablo 1’de görülmektedir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi makine programı öğrencilerinin ısı 

ve sıcaklık konusunda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler 

özellikle ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirine karıştırmakta ve birbiri yerine kullanmaktadırlar. 

Ayrıca, birçok öğrenci (44 öğrenci) sıcaklığın bir enerji ya da ısı olduğu kavram yanılgısına sahiptir. 

Çoğu öğrencinin (33 öğrenci) ısı ve sıcaklık kavramını açıklarken aynı kavramlarmış gibi algıladıkları 

belirlenmiştir. Benzer durum fen ve teknoloji öğretmen adayları üzerinde yapılan araştırmada da 

saptanmıştır (Uzoğlu ve Gürbüz 2013). Bunun sebebi, günlük hayatta kullanılan dilin fizikte kullanılan 

bilimsel dille çoğu zaman örtüşmemesindendir.  

Sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama doğru sıcaklık akışının olacağını veya soğuk ortamdan 

sıcakortama doğru soğukluk geleceğini 23 öğrenci ifade etmiştir. Öğrencilerin 3. soruyu 

yanıtlayabilmeleri için "ısı akışı" ve "ısı alış verişi" olaylarını bilimsel anlamda bilmeleri ve ısı 

kavramını kullanmaları gerekmektedir. Kaptan ve Korkmaz (2001) öğretmen adayları üzerinde yapmış 

oldukları bir çalışmada öğretmen adaylarının çoğunluğunun sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı 

akışının olduğunu bilmediklerini tespit etmişlerdir. Bu bulgu, bizim çalışmamızda elde ettiğimiz bulgu 

ile paralellik göstermektedir. Benzer sonuç Türkoğuz ve Yankayış’ın(2015) ısı ve sıcaklık hakkındaki 

kavram yanılgılarının günlük yaşama etkileri üzerine yapmış olduğu çalışmada da tespit edilmiştir. 

“0 0C de cismin sıcaklığı olmaz” veya “0 0C de cismin ısısı yoktur” yanıtını veren öğrencilerin 

sayısının oldukça (42) fazla olduğu görüldü. Öğrencilerde bu yanılgının olmasının nedeni, 

termometredeki derecelendirme sistemi ile matematikte kullanılan sıfır rakamını eşdeğer olarak 

algılamalarıdır. Dolayısıyla matematikte sıfır sayısı çarpmada yutan eleman olduğu için sıcaklığın 0 0C 

olması ısınında sıfır olması gerektiği şeklinde bir yanılgı oluşmuş. Ayrıca, bu bulgu bize makine 

programı öğrencilerinin sıcaklık ölçümünde farklı türden derecelendirilen termometrelerinde 

kullanılabileceğini bilemediklerini gösterir. Benzer sonuç, Bulu Kırıkkaya ve Güllü (2008) tarafından 

ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik 

çalışmada da öğrencilerin, “soğuk maddelerin ısıya sahip olmadıkları” şeklinde düşünceye sahip 

oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırmada, makine programı öğrencilerinin %60’nın ısı ve sıcaklık arasında farkın olmadığı 

düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir.Bu durumun nedeni olarak, bu iki kavramın günlük dilde 

aynıymış gibi kullanılmasından kaynaklandığı söylenebilir (Türkoğuzve  Yankayış2015).Erickson 

(1979) yapmış olduğu çalışmada, 6-13 yaşlarındaki çocukların ısı ve sıcaklık kavramlarını biri yerine 
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kullandıklarını ve bu iki kavramı aynı şeylermiş gibi algıladıklarını saptamıştır. Lise ve üniversite 

öğrencilerinin ısı ve sıcaklı kavramlarını belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada da hem lise 

öğrencilerinin hem de üniversite öğrencilerinin ısı ve sıcaklığı aynı şeylermiş gibi ifade ettikleri 

saptanmıştır (Aydoğan vd., 2003). 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan, ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili makine programı 

öğrencilerinde var olan yanılgıları ve bilgi eksikliklerini tespit etmedeki amaca hizmet ettiği ve faydalı 

olduğu söylenebilir. Kavram yanılgıları öğrencinin sadece öğrenim yaşamını değil, ileriki meslek 

yaşamının da olumsuz etkilediği bilinmektedir(Turgut vd., 2011). Bu nedenden ötürü, meslek 

yüksekokulu makine programı öğrencilerinin diğer meslek derslerinde de sürekli kullandıkları ısı ve 

sıcaklık kavramlarının bilimsel bilgiye dayalı olarak ve meslekleri ile ilişkilendirilerek verilmesi 

yararlı olur. Bu araştırmanın örnekleminin geniş olmamasından dolayı elde edilen sonuçlar ve 

yorumlar bu araştırmanın örnekleminden elde edilen bulgularla sınırlıdır. Bundan dolayı, ısı ve 

sıcaklık kavramları ile ilgili meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde daha büyük örneklemde 

gerçekleştirilen araştırmalar yapılmasının yararlı olacağı önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiye yönelik 
ilgilerinin, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumlarının ve teknolojiyi derslerinde kullanma 
durumlarının araştırılması amaçlanmaktadır. 

Araştırma, nitel desen kapsamında durum çalışması modeli ile gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış 
açık uçlu görüşme soruları bire bir ortamda bireysel görüşme tarzında öğretmenlere yöneltilerek, yapılan 
görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. 

Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilinde görev yapmakta olan 3 Fen 
Bilimleri, 3 Matematik, 3 Sosyal Bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 9 öğretmen oluşturmaktadır.  

Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Sorular önce 
araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve 3 farklı tema altında gruplandırılmıştır. Daha sonra alanında uzman iki 
akademisyenle incelemeler yapılarak veri toplama aracına son şekli verilmiştir. Sorular kategorilendirilerek, 
teknolojiye yönelik ilgi, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutum ve teknolojiyi derslerinde 
kullanma durumu olarak 3 farklı temadan ve toplam 13 sorudan oluşan bir veri toplama aracı oluşturulmuştur.  

Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Görüşme kayıtları analiz edilerek üç faklı 
tema altında çeşitli kodlamalar yapılmıştır.   

Araştırmada elde edilen analizler sonucunda, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinin teknolojiye yönelik ilgilerinin, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumlarının 
ve teknolojiyi derslerinde kullanma durumlarının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: TPAB, Teknoloji, Teknolojiye Yönelik İlgi, Teknolojik Araçları Ders İçinde 
Kullanmaya Yönelik Tutum, Teknolojiyi Derslerinde Kullanma Durumu 

ABSTRACT 

The aim of this study is to research Science, Maths and Social Studies Teachers’ interests for 
technology, their attitudes towards the use of technological tools and the use of technology in their classes. 

mailto:badurster@gmail.com
mailto:betultmr@gmail.com
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The study was carried out with case study model within the context of qualitative design. While semi-
structure, open-ended interview questions were addressing to the teachers in one on one environment, the 
interview was recorded.   

The study group consists of 3 Science teachers, 3 Maths teachers and 3 Social Studies teachers, in total 
9 teachers who worked in 2015-2016 school year.  

In the study, semi-structure interview questions were used as data collection tool. First, questions were 
formed by the researcher and grouped under 3 different themes. Then some researches were made by two 
academicians who were specialists in their fields and the data collection tool was put into final form. Questions 
were categorized and a data collection tool was formed with 3 different themes and 13 questions in total as 
interests for technology, attitudes towards to use of technological tools and the use of technology in classes. 

Acquired data was resolved using content analysis. Interview recordings were analyzed and various 
codings were made under three different themes. 

As a result of acquired analysis in the research, Science, Maths and Social Studies Teachers’ interests 
for technology, their attitudes towards the use of technological tools and the use of technology in their classes 
were revealed. 

Key words: TPAB, Technology, interests for technology, attitude towards the use of technological tools 
in classes, use of technology in classes. 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde teknoloji, teknoloji ve eğitim kavramlarını irdeleyeceğiz. Ayrıca; çalışmanın 

önemi, amacı, problem cümleleri, kapsam ve sınırlılıkları ve sayıltıları bilgileri yer almaktadır. 

Teknoloji 

Teknoloji, bilimle beraber, yaşantımızda oldukça sık duyulan bir kavramdır. Anlaşılmasında 

ve kavranmasında sıkıntılar olan, fakat hemen herkesin yaşamını bir ölçüde etkileyen bir kavram 

olarak karşımızda durmaktadır. Yaklaşık iki milyon yıl önce silah, araç ve gereçlerin ortaya çıktığı taş 

devri ile başlayan, bronz ve demir çağlarını yaşayan insanlık tarihi ile yaşıt teknolojik süreç, 1750-

1830 yılları arasında insan ve hayvan gücünü de aşan buhar gücünün egemenliği ile özdeşleşen 

endüstri devrimiyle de birlikte büyük bir ivme kazanmış, 2000’li yıllarla beraber büyük ölçüde bilgi 

yoğunluklu biçime evrilmiştir. “Teknoloji” sözcüğü sanat ya da hüner anlamına gelen Yunanca 

“techne” sözcüğünün, bilim ya da çalışma anlamına gelen “logia” sözcüğüyle birleşmesinden 

oluşmuştur. Üstteki bilgilerden yola çıkarsak teknoloji, insanların hayatlarını kolaylaştırmak, 

iyileştirmek için kullandıkları araç ve sistemleri geliştirebilmelerinin bilgisi olarak tanımlanabilir. 

Bilim, doğa yasalarının nasıl işlediğiyle alakalı olarak çabalarken, teknoloji doğayı dönüştürebilmenin, 

doğaya egemen olmanın bilgisi olarak, insan ürünü durumlarla uğraşır (TMMOB, 2004).  
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Teknoloji kavramı ile ilgili diğer tanımlara bakacak olursak şu tanımlamalarla karşılaşırız: Bir 

sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım 

biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi; insanın maddi çevresini denetlemek ve 

değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. (TDK, 2015). 

Tekniklerin ve bu tekniklerin uygulanması ile ilgili alet, makina ve malzemeleri geliştirebilmenin bilgi 

ve deneyimidir;  teknolojik bilgi, faydaya ve uygulamaya yönelik olup doğayı dönüştürebilmenin ve 

ona egemen olabilmenin bilgisidir; öte yandan bilimsel bilgi doğanın nasıl işlediğinin, doğa 

yasalarının bilgisidir (www.bilisimsozlugu.net/teknoloji). Teknoloji; araştırma, geliştirme, üretim, 

pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde 

gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür (Şenel ve Gençoğlu, 2003). 

Teknoloji, bireylerin var olan araç-gereçlerden yararlanarak, yaşamlarını kolaylaştıracak mevcut 

ürünler dışında yeni ürünler ortaya çıkarmalarıdır (Tor ve Erden, 2004). 

Teknolojideki gelişmeler ve yenilikler insan yaşamına dair pek çok alanda büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. Teknoloji, insanlığın ateşten yararlanmasından bu yana olağanüstü bir hızla gelişerek, 

günümüzde iletişim alanında internet, televizyon, radyo, telefon ve ulaşım alanında tren, otomobil, 

uçak gibi ürünlerle insanoğlunun yaşamının vazgeçilmez bir parçası halini almıştır. Bu durum, 

bireylerin teknolojik dünyayı bilmesi, teknolojiden yaşamlarını kolaylaştıracak biçimde 

yararlanabilmeleri ve teknolojik gelişmeleri anlamaları gerekliliklerini doğurmuştur. Bu gerekliliklerin 

sağlanmasında teknolojinin öğretim ortamlarına dahil edilmesi ve bireylerin bu yönde biçimlendirilmiş 

eğitim süreçlerinden geçmeleri sağlanmalıdır (Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse, 2003).  

Teknoloji ve Eğitim 

Son yarım yüzyılda insan nasıl öğreniyor sorusuna yanıt bulmak adına yapılan araştırmalar, 

öğrenme ile ilgili paradigma değişmelerine sebep olmuştur. Küreselleşen dünyanın bilgi birikimi ve 

paylaşımı hızla gerçekleşmekte ve artmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl tüm bilgileri bilme 

durumunu ortadan kaldırmış, hangi bilgiye nasıl ulaşılacağının yollarını bilen, o yolları en etkili ve 

verimli bir şekilde kullanan, karşılaştığı bilgiyi hemen kabullenmeyen akıl süzgecinden ve eleştirel 

süzgeçten geçiren, sorgulayan bireylere ve o bireylerin oluşturduğu toplumlara olan ihtiyacı 

doğurmuştur. Bu birey ve toplumların oluşturulmasında eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi ve 

nitelikli hale dönüştürülmesi kaçınılmaz bir gerçeklik olarak tüm dünyanın öncelikli meseleleri haline 

gelmiştir (Tümay ve Köseoğlu, 2011; Köseoğlu, Tümay ve Budak, 2008).  

İnsanoğlu düşünme yeteneği sayesinde dünyayı tanımaya, anlamlandırmaya, keşfetmeye 

çabalamış, bu çabasını var olduğundan bu yana sürdürmüştür. Tarihsel süreci içerisinde bilgi üretmiş 

ve ürettiği bu bilgi ve birikimlerini kullandığı alanlar yaratmıştır. Ancak, bilgi üretmek tek başına 

yeterli değildir. Üretilen bilgilerin; nitelikli, gerçeği en anlamlı biçimde görünür kılmaya yakın, pratik 
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çözümler sunan, teknoloji üretimi sağlayan, refah ve huzur toplumu yaratan öncül olarak kullanılması 

gerekmektedir.  

Bir yandan bilimsel bilgi üretme çabası içerisindeyken, diğer yandan ürettiği bilgiyi 

kullanmanın yollarını arayan ve bu süreçte teknoloji ile her daim iç içe bulunan insanoğlunun ve 

ürettiği sistemlerinin teknolojiden bağımsız olması mümkün görünmemektedir. Bu denli önemli olan 

teknoloji kavramı insan yaşamının her alanında olduğu gibi, eğitim alanında da önemli bir paya 

sahiptir ve giderek artan elzem bir gereklilik halini almıştır.  

Öğrencileri günümüz koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde yetiştirmek 

okullardan beklenen ana unsurdur. Okulların varlık sebebi öğrenciler olduğundan, eğitim sistemlerinde 

uygulanacak dönüşümün, öğrenmeyi daha verimli kılmada katkı sağlaması hedeflemektedir. Bilgi 

toplumunun bireyleri olarak öğrencilerden, düşünce üretme, nedensel düşünme, zihinlerini kullanma 

gibi becerilere sahip olarak mezun olmaları beklenmektedir. Okullar; öğrencilere nitelikli öğrenme 

ortamları ve olanakları sunmalı, öğrencileri zihinsel açıdan zorlamalı, düşünmeye sevk etmeli, 

öğrencilerin fikir ve olguları farklı bakış açılarıyla ilişkilendirmesini sağlamalı, öğrencilere toplumsal 

değerleri vurgulamalıdır (Özden, 2005). 

Teknolojik değişikliklerin, bilgilerin ve gelişmelerin her alanda olduğu gibi öğrenme-öğretme 

süreçlerini de etkiye uğratmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak eğitim anlamında önemle üzerinde 

durulması gerekli konu, teknolojinin eğitim alanında kullanılması durumudur. Bu nedenle günümüzde, 

okullardan beklenen durumlardan biri de teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir. Bu 

bireylerin yetiştirilmelerinde, eğitim sistemlerinin toplumsal değişimleri ve beklentileri 

karşılayabilmesinde ve okullarda teknoloji kullanmayla gerçekleşebilecek faydaların üst düzey hale 

ulaşmasında, ortamdaki öğretmenler, yöneticiler ve denetçiler paydaşlar olarak kilit konumda yer 

almaktadırlar (Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Uça, 2011; Seferoğlu, 2009). Teknolojik gelişmelerin, 

insanoğlunun gelişim sürecini daha verimli ve nitelikli hale getirmesini sağlamak amacıyla, eğitim-

öğretim ortamlarıyla bütünleştiği bir yapıya ihtiyaç vardır. 

Günümüz dünyasında yetiştirilen bireylerin bilgiye ulaşma, düzenleme, değerlendirme, sunma 

yeteneklerine sahip olmalarında şüphesiz sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmenlerin de 

sahip olmaları gerekmektedir (Akkoyunlu, 1995). Bilgiye ulaşan ve bu bilgileri kullanabilen bireylerin 

var olabilmesi için, öğretmenlerin teknolojik araç ve gereçleri kullanabilme yeteneklerine sahip 

olmalarının yanı sıra eğitim ortamlarında da etkili biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir (Çakır ve 

Yıldırım, 2009). Tor ve Erden’e (2004) göre, çağdaş toplumlardaki başarılı öğrencilerin sahip olması 

gerekli beceriler; bilgi teknoloji araçlarını ustalıkla kullanabilme, verileri toplayabilme 

yorumlayabilme ve kullanabilme, uygun bilgi teknoloji kaynaklarını kullanarak çalışmalar yapabilme 
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şeklinde ifade edilmektedir. Bu nedenle eğitim sistemlerinde teknoloji kullanımının öğretilmesinin 

yanı sıra teknolojinin öğretim etkinliklerinde de kullanılmaları önemlidir.  

Belirtilen tüm bu durumların ve hedeflerin gerçekleşmesinde teknoloji, eğitim-öğretim 

ortamlarının niteliğinin artmasında, bilgiye ulaşmaya kolaylık sağlamada, öğrenmeyi kolaylaştırmada, 

bilgi ortamını daha renkli ve çekici hale getirmede önemli rol oynamaktadır. 

Öğretim ortamlarının teknolojik araçlar ile zenginleşmesi sonucu, çoklu ortamın oluşturduğu 

zenginlikler uygun ve doğru biçimlerde kullanıldığında öğrenci başarısını olumlu etkilediği 

gözlenmektedir. Teknolojinin görsel ve işitsel zenginliğinin yanında, içeriklerin farklı formatlarda, 

çeşitli öğretim yaklaşımlarını da kullanarak hazırlanması, öğrenci başarısında artış sağlaması olasıdır. 

Teknolojinin eğitim sürecinde kullanılması öğrencilerin dinleme sürelerini artırmaya, konuları 

derinlemesine kavramalarına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda, bireyler bilgiyi sadece özümsemekle 

kalmayıp, öğrendikleri bilgileri nasıl ve nerede kullanmaları konusunda da yeterlik kazanmaktadırlar. 

Teknolojinin etkinliği, teknik imkanlardan yararlanmanın, gereğince etkileşimde bulunmanın, 

programlara doğru biçimde adapte etmenin yanı sıra, onu kullanacak olan öğretmen ve öğrenciye de 

bağlıdır. Teknolojik araç-gereçlerin kullanımında öğretmenin sorumluluğu büyüktür. Teknolojinin 

sunduğu imkanlardan azami yararlanmalı, teknoloji desteği ile nitelikli, kalıcılığı ve başarı oranı 

yüksek öğretim ortamları oluşturulmalıdır (Gülbahar, 2005; Kenar, 2012). 

Şu ana kadar bahsi geçen teknolojinin eğitim öğretim ortamlarındaki tüm olumlu etkilerinin 

yanında, olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu olumsuz yönlerden biri, teknoloji ile iç içe saatler 

geçiren öğrencilerin bilgiye çabuk ulaşmalarından kaynaklanan, neden, niçin gibi gerekçe isteyen 

sorulara kısıtlı vakit ayırmalarıdır. İletişim teknolojileri fırsatından yararlanan öğrenciler, sorgulamasız 

biçimde bilgiye çabucak ulaşmalarından ötürü bilgiyi yapılandırmada, anlamlandırmada, kavramlar 

arası ilişki kurmada zorlanmakta ve bilgiyi kısa zamanda unutmaktadırlar (Türkoğuz ve Cin, 2013). 

Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımına dair problemler, altyapı ve donanım eksikliği, teknik destek 

eksikliği ve yetersizliği, öğretmenlerin teknoloji kullanım ve teknoloji kullanarak içerik geliştirme 

yeterliği düzeylerinde karşımıza çıkmaktadır (Yurdakul, 2014). 

Eğitim-öğretim ortamının önemli bir parçası olan öğretmenlerin sahip olması gerekli bilgi 

türleri ve eğitimi incelendiğinde, daha çok içerik (alan) bilgisine yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bu 

soruna yönelik olarak Shulman (1987) alan bilgisine pedagojik bilgiyi de dahil etmiş, alan ve 

pedagojik bilgilerin etkileşimini kapsayan bir yapı ortaya çıkarmıştır. Sonraki yıllarda teknolojinin de 

eğitim-öğretim ortamlarını etkilemesi, değişime uğratması ve sıklıkla kullanılması sonucu pedagojik 

alan bilgisi kavramına bir başka bilgi boyutu olan teknolojik bilgi boyutu da dahil edilmiştir. Böylece 

teknolojik pedagojik alan bilgisi üretilmiştir. Alan bilgisi, pedagojik bilgi, teknolojik bilgi, pedagojik 

alan bilgisi, pedagojik teknolojik bilgi, teknolojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi 
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olmak üzere 7 bilgi alanını içeren bir yapı ortaya çıkmıştır (Çil ve Çakmak, 2014). Teknolojik 

pedagojik alan bilgisi, öğrenme-öğretme süreçlerinde teknolojik bilgi, pedagojik bilgi ve alan 

bilgisinin birlikte, bütüncül bir biçimde işe koşulması durumudur (Yurdakul, 2014). 

Çalışmanın Amacı 

Çalışmadaki amaç; Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiye 

yönelik ilgilerinin, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumlarının ve teknolojiyi 

derslerinde kullanma durumlarının araştırılmasıdır. 

Çalışmanın Önemi 

Eğitimin esası; kendini tanıyan, bilgiyi zihninde yapılandıran, karşılaştığı problemleri tek 

başına çözebilecek yeterliğe sahip, değişen çağın koşullarına adapte olan, araştıran-sorgulayan, 

eleştirel düşünebilen, olguları farklı bakış açıları ile değerlendirebilen, yaratıcı, verimli ve nitelikli 

bireyler yetiştirmektir. Bireyler eğitim sürecinde öğrenmenin yollarını öğrenmeli, etraflarındaki 

bilgileri değerlendirebilecek bilgi süzgeçlerine sahip olmalıdırlar. 

İnsanoğlunun doğasında var olan öğrenme, varlığını keşfetme yolculuğu sayılabilir. 21. yy 

Dünya’sında gelecek kuşaklarımızın doğayı, evreni keşfetme yolculuğunu en verimli ve nitelikli 

düzlemde yapabilmesinin yolu öğrenme ortamlarının, öğrenme yöntem, teknik ve yaklaşımlarının 

yeniden ele alınarak zamanın ruhuna güncellenmesinden geçmektedir. Bu yapılandırma ve 

güncellemede eğitim ortamlarının en önemli unsurlarından bir olan öğretmenlerin teknolojiye yönelik 

ilgilerinin, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumlarının ve teknolojiyi derslerinde 

kullanma durumlarının nasıl olduğunun, nitel araştırma kapsamında ortaya çıkarılması sağlanmıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, yukarıda belirtilen durumlarla ilgili olarak eğitimci ve 

araştırıcılara rehber olması yönünden önem arz etmektedir. 

Bu araştırma ile bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda işe yarayacak sonuçlar, öneriler, 

modeller geliştirilmesi, yeni düşünce ve araştırma konuları yaratılması hedeflenmektedir. Araştırma ile 

elde edilen bulguların, öğretmenlerin teknolojiye yönelik ilgileri,  teknolojik araçları ders içinde 

kullanmaya yönelik tutumları ve teknolojiyi derslerinde kullanma durumları ile ilgili olarak yapılacak 

bilimsel çalışmalara kaynaklık etmesi, katkı ve çeşitlilik sağlanması, yeni düşünce, tartışma ve 

araştırma konuları yaratması beklenmektedir.  

Çalışmanın Araştırma Problemi 

Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiye yönelik ilgileri, 

teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumları ve teknolojiyi derslerinde kullanma 

durumları nasıldır? 
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Alt Problem Cümleleri 

- Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiye yönelik ilgileri 

nasıldır? 

- Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik araçları ders içinde 

kullanmaya yönelik tutumları nasıldır? 

- Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiyi derslerinde 

kullanma durumları nasıldır? 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

 Bu çalışma, Çanakkale İli ile sınırlıdır. 

 Bu çalışma, 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı I. dönemi (güz) ile sınırlıdır.  

 Bu çalışma, devlet ortaokullarında görev yapan 9 öğretmen ile sınırlıdır.  

 Çalışmadaki veri toplama aracı yarı yapılandırılmış 13 soru ile sınırlıdır.  

 Sonuçlar, araştırmada kullanılan veri toplama aracının geçerlilik ve güvenirliliği ile 

sınırlıdır. 

Sayıltılar 

 Görüşme soruları istendik durumları analiz etmeyi başarmıştır. 

 Tüm katılımcılar sorulara içtenlikle cevap vermişlerdir. 

YÖNTEM 

Araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve yöntemleri, çalışmanın uygulanma 

süreci, verilerin toplanması, verilerin analizi alt başlıklarını içeren bu bölümde, çalışmada uygulanan 

yöntem detaylı olarak açıklanmıştır. 

Araştırma Deseni 

Araştırmada nitel desenlerden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmacılar, 

araştıracakları konuyla ilgi, oldukça geniş bir bakış açısı ile araştırma yapmak isterler. Nitel 

araştırmalar, nicel araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlarlar (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Durum çalışması, olayların, ortamların, programların, 

sosyal grupların, birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine incelendiği yöntemdir (McMillan, 2000 akt: 

Büyüköztürk ve ark. 2014). 
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Çalışma Grubu 

Araştırmada, seçkisiz olmayan amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme, belli kıstaslara tekabül eden ya da belli niteliklere sahip bir ya da 

daha fazla özel durumlardaki araştırmalarda kullanılır. Ölçüt örnekleme bir araştırmada istendik 

ölçütleri karşılayan birimlerin (olay, kişi, nesne, durum vb.) örnekleme alınmasıyla yapılır 

(Büyüköztürk ve ark. 2014). 

Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilinde görev yapmakta olan 3 

Fen Bilimleri, 3 Matematik, 3 Sosyal Bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 9 öğretmen 

oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Çalışma Grubuna (Katılımcılara) Ait Bilgiler 

Kod İsim* FB1 FB2 FB3 M1 M2 M3 SB1 SB2 SB3 
Cinsiyet** K K K K E E E E K 
Yaş 38 40 28 35 39 36 52 35 35 
Hizmet Yılı 15 18 5 7 17 10 28 10 14 
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Sosyal Medya 
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Evde 
Bilgisayarı 
Olma Durumu 

Var Var Var Var Var Var Var Var Var 

Akıllı Telefon 
Kullanma 
Durumu 

Var Var Var Var Var Var Yok Var Var 

* Verilerin analizi bölümünde kod isimlerin anlamları yer almaktadır. 

** E: Erkek, K: Kadın 

Veri Toplama Araçları ve Yöntemleri 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları 

kullanılmıştır. Görüşmeler bire bir ortamlarda, bireysel görüşme şeklinde, ses kayıt cihazı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmacı tarafından araştırılan konuyla ilgili olarak görüşme soruları 
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hazırlanmıştır. Daha sonra sorular üç tema altında kategorilendirilmiştir. Veri toplama aracına son 

halinin verilmesinde, alanında uzman iki akademisyenin de görüşleri alınmıştır. Böylelikle 3 ana 

temadan ve toplam 13 sorudan oluşan bir veri toplama aracı oluşturulmuştur. Görüşme soruları 

teknolojiye yönelik ilgi, teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutum ve teknolojiyi 

derslerinde kullanma durumu olarak üç ana tema altındaki kategorilere ayrılmıştır. 

Çalışmanın Uygulanma Süreci 

  Tablo 2. Çalışmanın Uygulanma Süreci 

                                                          Uygulamalar 
      Verilerin Toplanması                                                      Verilerin Analizi 
  -Birebir bireysel görüşmeler                                -Görüşme ses kayıtlarının dinlenmesi 
    biçiminde toplanmıştır                                       -Ses kayıtlarının Word ortamına aktarılması 
  -Ses kayıt cihazı ile görüşmeler                           -Temalara ait kodların belirlenmesi 
    kayıt altına alınmıştır 

 

Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve 

verilerin toplanması sağlanmış daha sonra elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Görüşmeler, 2015-

2016 eğitim-öğretim yılı güz (I) döneminde toplam 9 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Veriler, ses kayıt cihazı kullanılarak, çalışma grubunu oluşturan öğretmelere, bire bir 

ortamlarda bireysel görüşmeler şeklinde, yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları sorularak elde 

edilmiştir. Görüşmeler ortalama olarak 13 dk, toplam olarak 117 dk sürmüştür. Görüşme öncesinde 

öğretmenlerden görüşme yeri ve zamanı ile ilgili olarak randevu alınmıştır. Görüşme esnasında ses 

kayıt cihazı kullanılarak görüşmelerin kaydedileceğine dair bilgi verilmiş ve izin istenmiştir. 

Görüşmeler esnasında araştırmacı, çok konuşmamaya, tartışma ortamı yaratmamaya, dikkati elden 

bırakmamaya, yönlendirici sorular sormamaya, karmaşık dil kullanmamaya özel çaba sarf etmiştir. 

Verilerin Analizi 

Görüşme verilerinin analiz edilmesindeki amaç, toplanan görüşme verileri ile araştırma 

konusunu kaynaştırmaktır. Bu çalışmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Belirli kıstaslara dayanan 

kodlamalarla metin, görüşme, tartışma, konuşma, sohbet, gösteri vb. durumların daha küçük içerik 

kategoriler ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir. Elde edilen ham veriler kodlanarak, 

küçük parçalara bölünür ve içerik analizi gerçekleştirilir. Objektif ve sistematik biçimde, durumların 

tanınmasına, ortaya konulmasına yönelik çıkarımlar yapılır (Büyüköztürk ve ark. 2014). 

Görüşme yapılan öğretmenlere, branşları ile uyumlu biçimde kodlar verilmiştir. Fen Bilimleri 

Öğretmenlerine FB1, FB2, FB3, Matematik Öğretmenlerine M1, M2, M3, Sosyal Bilgiler 
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Öğretmenlerine SB1, SB2, SB3 kodları verilmiştir. Görüşmelere ait ses kayıtları dinlenerek, her bir 

katılımcıya ait görüşmeler word ortamına aktarılmıştır. Görüşme kayıtları analiz edilmiş ve 

çalışmadaki üç ana tema ile ilişkili kod sözcükler/sözcük grupları belirlenmiştir. Elde edilen 

kodlamalara ait sıklık (frekans) hesapları yapılmıştır. Her ana temayla ilgili tablolar elde edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, “öğretmenlerinin teknolojiye yönelik ilgileri”, “teknolojik araçları ders içinde 

kullanmaya yönelik tutumları” ve “teknolojiyi derslerinde kullanma durumları” olmak üzere, üç tema 

kapsamındaki kategorilere ilişkin bulgular ve yorumlar bulunmaktadır. 

Öğretmenlerinin Teknolojiye Yönelik İlgileri 

Bu tema altında, 9 katılımcı öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen görüşme 

verileri 12 kod altında tablolaştırılmıştır. Tablo 3’te, bu başlıktaki tema ve temaya ait kodlar ve 

kullanım frekansları (sıklıkları) görülmektedir. Ayrıca, bu tema altındaki görüşmelere ait bazı kesitlere 

de yer verilmiştir.  

Türk Dil Kurumu (TDK, 2016) sayfasındaki Büyük Türkçe Sözlük’te, ilgi kelimesinin anlamı 

ile ilgili şu tanımlamalarla karşılaşılmıştır: 

1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet.  

2. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.  

3.Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. 

4. Bir kimsenin bir etkinliğe, kişiye ya da nesneye karşı, kısıtlayıcı koşullar altında bile, 

oldukça uzun süre devam eden bağlanma isteği ya da eğilimi.  

5. Seçme söz konusu olduğu zaman bir kimsenin benimsediği, üstün tuttuğu durum, düşünce 

ya da tutum. 

O halde teknolojiye yönelik ilgiyi, teknolojiye yönelik alaka gösterme, yakınlık duyma, ondan 

hoşlanma olarak tanımlayabiliriz. Yapılan görüşmelerde, bu tanım kapsamına girebilecek cevaplar 

irdelenerek kodlamalar yapılmıştır. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Teknolojiye Yönelik İlgileri Temasına Ait Kodlamalar 

       Kodlamalar 
Frekans     
     (f) 

1 Teknolojik araçlara örnek verme - adet 
(FB1: 4, FB2:5, FB3:4, M1:4, M2:2, M3:4, SB1:4, SB2:2, SB3:4) 

9 

2 Güncel olan teknolojik araçları takip etmek, bilmek (FB1, FB3, M1, M3, SB3) 5 
3 Mevcut teknolojik araçları kullanabilmek (FB2, FB3, M1, M3, SB3) 5 
4 Teknolojik araçları derslerinde kullanmak (FB3, M1, M2, M3, SB3) 5 
5 Yeni teknolojik araçları kullanmayı öğrenmek (FB1, M1, M3) 3 
6 Teknolojik araca ait programları kullanabilmek (SB1, SB3) 2 
7 Seminer, kurs vb. faaliyetlere katılma gerekliliği (M1, SB3) 2 
8 Günlük yaşantısında kullanabilmek (M2) 1 
9 Sosyal medyayı kullanmak (SB2) 1 
10 Günlük yaşamdan ve meslekten uzaklaşmamak (M2) 1 
11 Hizmet içi eğitim, özel kurs vb. faaliyetlere katılma durumu 

(FB1: Katılmamış, FB2: H, FB3: Ö, M1: H, M2: Ö, M3: H, SB1: H+Ö,  
SB2: Ö, SB3: H)   
H: Hizmet İçi Eğitim.   Ö: Özel Kurs. 

8 

12 Teknolojik gelişmeler takip etme yolu 
Televizyon/Haberler/Basın: FB1, M1, M2, SB3 
İnternet/Blog/Sosyal medya/Bilgisayar: FB2, FB3, M1, SB1, SB2, SB3 
Dergi aboneliği/Süreli yayınlar: M1, M3, SB1, SB3 

9 

f: 9 katılımcıdan kaçının ilgili kod içerisinde bulunduğunu gösterir. 

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik ilgileri temasına ait görüşmelerden kesitler aşağıdadır. 

FB1: (…) Teknoloji giderek gelişiyor. Öğretmenin şunu bilmesi lazım değil, bence olanaklar dahilinde 

kullanılması en uygun olan neyse onu bilmeli.  

FB2: Teknolojik bilgiye sahip olmak… Bence elinizin altında mevcut olan teknolojik bütün 

malzemeleri kullanabilme seviyeniz sizin teknolojik bilgiye ne kadar sahip olduğunuzun bir 

göstergesidir diye düşünüyorum. (….)  

FB3: (…) Bunların hakkında donanım bilgisi bilmek, yazılım bilgisi bilmek demektir. Bunları 

derslerinde kullanabilmek demektir. (…) Genelde internetten takip ediyorum. 

M1: Teknolojik araçlara örnek olarak telefon, bilgisayar, projeksiyon, televizyon şu an aklıma 

gelenler bunlar. (…) Teknolojik bilgi özellikle durağan bir değildir. Sürekli gelişim içerisinde olmamız 

gerekiyor. Teknolojideki gelişmeleri sürekli takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. (…) Hizmet içi 

eğitim kursuna katıldım. Okulun kendi içine akıllı tahtayla ilgili bir seminer olmuştu. 

M2: Teknoloji günlük yaşamımızın vazgeçilmezidir. …teknolojiyi kullanmaları gerekir diye 

düşünüyorum. Aksi halde hem yaşamdan uzaklaşırlar hem de mesleklerinden uzaklaşırlar, kendilerini 

geliştirememiş olurlar diye düşünüyorum. (…)Yeni çıkan teknolojileri basından, basın organlarından 

görüyoruz. (…) 
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M3:  (…) Her zaman, eğer sadece öğretmenlikse söz konusu olan, derste kullanabileceğim kadar 

teknolojiye ihtiyacım var diyebilirim. Bir iki tane bilimsel dergiye aboneliğim, daha doğrusu düzenli 

olarak aldığım dergiler var. Bu dergilerden özellikle dünyadan ileri teknolojileri takip ediyorum. (…) 

SB1: (…) MEB’in sağladığı, gerçekleştirdiği etkinliklere katıldık ve katılıyoruz da zaman zaman. 

Fırsat buldukça, böyle olanaklar tanındıkça katılıyoruz. (…) Teknolojik gelişmeleri birçoğunun 

yaptığı gibi internet aracılığıyla takip ediyoruz. İşte gazeteler, dergiler, süreli yayınlar var onlardan 

kısmen yararlanmaya çalışıyoruz. (…) 

SB2:  (…) Hizmet içi eğitim ile ilgili bir kursa katılmadım. Özellikle bilgisayarla ilgili teknolojik 

gelişmeleri internetten, … takip edebiliyorum. Veya bu sosyal medyada insanlar sürekli yeni 

gelişmeleri paylaştıkları için oradaki gelişmeleri takip etme imkanına sahip olabiliyorum.  

SB3: Bilgisayar, telefon, ekstra makinalar, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi. (…) Yani bu çağda ne 

varsa, ne isteniyorsa, öğrenciler ne biliyorlarsa onlara sahip olması gerekiyor. Hatta bir tık daha 

ötesinde olması gerekiyor. (…)O dergilerde, mesela akıllı telefonlarda da aynı şekilde iki tane dergiye 

aboneyim, onlardan teknolojik buluşlarla ilgili mesajlar geliyor… 

Bu bulgulara göre; öğretmenlerin teknolojiye yönelik ilgileri, daha çok “güncel olan teknolojik 

araçları takip etmek, bilmek”, “mevcut teknolojik araçları kullanabilmek”, “derslerinde 

kullanabilmek” üzerine yoğunlaşmış olarak görülmektedir (f:5). Sonraki ilgilerinin “yeni teknolojik 

araçları kullanmayı öğrenmek” üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (f:3). Daha sonra, ilgilerinin 

“seminer, kurs vb. faaliyetlere katılma gerekliliği”, “teknolojik araca ait programları kullanabilmek” 

üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (f:2). En az olarak, ilgilerinin “sosyal medyayı kullanmak”, 

“günlük yaşantısında kullanabilmek”, “günlük yaşamdan ve meslekten uzaklaşmamak” olduğu 

görülmektedir (f:1). Sözün özü, öğretmenlerin bu tema altındaki görüşleri şu cümle ile ifade edilebilir: 

Güncel teknolojiyi takip etmek, mevcut teknolojiyi derslerde ve günlük yaşamda kullanabilmek ve 

yeni teknolojileri kullanmayı öğrenmek. 

Öğretmenlerinin Teknolojiye Yönelik Tutumları 

Bu tema altında, 9 katılımcı öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen görüşme 

verileri, olumlu tutum ve olumsuz tutum olmak üzere 2 alt tema kapsamında toplam 27 kod altında 

tablolaştırılmıştır. Tablo 4’te, bu başlıktaki tema ve temaya ait kodlar ve kullanım frekansları 

(sıklıkları) görülmektedir. Ayrıca, bu tema altındaki görüşmelere ait bazı kesitlere de yer verilmiştir.  

Türk Dil Kurumu (TDK, 2016) sayfasındaki Büyük Türkçe Sözlük’te, tutum kelimesinin 

anlamı ile ilgili şu tanımlamalarla karşılaşılmıştır: 

1. Tutulan yol, davranış. 
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2. Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi. 

3. Belirli birtakım kişi, nesne ve olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan 

öğrenilmiş bir eğilim. 

4. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış 

eğilim ya da yönelim. 

5. Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık. 

6. Hal, durum, vaziyet. 

O halde teknolojiye yönelik tutumu, teknolojiye yönelik eğilim, yönelim, ona karşı takınılan 

hal ve durum olarak tanımlayabiliriz. Yapılan görüşmelerde, bu tanım kapsamına girebilecek cevaplar 

irdelenerek kodlamalar yapılmıştır. 

Türk Dil Kurumu (TDK) sayfasındaki Büyük Türkçe Sözlük’te, olumlu kelimesinin anlamı ile 

ilgili şu tanımlamalarla karşılaşılmıştır: 

1. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif 

2. Yapıcı 

3. Onaylayan, kabul eden, lehte olan 

4. Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı 

5. Olumsuzluk anlatmayan 

6. Evetleyici. (Değilleyicinin karşıtı.) 

7. Onaylayıcı, doğrulayıcı 

O halde teknolojiye yönelik olumlu tutumu, teknolojiye yönelik eğilimlerin, yönelimlerin, ona 

karşı takınılan halllerin ve durumların yapıcı olması, yararlı görülmesi, kabul edilmesi, onaylanması 

olarak tanımlayabiliriz. Buradan yola çıkarak, teknolojiye yönelik olumsuz tutumu da tam tersi 

eksende düşünebiliriz. 
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Tablo 4. Öğretmenlerin Teknolojiye Yönelik Tutumları Temasına Ait Kodlamalar 

Alt 
Tema 

Kodlamalar Frekans (f) 

O
LU

M
LU

 

Görsel zenginlik sağlama ( FB2, FB3, M1, M2, M3, SB1, SB3) 

48 

Derslerin eğlenceli ve ilgi çekici hale gelmesi (FB1, M1, SB1, SB3) 
Etkileşimli, hareketli, aktif, heyecanlı ortam yaratma (FB1, FB2, M1, SB2) 
Kısa sürede öğrenmeyi sağlama, verimli kılma (M1, M2, M3, SB1) 
Öğrenciyi derse daha çok çekme (FB2, M2, SB1, SB3) 
Öğrenmenin kalıcılığını arttırma (FB1, FB2, FB3) 
Dikkat, motivasyon, odaklanmayı sağlama (M1, M2, SB3) 
Çeşitli- çoklu zeka türlerine hitap edebilme (FB3, M1, SB2) 
Zamandan tasarruf sağlama (FB3, M3) 
Konuyu 3 boyutlu hale getirme (FB2, FB3) 
Bilgiye kolay ulaşmayı sağlama (FB3, M3) 
Konuların somutlaştırılmasını sağlama (M1, SB1) 
Algılamayı arttırma (M2) 
Öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenmenin zorluğunun azalması (M2) 
Ödev yapmada çeşitli kaynaklara ulaşabilme kolaylığı (M2) 
Kolay örneklendirme yapabilme (FB1) 
Etkili anlatım yapabilme (FB3) 
Birden fazla duyu organına hitap etme (SB1) 
Olumlu, pozitif ders ortamı oluşturma (SB2) 
Hayatına aktarma, davranışa dönüştürmede fayda sağlama (SB2) 

O
LU

M
SU

Z 

Ödevlerde; hazır bilgi kullanma, anlamlandırmama, derleme yapamama, analiz sentez yapmama, 
kopyala yapıştır mantığı (FB2, M1, M3, SB1, SB2, SB3) 

21 

Ödevlerde; bir çok alan ve kaynaktan yararlanmama (FB3, M2, M3, SB3) 
İlgi çekmede zorluk, ilgide dağınıklık yaratma (FB1, FB3, M2, SB2) 
Araştırma ödevi konusunda, neye nasıl bakılması konusundaki hakimiyetsizlik, bilinçli 
kullanamama (FB1, FB2) 
Altyapı ve donanım yetersizliğinden kaynaklı ders içi kopmalar (FB2, M3) 
Öğretmenin pasif kalması/hale gelmesi (M1, M3) 
Sınıf hakimiyetini sağlamada zorluk (FB1) 

Yazı tahtası, kalem, kitap, defter gibi teknolojik araçların ve elektrik-elektronik temelli bilgisayar, 
projeksiyon, internet, akıllı tahta, tablet gibi teknolojik araçların birlikte kullanılması gerekliliği (FB1, FB2, 
FB3, M1, M2, M3, SB1, SB2, SB3) 

9 

f: 9 katılımcıdan kaç tanesinin (tekrarlı dahil) alt tema kapsamındaki kodlamalar ile ilgili görüş 
belirttiğini gösterir 

 

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları temasına ait görüşmelerden kesitler aşağıdadır. 

FB1: (…) Her ne kadar teknolojik araçlar kullanılsa da geleneksel araçların da kullanılması 

gerektiğini düşünüyorum. (…)Mesela öğrencilere bir araştırma ödevi veriyorsunuz, google’da ilk 

karşısına çıkan şeyi yazıp geliyor. …ben bunu anlamadım deme hakimiyetine sahip değil öğrenci.  

FB2: Öğrenciler daha da hareketli hale geliyorlar. …heyecanlanıyorlar. (…) Olumlu yönleri … 

görsel anlamda daha da zenginlik katıyorsunuz ve çocuğu dersin içine daha da çekebiliyorsunuz. 

Olumsuzluklarımız genellikle, yeni bir sayfaya geçerken altyapının yetersizliğinden kaynaklanan 

sıkıntılar oluyor. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1101 
 

FB3: (…)Geleneksel teknolojik araçlar da, günümüzde elde edilen akıllı tahta, animasyonların, 

simülasyonların mutlaka fen dersinde kullanılması gerektiğine inanıyorum. (…) Bence en önemlisi … 

daha kısa sürede daha etkili anlatımlar yapabiliyoruz. (…) Verdiğim ödevin özelliğine göre eğer bir 

araştırma ödeviyse girip gerekli yerlerden, bir yerden değil bir çok alandan araştırıp, bir çok kişinin 

kaynağına ulaşıp hepsini derleyip kullanmalarını istiyorum.  

M1: Özellikle teknoloji kullandığım zamanlarda öğrencilerin dikkatleri ve motivasyonları çok daha iyi 

oluyor. Odaklanabiliyorlar konuya. (…) Ama bu demek değildir ki bilgisayarı açıp öğretmenin yerine 

geçsin, konuyu anlatsın anlamı taşımasın. (…) …çoklu zeka olarak çocukların her türlü zeka türüne 

hitap etmesi olumlu.  

M2: Teknoloji kullandığım derslerde görsellik daha çok olduğu için öğrencilerin algılama oranını 

yükseltiyor. (…) Matematik kalemsiz, deftersiz olmaz. Bunlar matematik için uygulamayla ilgili 

olmazsa olmazdır. (…) Teknolojik araçları kullandığımız zaman hem zamandan kazanabiliyoruz hem 

algılama oranı daha yüksek oluyor öğrencilerin.  

M3: (…) Şimdi, teknoloji elbette bazı durumlarda bize yardımcı oluyor. Ama bu asla kitabın ... yerini 

tutmaz. (…) Yani zaman kazandığımızı kesinlikle söyleyebilirim. (…) Önemli olan … doğru kavramak, 

doğru sentezleyebilmek, doğru analiz edebilmek. … ben öğrencilerimin teknolojiyi bu doğrultuda 

kullanmalarını beklerim. (…) O yüzden bütün bir dersi bir videoya veya bir slayta ayırmak ta bence 

olumsuz kısımlarından bir tanesi. 

SB1: (…) Yani bana göre ikisini birden kullanmamız gerekiyor. Hem tahtanın eksikleri var, hem 

bilgisayar destekli projeksiyonun ve akıllı tahtanın kendine göre eksikleri var, artıları var. Bunları 

birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanabilmeliyiz. (…)… verdiğimiz ödevlerde, çalışmalarda, ders 

dışı etkinliklerde öğrenciler işin kolayına kaçıyor. (…) Emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Teknolojik araç kullanmamızın olumlu yönleri olumsuz yönlerine göre daha fazla tabi. 

SB2: Teknolojiyi kullandığınız zaman … öğrencilerin daha olumlu, daha pozitif olacağını … ve aktif 

bir şekilde katılacaklarını düşünmekteyim. Şimdi bunların hepsini bir arada kullanmamız gerekiyor ki 

bir sonuca varalım. (…)Dolayısıyla her bir öğrenciye … farklı teknolojik araçlarla ulaşabilirsek 

eğitimin daha kaliteli olacağını düşünmekteyim. (…) Bu süreç olursa ya da bunu davranışa 

dönüştürürse, hayatında kullanırsa daha başarılı olacağı hissine kapılmaktayım.  

SB3: (…) Daha iyi kodlayabildiklerini düşünüyorum, … (…) Yani sadece  elektrik ve elektronik 

temelli olanlarla değil geleneksel metotlarla da ders işlemek bence, ikisini harmanlayabilirsek daha 

başarılı olabiliriz. (…) Mesela başarısız öğrenciler bile eğer teknolojik bir alet varsa ilgisi direk 

oraya yönlendiği için onları da derse çekebiliyorsunuz. (…) …birkaç tane bilgiyi okuyarak, 

özümseyerek kendilerine bir sayfa açmalarını istiyorum. Olumsuz … tek düze bir anlatım. Sadece işte 

öğrenci bakar, öğretmen de oradakini okur. Bu şekilde biter. 
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Bu bulgulara göre; öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının, olumsuz (f:21) tutumdan 

daha çok, olumlu (f:48) tutum yönünde olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcı grubun tamamı (n=9) 

yazı tahtası, kalem, kitap, defter gibi teknolojik araçların ve elektrik-elektronik temelli bilgisayar, 

projeksiyon, internet, akıllı tahta, tablet gibi teknolojik araçların birlikte kullanılması gerekliliği 

tutumunu sergilemektedir. 

Öğretmenlerinin Teknolojiyi Derslerinde Kullanma Durumları 

Bu tema altında, 9 katılımcı öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen görüşme 

verileri, 2 kod ve kullanılan yöntem-teknikler olmak üzere tablolaştırılmıştır. Tablo 5’te, bu başlıktaki 

temaya ait kodlar ve kullanım frekansları (sıklıkları) görülmektedir. Ayrıca, bu tema altındaki 

görüşmelere ait bazı kesitlere de yer verilmiştir.  

Türk Dil Kurumu (TDK, 2016) sayfasındaki Büyük Türkçe Sözlük’te, durum kelimesinin 

anlamı ile ilgili şu tanımlamalarla karşılaşılmıştır: 

1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. 

2. Duruş biçimi, konum. 

3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. 

4. Vaziyet, durum. 

5. Bir insanın çevresiyle somut bağlantısı.  

6. (Günümüz felsefesinde) İnsanın kendisini içinde bulduğu somut gerçeklik. // Bu gerçeklik kendisine 

önceden belli olanaklar açar, öte yandan da olanakları kapar. 

O halde öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumunu, teknolojiyi derslerinde 

kullanma hali, biçimi, teknolojiyi kullanarak öğrenme-öğretme ortamıyla somut bağlantılar kurması 

olarak tanımlayabiliriz. Yapılan görüşmelerde, bu tanım kapsamına girebilecek cevaplar irdelenerek 

kodlamalar yapılmıştır. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Teknolojiyi Derslerinde Kullanma Durumları Temasına Ait 

Kodlamalar 

Kodlamalar Frekans (f) 
Derslerinde teknolojik araç kullanma isteği 
(FB1, FB2, FB3, M1, M2, M3, SB1, SB2, SB3) 

9 

Teknoloji kullanarak ders içeriği hazırlama durumu 
FB1: Hazır içerik kullanıyor. Neden: Zaman kaybı 
FB2: Sunum, slayt hazırlıyor ayrıca hazır kullanıyor 
FB3: Sunum, slayt hazırlıyor ayrıca hazır kullanıyor 

4 
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M1: Sunum, slayt hazırlıyor ayrıca hazır kullanıyor 
M2: Hazır içerik kullanıyor. Neden: Zaman kaybı, Kişisel yetersizlik 
M3: Hazırlıyor ve hazır kullanıyor 
SB1: Hazır içerik kullanıyor. Neden: Kişisel yetersizlik 
SB2: Hazır içerik kullanıyor. Neden: Kişisel yetersizlik 
SB3: Hazır içerik kullanıyor. Neden: Zaman kaybı, Kişisel yetersizlik 
Teknoloji ve kullanılan yöntem-teknik 
Anlatım, düz anlatım: FB1, M1, M2, M3, SB1, SB3 
Buluş yolu: FB1, M1 
Araştırma-inceleme-sorgulama: FB1, FB2, FB3 
Soru-cevap: FB2, M1, SB1                                                                                                               - 
Drama: SB3 
İşbirlikli öğrenme: SB2 
Sunuş yolu: FB1 
f: 9 katılımcıdan, ilgili kodlamayı sağlayanların sayısı 

Öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumları temasına ait görüşmelerden kesitler 

aşağıdadır. 

FB1: Okulun olanakları dahilinde projeksiyon ve bilgisayar kullanıyorum. (…) Teknolojik araçları 

kendim sunum hazırlamak için kullanmıyorum. (…) Ders içerikleri hazırlamayı, öğretmenler için çok 

fazla vakit kaybı olarak görüyorum. (…) Tam olması gerektiği şekilde içerikler hazırlanarak, MEB 

tarafından öğretmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

FB2: Öncelikle deney malzemelerimiz (…)… akıllı tahtalarımız, projeksiyonlarımız, … kullandım. 

Teknolojik araç anlamında şu an mevcut olan birçok aracı kullanabiliyorum. (…) Hazırladığım gibi 

hazır olarak kullandığım içerikler de mevcuttur. Araştırma sorgulama yöntemini kullanırım. (…) Soru 

cevap, sunum, gözlemlerini aktarma şeklinde yöntemleri kullanabiliyoruz. 

FB3: Laboratuvar malzemelerini genelde kullanıyorum. Onun dışında en çok kullandığım bilgisayar, 

projeksiyon, daha yeni yeni akıllı tahtaya geçtik akıllı tahta… (…)…hazır animasyonları kullanmak 

zorunda kalıyorum. (…) Genelde sunum, slayt tarzı teknolojik materyalleri kendim hazırlıyorum. 

Video, animasyon gibi materyalleri hazır kullanıyorum.  

M1: Bilgisayar, projeksiyon bunun dışında bazen tableti de kullandığım oldu. Özellikle okulumuzda şu 

an, emanet başka bir okulda olmamızdan kaynaklanan, akıllı tahtayı kullanamamamız büyük engel 

oluyor. (…)Yöntem olarak keşfetme, buluş yoluyla öğretim yöntemlerini kullanabilirim. … buluş 

yöntemini kullandığım oluyor. Anlatım yöntemini kullanıyorum. Teknolojiyi ve soru cevap yöntemini 

kullanarak çocukların aktif olmalarını sağlıyorum.  

M2: Şu an için derslerimde teknolojik bir araç kullanamıyorum. (…) Mevcut olan teknolojik araçları 

kullanabilecek yeterliğe sahip olduğumu düşünüyorum. (…) Kullanmak isterim ama animasyon, video 

tarzı materyaller hazırlamak konusunda yeterince bilgili olduğumu ya da yeterince çabuk bir şekilde 

bunları hazırlayabileceğimi düşünmüyorum …. uzun zaman harcamam gerektiğini düşünüyorum. 

Hazır içerikleri kullanmak benim için daha uygun oluyor. 
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M3: Bilgisayar, projeksiyon makinesi kullanıyorum. … tabletimi kullanıyorum bu aralar. (…) Hazır 

örnekler kullandığım gibi kendimde hazırlıyorum. (…) …, slaytlar hazırlıyoruz. Ama videolar tabi ki 

çok daha uzun süreç gerektirdiği için hazır videolardan yararlanıyorum. 

SB1: (…) …bilgisayardan, projeksiyondan yararlanarak dersimizi daha renkli hale getirmeye 

çalışıyorduk. (…) Ben daha çok hazır olanları kullanıyorum. Çünkü benim donanımım buna yeterli 

değil. (…). Kendimi bu konuda yeterli hissetmiyorum. Var olanlardan seçiyorum, … (…) soru-cevap 

yöntemini mutlaka kullanırız. Anlatım yöntemini çok onaylamamakla beraber, kullanmak zorunda 

kalıyoruz. (…) Öğrenciler öğrenme etkinliğinin bizzat içinde olmalıdırlar.  

SB2: Derslerimizde bilgisayar vb. araçları kullanmak isterdik. Fakat altyapımız uygun değil. Veya 

akıllı tahtayı kullanmak isterdik. (…) … yani o konulara vakıf olamadığımdan dolayı hazırlamanın zor 

olduğunu düşünüyorum, ya da hazırlayamıyorum ve de kullanamıyorum. … hazır olarak kullanmayı 

tercih ediyorum.  

SB3: …bilgisayar, tepegöz, projeksiyon zaman zaman kullandıklarımız oldu. (…) Ama bunlara artık 

hazırda ulaşmak çok kolay olduğu için bunların içinden seçmeyi tercih ediyorum. (…) Hazırlamak 

konusunda çok ta fazla yeteneğim olduğunu düşünmüyorum … çok büyük zaman alıyor. (…) Anlatım 

olabilir. Gösterip yaptırma olabilir. Dramatizasyon şeklinde bir şeyler olabilir.  

Bu bulgulara göre; öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumları teması 

kapsamında, derslerinde teknolojik araç kullanma isteği tüm katılımcılar tarafından istenilen durum 

olmuştur (f:9). Teknoloji kullanarak ders içeriği hazırlama durumu kapsamında, öğretmenler, fazla 

zaman alması, kişisel yetersizlik gibi nedenlerden dolayı, sunum, slayt, video, animasyon vb. ders 

içeriklerini daha çok hazır kullanma eğilimi sergilemektedirler (f:4). Öğretmenler, sunum, slayt, word 

belgesi vb. göreceli olarak daha basit sayılabilecek eğitim içerikleri hazırlamada kendilerini genel 

olarak yeterli görürlerken; video, animasyon vb. üst düzey beceri gerektiren eğitim içerikleri 

hazırlamada ise kendilerini yetersiz görmektedirler. Öğretmenler tarafından, teknoloji kullanılan bir 

derste, kullanılan yöntem teknik kapsamında ise daha çok anlatım-düz anlatım yöntemi uygulandığı 

dile getirilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojiye yönelik ilgilerinin, 

teknolojik araçları ders içinde kullanmaya yönelik tutumlarının ve teknolojiyi derslerinde kullanma 

durumlarının araştırıldığı bu çalışmada, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik ilgileri temasına yönelik elde edilen sonuçlardan biri, 

güncel olan teknolojik araçları takip etmek, bilmek, mevcut teknolojik araçları kullanabilmek, 

teknolojik araçları derslerinde kullanmak durumları biçiminde ortaya çıkmıştır. Yapılan bir 
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araştırmanın sonuçları da bu sonuçları destekler niteliktedir. Öğretmenlerin bir asetatı yansıtma, 

soruları bilgisayarda hazırlama, sunum hazırlama ve projeksiyonla yansıtma konularını teknoloji 

kullanma yeterliği olarak gördükleri sonucunu ortaya koymuştur (Baki, Yalçınkaya, Özpınar ve Uzun, 

2009). 

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları temasına yönelik elde edilen sonuçlardan biri, 

kısa sürede öğrenmeyi sağlama, verimli kılma, öğrenmenin kalıcılığını arttırma, algılamayı arttırma, 

etkileşimli, hareketli, aktif, heyecanlı ortam yaratma, konuların somutlaştırılmasını sağlama, görsel 

zenginlik sağlama, kolay örneklendirme yapabilme şeklinde ortaya çıkmıştır. Yapılan iki araştırmanın 

sonuçları da bu sonuçları desteklemektedir. Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanılmasının 

öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığı, öğrenci ve öğretmen başarısını olumlu etkilediği, 

öğrencilerin ilgilerinin çekilmesini sağladığı, öğretimi daha etkili hale getirdiği yönünde inançları 

olduğudur (Cüre, Özdener, 2008). Teknolojinin öğrenci açısından yararlarına yönelik sınıf 

öğretmenleri tarafından motivasyonu arttırma, somut yaşantılar sağlama, öğrenme fırsatı yaratma, 

tekrarlama ve hatırlama durumlarına; öğretmen açısından da kaynak-materyal sağlama kolaylığına ve 

öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirme durumuna vurgu yapılmıştır (Sarı ve Altun, 2015). 

Öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumları temasına yönelik elde edilen 

sonuçlardan biri, öğretmenlerin sunum, slayt vb. ders içeriklerini hazırlamada kendilerini genel olarak 

yeterli hissetmeleri ve hazırlayabilmeleri fakat video, animasyon vb. üst düzey beceri gerektiren 

içerikler hazırlamada kendilerini yetersiz gördükleridir. Yapılan bir araştırmanın sonuçları da bu 

sonuçları desteklemektedir. Öğretmenlerin genel olarak basit temelli öğretim içerikleri hazırlamada 

kendilerini bilgi ve beceri konusunda yeterli gördükleridir (Erdemir, Bakırcı ve Erduran, 2009). 

Ayrıca, kendilerini yeterli veya yetersiz gördükleri her iki durumda da hazır içerik kullanma eğilimleri 

oldukça yüksektir.  

Öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumları temasına yönelik elde edilen 

sonuçlardan bir diğeri, öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma istek ve tutumlarının pozitif 

yönde olduğudur. Yapılan iki araştırmanın sonuçları da bu sonuçları desteklemektedir. Öğretmenlerin 

bilişim teknolojileri araçlarının eğitimde kullanılmasına yönelik, olumlu tutum sergiledikleri ortaya 

konmuştur (Cüre, Özdener, 2008). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin yeni teknolojileri ders 

ortamlarında kullanma istek ve potansiyeline sahip oldukları yönündedir (Kahyaoğlu, 2011). 

Öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanma durumları temasına yönelik elde edilen 

sonuçlardan bir diğeri, altyapı eksikliklerinden kaynaklanan olumsuz durumların neden olduğu 

sıkıntılardır. Öğretmenler donanım yetersizliğinin, internet bağlantısındaki kopmaların ve 

yavaşlamaların, okullarında var olmasına karşın henüz aktif halde kullanılamayan akıllı tahtaların 

yarattığı sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını istemektedirler.  
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ÖNERİLER 

 

Sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

Araştırma sınırlı sayıda katılımcı ile sınırlı sürede gerçekleştirilmiştir. Benzer bir araştırma daha 

kapsamlı katılımcı ve sürede gerçekleştirilebilir. 

Araştırma farklı branşlardaki öğretmenleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. 

Nitel desenle yürütülmüş bu çalışma nicel verilerle de desteklenebilir. 

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik ilgileri, teknolojiye yönelik tutumları, teknolojiyi ders içerisinde 

kullanma durumlarından biri seçilerek daha etraflıca ve derinlemesine bir araştırma yapılabilir. 

Okullarda, öğretmenlerin de fikirlerine başvurularak, mevcut teknolojik araçları kullanma becerilerinin 

arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. 

Öğretmenlerin eğitsel yazılım içerikleri geliştirebilmelerine olanak sağlayacak hizmet içi eğitim vb. 

eğitimler düzenlenebilir. 

Öğrenme-öğretme ortamının teknoloji kullanılarak nasıl daha zengin ve verimli hale getirilebileceği ile 

ilgili hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetler düzenlenebilir. 

Okullara ve öğretmenlere kılavuz kitap dışında, ilgili sınıf düzeyleri ve konuları ile ilgili olarak akıllı 

tahtada kullanabilecekleri hazır üretilmiş eğitsel programlar, animasyonlar, sunumlar vb. gönderilebilir 

ya da elektronik ortamda öğretmenlerin kullanımına açılabilir. 
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ÖZET 

Kimya derslerinde öğrenciler varlığı bilinen ancak gözle tam olarak görülemeyen atom, elektron vb. 
soyut kavramları anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu problemlerin giderilmesinde kullanılabilecek çeşitli 
yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerden bir tanesi de analojilerdir. Analojiler, kavram, ilke ve 
formüller arasındaki bazı yönlerin birbirine benzemesidir. Analojiler önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında 
kurulan bir köprüdür. Literatürde tanıdık olan bilgi genellikle kaynak (analog) olarak, yeni bilgi ise genellikle 
hedef (target) olarak adlandırılmaktadır. Analojiler, öğrencilerin kavramları zihninde somutlaştırması neticesinde 
daha kolay anlaşılır hale getirmesini sağlar. Bilginin ilişkili bilgiler ağı şeklinde organizasyonu yapılarak 
öğrencilerin anlamlı öğrenebilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de öğretmenin güçlü öğretim 
metotlarına sahip olmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden güçlü öğretim metotlarından biri analojilerle öğretim 
metodudur.  

Bu çalışma kapsamında, ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıf kimya ders kitaplarında yer alan 
analojilerin sınıflandırılması yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 2011-2012 eğitim-öğretim yıllarında 
okuttuğu ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıf kimya ders kitapları içerik analizi kullanılarak analojiler 
sınıflandırılmıştır. Bu ders kitaplarında bulunan analojiler; kaynak ve hedef kavramlar, analojinin sunuluş biçimi, 
kaynak ve hedef kavramların soyutlama düzeyi, hedefe ilişkin kaynağın pozisyonu, yapaylık düzeyi, analojinin 
zenginlik düzeyi, analoji kelimesinin kullanılması, konu öncesi yönlendirme, sınırlılıkların tanımı ve 
öğrencilerin katılımı gibi kategorilerle belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, toplam 39 tane analoji tespit edilmiştir. Bu analojilerin en çok 10. sınıf düzeyinde 
kullanıldığı (f=17) görülmüştür. Kimya dersi kitaplarındaki analoji sayıları sırasıyla 9. sınıf (f=11), 11. sınıf 
(f=6), 12. sınıf (f=5) şeklindedir. Analojiler nitelik bakımından incelendiğinde, genelde sözel olarak sunulduğu, 
günlük analojilerin kullanıldığı, öğretmen merkezli olduğu ve sekteye uğradığı kısımların belirtilmediği 
görülmüştür. Kimya dersinde analoji kullanımı, önceki bilgiler ile yeni öğrenilen bilgiler arasında bağlantı 
kurulmasını sağlaması nedeniyle öğrenciler açısından çok faydalı bir metottur. Ayrıca daha önce öğrendiği 
bilgilerin kullanılması, öğrencinin var olan bilgi yapısının ve kavram yanılgılarının ders içerisinde belirlenerek 
düzeltilmesi bakımından önemlidir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre benzer çalışmaları farklı alanlarda ve farklı 
yöntemlerle yapılması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: kimya eğitimi, analoji, kimya ders kitapları 

ABSTRACT 

There is consensus regarding the fact that students in chemistry course encounter difficulties in 
understanding abstract scientific concepts, such as atom, electron etc. In order to remove these problems, there 

mailto:leibniz76@hotmail.com
mailto:nursenazizoğlu@gmail.com
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are various methods and techniques. One of these techniques is analogies. Analogies mean similarities between 
concepts, principles and formulas in terms of some aspects. Analogy is a bridge between the new information 
and prior knowledge. The familiar domain is often referred to as source (analog) domain; the less familiar 
domain is usually referred to as the target domain in the literature. Analogies simplify visualization of the 
abstract concepts by the student. Students can teach and reinforce content, as well as students’ abilities to 
identify relationships of information network and make connections. In order to provide this, teachers need to 
have powerful teaching methods. Therefore, one of the powerful teaching methods is the method of teaching 
with analogies.  

In this study, using the classification of analogies related to the 9th, 10th, 11th and 12th grades chemistry 
textbooks in secondary education have done. In this research, content analysis was used to classify the 9th, 10th, 
11th and 12th grade chemistry textbooks that have been used on the recommendation of Ministry of National 
Education (MEB). The analogies in these textbooks were found; analogical relationship, analogical 
representation, abstraction, position of analog, artificiality, the extent of mapping, the use of term “analogy”, 
analog explanation, description of limitations and students’ participation.  

As a result, 39 analogies were found in total. The greatest part of these analogies was used in 10th grade 
chemistry textbook (f=17). The number of analogies in other chemistry textbooks lowered from 9th grade (f=11), 
11th grade (f=6), to 12th grade (f=5) respectively. According to the quality of the analogies, it was seen that these 
analogies had been generally verbal and used daily in terms of artificiality, teacher-centered, and it was not 
found out where the analogy broke down. Since the use of analogy in chemistry lessons helps students to make 
connection between their prior knowledge and new knowledge, it is very beneficial method to the students. 
Furthermore, it is crucial to identify and correct students’ possible misconceptions in terms of using prior 
knowledge. It is suggested that similar studies can be conducted by using analogy in different subjects and 
different methods. 

Keywords: chemistry education, analogy, chemistry textbooks 

 
GİRİŞ 

Problem Durumu 

İnsanlar sürekli yenilenen bir dünyada yaşamakta ve bu dünyada bir deneyimi aynen tekrar 

yaşayabilmek gitgide zorlaşmaktadır. İnsanlık yeni bir nesneyi veya olayı bilinenlerin içine 

sınıflandırmaya alır. Arkadaşlık ile aşk ilişkisi, kedi ile köpek gibi. Fakat bu sınıflandırma ilk nasıl 

oluşmuştur diye sorarsak cevap analoji mekanizması olur. Benzerlikler yaratmak için oluşan analojinin 

gücü bunu geniş bir yelpazedeki amaçlar için bir araç yapar, örneğin; problemleri çözmeye, 

açıklamalar oluşturmaya ve tartışmalar yaratmaya çalışırlar. Analojiye dair modern görüşlerde filozof 

Mary Hesse’nin öncülük ettiğini ya da onun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Hesse’nin bilimdeki 

analoji üzerine çalışmaları göstermiştir ki analojiler keşiflerde ve kavramsal değişimlerde güçlü bir 

etkiye sahiptir (Gentner ve Holyoak 1997). 

Anlamlı öğrenme var olan bilgiyle yeni bilginin kaynaştırıldığı bir süreçtir. Bu süreç anahtar 

kavramsal analojiler, şekillerin biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi gibi süreçlerin etkileşiminden 

oluşan sonuçların birleşimdir (Anderson ve Thompson 1989). Öğrencilerin anlamlı öğrenebilmesi için 

bilginin gerçekler listesi şeklinde değil ilişkili bilgiler ağı şeklinde organize edilmesi gerekmektedir. 
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Bunun için de öğretmenin güçlü bir öğretim stratejisine ihtiyacı vardır. Bu stratejilerden biri de 

analojiler ile öğretimdir (Glynn 1991). 

Analoji tekniği, benzetmelerin sıklıkla kullanıldığı, özellikle soyut kavramların öğrenilmesine 

yardımcı olan bir tekniktir. Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer 

olgularla açıklanmasıdır. Bilinen durum kaynak, bilinmeyen durum ise hedeftir. Hedefe ulaşmak için 

var olan kaynaklardan çağrışımlar yapılır. Maxwell, Rutherford ve Einstein, öğretim aracı olarak 

analojileri kullanarak problemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamışlardır (Kaptan ve Arslan, 2002). 

Gabel ve Sherwood’ un yapmış oldukları çalışma; analojilerin, mantıksal düşünme yeteneği az olan 

öğrencilerde daha etkili olduğunu göstermiştir (Bilgin ve Geban 2001). 

Etkili bir analojik öğretim, öğrencilerin analojik düşünme yeteneğini geliştirmek için çalışma 

şeklinde düşünülebilir (Friedel, Gabel ve Samuels, 1990; Gentner, 1980; Klauer, 1989; akt: Harrison, 

1992). Birçok araştırmacı analoji destekli öğretimin yapılandırmacı yaklaşımının öğrenmeyi artırıcı 

etkisi olduğunu görmüşlerdir. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencinin eski bilgileri ile yeni bilgileri 

arasında karşılaştırmalar yaparak yeni bilgiyi kendi anlayacağı biçimde yeniden yapılandırma 

sürecidir. Öğrenciler öngörülerini değiştirmeden alternatif bir şema üzerinde yeni bilgilerini bunun 

üzerine yapılandırmaktadır.  

Son yıllarda analojiler, fen bilimleri ile ilgili öğretme- öğrenme sürecindeki en önemli 

öğelerden biri olarak görülmektedir (Brown, 1993; Clement, 1993; Dagher, 1995; Duit, 1991; Thiele 

ve Treagust, 1994).   

Duit (1991), analojilerin öğrencilerin kavramsal değişim öğrenmelerinde, anlamayı 

kolaylaştırmada, kuramsal, soyut bilgileri hayal edebilmelerinde, öğrencilerin ilgilerini kışkırtıcı rol 

oynamada ve öğretmenleri öğrencilerin önceki bilgilerini dikkate almaya yönlendirmede önemli rol 

oynayacağını vurgulamıştır. Harrison ve Treagust (1993) ise, analoji kullanımının fen öğretiminde 

kavramsal değişime yardımcı olduğunu, Glynn ve diğerleri, analojinin açıklayıcı ve yaratıcı bir 

fonksiyonu olduğunu, Duit (1991), analojilerin problem çözme ve anlamayı kolaylaştırmada etkisi 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Analoji, bir olayı örnekler göstererek, benzetmeleri farklı şekillerde anlatma yöntemidir. 

Eğitsel analojiler ise Newby ve Stepich (1988) tarafından, iki nesne ya da farklı içerikteki nesne 

grupları arasında yapısal, işlevsel ve nedensel benzerlikler belirten açık benzetmeler olarak 

tanımlanmıştır. Kısaca analoji, bilinmeyen bilgilerin öğretilmesinde öğrenilen bilgilerden 

yararlanılarak benzetmeler yapma seklinde tanımlanabilir. Başka bir ifade ile analoji, kişinin bilinen 

bir kavramdan yararlanarak bilinmeyen bir kavrama fikirlerini transfer etmesidir. Bu süreçte bilinen 

kavram “kaynak”, bilinmeyen kavram ise “hedef” olarak adlandırılmaktadır (Glynn ve Takahashi, 

1998).  Analoji kullanılarak yapılan öğretimde, kaynak kavram ile hedef kavram arasındaki 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1112 
 

benzerliklerin ortaya çıkarılıp ilişkilendirilmesi sonucu öğrenmenin meydana geldiğini belirtmektedir. 

Bu bağlamda derslerde analoji kullanılırken, bazı basamaklara göre anlatılmasının daha uygun olacağı 

düşünülebilir.  

Analojilerin niçin etkili bir anlama yardımcısı olarak tartışıldığını anlatan üç işlevi vardır: 

somutlaştırma, yapılaştırma ve benzeştirme. Herhangi bir şeyi açıklamak için olgularla karşılaştırmalar 

veya farklı içeriklerle karşılaştırmalar kullanılıyorsa buna analojilerle öğretim denilir. Örneğin 

elektronların teldeki hareketi insanların dans etmesi ile karşılaştırılabilir (Simons, 1984). Bunun 

yanında analojiler gerçek konulardaki soyut içerikleri açıklamak için de kullanılabilir. Birçok yazarın 

söylediği gibi analojiler görünmez ve soyut olanı görünür ve gerçek hale getirir. 

Iding (1997) in yapmış olduğu çalışma ise analoji yöntemi kullanılarak sağlanan öğrenme ile 

analoji kullanılmayan kitaplarla gerçekleştirilen öğrenmeyi karsılaştırmak ve analojilerin hangi tür 

öğrencilerde daha faydalı olduğunu saptamayı amaçlamaktır. Bu konuda çeşitli bilim adamlarının ve 

araştırmacıların kaynaklarından yararlanarak bir derleme yapılmıştır. Buna göre, öğrencinin bilgi 

seviyesine bakılmalı, öğrencilere tanıdık gelecek şeyler analoji olarak kullanılmalıdır. Hangi 

analojinin daha kolay hatırlanabilir ve tanıdık olduğuna karar verilmelidir. Öğrencinin hafızasını 

yenilemek için kullanılan analojinin de kısa bir özeti verilmelidir. Kullanılan analojinin ders kitabıyla 

uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Basitleştirilmiş tanımlar ve analojiler öğrencilerin bilgilerini 

hafızalarında tutmalarına daha yardımcı olacaktır. Tek bir analoji yerine birçok analoji kullanılmalıdır. 

Geçmişte kullanılmış analojiler incelenmelidir. Öğrencilere analoji kullanımının yararı anlatılmalıdır. 

Öğrenciler analoji kullanımına teşvik edilmeli ve bilgilerini günlük hayatlarıyla bağdaştırmaları 

istenmelidir. Sonuç olarak, analoji doğru zamanda uygun bir şekilde ve iyi seçilmiş olarak 

kullanılmalıdır. Bu tutum gelecekteki öğretim stratejilerinin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Doğru 

analoji kullanımıyla en karmaşık konular bile kolay öğrenilir hale getirilebilir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf kimya ders kitaplarında 

kullanılan analojileri belirlemek ve türlerine göre sınıflandırmaktır.  

Araştırmanın Önemi 

Ortaöğretim 9.,10.,11.,12. sınıf kimya ders kitaplarında yer alan analojiler toplanarak verilerin 

ve varılacak sonuçların yapılacak araştırmalara kaynak oluşturacağı ve literatüre belli bir katkıda 

bulunabileceği, analojilerin, öğrencilerin ifade güçlüklerini gidermeye yönelik sonuçlar ortaya 

koyacağı ve Türkiye’de hazırlanan ders kitaplarında analojilerin kullanılırlığına katkı sağlayacak 

olması beklendiğinden araştırmacılara, kitap yazarlarına, program geliştiricilere ve öğretmenlere 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Yazılı belgelerin analizini kapsayan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada, Milli Eğitim 

Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda okutulan dört adet ortaöğretim 

kimya ders kitabı incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Kitaplarda yer alan analojileri gruplandırmak için Curtis ve Reigeluth (1984) ile Cha ve 

diğ.(2003) oluşturduğu sistematik kullanılmıştır. Bu sistematikte yer alan ve analoji türlerini 

belirlemek için kullanılan ana kriterler oluşturulmuştur.  

  1-Kaynak ve hedef kavramlar arasındaki analojik ilişki:  

          Yapısal analoji: Kaynak ve hedef saha; şekil, görünüş ve büyüklük gibi benzer 

özellikleri paylaşır.  

          Fonksiyonel analoji: Kaynak ve hedef saha; görev, hareket ve davranış gibi 

benzer özellikleri paylaşır.  

          Yapısal-fonksiyonel analoji: Kaynak ve hedef, hem yapısal hem de fonksiyonel 

benzerlikleri paylaşır.  

   2-Analojinin sunuluş biçimi:  

          Sözel analoji: Analoji ders kitabında sadece cümle veya cümlelerle sunulur.  

          Resimsel-sözel analoji: Analoji metni, kaynağın bir resmi ile desteklenir.  

          Resimsel-Sözel analoji: Analoji metni hem sözel hem de resim olarak 

desteklenir. 

  3-Kaynak ve hedef kavramların soyutlanma düzeyi:  

          Somut-somut analoji: Somut hedef için somut kaynak kullanılır.  

          Soyut-soyut analoji: Soyut hedef için soyut kaynak kullanılır.  

          Somut-soyut analoji: Soyut hedef için somut kaynak kullanılır.  

  4-Hedefe ilişkin kaynağın pozisyonu:  

          Ön organize edici: Analoji hedef konudan önce, başlangıçta sunulur.  

          Gömülü aktive edici: Analoji hedef konunun içinde, konu ile birlikte sunulur.  

          Son sentez edici: Analoji hedef konunun sonunda sunulur.  

  5- Yapaylık düzeyi: 

          Günlük kullanılan analoji: Kullanılan objeler ya da durumlar değişiklik 

yapılmadan aktarılır. 
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          Yapay kullanılan analoji: Kullanılan objeler ya da durumlar değişiklik yapılarak 

aktarılır.  

  6-Analojinin zenginlik düzeyi:  

          Basit analoji: Kaynak ve hedef saha arasında tek bir benzerlik boyutuna vurgu 

yapan, basit bir cümle veya cümlelerden oluşan, ayrıntı içermeyen analoji.  

          Zenginleştirilmiş analoji: Kaynak ve hedef saha arasındaki benzerliğin en az iki 

boyutuna vurgu yapan ve temel cümlelerden oluşan analoji.  

          Genişletilmiş analoji: Kaynak ve hedef saha arasındaki benzerliğin en az üç ya 

da daha fazla boyutuna vurgu yapan ve ayrıntı içeren analoji.  

  7-Analoji kelimesinin kullanılması: 

          Analoji (Benzetim) kelimesi kullanılıp kullanılmadığını tanımlar. 
  8-Konu öncesi yönlendirme:  

          Kaynak açıklaması: Hedefe ilişkin kaynak sahanın en az bir yönüyle tanıtılması.  

          Strateji tanımı: Analoji olarak sunulan metnin, bir benzetme olduğuna dair 

vurgu yapılması.  

          Kaynak açıklaması ve strateji tanımı: Kaynak açıklaması ve strateji tanımına 

birlikte yer verilmesi.  

          Hiçbiri: Analojide, ne kaynak açıklamasına ne de strateji tanımına yer verilmesi.  
  9-Sınırlılıkların tanımı: Yazarlar, analojinin nerede bozulduğunu tanımlar. 

10-Öğrencilerin katılımı:  

 Öğrenci merkezli katılım: Öğrenciler konu üzerinde aktif olarak yer alır. 

 Öğretmen merkezli katılım: Öğretmen konu üzerinde aktif olur, öğrenci olmaz.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

Ortaöğretim kimya ders kitaplarındaki analoji türleri ile ilgili elde edilen bulgular neticesinde 

9.sınıf kimya ders kitabında 11, 10.sınıf kimya ders kitabında 17, 11.sınıf kimya ders kitabında 6 ve 

12.sınıf kimya ders kitabında 5 tane analoji tespit edilmiştir.  

Ortaöğretim 9. sınıf kimya kitabında toplam 11, analoji kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Analojinin en çok kullanıldığı ünite kitabın ilk ünitesi olan Kimyanın Gelişimi (f=6) olarak 

bulunmuştur. Ortaöğretim 10.sınıf kimya kitabında toplam 17 analoji kullanılmıştır. Analojinin en çok 

yer aldığı ünite kitabın ilk ünitesi olan Atomun Yapısı (f=9) ünitesidir. Ortaöğretim 11.sınıf kimya 

kitabında toplam 6 analoji kullanımı vardır. Analojilerin dağılımı daha çok kitabın ilk ünitesi olan 

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji (f=3) ünitesindedir. Ortaöğretim 12.sınıf kimya kitabında ise toplam 

5 analoji tespit edilmiş olup bu analojilerin hepsi ilk ünite olan Elementler Kimyası ünitesinde 

kullanılmıştır. 
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Kimya ders kitaplarındaki analoji türlerinin sınıf bazındaki dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1- Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarında Yer Alan Analojiler Çeşitlerinin Sınıf Bazında 

Dağılım Frekansı 

Kategori 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Toplam 
Analojik ilişki        
                               

1- Yapısal                               
2- Fonksiyonel 
3- Yapısal-Fonksiyonel 

3 
5 
3 

2 
12 
3 

2 
4 
- 

3 
2 
- 

9 
23 
7 

Sunuluş biçimi       
 

4- Sözel                               
5- Resimsel 
6- Sözel-Resimsel 

9 
1 
1 

15 
- 
2 

5 
- 
1 

4 
- 
1 

33 
1 
5 

Soyutlama            
düzeyi                    

7- Somut-somut                              
8- Soyut- soyut 
9- Somut-soyut 

3 
- 
8 

4 
1 
12 

3 
- 
3 

3 
1 
1 

13 
2 
24 

Analogun               
pozisyonu              

10- Ön organize edici                               
11- Gömülü aktive edici 
12- Son sentez edici 

9 
2 
- 

6 
8 
3 

4 
2 
- 

- 
5 
- 

19 
17 
3 

Yapaylık düzeyi     13-Günlük içerik                               
14- Yapay 

11 
- 

17 
- 

6 
- 

5 
- 

39 
- 

Zenginlik düzeyi    
                                

15- Basit                                
16- Zenginleştirilmiş 
17- Genişletilmiş  

6 
3 
2 

14 
1 
2 

4 
2 
- 

5 
- 
- 

29 
6 
4 

Analoji teriminin 
kullanılması  

18- Kullanılmış            
19-Kullanılmamış 

5 
6 

16 
1 

5 
1 

5 
- 

31 
8 

Konu öncesi           
yönlendirme          

20- Analog açıklaması    
21- Strateji tanımı                            
22-Analog- strateji                               
23- Hiçbiri  

2 
- 
4 
5 

6 
4 
4 
3 

3 
1 
- 
2 

- 
3 
1 
1 

11 
8 
9 
11 

Sınırlılıkların 
tanımı 

24- Tanımlanmış                    
25- Tanımlanmamış 

- 
11 

- 
17 

- 
6 

- 
5 

- 
39 

Öğrencinin             
katılımı 

26- Öğrenci merkezli                  
27- Öğretmen merkezli 

1 
10 

1 
16 

- 
6 

- 
5 

2 
37 

Tespit edilen 39 adet analojinin ağırlıklı olarak; 

- Analojik ilişki bakımından fonksiyonel, (f=23) 

- Analojinin sunuluş biçimi bakımından sözel, (f=33) 

- Kaynak ve hedef kavramların soyutlanma düzeyi bakımından somut-soyut, (f=24) 

- Hedefe ilişkin kaynağın durumu bakımından ön organize edici, (f=19) 

- Analojilerin hepsi günlük içerik, (f=39) 

- Zenginlik düzeyi bakımından basit düzeyde, (f=29) 

- Analoji kelimesinin kullanıldığı, (f=31) 

- Konu öncesi yönlendirmede kaynak açıklaması var ya da hiçbirinin olmadığı, (f=11) 

- Kullanılan analojilerin hiçbirinde ise analojilerin sınırlılıklara yer verilmediği, (f=39) 

- Analojilerin öğretmen merkezli (f=37) olduğu görülmüştür. 

Analojik ilişki bakımından incelendiğinde, analojilerin çoğunluğu fonksiyonel olmakla birlikte 

yapılan çalışmalarda fonksiyonel ve yapısal analojilerin kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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10.sınıf kimya ders kitabından aşağıda örnek olarak verilen analoji, ilişki bakımından 

fonksiyoneldir. 

“Halat çekme oyununda, fiziksel olarak güçlü olan taraf halatı kendine doğru daha fazla 

çeker. Bu oyunda karşılıklı tarafları atom; ortadaki halatı elektron olarak düşünebiliriz.” 

Analojilerin çoğunluğu fonksiyonel olmakla birlikte yapılan çalışmalarda fonksiyonel ve 

yapısal analojilerin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Analojinin sunuluş biçimi bakımından ise, çok fazla sayıda analoji olmasına rağmen bunların 

çoğu sözel olarak sunulmaktadır. Tespit edilen bir sözel analoji örneği aşağıda verilmiştir.  

“Elektronların e/m oranı üzerine yaptığı deneyler sonucunda J.J.Thomson atomların, negatif 

elektronların içinde yüzdüğünü, pozitif yüklü elektrikten meydana gelmiş küreye benzediğini ve 

atomun kütlesinin büyük kısmının bu pozitif yüklü elektriklerden oluştuğunu ileri sürdü. Atom 

gerçekten böyle miydi?” 

Resimsel analojilerin kullanılması ile kavramlar somut ve daha anlaşılır duruma gelir.  

Soyutlanma düzeyinde ise, somut-soyut türdeki analojilerin daha çok kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 10.sınıf kimya ders kitabında bulunan somut-soyut analojiye örnek olarak aşağıda 

gösterilmiştir. 

“Örneğin ağaç dediğimiz zaman gövdesi, yaprağı ve köküyle bir bütünü algılarız; ancak 

yaprak dediğimiz zaman bütün bir ağacı algılayamayız. London kuvvetleri de Van der Waals 

kuvvetlerinin bir kısmıdır. Van der Waals kuvvetleri ise moleküller arasında gerçekleşen zayıf 

etkileşimlerin tamamıdır.” 

Yapay analojinin hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

analojilerin tümü günlük kullanılan analojiye yer verilmiştir. 

“H2S, renksiz bir gaz olup çürük yumurta gibi kokar (Çürük yumurtanın kokusu yapısında 

bulunan kükürt içeren proteinlerin bakteriler tarafından bozunması ile oluşan H2S’den kaynaklanır.).” 

Analojinin günlük olayları içermesi ile birlikte kavramları gerçek hayatla bağdaştırılması 

öğrencinin anlamasında kolaylık sağlamaktadır.  

Basit analojilerin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu analoji türüne örnek aşağıda 

verilmiştir. 

“İnsan sosyal bir varlıktır ve çevresindeki diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Ancak 

ortak yönlerimizin fazla olduğu insanlarla daha çok vakit geçiririz. Kimyasal türler de bu şekilde 

kendilerine benzeyen türlerle daha çok etkileşirler.” 
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Özellikle alt seviyedeki sınıflarda öğrencilerin konuyu daha kolay bir şekilde kavraması için 

zenginleştirilmiş ya da genişletilmiş analojinin kullanılması gerekir. 

Analojilerin hiç birinde sınırlılıkların açıklanmadığı, kaynağın hedefi açıklamada yetersiz 

kaldığı noktalara değinilmediği belirlenmiştir.   

“Örneğin,”Olacakla öleceğe çare bulunmaz.”, “Su akar yolunu bulur.” gibi atasözleri, 

olmamasını istediğimiz ya da engellemeye çalıştığımız bazı olayların kendiliğinden gerçekleşeceğini 

ifade etmektedir. Aslında kimyasal reaksiyonlarda da durum böyledir.”  

Yazarların, öğrencileri analog ile hedef kavramı ayırt edecek kapasiteye sahip olduklarını 

düşünerek sınırlılıkları tanımlamadıkları tahmin edilmektedir.  

Analojilerin neredeyse hepsi, iki tanesi hariç, öğretmen merkezli olduğu bulunmuştur.  

“Çok basamaklı reaksiyonlar, yan yana dizilmiş insanların elden ele tuğla taşımasına 

benzetilirse yavaş basamağın neden hızı belirleyen basamak olduğu anlaşılabilir.” 

Öğrencinin analojiyi kendisinin oluşturmasına olanak verilmesi yerine analog ile hedef 

arasında sergileyici bir tutum vardır. Analojilerin öğrencileri aktif bir halde katılımlarını sağlaması 

beklenmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12.sınıf kimya ders kitaplarında yer alan analojilerin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada elde edilen bulgular sonucunda sınıf başına düşen analoji sayısına 

bakıldığında ise, 9,75 adet analoji bulunmaktadır.  

Bu sonuca göre, yurt dışında yapılan ders kitaplarına yönelik analoji kullanım sayılarına 

bakılırsa, Curtis ve Reileguth (1984) Amerika’da yapmış oldukları çalışmada kitap basına analoji 

sayısını ortalama 13 bulmuşlardır. Thiele ve Treagust (1991), ortaöğretim kurumlarına yönelik yapmış 

olduğu incelemelerde 8 ders kitabına ait toplam 70 analoji bulmuşlardır ve bu da her kitap basına 8,7 

analoji demektir.  

Yurt içinde ise Çalık ve Kaya (2012) tarafından incelenen 16 ders kitabında toplam 170 

analoji tespit edilerek ortalamanın 10,6 olduğu görülmektedir. Dikmenli, Altunsoy ve Kıray (2006) 

tarafından yapılan çalışmada incelenen dört kitapta toplam 89 analoji bulunmuş olup, her bir ders 

kitabına ortalama 22,3 analoji, Dikmenli ve diğ. (2007) tarafından yapılan çalışmada incelenen 10 ders 

kitabında toplam 144 analoji tespit edilmiş olup, her bir ders kitabına ortalama 14,4 analoji, Demirci 

Güler’in (2007) çalışmasında ise incelenen beş ders kitabında toplam 89 analoji bulunmuş olup her bir 

ders kitabına ortalama 17,8 analoji düşmektedir. 
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Buna göre, yurt dışında yapılan araştırmalarda da kitap başına düşen analoji sayısına (f=9,75)  

benzer ortalama elde edilirken, yurt içindeki araştırmalarda ise bu ortalamanın altında kalmıştır. Yurt 

içinde ilköğretim fen bilimleri ders kitaplarına yönelik araştırmalara göre ise daha az sayıda analoji 

kullanıldığı görülmüştür (Demirci Güler, 2007; Dikmenli ve diğ.,2007).  

Yıllara göre bir karsılaştırma yapılırsa analoji kullanımının yıllar ilerledikçe genelde azaldığı 

görülmektedir. Bu durumun sebebi olarak analoji kullanımına önem verilmesi ve ders kitabı 

yazarlarının farklı öğretim teknikleri yüzünden analoji üretme konusunda sıkıntı çekmesinden 

kaynaklanmış olabilir. 

Newton (2003), fen kitaplarında yer alan analojilerin somut-somut seklinde daha çok ilkokul 

düzeyinde (7-11 yas) kullanıldığını ve bu durumun öğrencilerin bilisel düzeyi ile ilişkili olduğunu 

vurgulamıştır. Bu çalışmada tespit edilen analojilerin daha çok somut-soyut kategorisinde olmasından 

dolayı alan yazın bulgularıyla örtüştüğü görülmektedir. 

Analog kavram ile hedef kavramın benzemeyen özellikleri analojinin sınırlılıklarını 

kapsamaktadır. Analojideki bu sınırlılıklar yanlış anlaşılabilecek bir kavramın öğrenilmesini 

engellemektedir. Analojinin nerede bozulduğunun tanımlanmaması analojinin açıklayamayacağı 

özelliklerin bilinememesine ve kavram yanılgılarının ortaya çıkmasına neden olur. Kimya ders 

kitaplarının yazarları, sınırlılıkları belirtmeyerek öğrencilerin analog ve hedefi ayırt edecek bilgi 

düzeyine sahip olduklarını varsaymışlardır. 

Analog ile hedefin analojik ilişki bakımından fen bilimleri kitapları incelendiğinde; kimya 

kitaplarında (Thiele ve Treagust, 1994) ve biyoloji kitaplarında (Thiele, Venville ve Treagust, 1995) 

daha çok yapısal-fonksiyonel, biyokimya kitaplarında (Orgill ve Bodner, 2006) ise daha çok 

fonksiyonel analoji kullanıldığı belirtilmiştir. Analojik ilişki bakımından hangisinin daha çok 

kullanılması gerektiğinden çok ne tür analojiye ihtiyaç duyulduğu daha önemlidir.  

ÖNERİLER 

Ortaöğretim kimya ders kitaplarındaki analojilerin analizi ile analojiye yönelik bakış açısını 

ortaya çıkarmaktadır. Ortaöğretim kimya dersi kitaplarında yer alan analojiler ile ilgili bulunan 

sonuçların araştırmacılara, kitap yazarlarına, program geliştiricilere ve öğretmenlere faydalı bir kaynak 

olacağı düşünülmektedir.  

Bu nedenle araştırmanın ve yapılan diğer araştırmaların neticesinde; 

- Basit analojiler yerine zenginleştirilmiş ya da genişletilmiş analojilerin kullanılması, 

- Kavram yanılgılarının önlenmesine yönelik açıklama yapılması, 

- Analog ve hedefin benzemeyen yönlerinin vurgulanması, 
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- Sözel ifadelerle birlikte resimsel öğelerle desteklenmesi,  

- Analojilerin sınırlılıklarının belirtilmesi, 

- Öğrencilerin ön bilgilerine göre motive edici analojilerin tespit edilmesi, 

- Sınıf seviyesine uygun analoji kullanılması ve kavram yanılgılarına düşürmeden 

analojilerin kitaplarda yer alması önemlidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerinin "iş" konusundaki kavramsal yapılarını tespit etmek ve bu 
yapıların olası sebepleri ile ilgili çıkarımda bulunmaktır. Öğrencilerin kavramsal yapıları ile; onların konuyla 
ilgili farklı fikirleri ve bu fikirlerin her birinin özellikleri ifade edilmektedir. Araştırma, 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında Balıkesir ilinde öğrenim gören 132 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama 
sürecinde; iki aşamadan oluşan 5 soruluk "Kavramsal Anlama Testi" ve 6 öğrenci ile yürütülen yarı-
yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. Veri analizinde ise öncelikle soruların doğru yanıtları uzman 
görüşü alınarak oluşturulmuş ardından öğrencilerin verdikleri yanıtlar "bilimsel olarak kabul edilebilir", "tam 
doğru", "kısmen doğru" ve "bilimsel olarak kabul edilemez" başlıkları altında gruplandırılmıştır. Daha sonra her 
bir soru için ortaya çıkan kategoriler genel bir başlık altında toplanarak kavramsal yapılar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından elde edilen veriler ışığına iş kavramının öğretimine yönelik öneriler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Kavramsal Yapılar, Kavram Yanılgıları, İş, Fizik Eğitimi 

ABSTRACT 

The purpose of this study, 7th grade students "work" is located on the conceptual framework to identify 
and inferences about the possible causes of this structure. The conceptual structure of the students; Different 
ideas about their subject and features of each of these ideas are expressed. This study, 2014-2015 academic year 
studying in Balıkesir province was carried out with 132 students in seventh grade. Data collection process; 
Consisting of two stage 5 questions "Conceptual Understanding Test" and utilized conducted semi-structured 
interviews with 6 students. In the data analysis primarily answers given by the students then created based on 
expert opinion the correct answers to the questions "scientifically acceptable", "accurate", "partially true" and 
"scientifically unacceptable" are grouped under headings. Then the categories were determined for each question 
revealed the conceptual structures together under the overall title. The data obtained from the results of the study 
were presented recommendations for the teaching of work concepts to light. 

Keywords: Conceptual Structures, Misconceptions, Work, Physics Education 
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GİRİŞ 

 Ertürk’ e göre eğitim, bireyde kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değişikliği 

meydana getirme sürecidir.  Anlaşılacağı üzere bir davranışta değişikliğin meydana gelmesi için 

bireyde var olan bilgilerin birbirleri ile etkileşim içerisinde olması gerekmektedir. Böyle bir durumda 

da öğrencilerin bilgilerinin tespit edilmesi son derece önemli olacaktır. İlköğretimin temelini oluşturan 

derslerden birisinin de fen bilimleri dersi olduğu bilinmektedir. Fen bilimleri dersinde öğrenilen bir 

takım temel bilgilerin ise, üst sınıflarda oluşacak olan bilgilerin temelini oluşturduğu ve günlük 

yaşamla ilişkili bir dal olduğu bilinmektedir. Genellikle öğrencilerin fen bilimleri dersinde 

karşılaştıkları olayları, bilim açısından kabul edilenlerden daha farklı olarak algıladıkları 

görülmektedir. 

 Fen Bilimleri dersine yönelik yapılan araştırmaların çoğu öğrencilerin kavram yanılgılarının 

neler olduğunun belirlenmesi yönündedir. Bu tespit sırasında öğretimde kavramsal değişim önemli bir 

yere sahiptir. Bu durumun önemini Duit (1999)  "Kavramsal değişim, sadece bireyin zihninde var olan 

kavram yanılgılarının giderilmesinde değil, dünyaya olan yanlış bakış açısının da düzeltilmesinde 

önemlidir" şeklinde belirtmiştir.  

 Betimsel yaklaşım olarak adlandırılan bu çalışmalarda öğrencilerin kavramsallaştırmaları 

birbirinden bağımsız olarak oluşturulan konuya özgü fikirler takımı olarak verilmektedir (Kocakülah, 

1999; Oliva, 1999). Var olan çalışmalarda öğrencilerin kavramsallaştırmaları ve ilişkilendirmeleri 

incelenmekte, bu fikirlerin altında hangi kavram ve kavram yanılgılarının yattığı ortaya konmaktadır.   

Kavram yanılgıları soyut tabiatından dolayı fizik konularında karşımıza daha çok çıkmaktadır 

(Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bu çalışmalar iş-güç-enerji ile ilgili kavram yanılgılarını oluşturan 

değişik öğrenci düşüncelerini incelemektedir. Alan yazında iş kavramı üzerine öğrencilerin kavram 

yanılgılarını inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Erduran Avcı, Kara ve Karaca, 2012; Cerit 

Berber & Sarı, 2009; Cerit Berber, 2008; Hırça, Çalık & Akdeniz, 2008; Pastırmacı, 2011; 

Madanoğlu, 2015. 

Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili bildikleri kavramları öğrenme ortamına aktardıkları da 

bilinmektedir. Bu durum sonucunda da bir takım kavram yanılgılarının ortaya çıkması da kaçınılamaz 

bir durum olmaktadır. Alan yazındaki araştırmalar öğrencilerin fen konularında önemli kavram 

yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. Bunun bir sebebi de öğrencilerin çevrelerinden ve 

günlük yaşamlarından getirdikleri bilgiler olarak görülmektedir. Böyle bir durumun varlığı iş 

konusunda da aynı durumun olabileceği sorusunu sordurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kavramsal 

yapıların tespit edilmesi iş kavramının incelenmesinin önemli olacağı ve ilerde yapılacak olan diğer 

çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Bu araştırmanın amacı ise; öğrencilerin iş konusunda hangi kavramsal yapılara sahip 

olduklarını belirlemek, her bir yapının özelliğini tanımlamak ve bu yapıların öğrenciler tarafından 

hangi oranda mevcut olduğunu ortaya koymaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile de öğrencilerin 

iş kavramına yönelik bu yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkarmak ve sonuçta öğrenme durumlarını daha 

uygun hale getirip düzenlemelerinde yardımcı olacağı düşünülen öneriler ileri sürebilmektir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma 7. sınıf öğrencilerinin iş konusuna ilişkin kavramsal yapılarını incelemek 

amacıyla veri toplama sürecinde; iki aşamadan oluşan 5 soruluk "Kavramsal Anlama Testi" 

uygulanmıştır. Ankette yer alan sorular Avcı, Kara ve Karaca (2012), tarafından kullanılan soruların 

yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Hazırlanan anket soruları ön deneme amacıyla 32 öğrenciye 

uygulanmış ve elde edilen veriler ışığında yapılan değişikliklerle anket son halini almıştır. Anket bu 

haliyle Balıkesir il merkezinde deneme çalışmasında yer almayan 132 ortaokul 7. sınıf öğrencisine 

öğretim sonrası uygulanmıştır. Öğrencilerin ankete verdikleri yanıtları daha açık bir şekilde ortaya 

koyabilmek amacıyla 6 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  

Veri analizinde ise öncelikle soruların doğru yanıtları uzman görüşü alınarak oluşturulmuş 

ardından öğrencilerin verdikleri yanıtlar "bilimsel olarak kabul edilebilir", "tam doğru", "kısmen 

doğru" ve "bilimsel olarak kabul edilemez" başlıkları altında gruplandırılmıştır. Daha sonra her bir 

soru için ortaya çıkan kategoriler genel bir başlık altında toplanarak kavramsal yapılar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Açık uçlu soruların analiz edilmesinde; öncelikle tam yanıtı belirleme (nomothetic) ve 

verilen açıklamaları uygun tema isimleri vererek belli kategoriler altında toplama (ideographic) 

yaklaşımları kullanılmaktadır (Kocakülah, 1999).  Öğrencilerin açık uçlu anket sorularına verdikleri 

yanıtların iş konusu ile ilgili durumu içeren kategorilere ayrılması bir fikir sağlayacak şekilde 

kavramsal yapıyı oluşturmasıyla sağlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen açıklamalar, kavramsal 

yapıların temel sebeplerini ayrıntılarıyla belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu kısımda kavramsal anlama testinden elde edilen veriler öncelikle her bir soru için ayrı ayrı 

tablolar halinde sunulmuş, ardından ise tüm soruların analizinden elde edilen veriler birleştirilerek 

ortak kavramsal yapılar tablolaştırılmıştır.  
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Tablo 1. Öğrencilerin 1. Soruya İlişkin Kavramsal Yapılar 

Kavramsal yapı Yanıtlar n (%) 

B
İL

İM
SE

L 
O

LA
R

A
K

 
K

A
B

U
L 

 
ED

İL
EB

İL
İR

  

İş
 K

av
ra

m
ın

a 
İli

şk
in

 K
ıs

m
en

 
D

oğ
ru

  

A ve B. Eşittir. Çünkü iş yapmak için bir şeyin üzerine kuvvet uygulamak 
gerekir.( n=4)  
A ve B. Kuvvet ve hareket aynı doğrultuda olduğu için.(n=3)  
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  A.Çünkü merdivenle çıkıyor daha fazla enerji harcıyor. (n=20)  

A. Çünkü kiremitleri taşırken daha fazla enerji harcamıştır.(n=3)  
23 
(%17.4) 
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İle
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liş
ki

li 

A ve B. İkisi de aynı işi yapıyor. Kuvvet uyguluyorlar.(n=9)  
A. Evet çünkü merdivenle kolayca çıkılmaz. Kiremitleri yerden alıp 
yukarıya çıkması için çok kuvvet harcaması lazım. O çok iş yapmış 
demektir.(n=6)  
A. çünkü A işçisi kiremitleri yukarı çıkartmak için daha çok kuvvet 
harcar.(n=6)  
A. çünkü merdivenden çıkmak için kuvvet uygulanır.(n=5)  

26 
(%20) 
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A işçisi çok fazla iş yapmıştır. Çünkü hareket etmiştir.(n=7)  
B işçisi daha çok iş yapmıştır.  Çünkü A işçisinden daha fazla hareket etmiş. 
İnip çıkmıştır.(n=22)  
A ve B. Çünkü ikisi de hareket etmiştir.(n=12)  

41 
(%31) 

G
ün

lü
k 

D
en

ey
im

e 
V
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D
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A ve B her ikisi de orta seviyede çalışmışlardır.(n=10)  
A çünkü kendisi kiremitleri çıkartıyor. Hatta çıkarken düşme ihtimali bile 
var. (n=16)  
Bence A işçisi daha çok iş yapmıştır. Çünkü merdivenden inip çıkmak daha 
zor ve tehlikeli bir iştir.(n=1)  
A işçisi kendisi merdivenden çıkartıyor. B işçisi ise kendisi hiç 
uğraşmamıştır. Bu yüzden A işçisi daha çok iş yapmıştır.(n=2)  

31 
(%23.5) 

KODLANAMAZ A ve B İkisinin taşıdığı kiremit sayısı aynı.  
A ve B Çünkü ikisi de aynı anda yapıyor. 

3 
(%2.3) 

YANITSIZ   1 
(%0.75) 

TOPLAM   132 
(%100) 

 
Tabloya bakıldığında öğrenciler en çok hareket kavramı olarak  %31 günlük deneyime ve 

gözleme dayalı olarak %23.4, kuvvet kavramı ile ilişkili olarak  %19.6 ve enerji kavramı ile ilişkili 

olarak %17.4 oranında cevap verdikleri görülmektedir. Öğrenciler iş kavramına yönelik olarak 

verdikleri yanıtlar tanım yapma şeklindedir. Verilen cevaplarda öğrencilerin A ve B işçisinin eşit 

derecede iş yaptıklarını açıklayamadıkları görülmüştür. Verilen cevaplar genellikle " A işçisi çok fazla 

iş yapmıştır. Çünkü hareket etmiştir.(n=7)"  şeklindedir. Öğrenciler yanıtlarında iş kavramını 

kullandıkları fakat bilimsel açıdan incelendiğinde açıklayamadıkları hareket kavramı ile açıkladıkları 

görülmektedir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin 2. Soruya İlişkin Kavramsal Yapıları 

 

Tabloya bakıldığında öğrencilerin tam yanıt olarak  %12.8 oranında cevap verdikleri Bilimsel 

Olarak Kabul Edilemez kategorisinde ise %20.4 oranında ise günlük yaşamla ilişkili olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersi ile günlük hayatta ki iş kavramı arasındaki farkı 

bilmekte ve bu kavramları doğru bir şekilde kullanmaktadırlar. Bunun dışında cisimlere uygulanan 

kuvvet ile hareket doğrultusunun aynı olması gerektiğini kavradıkları görülmüştür.  

Kavramsal Yapı Yanıtlar % 
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a ve b. İş yapmışlardır. Çünkü cismi kuvvet doğrultusunda yol 
aldırmıştır.(n=17) 
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b.halteri kaldıran adam. Çünkü kuvvet doğrultusunda (yukarı) yol 
almıştır. (n=12) 
a.halteri kaldıran adam. Çünkü kuvvet doğrultusunda (yukarı) yol 
almıştır.(n=2) 
a ve b. İş yapmışlardır.(n=1) 
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b. Halteri kaldıran adam iş yapmıştır. Çünkü enerji 
harcamıştır.(n=2) 
a.arabayı iten insanlar. Çünkü enerji harcar.(n=3) 
a ve b çünkü enerji harcamışlardır. İş yapmışlardır.(n=8) 

13 
(%9.8) 
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li a.arabayı iten insanlar iş yapmıştır. Kuvvet uyguladıkları için.(n=5) 

a ve b. Şıkları kuvvet uyguluyor.(n=6) 
b. Halteri kaldıran adam iş yapmıştır. Kuvvet uygulamıştır.(n=6) 
Hepside iş yapmıştır kuvvet uygulamışlar.(n=8) 

25 
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a.Bence arabayı iten insanlar iş yapmıştır. Araba hareket 
etmiştir.(n=4) 
b. halteri kaldıran adam iş yapmıştır.(n=2) 
Her üçü de iş yapmıştır. Çünkü hareket ettirmişlerdir.(n=3) 
c. tepsiyi taşıyan çocuk iş yapmıştır.(n=4) 

13 
(%9.8) 
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b. halteri kaldıran adam. Çünkü daha çok güç harcıyor.(n=3) 
Arabayı iten insanlar iş yapıyorlar çünkü güçle alakalıdır.(n=5) 
a ve b. Çünkü arabayı iten ve halteri kaldıra adam güç 
harcıyor.(n=4) 
Her üçü de iş yapmıştır. Çünkü güç harcamışlardır.(n=1) 

13 
(%9.84) 
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Halteri kaldıran adam çok iş yapmıştır. Tek başına kaldırdığı 
için.(n=10) 
Arabayı iterken kolları çalışıyor b de aynı şekilde. (n=17) 

27 
(%20.4) 

KODLANAMAZ Halter yapmak spordur. 
Arabayı itmek diğerinden daha çoktur. 

8 
(%6.6) 

YANITSIZ  1 
(%0.75) 

TOPLAM  (132) 
100 
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Tablo 3. Öğrencilerin 3. Soruya İlişkin Kavramsal Yapıları 

Tabloya bakıldığında öğrencilerin iş kavramına ilişkin tam doğru olarak %16 oranında cevap 

verdikleri Bilimsel Olarak Kabul Edilemez kategorisinde ise en fazla %24.2 oranında ağırlık kavramı 

ile, %13.6 oranında kuvvet kavramı ile ilgili, %10.6 oranında güç kavramı ile, %6.8 oranında hareket 

kavramıyla ve %5.3 oranında ise günlük yaşamla ilişkilendirdikleri görülmektedir. Öğrenciler bu 

yapıyı iş kavramı ile ilişkilendirmişlerdir. Ancak verilen cevapların bilimsel olarak yanlış olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar "Dolu bardakları taşıyan daha fazla iş yapmıştır. 

(n=15) "şeklindedir. 

 

Kavramsal yapı Yanıtlar % 

B
İL

İM
SE

L 
O

LA
R

A
K

 K
A

B
U

L 
ED

İL
EB

İL
İR

 
 

İş
 K

av
ra

m
ın

a 
İli

şk
in

 T
am

 
D

oğ
ru

 

İkisi de iş yapmamıştır. Çünkü kuvvet ile hareket aynı 
doğrultuda değildir.(n=21) 

21 
(%16) 

İş
 K

av
ra

m
ın

a 
İli

şk
in

 K
ıs

m
en

 
D

oğ
ru

 
İkisi de iş yapmamıştır. Çünkü kuvvet doğrultusu 
vardır.(n=10) 

10 
(%7.57) 

 B
İL

İM
SE

L 
O

LA
R

A
K

 K
A

B
U

LE
D

İL
EM

EZ
 A
ğı

rlı
k 

K
av

ra
m

ı İ
le

 
İli

şk
ili

 

Dolu bardakları taşıyan daha fazla iş yapmıştır. (n=15) 
Dolu bardak boş olana göre daha çok sallanır.(17) 

32 
(%24.2) 

K
uv

ve
t 

K
av

ra
m

ı İ
le

 
İli

şk
ili

 

Dolu bardakları taşıyan iş yapmıştır. Çünkü kuvvet 
uyguluyor.(n=8) 
Dolu bardakları taşıyan iş yapmıştır. Çünkü düşme 
tehlikesi var.(n=10) 

18 
(%13.6) 

H
ar

ek
et

 
K

av
ra

m
ı İ

le
 

İli
şk

ili
 

Boşta olsa dolu da olsa ikisi de hareket 
ettirmiştir.(n=5) 
İkisi de tepsiyi taşıyıp hareket ettirmiştir.(n=4) 

9 
(%6.8) 

G
üç

 K
av

ra
m

ı İ
le

 
İli

şk
ili

 

Dolu bardakları taşıyan garson iş yapmış, boş 
bardakları taşıyan garson iş yapmamıştır. Çünkü 
doluları taşıyan daha fazla güç sarf etmiştir.(n=11) 
Her ikisi de yanı işi yapmıştır. Çünkü her iki garsonda 
güç harcamıştır.(n=3) 

14 
(%10.6) 

 

G
ün

lü
k 

ya
şa

m
la

 
ili

şk
ili

 

İkisi de çalışmıştır. Yorulmuştur.(n=2) 7 
(%5.3) 

KODLANAMAZ Çünkü her iki garsonunda taşıdığı bardaktır.(n=2) 6 
(%4.5) 

YANITSIZ  15 
(%11.3) 

TOPLAM  132 
(100) 
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Tablo 4. Öğrencilerin 4. Soruya İlişkin Kavramsal Yapıları 

Tabloya bakıldığında Tam Doğru yanıtların oranının %22.7 olduğu Bilimsel olarak kabul 

edilemez cevaplarda en fazla yanıtın %12.8 oranında hareket kavramıyla ilişkilidir. Cevaplarda 

hareket kavramıyla ilgili olarak " Bir eşyayı taşıyıp hareket ettirirsek iş olur.(n=9)" şeklinde 

açıklamalar bulunmaktadır. Öğrencilerin iş kavramını Fen Bilimleri dersi açısından açıklama 

yaptıkları görülmektedir. 

  

Kavramsal yapı Yanıtlar % 

B
İL

İM
SE

L 
O

LA
R

A
K

 
K

A
B

U
LE

D
İL

EB
İL

İR
 

 

İş
 K

av
ra

m
ın

a 
İli

şk
in

 T
am

 
D

oğ
ru

 

Fen anlamında iş yapabilmek için o cisme uygulanan kuvvet ile 
hareket yönü aynı olmalıdır.(n=31) 

30 
(%22.7) 

İş
 K

av
ra

m
ın

a 
İli

şk
in

 K
ısm

en
 

D
oğ

ru
 

Bir cismi ittiğimizde ya da çektiğimizde o tarafa gidiyorsa iş 
olur.(n=12) 
Cismin hareket yönüne bağlıdır.(n=15) 

27 
(%20.4) 

Bİ
Lİ

M
SE

L 
O

LA
RA

K 
K

A
BU

LE
D

İL
EM

EZ
 

En
er

ji 
K

av
ra

m
 İ

le
 

İli
şk

ili
 

Bir cisme enerji uygulamak gerekiyor.(n=15) 15 
(%11.3) 

K
uv

ve
t 

K
av

ra
m

ı İ
le

 
İli

şk
ili

 

Kuvvet anlıyorum.(n=3) 
Kuvvet anlıyorum. İş yaparken kuvvet lazım.(n=8) 

11 
(%8.3) 

H
ar

ek
et

 
K

av
ra

m
ı İ

le
 

İli
şk

ili
 

Bir cismi hareket ettirdiğimizde iş yapmış oluruz.(n=8) 
Bir eşyayı taşıyıp hareket ettirirsek iş olur.(n=9) 

17 
(%12.8) 

G
ün

lü
k 

ya
şa

m
la

  
ili

şk
ili

 

İş denildiğinde çok çalışmak anlıyorum.(n=6) 
İş denildiğinde anneme yardım etmeyi, evi temizlemek aklıma 
geliyor.(n=7) 

12 
(%9.1) 

KODLANAMAZ Fen Bilimleri dersinde çok güzel şeyler öğreniyoruz.(n=3) 
İnsanları bilime ne kadar önem verdiklerini öğreniyorum.(n=4) 

7 
(%5.3) 

YANITSIZ  13 
(%9.8) 

TOPLAM  132 
(100) 
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Tablo 5. Öğrencilerin 5. Soruya İlişkin Kavramsal Yapıları 

 
Tabloya göre Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir yanıtlar kategorisinde kısmen yanıtın  %14.4 

oranında olduğu görülmektedir.  Bilimsel Olarak Kabul Edilemez kategorisinde ise en fazla %21.21 

oranında kuvvet kavramı ile açıkladıkları görülmektedir. Verilen cevaplarda kuvvet kavramına yönelik  

"Sahibi çekmek için zorlamış kuvvet uygulamıştır.(n=17)" şeklinde cevaplar verilmiştir. 

  

Kavramsal yapı Yanıtlar % 

Bİ
Lİ

M
SE

L 
O

LA
RA

K 
K

A
BU

LE
D

İL
EB

İL
İR

 
 

İş Kavramına 
İlişkin Tam Doğru 
 

Üzerine iş yapılan köpektir. Çünkü sahibin uyguladığı kuvvet ile 
köpeğin hareket yönü aynıdır.(n=4) 

4 
(%3.03) 

İş Kavramına 
İlişkin Kısmen 
Doğru 

Üzerine iş yapılan köpektir. Çünkü en sonunda sahibi köpeği hareket 
ettirmiştir ve hareket ettirilen köpek olduğu için üzerine iş yapılan 
köpektir.(n=9) 
Üzerine iş yapılan köpektir. Çünkü sahibi köpeği hareket 
ettirmiştir.(n=10) 

19 
(%14.4) 

B
İL

İM
SE

L 
O

LA
R

A
K

 K
A

B
U

L 
ED

İL
EM

EZ
 

Kuvvet Kavramı İle 
İlişkili 
 

Sahibi çekmek için zorlamış kuvvet uygulamıştır.(n=17) 
Çünkü sahibi daha çok kuvvet uygulamıştır.(n=11) 

28 
(%21.21) 

 
Hareket Kavramı 
İle İlişkili 
 

Çünkü köpeği sonunda kendine çekmiştir.(n=3) 
Amaç köpeğin hareket etmesidir.(n=14) 
Hem köpek hem sahibi İkisi de ipi çekmiştir.(n=13) 

20 
(%15.15) 

Enerji Kavramı İle 
İlişkili 
 
 
 

Hem sahibi hem de köpek enerji harcar.(n=8) 
Köpek daha çok enerji harcamıştır.(n=9) 
Köpek gelmemek için direnmiştir. Çok enerji harcamıştır.(n=4) 

21 
(%16) 

 

Günlük yaşamla 
ilişkili 
 
 
 

Sahibi köpeğe asılmıştır. Çok yorulmuştur.(n=9) 
Köpeğin sahibi sonunda köpeği götürmeyi başarmıştır.(n=1) 
Sahibinin kasları çalışıyor.(n=3) 

13 
(%9.8) 

KODLANAMAZ Köpek sahibini etkilemektedir.(n=4) 13 
(%9.8) 

YANITSIZ  14 
(%10.6) 
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Tablo 6. Öğrencilerin İş ile İlgili Genel Kavramsal Yapıları 

 

SO
R

U
 1

 

SO
R

U
 2

 

SO
R

U
 3

 

SO
R

U
 4

 

SO
R

U
5 

İş
 K

av
ra

m
ı i

le
 İ

liş
ki

li 
ve

 T
am

 a ve b. İş yapmışlardır. Çünkü cismi 
kuvvet doğrultusunda yol aldırmıştır. 
İkisi de iş yapmamıştır. Çünkü kuvvet 
ile hareket aynı doğrultuda değildir. 
Fen anlamında iş yapabilmek için o 
cisme uygulanan kuvvet ile hareket 
yönü aynı olmalıdır. 
Üzerine iş yapılan köpektir. Çünkü 
sahibin uyguladığı kuvvet ile köpeğin 
hareket yönü aynıdır. 

- 
 

1
7 
(
%
1
2
.
9
) 

2
1 
(
%
1
6
) 
 
 

3
0 
(
%
2
2
.
7
) 

4 
(
%
3
.
0
3
) 
 

İş
 il

e 
İl

iş
ki

li 
ve

 K
ıs

m
en

 

A ve B. Eşittir. Çünkü iş yapmak için 
bir şeyin üzerine kuvvet uygulamak 
gerekir. 
 b.halteri kaldıran adam. Çünkü kuvvet 
doğrultusunda (yukarı) yol almıştır. 
İkisi de iş yapmamıştır. Çünkü kuvvet 
doğrultusu vardır. 
Cismin hareket yönüne bağlıdır. 
Üzerine iş yapılan köpektir. Çünkü 
sahibi köpeği hareket ettirmiştir. 

7 
(
%
5
.
3
) 

1
5 
(
%
1
1
.
4
) 
 

1
0 
(
%
7
.
6
) 
 

2
7 
(
%
2
0
.
5
) 

1
9 
(
%
1
4
.
4
) 
 

B
İL

İM
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L
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L
A

R
A

K
 K

A
B

U
L
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D

İL
E

M
E

Z 

E
ne

rj
i K

av
ra

m
ın

a 
İl

iş
ki

n 

Çünkü merdivenle çıkıyor 
daha fazla enerji harcıyor. 
b. Halteri kaldıran adam iş 
yapmıştır. Çünkü enerji 
harcamıştır. 
Bir cisme enerji uygulamak 
gerekiyor. 
Köpek daha çok enerji 
harcamıştır. 

2
3 
(
%
1
7
.
4
) 

1
3 
(
%
9
.
5
) 

1
4 
(
%
1
0
.
6
) 
 

1
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(
%
1
1
.
4
) 
 

2
1 
(
%
1
6
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H
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m
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a 

İl
iş

ki
n 

A işçisi çok fazla iş 
yapmıştır. Çünkü hareket 
etmiştir. 
a.Bence arabayı iten 
insanlar iş yapmıştır. Araba 
hareket etmiştir. 
Bir cismi hareket 
ettirdiğimizde iş yapmış 
oluruz. 
Amaç köpeğin hareket 
etmesidir. 

4
1 
(
%
3
1
.
1
) 

1
3 
(
%
9
.
5
) 

9 
(
%
6
.
8
) 

1
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(
%
1
2
.
9
) 

2
0 
(
%
1
5
.
1
) 
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K
uv

ve
t K

av
ra

m
ın

a 
İl

iş
ki

n 

A ve B. İkisi de aynı işi 
yapıyor. Kuvvet 
uyguluyorlar. 
a.arabayı iten insanlar iş 
yapmıştır. Kuvvet 
uyguladıkları için 
Dolu bardakları taşıyan iş 
yapmıştır. Çünkü kuvvet 
uyguluyor 
Kuvvet anlıyorum. İş 
yaparken kuvvet lazım. 
Sahibi çekmek için zorlamış 
kuvvet uygulamıştır. 

2
6 
(
%
1
9
.
6
) 

2
5 
(
%
1
9
) 

1
8 
(
%
1
3
.
6
) 

1
1 
(
%
8
.
3
) 

2
8 
(
%
2
1
.
2
1
) 

A
ğı
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ık

  

Dolu bardakları taşıyan 
daha fazla iş yapmıştır.  

- - 3
2 
(
%
2
4
.
2
4
) 

- - 

G
ün

lü
k 

D
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e 
ve

 G
öz

le
m

e 
 

D
ay

al
ı 

 

İş denildiğinde anneme 
yardım etmeyi, evi 
temizlemek aklıma geliyor. 
Sahibi köpeğe asılmıştır. 
Çok yorulmuştur. 
A çünkü kendisi kiremitleri 
çıkartıyor. Hatta çıkarken 
düşme ihtimali bile var. 
Arabayı iterken kolları 
çalışıyor b de aynı şekilde. 
İkisi de çalışmıştır. 
Yorulmuştur. 
İş denildiğinde anneme 
yardım etmeyi, evi 
temizlemek aklıma geliyor. 
Sahibi köpeğe asılmıştır. 
Çok yorulmuştur. 

3
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(
%
2
4
) 

2
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(
%
2
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.
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) 
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(
%
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Kodlanamaz Yanıtlar 
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Tablo 6’nın Devamı;  
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Yarı yapılandırılmış görüşmeler, gönüllü olarak seçilen altı öğrenci ile yaklaşık 40-55 dakika 

arasında sürmüştür.  Görüşmelerin bir bölümü aşağıdaki verilmiştir. 

-Görüşmeci: Fen dersinde iş denildiğinde ne anlıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız. 

-Öğrenci 1: Bana göre iş bir eşyaya kuvvet uygulayıp yönünü aynı yönde değiştirirsek o iş olur 

-Öğrenci 2: Bir şeye kuvvet uygularsak o iş olur. 

-Öğrenci 3: Ev yapmak merdiven çıkmak gibi 

-Öğrenci 4: Enerji harcanılan her şey 

-Öğrenci 5: Enerjimizi harcamak ona kuvvet vermek olunca iş olur. 

-Öğrenci 6: Bir şeyi hareket ettirmek gibi. 

-Öğrenci 1: İş denildiğinde günlük hayatımızda enerji sarf ettiğim ve yaptığım şeyler 

-Öğrenci 2: Enerji harcamak gücümü kullanmak. 

-Öğrenci 3: Kuvvet uygulamak kitap, çanta taşımak 

-Öğrenci 4: Koşmak, yürümek gibi her şey. 

-Öğrenci 5: Enerjimizi harcamak anlıyorum. 

-Öğrenci 6: Bir şeyi hareket ettirmek gibi" 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar iş kavramına yönelik açıklamaları içermişse de Fen Bilimleri 

dersinde anlatılan iş kavramıyla örtüşmediği tespit edilmiştir. Görüşme sırasında öğrenciler iş 

kavramını kullanmışlarsa da bunu kuvvet, hareket, ağırlık, enerji ve güç gibi kavramlarla daha fazla 

ilişkili olduğunu söylemişlerdir. Öğrenciler iş olabilmesi için sadece kuvvetin uygulanması gerektiğini 

veya sadece hareket edildiğinde iş yapılabileceğini söylemişlerdir. Ayrıca Fen Bilimleri dersindeki iş 

kavramı ile günlük yaşamdaki iş kavramının farklı olduğunu söylemelerine rağmen tam olarak 

açıklama yapamamışlardır. Öğrencilerin verdikleri örnekler ise bu doğrultuda günlük hayatta var olan 

örnekleri kapsamaktadır. 

Şekil I' de öğrencilerin tüm sorulara vermiş oldukları cevaplardan aşağıdaki gibi genel olarak 

bir kavramsal yapı oluşmuştur.  

 

 

 

 

ENERJİ 
KAVRAMI 

İLE 
İLİŞKİLİ 

 

KUVVET 
KAVRAMI 

İLE 
İLİŞKİLİ 

 
 

İŞ 

 HAREKET 
KAVRAMI 

İLE İLİŞKİLİ 

 

GÜNLÜK 
DENEYİM VE 
GÖZLEMLE

RLE İLİŞKİLİ 
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Şekil I. Ortak Kavramsal Yapılar 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada konu ile ilgili sorulan sorular daha önce okullarında öğretimi yapılmış 

olmasına rağmen az sayıda öğrencinin bu kavramları doğru olarak kullandığı görülmektedir ki bu 

durumun çıkmış olması oldukça düşündürücüdür. 

Öğrencilerin soruların genelinde iş kavramını bilimsel anlamından farklı olarak algıladıklarını 

ve günlük hayatta kullanılan iş kavramı ile karıştırdıkları görülmektedir. Çalışmanın sonucuyla benzer 

olarak Ayvacı ve Devecioğlu (2009) ile Aydoğmuş (2008)’un yaptıkları çalışmanın sonucunda da 

öğrencilerin iş kavramını bilimsel anlamından farklı olarak daha çok günlük yaşamdaki anlamlarıyla 

açıkladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin birinci soruya yönelik verdikleri cevaplarda basit 

makine kullanmanın kuvvetten ve iş’ten kazanç sağladığını düşündükleri görülmektedir. 

Öğrenciler ikinci soruya verdikleri cevaplardan iş kavramını kuvvet, hareket ve enerji 

kavramları ile ilişkilendirdikleri anlaşılmaktadır. Öğrenciler günlük hayattaki iş kavramı ile fen 

anlamındaki iş kavramı arasındaki farkı tam olarak açıklayamadıkları görülmektedir. Bu duruma örnek 

olarak öğrenciler genellikle,  Halterci, halteri yukarı kaldırırken iş yapar mı?  Kısmına enerji 

harcandığı için iş yapar” cevabını vermektedirler. Ayrıca bazı öğrenciler “Halterci iş yapmıştır çünkü 

güç sarf eder, “Halterci halteri yukarı kaldırırken kuvvet uyguladığı için iş yapar” cevabını da 

vermişlerdir. Sonuçlar Cerit Berber & Sarı (2009) sonuçları ile paralellik göstermektedir. Öğrencilerin 

üçüncü soruda uygulanan kuvvetin doğrultusu ile cismin hareket yönü arasındaki ilişkiyi 

kuramamaktan ve bu ilişkiyi yanlış kurmaktan kaynaklı kavramsal yapılara sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğrenciler cevaplarında ağırlık kavramını iş kavramı ile eşdeğer olarak görüp 

açıklamışlardır. 

Dördüncü sorunun sonuçlarında öğrencilerin büyük bir kısmının Fen anlamında açıklama 

yapamadıkları görülmektedir. İş kavramını açıklamalarında kullandıkları ancak anlamlandıramadıkları 

enerji, kuvvet kavramlarıyla özdeşleştirdikleri görülmektedir. Benzer bir sonuç Pastırmacı (2011) tez 

çalışması sonucunda enerji olması için iş yapılması gerektiğini, cismin enerjiye sahip olması için bir iş 

yapması gerektiğini düşüncesi benzerlik göstermektedir. Beşinci soruda ise diğer sorulara benzer 
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cevaplar verilmiştir.  Öğrencilerin bir kısmı iş olabilmesi için sadece kuvvet uygulamanın hareket 

etmenin iş yapabilmek için yeterli olduğunu ifade etmektedirler. Bu sonuç Erduran Avcı, Kara ve 

Karaca (2012) ve Cerit &Berber (2008)’in yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarına benzemektedir.  

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında genelde öğrencilerin iş kavramına yönelik fikirlerinin 

olduğu ve açıklamalarında kullanıldığı ancak bilimsel olarak yanlış kavramsal yapılara sahip oldukları 

görülmüştür. Öğrenciler günlük yaşamda kullanılan başta iş kavramı olmak üzere güç, kuvvet ve 

enerji kavramlarını Fen Bilimleri açısından farklı düşündükleri görülmektedir. Öğrencilerin sorulara 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde günlük gözlemlerine oldukça fazla başvurdukları ancak bunları 

yanlış bir biçimde kavramsallaştırdıkları görülmektedir. 

Öğrencilere yöneltilen sorular günlük hayatla ilişkili olmasına rağmen pek az öğrencinin tam 

doğru yanıtı vermiş olması, öğretim sırasında konular anlatılırken günlük hayattan seçilen örneklerin 

iş kavramının bilimsel tanımına dayandırılmadan verilmemiş olmasıyla da açıklanabilir. Bu durumda 

öğrencilere bilimsel anlamda iş kavramı anlatılırken, günlük hayattaki tanımı ile benzerlik ve 

farklılıkları ortaya konarak anlatılırsa öğrencilerin yorumlamaları da daha kolay olacaktır. 

Araştırma sonuçları öğrencilerin iş kavramını tanımlarken enerji, kuvvet ve güç kavramlarını 

da sıklıkla kullandığını göstermektedir. Bu nedenle bu kavramların da doğru bir biçimde öğretilmiş 

olması son derece önemlidir. Ayrıca iş kavramının tanımında geçen yer değiştirme ve kuvvet 

kavramlarının da öğrenciler tarafından doğru bir biçimde kavranmış olması kavram kargaşasının 

önüne geçecektir. Öğrencilerin sahip olduğu bu yanılgıların aza indirilmesi için, öğretmenlerin, 

kullandıkları öğretim yöntemlerini tekrar gözden geçirmelidirler. Ayrıca farklı ve daha büyük bir 

örneklem üzerinde çalışmaların yapılması, elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve uygunluğu 

açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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EKLER 

KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ 

Sevgili öğrenciler, 

Bu test, sizlerin iş konusuna yönelik görüşlerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın 

istenilen sonuçlara ulaşması vereceğiniz samimi cevaplara bağlıdır. Her bir cümleyi dikkatlice 

okuyunuz ve tercihlerinizi en iyi tanımlayan yanıtı seçiniz. Lütfen hiçbir soruyu atlamadan tüm 

soruları yanıtlayınız. Elde edilen bilgiler kesinlikle sizlerin aleyhinde kullanılmayacaktır. 

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. 

Cinsiyetiniz:                        Kız                                    Erkek   

 

 

 

 

 

 Seçenekler   
 
 

 
A işçisi daha çok iş yapmıştır. 

 

 
 

 
B işçisi daha çok iş yapmıştır. 

 

 
 

 
A ve B ustalarının yaptıkları iş’ler birbirine eşittir. 

 

 
SORU 2: a. arabayı hareket insanlar             b. halteri kaldıran adam                c. tepsiyi taşıyan çocuk  

  
          

Yukarıda resimlerden hangisi iş yapmıştır. Nedeniyle birlikte açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 

SORU 3: Bir garson bir masadaki boş bardakları tepsiye yerleştirip mutfağa taşımıştır. Diğer 
bir garson ise aynı sayıda ama dolu olan bardakları mutfaktan aynı masaya taşımıştır. 

SORU 1:Yandaki şekilde görüldüğü gibi bir çatıyı onarmak için 
iki usta çalışmaktadır. Bu iki usta görevleri paylaşmışlardır ve 
aynı sayıda kiremit kullanacaklardır. Ustalardan biri kiremitleri 
makara benzeri sistem kullanarak, diğeri ise merdiven kullanarak 
yukarıya çıkarmışlardır. Buna göre iki ustanın yaptıkları iş’ler 
hakkında aşağıdakilerden hangileri söylenilebilir 
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Garsonların tepsiyi düşeyde hareket ettirmeden taşıdıkları bilindiğine göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

 

  Seçenekler  Açıklama  
 Dolu bardakları taşıyan garson iş 

yapmış, boş bardakları taşıyan 
garson iş yapmamıştır. 

 

 
 

İkisi de aynı işi yapmıştır. 
 

 

 İkisi de iş yapmamıştır.  

 Dolu bardakları taşıyan garson boş 
bardakları taşıyan garsondan daha  
fazla iş yapmıştır. 
 

 

 

SORU  4: Fen dersinde iş denildiğinde ne anlıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
SORU 5: Yandaki şekilde görülen köpek hareket etmek 
istememektedir. Sahibi ise onu hareket ettirmeye 
çalışmaktadır. İkisi de ipi kendilerine doğru 
çekmektedirler.  Sahibi ipi çekerek zorla da olsa köpeği 
hareket ettirmeyi sonunda başarmıştır. Bu durum için 
aşağıdakilerden hangi söylenebilir? 
 
 
  Seçenekler  Açıklama  
 Köpek iş yapmıştır. 

 
 

 Hem köpek hem de sahibi iş 
yapmıştır. 

 

 

 Üzerine iş yapılan köpektir  

 Üzerine iş yapılan köpeğin 
sahibidir 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN ALGILARI 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 

Duygu ÇALIŞ  

Sibel BALCI 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilkokula devam etmekte olan öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin algılarının 
tespit edilmesidir. Araştırma grubunu 2015-2016 eğitim - öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan 
bir ilkokulda eğitim gören 400 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında 217 kız 
öğrenci 183 erkek öğrenci çalışma grubunda yer almaktadır. Betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 
kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın verileri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Verilerin toplanması 
sırasında çalışmaya katılan öğrencilerden çevre sorunları hakkında bir resim çizmeleri ve çizdikleri resmi ifade 
etmeleri istenmiştir. Araştırmada öğrencilerin resim çizmesi için bir ders saati verilmiştir. Çalışmadan elde 
edilen veriler, öğrencilerin çevre kavramına ait 23 farklı kod çizdiklerini göstermiştir. İlkokul öğrencilerinin 
çizimlerinde genellikle çocuk (f=298), çöp (f=280), bulut (f=279) güneş (f=264), insan (f=203), ağaç (f=211) 
çizimlerine rastlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sadece biyotik ve abiyotik faktörleri çizen 47 (%11,75) 
öğrencinin olduğu, sadece biyotik faktörleri ve yapay çevreyi çizen 42 öğrencinin (%10,5) olduğu, sadece 
abiyotik faktörleri ve yapay çevreyi çizen 16 (%4) öğrencinin olduğu ve bütün faktörleri çizen 273 (%68,25) 
öğrencinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin çizimlerinde, toprak, hava, su ve gürültü kirliliği gibi yakın 
çevrelerinde gördükleri kirlilik çeşitlerine yer verdikleri küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi 
gibi global çevre problemlerine yer vermedikleri görülmüştür. Çizimler, öğrencilerin insanı doğanın bir parçası 
olarak gördüklerini, insanın diğer canlılar gibi çevre problemlerinden etkilendiğini bununla birlikte insanı çevre 
sorunlarına etken olan bir faktör olarak gördüklerini göstermiştir.  

ANAHTAR KELİMELER: Çevre, Çevre Eğitimi, Çevre Algısı, Öğrenci Çizimleri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine primary school students’ perceptions of environmental 
problems. Population of the study consists of 400 students enrolling to a primary school at İstanbul Esenyurt in 
2015-2016 academic year. The distribution of students with respect to gender revealed that, 217 female and 183 
male students participated the study. Survey method, which is one of the descriptive methods, is used and the 
data of the study is collected by draw-and-explain task. During the data collection, students are asked to draw a 
picture about environmental pollution and explain their drawings. The results of the study revealed that 23 codes 
emerged from students’ drawings. The analysis of drawings showed that çocuk (f=298), çöp (f=280), bulut 
(f=279) güneş (f=264), insan (f=203), ağaç (f=211) are the mostly drawn images. The analysis also showed that 
47 (%11,75) students drew just biotic and abiotic factors, 42 students (%10.5) drew biotic and unnatural factors, 
16 (%4) students drew just abiotic and unnatural factors and 273 (%68,25) students drew all the biotic, abiotic 
and unnatural factors in their drawings.  The results of the study revealed that students drew local environmental 
problems such as soil pollution, air pollution, water pollution and they do not draw any global environmental 
problems such as global warming and decrease in the ozone layer. Drawings showed that students think human 
being is a part of the nature and is affected by but also the main reason of environmental problems.  

ANAHTAR KELİMELER: Environment, Environmental Education, Perception of environment, 
Children’s drawings. 
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GİRİŞ 

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca karşılıklı olarak etkileşim içinde 

bulunduğu, biyolojik, kimyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bütün faaliyetlerini devam ettirdiği bir 

ortamdır (Daştan,1999; Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz,2008). Ne yazık ki tüm canlılar için hayati 

öneme sahip olan çevre, gelişen ve değişen dünyada sanayinin hızla gelişmesine bağlı olarak, ham 

madde ihtiyacının karşılanması için doğal kaynakların tüketilmeye başlanması, üretim atıklarının hızla 

artması ve insanların bilinçsizce doğaya zarar vermesi sonucunda hızla kirletilmeye, tahrip edilmeye 

kısacası yok edilmeye başlanmıştır. Günümüzde çevre sorunları ciddi problemler halini almış ve tüm 

canlı yaşamı için tehlikeli bir durum oluşturmaya başlamıştır. 

İnsanlığın geleceğini her geçen saniye daha güçlü tehdit eden çevre sorunları da bu 

mücadelenin ve değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çevrede meydana gelen 

değişiklikler olumsuz ve bozucu özellikte ise, bunlar çevre sorunları olarak değerlendirilmektedir 

(Alım, 2006). 

Uzun  zaman  içinde  fark  edilen  ve  oldukça  karmaşık  bir  yapıya  sahip  olan  çevre  ile  ilg

ili  sorunlar,  katlanarak  büyümekte  ve  sınır  tanımazlık  özelliği  ile  tüm  gezegene  yayılmaktadır.  

Sanayileşme,  kentleşme,  siyasal,  ekonomik  ve    teknolojik  gelişme  gibi etkenler çevre ile ilgili 

yıkımı arttırarak, çevre ile ilgili sorunları çağdaş toplumların gündeminin başına yerleştirmiş 

bulunmaktadır (Akıllı,  Kemahlı,  Okudan  &  Polat,  2008). 

Günümüzde eğitim, ülkelerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bütün alanlarda olduğu gibi çevre eğitimine verilen önemin ve çevre duyarlılığının da 

artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Çağdaş ülkelerin çevre eğitimine giderek artan bir 

şekilde önem verdikleri bir dönemde ülkemizdeki çevre eğitimi uluslar arası bir platformda 

kabul görmüş gelişmeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konu haline 

gelmiştir. Ülkemizde de çevresel eğitimin çevre için sorumluluğun ve bilincin gelişmesi 

amacıyla gelecekte ve şimdi çevreyi korumak için ömür boyu süren bir süreci içermesi 

sağlanmalıdır. Bu eğitim, kişisel sorumluluğu motive etmek ve uygulama sonuçları göstermek 

için kullanılmalıdır (http:/www.teb.org.tr/mised/haberler_1/8.php). 

 Dünyanın geleceğini tehdit eden ve bu nedenle ülkelerin gündemini oluşturan belli başlı çevre 

sorunları; nüfus artışı ve mekân sorunu, enerji sorunu, tarımsal sorunlar, çölleşme, çoraklaşma ve 

kuraklık, ormanların azalması, erozyon, canlı türlerinin yok olması, hava kirliliği, su kirliliği, toprak 

kirliliği, küresel ısınma ve benzerleri sayılabilir (Türküm, 1998; Aksay ve Diğerleri, 2005; Türkmen, 

2008; Gökçe, 2009). 
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Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan bireylerin bu sorunların giderilmesinde de 

üzerlerine düşen sorumlulukların neler oldukları bilincine ulaştırılmaları gerekmektedir. Bunun 

sağlanabilmesi, ancak etkin bir çevre eğitimi ile mümkün olacaktır        (Altın, Bacanlı ve Yıldız, 

2002; Soran, 2000; Özer, 1991). Çevresel etkenlerden yoğun bir şekilde etkilenen çocukların, çevre 

koşullarının bozulmasında yönlendirici güce sahip olduğu bilinmektedir. Çünkü çocukların küçük 

yaşta edindikleri davranışları ve alışkanlıkları şimdi ve gelecekte yetişkin bir birey olarak topluma 

katıldıklarında çevreyle ilgili bilinçli faaliyetlerin temelini teşkil etmektedir. Kısacası çocukların 

çevre korunmasıyla ilgili olarak kazandıkları çevre ahlakı, çocuğun yetişkinlik dönemine 

erişmesine kadar geçen sürede ve yetişkin olduktan sonra da yaşamının sonuna kadarki 

dönemde etkili olacaktır (Anon, 1992). 

Çevre için eğitim; bir bütün olarak, çevreye ve onunla ilgili problemlere karşı duyarlı ve ilgili, 

bireysel ve toplumsal olarak, günümüz problemlerinin çözümüne ve gelecektekilerin önlenmesine 

yönelik çalışmaları yapabilecek bilgi, tutum, davranış, güdü ve becerilere sahip bir dünya toplumu 

yaratma süreci olarak tanımlanabilir (Ayvaz, 1998: 98). Çevre için eğitim yöresel, bölgesel, ulusal ve 

küresel sorunlardan haberdar olan, bu sorunlara duyarlılık ve ilgi ile yaklaşan, bu sorunların çözümü 

için gönüllü olarak çaba gösteren, çevrebilimi ile ilgili kültürü, çevre ahlâkı ve çevre bilinci düzeyi 

yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Kalkınmayı sağlamanın en etkin yollarından biri ise kalkınmayı etkileyen ve etkileyecek olan 

şimdinin ve gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Bu nedenle çevresel 

olarak bilinçli bir nesil yetiştirmede en iyi yöntem ise çevreyi içeren konularda kapsamlı eğitim 

vermektir. Bu bakımdan çocuğa verilecek eğitim iki düzeyde gerçekleştirilmelidir. Birincisi okul 

öncesinde verilecek eğitim ve ikincisi ise okullarda örgün eğitim yoluyla verilecek eğitimdir 

(Nazlıoğlu, 1991).  

Çocuğa verilecek eğitimin ana amacı; çocuğun çevre ile ilgili edindiği bilgiyi ihtiyacına göre 

kullanabilme ve geliştirebilme gücünü kazandırabilmek, her türlü yeniliğe ayak uydurabilecek, her 

yeni sorunu çözümleyebilecek bireyler yetiştirmek olmalıdır. Ayrıca çocuklara bu eğitimle, toplumsal 

ve kültürel birikim aktarılarak, çocuklarda kültürel bir birikimi sağlamak ve çevre ile çevre sorunları, 

sorun alanları, sorunların çözümü ve özellikle çocuklara sorumlu oldukları alanlar konusunda bilgi 

vermek gerekir (Nazlıoğlu, 1991). 

Eğitimde başarıya ulaşmanın yolu; neyi, nerede, ne şekilde öğretileceğinin bilinmesiyle başlar. 

Devamlı bir süreç olan eğitimin amacı, birey ve toplumlara çevrenin karmaşık iç yapısının 

anlatılmasının sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde bilinçli ve etkin bir biçimde katkıda 

bulunmaları için bilgi kazandırılması; her yaş, meslek ve eğitim grubundaki kişilere çevre eğitiminin 

sistemli, planlı bir şekilde verilmesi; çevreyle ilgili olayların yakından takip edilmesi, sağlıklı bir çevre 
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yaratılmasında bireysel katkıda bulunulması, bireylerin hak ve sorumluluklarının bilincine varması 

çevre sorunlarına sebep olanların uyarılıp, olumlu davranmaya yönlendirilmesi ve en önemlisi çevreye 

duyarlı yeni bir davranış modeli oluşturulmasıdır (Anon, 1994). 

Pek çok ülkede çevre kirliliğini önleyici yasalar çıkarılmış olsa da, 1970’lerin başına kadar 

dünya, bir çevre krizi ile karşı karşıya olduğunun bilincine varamamıştır. Büyük şehirlerimizde 

görülen hava kirliliği, kıyılarımızda ve iç sularımızda artan kirlilik, kaliteli tarım topraklarının endüstri 

ve yerleşim bölgeleri haline gelmesi, bitki koruma ilaçlarının yan etkileri, yeşil örtünün tahribi, 

erozyon, doğal varlıkların yaşamını ve insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir 

(Soran,  Morgil,  Yücel  &  Işık,  2000).   

Canlı yaşamı, içinde bulunduğu ortamın bir ürünü olduğundan çevrenin, doğal ya da çeşitli 

müdahalelerle değişmesi o bölgede bulunan tüm canlılık faaliyetlerini de aynı oranda etkilemektedir 

(UNESCO UNEP,1987). Bu sebeple 21. yüzyılda çevre konularına gösterilen hassasiyet ve bu konuda 

uygulanması gereken yaklaşımlar artarak önem kazanmıştır. Çevre kirlenmesi insanlığın en önemli 

konulardan biri olmuş, bu kirlenmenin önlenmesi ve çevrenin korunması ulusal sınırları aşan bir boyut 

kazanmıştır (Pınarlı ve Yonar, 1999; Avinç, 1997).  

21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde çevreye saygı en temel değerlerden birini oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Bin Yıl Bildirgesi'nde (200)  “Başta çocuklarımız ve torunlarımız olmak üzere tüm 

insanlığı, insanoğlunun faaliyetleri nedeniyle onarılmaz ölçüde bozulmuş ve kaynakları artık 

ihtiyaçları karşılayamayacak kadar yetersizleşmiş olan bir gezegeni yaşama tehdidinden kurtarmak 

için hiçbir çabadan kaçınmamalıyız” şeklinde belirtmiştir (http://www.undp.org.tr). Dünyanın 

herhangi bir yerinde çevreye verilen zararın sonuçlarının tüm dünyayı etkilediğinin farkına varılması 

bu doğrultuda ciddi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmış ve son yıllarda sürdürülebilirliğin her alanda 

ne kadar da önemli olduğu gündeme gelmişti.Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda 

yaşamalarını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, bir zorunluluk haline gelmiştir. Çevre 

sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan bireylerin bu sorunların giderilmesinde de üzerlerine düşen 

sorumlulukların neler oldukları bilincine ulaştırılmaları gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi, ancak 

etkin bir çevre eğitimi ile mümkün olacaktır (Altın, Bacanlı ve Yıldız, 2002; Soran, 2000; Özer, 1991). 

Bununla birlikte bu alanda yapılmış çalışmalarda, bütün eğitim kademelerinde tespit edilen kavram 

yanılgıları çevre eğitiminin istenilen düzeyde etkili olmadığını ortaya koymakta ve dersin ezberden 

kurtarılması gerektiğini vurgulamaktadır (Webb and Boltt, 1990; Özkan, Tekkaya ve Geban, 2001; 

Haktanır ve Çabuk, 2000; Yücel ve Morgil,1998). Bu da çevre eğitimi verecek öğretmenlerin yüksek 

öğretim düzeyinde iyi bir eğitim alması gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. Ancak duyarlı ve bilinçli 

öğretmenler çevre konusunda öğrencilere gerekli bilinci ve sorumluluğu kazandırabilir. Bununla 

birlikte dersin etkililiğini artırmak için; öğrenciyi aktif hâle getiren, bilgi hamallığından kurtaran ve 

beyin gücünü geliştiren öğretim yaklaşımlarının kullanılması gerekli hâle gelmektedir. 
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Bireylerin çevreye karşı olan sorumluluğu geliştirebilmesinin en etkili yolunun eğitim olduğu 

ileri sürülebilir. Her dönemde eğitim kurumları, toplumun kültürel mirasının aktarılması, bireyin 

toplumsallaşması, yenilikçi ve değişimi sağlayıcı bireyler yetiştirme gibi işlevleri yerine getirmiştir 

(Çabuk &Karacaoğlu, 2003). 

Konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, Kışoğlu (2009) ise çalışmasında derste çevre 

eğitimine yönelik yapılan etkinliklerin çevre dersinin anlaşılmasını kolaylaştırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bireylerin çevre konusunda bilinçlenerek daha duyarlı hale gelmeleri ve buna bağlı olarak 

sürdürülebilir kalkınma eğitiminin hedefine ulaşabilmesi, bu doğrultuda sunulacak eğitimle 

mümkündür. 

Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda tüm canlıların ortak yaşam alanı olan çevre konusunda 

ilkokul öğrencilerinin zihinsel yapılarındaki çevre kavramlarını ve çevre sorunlarını algılayış 

biçimlerini resimler aracılığı ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmamızda nicel araştırma yöntemleri arasında bulunan tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Tarama modelleri; geçmişte veya halen var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. 

İçerik analizi; “dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize edilmesi ve 

karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Amacı, katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik 

olarak tanımlamaktadır” (Altunışık, Coskun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2004).   

ÇALIŞMA GRUBU 

Çalışmamız, 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan bir ilkokulda öğrenim 

gören toplam 400 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 217’si kız 

183’ü ise erkektir.  Çalışma grubunun ilkokul öğrencilerinden seçilmesinin sebebi, çevresel 

etkenlerden yoğun bir şekilde etkilenen grubun çocuklar olması ve aynı zamanda çevre koşullarının 

bozulmasında yönlendirici güce sahip olmasıdır. Çünkü çocukların küçük yaşta edindikleri 

davranışları ve alışkanlıkları şimdi ve gelecekte yetişkin bir birey olarak topluma katıldıklarında 

çevreyle ilgili bilinçli faaliyetlerin temelini teşkil etmektedir. Kısacası çocukların çevre korunmasıyla 

ilgili olarak kazandıkları çevre ahlakı, çocuğun yetişkinlik dönemine erişmesine kadar geçen sürede ve 

yetişkin olduktan sonra da yaşamının sonuna kadarki dönemde etkili olacaktır(Anon, 1992). 
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1.1 Cinsiyetin S ınıf Düzeyine Göre Frekans ve Yüzde Değerleri Tablosu 
 

 
Sınıf Düzeyleri 

Toplam 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf 

Cinsiyet Kız  56 52 61 48 217 

%  25,8% 24,0% 28,1% 22,1% 100,0% 

Erkek  44 48 39 52 183 

%  24,0% 26,2% 21,3% 28,4% 100,0% 

Toplam  100 100 100 100 400 

%  25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

 

Tablo 1.1 incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin çevre sorunlarına ait algıları araştırmasına 

katılan çalışma grubunun cinsiyetin sınıf düzeylerine göre dağılımı görülmektedir. Çalışmaya katılan 

grubun %54’ü kız %46’sı ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Araştırma grubuna ait anne/baba eğitim durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

1.2  Anne/ Baba Eğitim Durumu  Yüzde Değerleri Tablosu 

 
 
Veli Eğitim 
Durumları 

 
Okuma-yazma 
bilmeyen 
f             % 

 
İlkokul 
 
f  % 

 
Ortaokul 
 
f  %  

 
Lise 
 
f          %  

 
Üniversite 
 
f          %  

Anne 33       8,25 245    61,25 77     19,25 38         9,5 7         1,8 

Baba 8         2 173    43,25 75     18,75 128       32 16       4 

 

Tablo 1.2’de görüldüğü gibi araştırma grubunun velilerinin toplamında, okuma yazma 

bilmeyenler %5,12 ’sini, ilkokul mezunu %52,25 ’sini, ortaokul mezunu % 19’unu, lise mezunu 

%20,75 ’ini ve üniversite mezunu ise %2,86 kadarını oluşturmaktadır. Velilerin okuma yazma 

bilmeyen anneler %8,25’ini, ilkokul mezunu anneler %61,25’sini, ortaokul mezunu anneler 

%19,25’ini, lise mezunu anneler %9,5’ini ve üniversite mezunu anneler ise %1,8 kadarını 

oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen babalar %2’sini, ilkokul mezunu babalar %43,25’ini, 

ortaokul mezunu babalar %18,75’ini, lise mezunu babalar %32’sini ve üniversite mezunu babalar ise 

%4’ünü oluşturmaktadır. 
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1.3 Anne/ Baba Eğitim Durumu Frekans ve Yüzde Tablosu 

Veli Eğitim 
Durumları 

Okuma-yazma 
bilmeyen 
f 

İlkokul 
 
f 

Ortaokul 
 
f 

Lise 
 
f 

Üniversite 
 
f 

1.sınıf  
Anne 

6 68 18 7 1 

Baba 
0 50 12 35 3 

2.sınıf  
Anne 

9 52 24 11 4 

Baba 
3 27 22 40 8 

3.sınıf  
Anne 

7 63 17 11 2 

Baba 
2 41 28 26 3 

4.sınıf  
Anne 

11 62 18 9 0 

Baba 
3 55 13 27 2 

 

Araştırmada her sınıf düzeyinden 100 öğrenci ile çalışıldığı için anne/baba eğitim durumu 

sınıf düzeylerine göre incelendiğinde frekans ve yüzde değerleri aynıdır. Tablo 1.3 çevre sorunlarına 

ait algıları uygulamasına katılan çalışma grubunun anne babalarının eğitim durumları 

karşılaştırıldığında anne/babaların okuma-yazma bilmeyen oranı ile üniversite mezunu oranı düşüktür. 

İlkokul mezunu alanında bir yığılma olduğu görülmektedir. Anne baba eğitim durumları birbirine 

benzer olduğu kademenin ortaokul mezunu olduğu görülmüştür. 

VERİ TOPLAMA ARACI 

Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen 

araştırmanın verileri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Öğrencilere araştırma için kâğıt ve boya 

kalemleri hazırlanılarak bir ders saati içerisinde araştırma konusu hakkında resim çizmeleri istenmiştir. 

Verilerin toplanması sırasında çalışmaya katılan öğrencilerden çevre sorunları ile ilgili bir resim 

çizmeleri ve çizdikleri resmi ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin açıklamaları; çizimlerinde 

kullandıkları kodları tanımlayabilmek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmacı süreç içerisinde öğrencilere 

çizdikleri resimler hakkında sorular sormuştur. Öğrencilerin çizdiği resimler için puanlama yapılırken 

incelenen özelliğin varlığına 1, yokluğuna ise 0 puan verilerek kodlanmıştır. Elde edilen verilere göre 

öğrencilerin çevre kavramına ait 23 farklı kod çizdikleri gözlemlenmiştir. Resmin arkasında bulunan 

bilgi formuna; verilerin gizliliğini korumak için öğrencilerin ad ve soyadlarını yazmaları yerine sınıf, 

cinsiyet ve resim hakkındaki görüşlerini yazmaları istenmiştir. Çalışmaya katılımın gönüllülük esasına 

dayandığı ve öğrencilerin çalışmaya katılımlarının ders notlarında herhangi bir etkisinin olmayacağı 

belirtilmiştir. 
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UYGULAMA 

Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulanması için 

okul yönetiminde yer alan idarecilere ve sınıf öğretmenlerine araştırmanın konusu ve ölçme aracı 

hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma grubu için her sınıf düzeyinden 100’er öğrenci ile çalışılmıştır. 

Uygulama cetveli hazırlandıktan sonra araştırmacı gözetiminde ölçme aracı 1 ders saati içinde 

araştırma gruplarına uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin çevre sorunları ile ilgili çizdikleri resimler incelendiğinde; güneş, bulut, çiçek, 

insan,  ev, çocuk, ağaç, çöp, yağmur, hayvan, araba, yangın, çöp kutusu, uçak, fabrika, yıldız, trafik, 

savaş, bomba, oyun parkı, gökkuşağı, deniz ve okul kavramlarını çizdikleri görülmüştür. Yüzde ve 

frekans değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1.4) yer almaktadır. 

1.4. Çevre Sorunları Araştırmasındaki Kavramların Sınıf Düzeylerine ve Cinsiyet 

Değişkenlerine Göre Frekans Tablosu 

 Sınıf Sınıf 3.sınıf  4.sınıf 

 

K
ız

 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

K
ız

 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

K
ız

 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

K
ız

 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

Çiçek 26 7 33 26 10 36 14 4 18 13 5 18 

Çocuk 49 36 85 36 39 75 43 25 68 36 28 64 

İnsan 34 23 57 24 23 47 30 19 49 29 21 50 

Ağaç 27 24 51 28 25 53 30 17 47 30 30 60 

Hayvan 15 9 24 13 12 25 18 4 22 16 8 24 

Güneş 42 16 58 40 29 69 47 26 73 37 27 64 

Bulut 44 21 65 36 38 74 51 26 77 37 26 63 

Yağmur 8 4 12 3 8 11 2 2 4 2 1 3 

Yıldız 2 1 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 

Deniz 2 3 5 3 6 9 9 2 11 6 4 10 

Gökkuşağı 0 2 2 6 3 9 0 0 0 0 0 0 

Ev 15 17 32 29 27 56 20 14 34 16 21 37 

Çöp 40 31 71 30 35 65 55 29 84 36 24 43 

Araba 4 14 18 9 9 18 10 16 26 19 24 43 

Yangın 5 7 12 4 2 6 0 1 1 7 5 12 

Çöpkutusu 14 10 24 16 22 38 36 14 50 19 13 32 

Uçak 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Fabrika 2 1 3 0 1 1 1 2 3 1 8 9 
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Okul 0 3 3 1 1 2 0 2 2 0 2 2 

Oyunparkı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 

Bomba 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Savaş 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trafik 4 14 18 11 9 20 10 16 26 19 24 43 

 
Tablo1.4’de kavramların sınıf düzeylerine ve cinsiyet değişkenlerine göre frekans değerleri 

verilmiştir, tabloda görüldüğü gibi 1. sınıf öğrencilerinin en çok çocuk (f = 85),en az gökkuşağı, 

bomba (f = 2) çizdikleri, oyun parkı kavramını ise hiç çizmedikleri, 2. sınıf öğrencilerinin en çok 

çocuk (f = 75), en az fabrika (f = 1) çizdikleri, oyun parkı, savaş, bomba kavramlarını ise hiç 

çizmedikleri, 3. sınıf öğrencilerinin en çok çöp (f = 84), en az yıldız, yangın, oyun parkı (f = 1) 

çizdikleri, gökkuşağı, uçak, bomba, savaş kavramlarını ise hiç çizmedikleri, 4. sınıf öğrencilerinin en 

çok çocuk, güneş (f = 64), en az okul (f = 2) çizdikleri, yıldız, gökkuşağı, uçak, bomba, savaş 

kavramlarını ise hiç çizmedikleri gözlenmiştir. 

1.5.  Çevre Sorunları Araştırmasındaki Kavramların Cinsiyet Değişkenine Göre 

Frekans ve Yüzde Tablosu 

 
 KIZ ERKEK TOPLAM 
 f % f % f % 
Çiçek 79 36,4 26 14,2 105 26,3 
Çocuk 164 75,6 128 69,9 292 73117 
İnsan 117 53,9 86 47 203 50,8 
Ağaç 115 53 96 52,5 211 52,8 
Hayvan 62 28,6 33 18 95 23,8 
Güneş 166 76,5 98 53,6 264 66 
Bulut 168 77,4 111 60,7 279 69,8 
Yağmur 15 6,9 15 8,2 30 7,5 
Yıldız 6 2,8 2 1,1 8 2 
Deniz 20 9,2 15 8,2 35 8,8 
Gökkuşağı 6 2,8 5 2,7 11 2,8 
Ev 80 36,9 79 43,2 159 39,8 
Çöp 161 74,2 119 65 280 70 
Araba 42 19,4 63 34,4 105 26,3 
Yangın 16 7,4 15 8,2 31 7,8 
Çöp kutusu 85 39,2 59 32,2 114 36 
Uçak 3 1,4 3 1,6 6 1,5 
Fabrika 4 1,8 12 6,6 16 4 
Okul 1 0,5 8 4,4 9 2,3 
Oyun parkı 3 1,4 1 0,5 4 1 
Bomba 0 0 2 1,1 2 0,5 
Savaş 1 0,5 2 1,1 2 0,5 
Trafik 44 20,3 63 34,4 107 26,8 
       

 
Tablo 1.5’de kavramların cinsiyet değişkenine göre frekans ve yüzdesi verilmiştir, bu tablo 

incelendiğinde, kız öğrencilerin en çok bulut (f=168, %77.4) en az okul, savaş (f=1, %0,5) çizdikleri, 
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bomba kavramını ise hiç çizmedikleri, erkek öğrencilerin en çok çocuk (f=128, %69,9), en az oyun 

parkı (f=1, %0,5) çizdikleri, öğrencilerin tamamının ise en çok çocuk (f=292, %73,11), en az bomba, 

savaş (f=2, %0,5) çizdikleri görülmektedir. 

1.6.  Çevre Sorunları Araştırmasındaki Abiyotik, Biyotik ve Yapay Çevre Faktörlerinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre Frekans ve Yüzde Tablosu 

 
 Kız Erkek Toplam 

 f % f % f % 
Abiyotik 1 0,46 0 0 1 0,25 
Biyotik 5 2,30 6 3,27 11 2,75 
Yapay 7 3,22 3 1,64 10 2,5 
Abiyotik-Biyotik  31 14,28 16 8,74 47 11,75 
Biyotik-Yapay  19 8,75 23 12,57 42 10,5 
Yapay-Abiyotik  11 5,07 5 2,73 16 4 
Abiyotik-Biyotik-Yapay  143 65,90        130 71,04 273 68,25 

 
Tablo1.6’da abiyotik, biyotik ve yapay çevre faktörlerinin cinsiyet değişkenine göre frekans 

ve yüzdesi verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, kız öğrencilerin en az sadece abiyotik faktörleri içeren 

resimler çizdiği,  (f=1, %0.46), en çok abiyotik-biyotik-yapay faktörlerin bir arada bulunduğu resimler 

çizdikleri (f=143, %65.90) çizdikleri görülmektedir. Erkek öğrencilerin çizimlerinde sadece abiyotik 

faktörlerin yer aldığı resim bulunmazken,  en çok abiyotik-biyotik-yapay faktörlerin bir arada 

bulunduğu resimler çizdikleri f=130 %71,04 çizdikleri görülmektedir. Kız öğrencilerin de erkek 

öğrencilerin de çizimlerinde en az sayıda sadece abiyotik faktörleri içeren resimler yer alırken en çok 

abiyotik-biyotik-yapay faktörlerin bir arada bulunduğu resimler gözlemlenmiştir. Öğrencilerin 

tamamının ise en çok abiyotik-biyotik-yapay faktörleri (f=273, %68,25), en az ise abiyotik faktörleri,  

(f=1 %0,46)  çizdiği görülmüştür. 

1.7.  Çevre Sorunları Araştırmasındaki Abiyotik, Biyotik ve Yapay Çevre Faktörlerinin 

Sınıf Düzeylerine Göre Frekans ve Yüzde Tablosu 

 
  1.sınıf  2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Toplam 

K
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k 

K
ız

 

Er
ke

k 

K
ız

 

Er
ke

k 

K
ız

 

Er
ke

k 

  K
ız

 

  Er
ke

k 

   G
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am
 

f f f f f f f f f % f %  f %  

Abiyotik 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,46 0 0 1 0,25 

          Biyotik 5 2 0 2 0 1 0 1 5 2,30 6 3,27 11 2,75 

 Yapay 0 0 6 0 0 3 1 0 7 3,22 3 1,64 10 2,5 

Abiyotik-Biyotik 7 3 9 2 11     8 4 3 31 14,28 16 8,74 47 11,75 
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Biyotik-Yapay 6 13 2 5 4 3 7 2 19 8,75 23 12,57 42 10,5 

Yapay-Abiyotik 0 0 4 3 2 1 5 1 11 5,07 5 2,73 16 4 

Abiyotik-Biyotik-
Yapay 

38 26 31 36 45 21 31 45 143 65,90 130 71,04 273 68,25 

 
 

1.8.  Çevre Kirliliği Çeşitlerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre Frekans ve Yüzde 

Tablosu 

 
  1.sınıf  2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Toplam 
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f f f f f f f f f % f %  f %  

Toprak Kirliliği 55 43 51 45 57 37 45 51 208 95,9 176 96,2 384 96 

Hava Kirliliği 6 4 8 5 12 8 19 24 45 20,8 41 22,4 86 21,6 

Su Kirliliği 2 3 3 6 10 2 7 3 22 10,1 14 7,7 36 9 

Gürültü Kirliliği 1 1 5 0 1 3 3 7 10 4,6 11 6 21 5,3 

 

Kız öğrencilerin çizimleri sınıf düzeylerine göre incelendiğinde 1. Sınıfta en az f=1 gürültü 

kirliliği en çok f=55 toprak kirliliği, 2. Sınıfta en az f=3 su kirliliği, en çok f=51 toprak kirliliği, 

3.sınıfta en az f=1 gürültü kirliliği en çok f=57 toprak kirliliği ve 4. sınıfta en az f=3 gürültü kirliliği, 

en çok f=45 toprak kirliliği konu alan resimler çizdiği gözlemlenmiştir. Erkek öğrencilerin çizimleri de 

sınıf düzeylerine göre incelendiğinde 1. Sınıfta en az f=1 gürültü kirliliği en çok f=43 toprak kirliliği, 

2. Sınıfta en az f=0 gürültü kirliliği, en çok f=45 toprak kirliliği, 3.sınıfta en az f=2 su kirliliği en çok 

f=37 toprak kirliliği ve 4. sınıfta en az f=3 su kirliliği, en çok f=51 toprak kirliliği konu alan resimler 

çizdiği gözlemlenmiştir. Genel olarak kız öğrencilerin çizimlerinde en az gürültü kirliliği f=10 %4,6 

en çok toprak kirliliği f=208 %95,9 yer verirken erkek öğrencilerin çizimlerinde ise en az gürültü 

kirliliği  f=11 %6 en çok ise toprak kirliliği  f=176 %96,2 görülmüştür. 

1.8.  Çevre kirliliği çeşitlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre frekans ve yüzde tablosu 

incelendiğinde;  İlkokul öğrencilerinin çevre sorunları ile ilgili resimleri dört kategoride gruplandırdığı 

görülmektedir.. Bu sınıflandırma toprak kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği ve gürültü kirliliği yer 

almaktadır. Toprak kirliliğini konu alan resim f=384 %96, hava kirliliğini konu alan resim f=86 

%21,6, su kirliliği konu alan resim f=36 %9 ve gürültü kirliliğini konu alan resim ise f=21 %5,3’dir. 

Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin çevre sorunları algıları incelendiğinde öğrencilerin 

çevre sorunları olarak 1. sırada toprak kirliliği 2. sırada hava kirliliği ve 3.sırada su kirliliği ve son 

olarak da gürültü kirliliğini sıralamışlardır.  
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Resim1. 

Kirli ve Temiz Çevreyi Birlikte Resmeden Bir Çizim: Temiz Çevre başlığı altındaki 

resimde; gülen güneş, bulut, çiçek, kelebek, ağaç, çöp kovası ve mutlu çocuklar çizerken Kirli Çevrede 

üzgün güneş, bulut, çöp kovası, yerlerde çöpler çizmiştir. Çevreye çöp atan çocukları uyaran bir kız 

çizmiştir. Kirli çevre de ‘’Kirli Çevrede Yaşanmaz’’ sloganı yazılmıştır. 

 
Resim 2. 

Su Kirliliğini Resmeden Bir Çizim: Çizimde Deniz Kirlilikleri Çevremizi Kirletiyor başlığı 

göze çarpmaktadır. Bir dalgıcın gözünden su kirliliği resmedilmiştir. Resimde mutsuz balık, poşet, 

lastik, ayakkabı, kola kutusu, şişe, oyuncak, ayakkabı, pet şişe kapakları, ölü balık bununla birlikte 

fabrikanın zararlı atıkları kanalizasyon yoluyla denize akıtılmıştır. 
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Resim 3. 

Toprak Kirliliğini Resmeden Bir Çizim: Ormanlık alanda piknik yapan insanların doğaya 

verdiği zararlar resmedilmiştir. Tüm alan çöp yığınları ile kaplıdır. 

 
Resim 4. 

Su ve Hava Kirliliğini Birlikte Resmeden Bir Çizim: Fabrikadan çıkan dumanların havayı 

kirletmesi ve fabrika attıklarının da suya verdiği zarar konu edinmiştir. 

 
Resim 5. 

Gürültü Kirliliğini Resmeden Bir Çizim: Trafikte araçların ve insanların çevreye verdiği 

gürültü kirliliği resmedilmiştir.                                                     

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, tüm canlıları yakından ilgilendiren çevre konusunda, ilkokul öğrencilerinin 

zihinsel yapılarındaki kavramlar ve çevre sorunları algılayış biçimleri resimler aracılığı ile tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öğrencilerin çizimlerinden 23 farklı  kod elde edilmiştir. 

Öğrencilerin, büyük çoğunluğunun çevre kirliliğinin farkında olduğu görülmektedir. 

 Öğrencilerin çevre sorunları ile ilgili çizdikleri resimler incelendiğinde; güneş, bulut, çiçek, 

insan,  ev, çocuk, ağaç, çöp, yağmur, hayvan, araba, yangın, çöp kutusu, uçak, fabrika, yıldız, trafik, 

savaş, bomba, oyun parkı, gökkuşağı, deniz ve okul kavramlarını çizdikleri görülmüştür. Çizimler 
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öğrencilerin insanı doğanın bir parçası olarak gördüklerini, insanın diğer canlılar gibi çevre 

problemlerinden etkilendiğini bununla birlikte insanı çevre sorunlarına etken olan bir faktör olarak 

görmektedir. 

Çevre sorunlarına ait kavramların cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kız öğrencilerin 

en çok bulut f=168 %77,4 en az okul, savaş f=1 %0,5 çizdikleri, bomba kavramını ise hiç çizmedikleri 

f=0 %0, erkek öğrencilerin en çok çocuk f=128 %69,9, en az oyun parkı f=1%0,5 çizdikleri, 

öğrencilerin tamamının ise en çok çocuk f=292  %73,12, en az bomba ve savaş f=2 %0,5 çizdikleri 

görülmektedir. Çizimlerinde yer alan bitki ve hayvan çeşitliliğinin azlığı dikkat çekicidir. Öğrenciler, 

çizimlerinde yakın çevrelerinde sıklıkla gördükleri ve hakkında bilgi sahibi oldukları hayvanlara ve 

bitkilere yer vermiştir. Bitkiler başlığı altında sadece çiçek ve ağaç resimleri çizmişlerdir. 

Öğrencilerin çevre sorunları hakkında daha çok bilinçlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu 

da etkili bir çevre eğitimi ile olmalıdır. Bu doğrultuda programlar bu ilkeler göz önüne alınarak 

değiştirmek ve düzenlemek gerekmektedir. Çevre kazanımlarının gerçekleştirilmesi için uygun zaman 

yer ve etkinliklerin sağlanması gereklidir. 

Öğrencilerin çalışmaları incelendiğinde kirlilik çeşitleri; toprak, hava, su ve gürültü kirliliği 

olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalarında yakın çevresinde gördükleri çevre sorunları kavramlarına yer 

vermiştir. Çevre sorunları küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi vb. kavramlarla 

doğrudan ilişkili olmasına rağmen çalışma grubundaki hiçbir öğrenci bu konu hakkında resimler 

çizmemiştir. Bu da öğrencilerin Piaget’in somut işlemler döneminde olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin çevre sorunları algıları incelendiğinde öğrencilerin 

çevre sorunları olarak 1. Sırada toprak kirliliği 2. Sırada hava kirliliği ve 3.sırada su kirliliği ve son 

olarak da gürültü kirliliğini sıralamışlardır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %96’sı toprak kirliliğini konu alan 384 resim, %21,6’ sı hava 

kirliliğini konu alan 86 resim, %9’u su kirliliğini konu alan 36 resim, %5,3’ ü gürültü kirliliğini konu 

alan 21 resim çizmiştir. 

Sınıf düzeyleri dikkate alındığında çalışmadan elde edilen bulgular, sınıf düzeyi arttıkça; 

öğrencilerin yaşları büyüdükçe çevrenin üç bileşeni(biyotik-abiyotik-yapay) bir arada çizen 

öğrencilerin sayısında bir artış olduğunu göstermiştir. Bu ilişki öğrencilerin yaşları artması ile eğitim 

yoluyla çevre ve çevrede oluşan problemlere karşı farkındalık düzeylerinin artması ile açıklanabilir. 

Çocukların günlük hayattaki deneyimlerinin artması yoluyla çevre farkındalık düzeyleri 

arttırılmalıdır. Böylece çocukların çevre sorunu algısı başlığı altında 23 kod yerine kod sayılarında 

artış gözlemlenebilir. Çevre konularında çocuklara sağlayacağımız öğrenme ortamları onların çevreyle 
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ilgili deneyimlerini ve algılarını etkileyebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Kitle iletişim araçları ve 

basın yoluyla çevre eğitiminin yaygınlaştırılmasına önem verilmeli, geniş kitlelere çevre eğitimi 

verilmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Her zaman güncel kalması açısından, çevre 

konularında dikkati çekmek ve aktif katılımı sağlamak amacıyla, çeşitli kurs, seminer ve benzeri 

toplantılar düzenlenmelidir. 

Yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması için, çevre eğitimine verilmesi gerek önem yapılan 

çalışma sonuçlarından da açıkça görülmektedir. Bu amaçla hem fen, hem de sosyal içerikli derslerin 

içeriklerine, çevre ile ilgili konular yerleştirilmekte, bunların titizlikle öğretimine önem verilmektedir. 

Fen Bilimleri öğretim programının 3. sınıftan itibaren verilmeye başlandığı düşünüldüğünde, öğretim 

programının içerisinde yer alan çevre konularının uygulamada çocuklara doğayla iç içe bir öğrenme 

ortamı sağlandığında çevre algısında yükseleceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Öğrenciler için merak uyandıran bir konu olmasına karşın Astronomi kavramları hakkında öğrencilerin 
birçok kavram yanılgısına sahip oldukları alan yazında da görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada 7. Sınıf 
öğrencilerinin yıldızlar ve özelliklerine ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde akran öğretiminin uygun bir 
yöntem olup olmadığı ele alınmaktadır. Çalışmaya Balıkesir’in bir ilçesindeki belde okulundan uygun örnekleme 
ile seçilen 16 kişilik 7.sınıf öğrencileri katılmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler yarı-yapılandırılmış 
görüşmeler ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Gök Cisimleri- Yıldızlar Kavram Testi” ile elde edilmiş 
olup, bu test akran öğretimi öncesi ve sonrası örnekleme uygulanmıştır. Ayrıca dört öğrenci ile de yarı-
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretim sırasında öğrencilerin fırsat bulundukça grup içindeki akranları 
ile etkileşim içerisinde bulunup birbirlerine katkı sağlamaları ve fikirlerini çürütmeleri ya da savunarak ikna 
etmelerine fırsat verilmiştir. Yetersiz kalınan noktalarda öğretmen tarafından ipuçları kullanılmıştır. Dört haftalık 
uygulama sonucunda öğrencilerin yıldız, yıldız kayması, takımyıldız, burçlar ve burç yorumları ile kuyruklu 
yıldızlara ait ön kavramları ile son kavramlarında, son kavramları lehine anlamlı bir değişim olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, 7. sınıf öğrencilerinin yıldızlar ve özelliklerine yönelik kavram yanılgılarının 
giderilmesinde akran öğretiminin etkili bir yöntem olduğu, dolayısıyla akran öğretiminin yıldızlar ve özellikleri 
konusunda okullarda uygulanabileceği ileri sürülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Akran Öğretimi, Astronomi, Yıldızlar, Kavram Yanılgıları 

ABSTRACT 

Although Astronomy concepts are trendy and attractive topic for students, it has been reported in the 
literature that students have several misconceptions about this topic. In this context, this study examined that 
whether peer instruction was an effective method to remedy seventh grade students’ misconceptions about stars 
and their characteristics or not. 16 Seventh grade students, who were chosen with convenient sampling method 
from an elementary town school somewhere in Balikesir, participated in the study. Data obtained from Celestial 
Bodies-Stars Concept Test, which was developed by researchers and administered before and after peer 
instruction to the sample of the study. Additionally, semi-structured interviews were conducted with four 
students. The students were encouraged to interact with their peers by contributing peers’ ideas and to support or 
refute their peers’ ideas during the instruction. Some clues were used by teacher if the argumentation process 
was not good enough. Gain scores from the students’ concepts about stars, falling stars, constellations, horoscope 
and their descriptions showed that students’ posttest scores were significantly higher than pretest scores after 
four weeks instruction. Consequently, results showed that the peer instruction was an effective method to 
improve seventh grade students’ misconceptions about stars and their characteristics. It can be suggested that 
peer instruction can be used in elementary schools for seventh grade students to teach stars and their 
characteristics topic. 

Key Words: Peer Instruction, Astronomy, Stars, Misconceptions 
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GİRİŞ 

Türkiye’de son 20 yılın fen eğitimi alan çalışmalarına bakıldığında kavram yanılgıları üzerine 

yapılan çalışmaların oldukça fazla olduğunu söylemek mümkündür. 1993- 2009 yılları arasında 

yayımlanan lisansüstü tezlerin incelendiği bir araştırmada fizik alanında çalışılan tezlerin %25'inin bu 

konu üzerine olduğu görülmektedir (Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker, 2012). 

Pek çok araştırmanın da odaklandığı kavram yanılgılarını anlayabilmenin yolunun kavram 

terimini anlamaktan geçtiği düşünülmektedir. Yıldırım (2012) aynı türden olan nesnelerin ortak 

isimlerini kavram olarak ifade etmiştir. Kavram, sözcük ile nesne etkileşiminin olduğu üçgende anlam 

kazandığı belirtilmektedir.  

Kavram yanılgılarını ele alacak olursak; Yıldırım, Nakiboğlu ve Sinan (2004) en genel anlamı 

ile bilimsel olarak doğru olmamasına karşın öğrencilerin önceki yaşantıları sonucunda 

anlamlaştırdıkları kavramlar olarak ifade etmektedir. Başka bir çalışmada da bu kavramların pek çok 

öğretim yöntemine karşı direnç gösterdiği belirtilmektedir (Gilbert, 1977). 

Kavram yanılgılarının bu kadar köklü olması nedeni ile kavramların doğru şekilde 

öğrenilmesinin yolunun bunların onarılması ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bunun 

önündeki bir başka engelde kavram yanılgılarının tespit edilmesidir. Fen eğitiminde kavram 

yanılgılarının tespit edilmesine yönelik olarak pek çok ölçek geliştirilmiş ilk ve orta öğretim ile lise ve 

yükseköğretim öğrencileri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.   

Eryılmaz ve Tatlı (2000) çeşitli çalışmalardan aldığı sorular ile 15 soruluk bir test oluşturmuş 

ve üniversite öğrencilerinin mekanik konusundaki kavram yanılgılarının belirmiştir. Başka bir 

çalışmada Gülçiçek ve Yağbasan (2004) orta öğrenim öğrencilerinin basit sarkaç sistemindeki 

mekanik enerjinin korunumu hakkındaki kavram yanılgılarını belirlemek üzere 20 soruluk bir test 

geliştirmiştir. Temelli (2006) genetik konusundaki lise öğrencilerinin kavram yanılgıları üzerinde 

çalışmış; Coştu, Karataş ve Ayas (2003) da basıncın kaynama sıcaklığına etkisi hakkındaki kavram 

yanılgılarının belirlenerek çalışma yaprakları kullanılması ile bu kavram yanılgılarının giderilmesi 

üzerine çalışmıştır. Bu çalışmalara benzer şekilde kavram yanılgılarının gerek tespit edildiği, gerekse 

kavramsal değişim süreci ile giderildiği pek çok çalışma ile karşılaşılmaktadır (Trumper, 2003; 

Demirci ve Çirkinoğlu, 2004; Demirci, 2004; Ekiz ve Akbaş, 2005; Kocakülah, 2006; Güneş, 2010; 

İyibil ve Sağlam Arslan, 2010; Trumper, 2010).  

Öğrencilerin kavram yanılgılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarının nadiren astronomi 

kavramları ile ilişkili olmasına karşın bu konunun öğrenciler için sevilen bir konu olduğu 

düşünülmektedir. Buna ilişkin alan yazın çalışmasında çeşitli gökcisimlerine ilişkin çalışmalar göze 
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çarpmaktadır (Unat, 2011; Kalkan & Kiroğlu, 2007; Kurnaz & Değirmenci, 2011; LoPresto & 

Murrell, 2009).  

Türkiye'de uygulanmakta olan 2005 sonrası uygulanmakta olan programlar çerçevesinde de 7. 

sınıf düzeyindeki güneş sistemi ve uzay ünitesi ile astronomi kavramları ve bunların özellikleri 

öğrencilere kazandırılması beklenmektedir (MEB, 2004).  

İlköğretim öğrencilerinin farklı gök cisimlerine yönelik kavramlar ve buna ilişkin özellikler 

konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin incelendiği bir çalışmada ilköğretim öğrencilerinin bu 

konuyu fen ve sosyal derslerinin içerikleri kapsamında tam anlayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır 

(Keçeci, 2012). Yine 7. sınıf öğrencilerinin gök cisimlerine yönelik alternatif kavramlarının tespit 

edildiği bir çalışmada güneş, yıldız, meteor, göktaşı gibi gök cisimlerinin tanımı ve özelliklerine 

yönelik kavram yanılgıları belirlenerek, bunların kavramsal değişim metinleri ile giderilmesine 

çalışılmıştır (Şahin, Bülbül, Durukan, (2013).  

Bostan (2008) farklı yaş gruplarının temel astronomi kavramlarına (mevsimler’, ‘gece 

gündüz’, ‘evrenin merkezi’, ‘yıldızların gündüz görünmeme nedeni’, ‘gece gökyüzündeki en parlak 

yıldız’, ‘Ay’ın evreleri’, ‘Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş’in konumları’, ‘yıldız kayması’, 

‘tutulmaların gerçekleşme sıklığı) yönelik çalışmasında yaşa bağlı olarak öğrencilerin konuya ilişkin 

kavram yanılgılarının bazılarında artma, bazılarında da azalma olduğunu belirlemiştir.  

Yukarıda bahsedilen kavram yanılgılarının tespit edilmesinin ardından öğrencilerin değişime 

dirençli olan bu yapılarının düzeltilmesi ya da onarılmasına gelindiğinde kavramsal değişim 

stratejilerinin kullanılması gerektiği görülmektedir.  

Kavramsal değişim süreç olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki; öğrencilerin 

mevcut bilgilerindeki düzenlemeler, diğeri ise karşılaşılan yeni bilgilerdeki düzenlemelerle ilgilidir. 

İlk aşamada gerçekleşen olay bilişsel dengesizliğin sağlanması; ikinci aşamada ise uyuşmazlık 

neticesinde öğrenci kendisini, kavramsal değişime hazırlamış olacaktır. Sonra ise öğrenci yeni bilgileri 

anlaşılır, mantıklı ve verimli bulacaktır (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982). Bu sürecin 

sonucunda bir dengeleme ile kavramsal değişim gerçekleştiği kabul edilmektedir. Ayrıca Piaget'in 

bilişsel gelişimine ilişkin atıflar da dikkat çekmektedir. Posner ve diğerleri (1982) kavram 

yanılgılarının giderilmesi ve kavramsal değişimin sağlanması için 4 aşamalı bir süreç belirlemiştir. 

Bunlar yetersizlik, anlaşılabilirlik, mantıklılık ve verimlilik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yetersizlik : kavramsal çelişki süreci olarak adlandırılmaktadır (Sevim, 2007). Hewson ve 

Hewson (1983) kavramsal çelişki sürecinde yeni ve anlaşılır olan kavramın diğer kavramla 

karşılaştırılarak çelişkiyi bulması sağlanır. 
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Anlaşılabilirlik: Birey yeni kavramla var olan sorunları nasıl çözebileceğini anlamalıdır, 

kısaca yeni kavram anlamlı olmalıdır. 

Mantıklılık: yeni gelecek olan kavram zihindeki diğer bilgi ve kavramlarla uyum göstermeli, 

öğrenci için mantıklı ve kabul edilebilir olmalıdır. 

Verimlilik: birey sunulan bu yeni kavramla pek çok yeni problemi çözebilmeli, yeni 

yaklaşımlar ve öneriler sunarak fikirler önerebilir olmalıdır.  

Yukarıda bahsedilen durumlardaki yeni kavramın özelliklerine bağlı süreçler kavramsal 

değişimi sağlamaktadır. Hewson ve Hewson (1983) kavramsal değişim sürecinin tam uygulanması 

halinde bile çoğu zaman mükemmel bir kavramsal değişimin sağlanamadığını; buna karşın daha çok 

eski kavram ile yeni kavramın her ikisinin de korunduğunu belirtmektedir. İhtiyaca göre eski ve yeni 

kavramın kullanıldığını belirtmektedir.  

Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik olarak kavramsal 

değişim stratejilerinden yararlanılan çeşitli çalışmalar göze çarpmaktadır. Ancak çalışmanın bir diğer 

boyutu olan akran öğretiminin buna yönelik kullanılmasına ilişkin bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. 

Ancak Mazur'un (1997) geliştirdiği bu tekniğin fen kavramlarının öğretiminde etkili sonuçlar verdiği 

görülmektedir (Eryılmaz, 2004; Sencar-Tekgöz, 2007; Crouch ve Mazur, 2001). 

Mazur (1997) Harvardlı öğrencileri fizik dersinin sıkıcılığından kurtarmak için geliştirdiği 

akran öğretimini sürecini şu şekilde belirlemiştir: Çeşitli özellikler açısından öğrenci grupları 

oluşturulmuş, ardında bu grupların her birine kısa kavramsal sunular yapmıştır. Sunumların ardından 

kavram testleri ile sorular sormuş, yanlış cevaplara göre öğrencileri süreç içerisinde birbirini ikna için 

teşvik etmiştir. Sonra yeni cevaplarda değişikler yapıldığında ortaya çıkan cevapların kazanç skoru 

ifadesine göre değerlendirmesini yapmıştır. Öğrencilerin yapılan öğretimle ilgili görüşlerinin de 

olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bütün bunlara bağlı olarak araştırmada; akran öğretimi tekniğinin öğrencilerin yıldız kavramı 

ve özelliklerine yönelik kavram yanılgılarını gidermekte etkili bir yöntem olup olmadığı belirlenmek 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacına yönelik olarak çalışmada tek gruplu ön-test son test zayıf deneysel 

desen kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı gruba akran öğretimi uygulanmış ve ön test ve son test 

olarak araştırmacı tarafında geliştirilen Gök Cisimleri – Yıldızlar Kavram Testi (GC-YKT) 

uygulanmıştır. 
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Evren- Örneklem 

Çalışmanın evrenini, 2013- 2014 eğitim- öğretim yılı 2. döneminde Balıkesir ilinde öğrenim 

gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup Balıkesir 

ili Savaştepe ilçesine bağlı bir belde okulunda öğrenim gören 16 yedinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. 

Katılımcıların seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. 

Veri Toplama Süreci 

Öğrencilere öntest ve sontest olarak uygulanan olan Gök Cisimleri – Yıldızlar Kavram Testi 

(GC-YKT)  açık uçlu 9 sorudan oluşmaktadır. Sorular alan yazında geçen yıldız kavramına yönelik 

yanılgıları belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğine yönelik olarak 1 

fizik eğitimcisi, 2 fen bilgisi eğitimcisinin görüşleri alınmıştır. Ayrıca cevaplama süresini belirlemek 

ve kavram yanılgılarını ölçüp ölçemeyeceğine yönelik olarak 6. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 

36 kişiye uygulanmıştır. Anketin pilot uygulamasından elde edilen veriler testin analizi için 

kullanılacak analiz tablolarının oluşturulması hakkında da fikir vermektedir. Veri toplama aşamasında 

ayrıca dört öğrenci ile de yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  

Bu çalışmada temel veri toplama aracı olmamakla birlikte akran öğretimi uygulaması 

sürecinde öğrencilere sorulmak üzere farklı ders saatlerinin farklı bölümlerinde kullanılmak amacıyla 

12 çoktan seçmeli soru geliştirilmiştir. Yıldız Kavramı ve Özellikleri Testi (YKÖT) sorularının 

kapsam geçerliği için 1 fizik eğitimcisi, 2 fen bilgisi eğitimcisinin görüşleri alınmıştır. Ayrıca sorular 

öğretimde kullanılmadan önce 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşan 94 öğrenciye uygulanmıştır. 

Yapılan madde analizleri sonrasında 3. ve 4. sorular öğrenci seviyesine uygun olmaması nedeniyle 

testten çıkarılmış ve test son halini almıştır. 

Verilerin Analizi 

GC-YKT den elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi ile kodlama birimi "anlamlı 

kelime ve kelime grupları" olacak şekilde kodlanmış ve analiz tabloları oluşturulmuştur. Buna yönelik 

olarak literatürdeki kavram yanılgıları da gözden geçirilerek analiz tabloları genişletilmiştir. 

Öğrencilerin görüşleri frekanslar değerleri hesaplanarak tablolaştırılarak sunulmuştur. 

Ayrıca öğretim sürecinde kullanılan YKÖ testinden elde edilen veriler analiz edilirken Marx 

ve Cummings (2007) tarafından geliştirilen "normalleştirilmiş kazanç skoru" değerleri kullanılmıştır. 

Bu değerler aşağıda verilen formüllere göre hesaplanmıştır. Öğretim sürecinde öğrencilerin sorulara 

verdikleri ilk yanıtlar öntest, son yanıtlar sontest puanı olarak ele alınmıştır.  
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Öğrencilerin Kazanç Skorları (c)' ye ilişkin veriler de bulgular bölümünde paylaşılmıştır. 

Böylelikle öğretim öncesi ve sonrası öğrencilerin kavram yanılgılarındaki değişim nicel olarak da 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Akran Öğretimi Uygulaması 

Öğretim uygulaması öncesinde 16 öğrenci katılıma isteklilik, fen ve teknoloji dersi başarı notu 

ve sınıf içi katılımlarına göre 4'er kişilik gruplara ayrılmıştır. Haftada 4 saat olan fen ve teknoloji dersi 

saatlerinin tamamında ve bir hafta süre ile yıldız kavramı ve özelliklerine yönelik akran öğretimi 

uygulamaları yapılmıştır. Öğrencilere ders öncesinde hazırlanan seçenek/gösteri kartları (flashcards) 

dağıtılmıştır. Bu kartlara A, B, C ve D harfleri yazılarak ders sırasında sorulan sorulara cevap verirken 

nasıl kullanacakları anlatılmıştır. Ders sürecinde ise öğrencilere yıldız kavramı ve çeşitli özelliklerine 

yönelik olarak kısa bir sunum yapıldıktan sonra seçeneklerinde çeşitli kavram yanılgılarını içerisinde 

bulunduran maddelerden oluşan YKÖ testindeki sorular yöneltilmiştir. Her öğrencinin bireysel olarak 

cevapları istenmiş, öğrenciler kartları kullanarak yanıtlarını vermişlerdir. Ardından öğrencilere sorular 

hakkındaki düşüncelerini akranları ile tartışarak birbirlerini ikna etmeleri ve fikir değişikliği 

oluşturmaları için fırsat verilmiştir. Bu süreç içerisinde öğrenciler araştırmacı tarafından takip edilmiş 

ve ikna sürecinde yönlendirme ve teşvikler yapılmıştır. Akran öğretiminin dersin tam da bu ikna 

sürecine denk geldiği düşünülmektedir. Benzer süreç 4 ders saati boyunca tekrar edilmiş ve 

öğrencilerin sorulara verdileri cevaplar ile bunlara yönelik görüş değişikliklerinden elde edilen veriler 

de kaydedilmiştir.  

BULGULAR 

Öğrencilerin GC-YK testine verdikleri cevaplardan elde edilen verilerin yüzde ve frekansları 

şeklinde aşağıda paylaşılmıştır. Öğrencilerin güneşi örnek gösterdikleri gök cismine ilişkin 

görüşlerinin tespit edildiği soru incelenerek elde edilen verilerin analizi Tablo 1'de sunulmuştur. 

  

 

 

 

 

 c=0 
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Tablo 1. Öğrencilerin Güneşi Örnek Gösterdikleri Gökcismine İlişkin GC-YKT Ön Test 

ve Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Benzetilen Benzeme Nedeni N % N % 

Yıldız 

Çünkü ısı ve ışığı var. 3 15 11 45,7 
Çünkü küreye benzer. - - 4 16,7 
Ama yıldız ışığı yansıtır. 2 10 - - 
Gaz ve toz bulutundan oluşur. 1 5 1 4,2 
Çünkü hareket etmez. 1 5 -  
Çünkü çok büyüktür. - - 1 4,2 
Neden yok. - - 3 12,5 

Gökcismi Çünkü kendi enerjisi var. 1 5 -  
Çünkü hareket etmez. 1 5 -  

Ay Çünkü yuvarlaktır 5 25 2 8,3 
Çünkü Dünya'yı aydınlatır 2 10 1 4,2 

Gezegene Çünkü yuvarlaktır. 1 5 1 4,2 
Yanıt verilmemiş. 3 15 -  
TOPLAM 20 100 24 100 

 
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin ön kavramlarının bulunduğu görüşlerin içerisinde güneşin 

yuvarlak olması nedeniyle aya benzetilmesi %25 oranında temsil edilmektedir. Ayrıca Yıldız 

kavramına benzeten öğrenciler ön testte %35 oranında olup yıldıza benzemesini ısı ve ışığı olması 

nedenine bağlayan öğrenciler de bulunmaktadır (%15). Son kavramlar incelendiğinde de öğrencilerin 

güneşi ısı ve ışık kaynağı olması nedeni ile yıldıza benzetmeleri %45,7 oranında olduğu görülmüştür. 

Ancak son testte öğrencilerden güneşi çeşitli nedenlerle gezegene ve aya benzeten öğrencilerin %16,7 

olduğu görülmektedir. Yıldıza benzetilme oranı da %35'ten %93,3'e arttığı görülmektedir. 

Öğrencilerin yıldıza ilişkin tanımlarının bulunduğu sorudan elde edilen yıldız kavramına 

ilişkin görüşleri Tablo 2'de görülmektedir.  

Tablo 2. Öğrencilerin Yıldız Tanımlarında Geçen Özelliklere İlişkin GC-YKT Ön Test 

ve Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 
Parlaklık/Işıklar/Isı 7 21,21 9 23,68 
Bir gök cismi 4 12,12 3 7,90 
Yuvarlak olması 3 9,1 8 21,05 
Gaz ve toz bulutundan oluşur 1 3,03 4 10,53 
Evrende bulunur. 2 6,06 1 2,63 
Canlı gibi doğar büyür, yaşar ve ölürler. - - 3 7,90 
Arada bir kayar. 2 6,06 - - 
Farklı renkleri vardır. - - 3 7,90 
Sadece gece belli olan 2 6,06 1 2,63 
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Çok büyük olması 3 9,1 2 5,26 
Işığını yansıtır. 1 3,03 1 2,63 
Tablo 2'nin Devamı 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 
Göktaşlarından oluştur. 1 3,03 - - 
Kuyruğu var. 1 3,03 - - 
Yönümüzü bulmamızı sağlar. 1 3,03 - - 
Uçları sivri (bayraktaki yıldız şekli) 4 12,12 1 2,63 
Fikrim Yok 1 3,03 2 5,26 
TOPLAM 33 100 38 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin ön kavramları içerisinde yıldızların parlaklık/ Işıklar/ Isı 

özelliğinden bahseden öğrenci görüşlerinin %21,21 olduğu bu görüşlerin son kavramlarda %23,68 

olarak temsil edildiği görülmektedir. Ayrıca öğrencilerde bulunan ön kavramlar içerisinde yıldızı 

uçları sivri (bayraktaki yıldız şekli) ile tanımlayan öğrencilerin %12,12 iken son testte bu oranın 

azalarak %2,63 olduğu görülmektedir. Ön testte elde edilen yıldıza ait olmayan özelliklerle tanımlanan 

yıldız %39,31 oranında iken son testte bu temsil %13,15'e düştüğü görülmektedir. 

Öğrencilerin ifadelerindeki yıldızın en belirgin özelliklerinin tespit edildiği GC-YKT anketi 

sorusundan elde edilen veriler de Tablo 3'te görülmektedir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Yıldızların En Belirgin Özelliklerine Yönelik GC-YKT Ön Test ve 

Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N %  N %  
Parlama/ Işık/ Isı  13 34,21 12 32,43 
Canlı gibi doğup büyüyüp ölmeli - - 8 21,62 
Yuvarlak olmalı 1 2,63 7 18,92 
Gaz ve toz bulutundan oluşur. 1 2,63 3 8,11 
Renkleri farklı olmalı 1 2,63 2 5,41 
Gökcismi olmalı 2 5,26 - - 
Uçları sivri olmalı (yıldız şekli) 5 13,16 1 2,70 
Büyük olmalı 3 7,90 2 5,41 
Gece görünmeli 2 5,26 1 2,70 
Gökyüzünde olmalı 1 2,63 1 2,70 
Evrende bulunmalı 2 5,26 - - 
Belli bir yollarda hareket etmeli 1 2,63 - - 
Küçük olmalı 1 2,63 - - 
Beyaz renkli olmalı 2 5,26 - - 
Güneş ışığını yansıtmalı 2 5,26 - - 
Bir gün sönmeli 1 2,63 - - 
TOPLAM 38 100 37 100 

 

Öğrencilerin yıldızın en belirgin özelliklerine ilişkin görüşlerinin bulunduğu Tablo 3 

incelendiğinde burada en çok ifade edilen yıldız özelliğinin Tablo 2 ile benzer sonuçlar verdiği 
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görülmektedir. Ön kavramlarda bulunan yıldıza ait olmayan özelliklerin yıldıza atfedildiği Tablo 3 alt 

satırlarındaki ifadeler de son kavramlarda bulunmadığı ya da azaldığı görülmektedir. 

Öğrencilerin yıldızın şeklini çizmelerinin istendiği GC-YKT anketinden elde edilen veriler 

Tablo 4'te görülmektedir.  

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerden yıldızı 5 köşeli olarak çizenlerin ön testte %75 oranında 

olduğu son testte ise bu oranın %6,25'e düştüğü görülmektedir. Yuvarlak bir şekil ile betimleyen 

öğrencilerin de ön testte 12,50 olduğu buna karşın son testte %87,50 olduğu görülmektedir. Üstelik bu 

ifadenin açıklamalarına bakıldığında basınç- dönme- gaz ve tozun sıkışması nedeniyle böyle olduğu 

ifadesinin son testteki yıldızların yuvarlak olması görüşünün yarısını oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Yıldızların Şekline İlişkin GC-YKT Ön Test ve Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 

    
Basınç- dönme- gaz ve toz birleşmesi 
ile sıkışma nedeniyle 

- - 7 43,75 

Görünüşü böyle 1 6,25 7 43,75 
Yaratılış- Dini İnanç 1 6,25 - - 

 

Gökyüzünde böyle görünüyor. 7 43,75 - - 
Hiçbir yörüngeye bağlı değil. 1 6,25 - - 
Bilim adamları böyle bulmuş. 1 6,25 - - 
Yaratılış- Dini İnanç 1 6,25 - - 
Dikkat çeksin diye 1 6,25 - - 
Fikrim yok 1 6,25 1 6,25 

 
Göktaşı şeklinde 1 6,25 - - 

Küçükken yuvarlak büyüyünce 5 köşeli yıldız.. - - 1 6,25 
Takım yıldız şeklinde "ayı" 1 6,25 - - 
TOPLAM 16 100 16 100 

 
Öğrencilerin yıldızın gündüz görünmeme sebeplerine ilişkin GC-YKT anketinden elde edilen 

ön test ve son testteki görüşleri Tablo 5'te görülmektedir.  

Tablo 5. Öğrencilerin Yıldızların Gündüz Görünmemesine Yönelik GC-YKT Ön Test ve 

Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N %  N %  
Var ama göremiyoruz. - - 1 5,88 
Aydınlıktan dolayı görünmez ama orada 
dururlar. 4 20 10 58,82 

Hava ile yıldızlar aynı renkte olduğu için 3 15 2 11,77 
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görünmezler. 
Güneş daha yakın olduğu için yıldızların 
ışığını kapatır. 2 10 - - 

Bulutlar kapatırlar. 3 15 2 11,77 
Geceleri ay güneşin önünü kapattığı için 
gece görünür. 

1 5 - - 

Gece aydan aldığı ışık  nedeni ile parlar. - - 1 5,88 
Güneş varken yıldızlar kaybolur. 7 35 - - 
Dünyanın günlük hareketi nedeniyle 
görünmezler. 

- - 1 5,88 

TOPLAM 20 100 17 100 
 

Yıldızların gündüz görünmemesine ilişkin öğrenci görüşlerindeki yığılımın ön testte %35 

oranında olduğu bu ifadenin de son testte temsil edilmediği görülmektedir. Son testte ise öğrencilerin 

yıldızların aydınlıktan dolayı görünmedikleri ancak yıldızların orada olduklarını bildiklerine ilişkin 

görüşlerin %58,82 oranında temsil edildiği görülmektedir (Tablo 6).  

Yıldız kaymasına ilişkin öğrenci görüşlerinin elde edildiği ön test ve son test verileri Tablo 

6'da görülmektedir.  

Öğrencilerin yıldız kaymasına ilişkin görüşlerinin bulunduğu Tablo 6 incelendiğinde bunların 

yıldızların bir güç tarafından itilmesi ya da onların yer değiştirmesi ifadesinin ön testte %68,75 

olduğu; son testte ise bu oranın  %23,53'e düştüğü görülmektedir. Son testteki görüşlerden de 

gökyüzünde sürtünme ile parçalanan bir meteorun ya da göktaşının yıldız kayması olarak 

adlandırılması ifadesinin %58,82 oranında olduğu buna karşın bu ifadenin ön testte %12,50 oranında 

temsil edildiği görülmektedir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Yıldız Kaymasına Yönelik GC-YKT Ön Test ve Son Test 

Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 
Gök yüzünde sürtünme ile parçalanan bir 
meteorun ya da göktaşının yıldız kayması 
olarak adlandırılmasıdır. 

2 12,5 10 58,82 

Yıldızların güç ile itilmesi ya da yer 
değiştirmesidir. 11 68,75 4 23,53 

Batıl inanç olduğu düşüncesi 1 6,25 - - 
Yıldızların ömrünün bitmesi 1 6,25 3 17,65 
Göz yanılsamasıdır. 1 6,25 - - 
TOPLAM 16 100 17 100 

 
Öğrencilerin takım yıldıza yönelik görüşlerinden elde edilen Tablo 7 incelendiğinde buna 

ilişkin ön testteki görüşlerin bir arada bulunan yıldızlar olarak takım yıldızları ifade etmeleri %52,38; 
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son testte bu görüşün temsil oranının %43,75'e gerilediği görülmektedir. Ayrıca "Birden fazla yıldızın 

birleştirilerek insanlar tarafından oluşturulan anlamlı şekillerdir." ifadesinin ön testte %23,81 

oranında temsil edilirken son testte bu ifadenin %37,50'e yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 7. Öğrencilerin Takım Yıldıza Yönelik GC-YKT Ön Test ve Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N %  N %  
Birden fazla yıldızın birleştirilerek 
insanlar tarafından oluşturulan anlamlı 
şekillerdir. 

5 23,81 6 37,50 

Bir arada bulunan yıldız kümeleridir. 11 52,38 7 43,75 
Takım yıldızı diye bir şey yoktur. 2 9,52 1 6,25 
İnsanların yön bulmasını sağlayan 
yıldızlar. 

1 4,76 - - 

Yıldızlar gökyüzünde çok olunca böyle 
denir. 

1 4,76 1 6,25 

Birbirine yakın duran yıldızlardır. - - 1 6,25 
Fikrim yok 1 4,76 - - 
TOPLAM 21 100 16 100 

 
Öğrencilerin günlük burç yorumları ile yıldızlara yönelik görüşlerin ön test ve son testteki 

değişimine ilişkin Tablo 8 aşağıda verilmiştir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Burçlar ve Yıldızlara Yönelik GC-YKT Ön Test ve Son Test 

Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 
Aylara göre görünen takım yıldızlara 
burçlar isimleri ile ifade edilir. 3 18,75 11 68,75 

Burçlar takım yıldızlardır. 7 43,75 2 12,50 
Bu ikisi farklı şeylerdir yani ilişki yok. 3 18,75 2 12,50 
Burçların köşeleri yıldızdır (5 köşe) 1 6,25 - - 
İnsanların uydurmasıdır. 1 6,25 - - 
Yıldızların hareketidir. 1 6,25 - - 
Burçlar(Takım Yıldızlar) insanların 
özelliklerini etkiler - - 1 6,25 

TOPLAM 16 100 16 100 
 
Tablo 8'deki görüşler incelendiğinde öğrencilerin burçların takım yıldızlar olduğuna yönelik 

görüşlerinin ön testte %43,75 olduğu bu oranın son testte %12,50 olduğu; son testteki aylara göre 

görünen takım yıldızların burç isimleri ile ifade edildiği görüşünün yüzdesinin en fazla olduğu 

(%68,75), bu oranın ön testte %18,75 olduğu görülmektedir.  
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Öğrencilerin kuyruklu yıldızın ne olduğuna yönelik görüşlerinin elde edildiği GC-YKT 

anketinin ön test ve son test bulguları Tablo 9' da görülmektedir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Kuyruklu Yıldıza İlişkin GC-YKT Ön Test ve Son Test Görüşleri 

 
Öğrenci Görüşleri Ön- Test Son- Test 
Özellikler N % N % 
Uzayda hareket eden bir meteor/göktaşıdır.. - - 4 23,53 
Kuyruklu yıldız yoktur. Sadece benzetilir. 3 17,65 5 29,41 
Gökyüzünde hareket eden yıldızlardır. 10 58,82 5 29,41 
Yıldızdır ama kuyruklu değil sadece arkasında gaz ve toz 
bırakır. 

- - 1 5,88 

5 köşedeki uçlarından bir uzundur aynı kuyruk gibi... 2 11,77 - - 
Kuyruğunda yıldız bulunan yıldızlar 1 5,88 - - 
Kuyruğu olan yıldızlardır. 1 5,88 1 5,88 
Yıldızın kaymasıdır. - - 1 5,88 
TOPLAM 17 100 17 100 

 
Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin kuyruklu yıldızı bir yıldız olarak ifade ettikleri görüşün ön 

testte %82,35 olduğu; ancak bu oranın son testte %47,05 ile temsil edildiği görülmektedir. Kuyruklu 

yıldızın bir yıldız olmadığı görüşü de ön testten son teste artış göstermiştir.  

Öğrencilerin GC-YKT'nin çeşitli sorularında ifade ettikleri yıldızlar takım yıldızlar 

belirlenerek oluşturulan Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin takım yıldız ifadelerinden öntest ve son 

testteki "büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızı" ifadelerini yüzdelerinin oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yıldız olmayan gök cisimlerini yıldız olarak ifade eden görüşlerin ön testte 

%33,87; son testte ise %29,13 oranında temsil edildiği görülmektedir. 

Tablo 10 Öğrencilerin Çeşitli Yıldız Örneklerine İlişkin  GCA-Y Ön Test ve Son Test 

Görüşleri 

 
Öğrencilerin Yıldız  
Örneğine İlişkin İfadeleri 

Ön- Test Son- Test 
N % N % 

Takım Yıldızlar 

Burçlar 2 3,23 3 4,84 
Herkül - - 3 4,84 
Ejderha 2 3,23 1 1,61 
Kartal 1 1,61 2 3,23 
Büyük ayı 12 19,36 11 17,74 
Küçük ayı 11 17,74 11 17,74 
Belirtilmemiş 5 8,07 2 3,23 

Güneş 1 1,61 2 3,23 
Sepica - - 2 3,23 
Yıldız sıcaklık sınıflaması renkleri - - 5 8,07 
Samanyolu: 1 1,61 - - 
Kutup Yıldızı 7 11,29 4 6,45 
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Demirkazık  1 1,61 - - 
Kuzey Yıldızı - - 1 1,61 
Çoban yıldızı 3 4,84 4 6,45 
Kuyruklu Yıldız 9 14,52 4 6,45 
Fikrim Yok 7 11,29 7 11,29 
TOPLAM 63 100 63 100 

 
Ayrıca akran öğretimi uygulaması sırasında kullanılan YKÖ testindeki soru bazında belirlenen 

öğrenci kazanç skorları oluşturulmuştur. Buna göre sorulara ilişkin konular ve öğrencilerin toplam 

kazanç skorları Tablo 11'de görülmektedir. 

Tablo 11- YKÖ Soru İçerikleri İle Elde Edilen Kazanç Skorları 

 

Soru ve İçerik 
Ön 
Test 

Son 
Test 

Kazanç Skorları 

1- Yıldız ve gezegen arasındaki farklar 50 50 0 
2- Yıldız tanımı 80 80 0 
3- Yıldızların yapısı 20 70 0,63 
4- Yıldızların şekli 45 80 0,64 
5- Yıldız - güneş ilişkisi 70 80 0,33 
6- Yıldızların hareketi 70 80 0,33 
7- Yıldız sıcaklıkları ve renkleri 65 70 0,14 
8- Yıldız kayması- yıldız ilişkisi 75 80 0,20 
9- Kuyruklu yıldız ve yıldız ilişkisi 70 80 0,33 
TOPLAM 60,56 74,44 0,35 

 
Tablo 11 incelendiğinde öğrencilerle gerçekleştirilen akran öğretimi uygulaması ile YKÖ 

testinin tamamından toplamda normal düzeyde kazanç elde edilmiştir. Buna paralel olarak öğrenciler 1 

ile 9 arasındaki konular bağlamında son testte %50 ile %80 arasında değişen başarı oranlarına sahip 

olmuş; 3 ile 9 arasındaki konular bağlamında düşük ve normal kazanç skoruna ulaşmışlardır. 1 ve 2 

sorularda ise herhangi bir kazanç olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Her ne kadar YKÖ testinde elde edilen kazanç skoru değerleri yüksek olmasa da GC-YK son 

testinden elde edilen sonuçlar öğretim sonrası öğrenci yanıtlarının olumlu yönde geliştiğini 

göstermektedir. Ayrıca dört öğrenci ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de bu sonuçları 

destekler niteliktedir. Aşağıda örnek öğrenci yanıtları verilmiştir. 

• Yıldız yuvarlaktır öncelikle ve gittikçe büyüyerek genişler. " (Öğrenci 1) 

• "İçerisindeki bir takım olaylar sonucunda ısı ve ışık yayar gaz ve toz bulutlarından 

kısacası bulutsulardan oluşmuşlardır, büyük ve sıcaktırlar, insanlar gibi evreleri vardır doğar büyür 

yaşar ve ölürler, bir süre sonra süpernova ile patlarlar. " (Öğrenci 15) 

• "Önce slayttan özetle konu hakkında fikir sahibi olduk ardından sorular üzerinde 

tartışıp birbirimizi ikna etmeye çalıştık. Birbirimizle tartışırken öğrendiğimi düşünüyorum. " (Öğrenci 

6) 
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• "Bence çok yararlı bir dersti, projeksiyonda öğrendiğimiz bilgilerle kendi bilgilerimizi 

birleştirdik, ayrıca hepimizin birbirimize katkısı oldu, mesela yanlışlarımız olduğunda tartışma 

vaktinde arkadaşlarımızı ikna etmeye çalıştık veya bizim yanlışlarımızda diğer arkadaşlarımız bizi 

ikna etmeye çalıştı. " (Öğrenci 15) 

Yanıtlardan da görüldüğü gibi öğrencilerin hem astronomi ile ilgili fikirleri olumlu yönde 

gelişme göstermiş hem de dersin öğretimine ilişkin olumlu yönde görüşler ifade etmişlerdir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 
Öğrencilerin yıldız kavramı ve özelliklerine yönelik kavram yanılgılarını gidermek üzere 

uygulanan akran öğretiminin etkili bir yöntem olup olmadığına yönelik çalışmada GC-YKT ve YKÖ 

öntest ve son test sonuçları yukarıda görülmektedir. Buna göre yöntemin kavramsal değişimi sağlamak 

açısında normal kazanç sağladığı görülmektedir (Tablo 11). Ayrıca Tablo 1’den Tablo 10’a kadar 

verilen öğrenci görüşlerine yönelik ifadelerin kavramsal değişim açısından olumlu sonuçlar gösterdiği 

sonucunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretim sonrası yapılan görüşme verilerinin de öğretimin 

öğrencilerin kavramsal anlamalarına olumlu olarak etki yaptığı söylenebilir.  

Öğrencilerin astronomi kavramlarına yönelik klasik yöntemin alternatifi olan bir yöntemin 

uygulandığı bir çalışmada kavramsal öğrenme yöntemi kullanılmış kavramsal öğrenmeye dayalı 

yöntemin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Zeilik, Mattern, Schau, Hall, Teague, & Bisard, 1997). 

Mazur'un (1997) geliştirdiği akran öğretiminin öğrencilerin kavramsal öğrenme açısından etkili olduğu 

sonucuna ulaşan çalışmalar alan yazın da görülmektedir (Mazur, 1997; Crouch ve Mazur; 2001; 

Eryılmaz, 2004;  Sencar- Tokgöz, 2007). Öğrencilerin yıldız kavramı, yıldız kayması, takım yıldızı, 

burçlar ve burç yorumları, kuyruklu yıldız ve yıldızlara ait bazı özelliklere ilişkin ön kavramlarının 

GC-YK testindeki yüzde değerlerinin son testte belirgin olarak değiştiği görülmektedir. Bununla 

beraber akran öğretiminin uygulanmasının yıldız kavramı ve özellikleri konusundaki kavram 

yanılgılarının giderilmesinde anlamlı olduğu sonucu da görülmektedir. 7. sınıf düzeyinde yapılan bir 

çalışmada 22 öğrenciye kavramsal değişim metinleri ile zenginleştirilmiş 5E modeli ile öğretim 

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin gök cisimlerini tanıyalım konusunda ön testte alternatif kavramlara 

sahipken öğretim sonrasında büyük çoğunluğunun azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Şahin, Bülbül ve 

Durukan, 2013). Hareket ve kuvvet konusunda 10. sınıf öğrencilerine uygulanan araştırma destekli 

akran öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerini geliştirdiği ve bunun için 

kullanılabileceği ifade edilmiştir (Suppapittayaporn, Emarat & Arayathanitkul, 2010). 

Bütün bunların dışında araştırmacının örneklemle sohbetleri sırasında öğrencilerin bu şekilde 

derslerin daha eğlenceli olduğu ve fikirleri karşılaştırma (ikna) sürecindeki mücadelelerin yanlışları ile 

yüzleşmelerine sebep olduğunu dile getirmişlerdir. 
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ÖNERİLER 

 
Akran öğretimi uygulaması ile 7. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yıldız kavramı ve özellikleri 

konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmada bu sınıf düzeyi ile konu 

bağlamında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre; 

 Akran öğretiminin farklı örneklem gruplarında yıldız kavramı ve özellikleri 

hakkındaki kavram yanılgılarını gidermekteki etkisi ya da farklı konulardaki kavram 

yanılgılarının giderilmesindeki etkisi araştırılabilir.  

 Öğrencilerin astronomi konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi bu 

araştırma kapsamı dışında olup gelecekteki çalışmalar tarafından yöntemin etkisine yönelik 

çalışmalarla konu aydınlatılabilir.   

 Ayrıca farklı yaş gruplarındaki öğrencilerle çalışılarak akran öğretiminin çeşitli 

beceri, başarı, tutum gibi alanlardaki etkisi incelenebilir.  
Ayrıca öğrencilerin bu yöntem ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olmalarından dolayı, onların 

fen öğrenmeye ilişkin isteklerini de arttıracağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı bilimsel süreç becerileri (BSB) alanında araştırma yapmak isteyen 
araştırmacılara hem BSB’e hakkında bilgi vermek, hem de ülkemizde bu alanda hangi noktaların çalışıldığını ve 
eksikliklerin neler olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden 
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. ‘BSB ve Bilimsel Süreç Becerileri ve Fen Eğitimi’ anahtar kelimeleri 
ile yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanı taranarak elde edilen tezlerin, paylaşım izni olan 
31 çalışma analiz edilmiştir. Tezler yapıldığı alan ve konu, örneklem, yöntem, veri toplama araçları ve kullanılan 
bilimsel süreç becerileri basamakları dikkate alınarak karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmadan 
elde edilen sonuçlarda yapılan tezlerin büyük kısmında ortaokul öğrencileri ile ilgili çalışmalar yapıldığı ve 
çalışmadaki konuların hangi alanda olduğuna bakıldığında en çok kimya alanında çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Bilimsel süreç becerileri temel alındığında temel beceriler ön planda ve öğretmenler ile ilgili 
çalışmaların ise yetersiz olduğu kanısına varılmıştır. Alanyazındaki eksikliklerin belirlenmesinin bu alanda 
çalışan araştırmacılar için aydınlatıcı bir rol üsteleneceği umulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Bilimsel süreç becerileri, tez inceleme, fen eğitimi 

ABSTRACT 

The aim of this study to provide information about both science process skills (SPS) to researchers who 
want to do research in the field, and was carried out in our country in order to show that what the work is and the 
lack of what point in this area. Document examination of the qualitative research method was used in the study 
design. Dissertation thesis of the database ‘SPS’ and ‘Science Process Skills and Science Education’ published 
by keywords Higher Education Council (YOK) obtained by scanning, sharing with permission 31 studies were 
analyzed. Thesis areas and issues where the sampling methodology, taking into consideration the stage of data 
collection tools and scientific process skills used were examined in a comparative way. This is the thesis held in 
the results obtained from studies conducted studies related to middle school students in the majority and in most 
chemistry considering that the subjects in this study in which it is seen that study. On the basis of the scientific 
process skills, basic skills while working on the foreground and teachers it has concluded that there is 
insufficient. An enlightening role for researchers working in this field are expected to undertake the 
identification of gaps in the literature. 

Keywords: Scientific process skills, thesis examination, science education 
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GİRİŞ 

Fen, doğayı araştırarak onu anlamaya çalışmaktır, toplumda etkisi ve uygulanabilirliği olan 

organize edilmiş bilgi topluluğudur. Dahası fen; gözlem, deney ve nedene dayanır. Anlamak, 

açıklamak ve uygulamak anahtar kavramlarının yanı sıra gözlem yapmak, deney yapmak ve 

muhakeme etmek kavramları fenin temelini oluşturur. Bu anahtar kavramlar, fen ve teknoloji 

derslerinin planlanmasında ve öğretilmesinde önemli bir yere sahiptir (MEB, 2006). Fen bilimlerine 

yönelik bakış açısı son yıllarda önemli ölçüde değişim göstermektedir. Önceleri fen bilimleri denildiği 

zaman akla yalnızca bilimsel bilgi gelirken şimdilerde bilimsel bilginin artışı sebebiyle bilimsel 

bilgiye ulaşma yolları da ön plana çıkmıştır. Bilimsel süreç becerileri ilk kez Amerikan Bilim 

İlerletme Kuruluşu (AAAS) Bilim-Bir Süreç Yaklaşımı’nı (Science- A Process Aproach, S-APA) 

geliştirmesiyle popüler olmuştur. Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, 

öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, 

öğrenmenin kalıcılığını artıran ayrıca araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir 

(Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997). Bilimsel süreç becerileri,  derslerde öğrenmeyi kolaylaştıran,  

öğrencilerin aktif olmalarını ve bilgilerini yapılandırmalarını sağlayan, kendi öğrenmelerinde 

sorumluluk alma duygularını geliştiren becerilerdir (Arslan ve Tertemiz, 2004). Bilimsel süreç 

becerileri bizim düşünce kalıplarını kırarak, bize dünyanın nasıl çalıştığı konusunda bizim sorularımızı 

cevaplamak için bilimin nasıl kullanıldığını ve eleştirel düşünme gerektiren herhangi bir durum 

karşısında nasıl yer almamız gerektiğini kavratır (Vitti ve Torres, 2006). Bilimsel süreç becerileri 

geliştirilmek istenen yetenekleri tanımlamak için kullanılır. Bu bilim adamlarının ne yaptığını yansıtan 

bir süreçtir. Bilimsel süreç becerileri ile bilgileri öğrenmek değil, gelecek için onları korumak ta söz 

konusudur (Grace Teo Yew Mei, 2007). Bilimsel süreç becerileri; nesneleri ve olayları tanımlamak, 

bilimsel araştırma yapmak, yeni fikirlere zemin hazırlamak gibi faydaları vardır (Aziz ve Zain, 2010). 

Eğitimin en önemli ve yaygın amaçlarından biri düşünmeyi öğretmektir. Tüm okullar ve fen konuları 

bu amacı gerçekleştirmeleri gerekir. Bu da bilimsel süreç becerilerinin kullanılması ile gerçekleşir 

(Padilla, 1990). 

Bilimsel süreç becerilerinin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar 

Literatür incelendiğinde araştırmacılar tarafından bazı kaynaklarda bilimsel süreç becerilerine 

ilişkin çeşitli sınıflandırmaların olduğu görülmesine rağmen, bazı kaynaklarda bilimsel süreç becerileri 

başlığı altında farklı beceri türlerinden bahsedildiği görülmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından 

bilimsel süreç becerileri; tek bir başlık altında, yalnızca beceri isimleri alt alta yazılarak herhangi bir 

sınıflama yapılmadan gösterilmiştir.  (Harlen ve Jelly, 1989; Ulusal Fen Eğitimi Standartları, 1992; 

Harlen, 1997; akt: Arslan, Tertemiz 2004; Arslan Gürsel, 1998; Valentino 2000; Bailer, Ramig & 

Ramsey, 2006; Gabel, 1992; akt: Kanlı &Yağbasan, 2008; Smith, 1995; Ostlund, 1992; Ango, 2002). 

Bilimsel süreç becerilerinin bazı araştırmacılar tarafından temel ve birleştirilmiş süreç becerileri olmak 
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üzere iki gruba ayrıldığı saptanmıştır. (A.A.A.S., 1998; Lancour, 2005; akt: Kanlı & Yağbasan, 2008; 

Saat, 2004; Rezba, 2007). 

Bilimsel süreç becerileri; Ayas ve diğ. (1997) tarafından YÖK/Dünya Bankası ortaklığıyla 

hazırlanan Kimya Öğretimi adlı kitapta temel, nedensel ve birleştirilmiş süreçler olmak üzere 3 başlık 

altında sunulmuştur. Bazı araştırmacılar tarafından temel, nedensel ve deneysel süreç becerileri olmak 

üzere üçe ayrıldığı görülmüştür.  

Bu çalışmada YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Çepni ve 

arkadaşlarının yapmış oldukları BSB sınıflandırması dikkate alınarak doküman analizi yapılmıştır. 

BSB’ye verilen önem; 

“Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, 

mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur. Bilimsel 

metotlar; gözlem yapma, hipotez kurma, test etme, bilgi toplama, verileri yorumlama ve bulguları 

sunma süreçlerini içerir. Hayal gücü, yaratıcılık, yeni düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve 

sorgulama, bilimsel çalışmalarda oldukça önemlidir.” şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 2006). 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) alanında araştırma yapmak isteyen 

araştırmacılara hem BSB’e hakkında bilgi vermek, hem de ülkemizde bu alanda hangi noktaların 

çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu inceleme çalışmasında “doküman analizi“ yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizleri, 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. 

Nitel araştırmada doküman analizi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri 

toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir. Doküman analizi,  incelenen çalışmaları sentezlenip 

belirli özelliklere göre sınıflandırma yapılabilir. Yapılan sınıflandırma ile yeni bir bilgiye ulaşılması 

veya bu yolla bir keşif yapılması zor görülmekle birlikte daha çok yapılanlardan yola çıkılarak genel 

eğilimlerin alternatif düşünce ve fikirlerin varlıkları biraz daha netleşmiş olur (Çepni, 2012). Doküman 

analizi iki farklı amaç için kullanılmaktadır. Bu amaçlardan biri genel tarama diğeri ise içerik 

çözümlemesidir (Karasar, 2006). Genel tarama literatür taraması ile ifade edilirken içerik 

çözümlenmesi daha çok meta analiz ile örtüşmektedir (Çepni, 2012). 
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Verilerin toplanması 

Araştırmanın ilk aşamasında Doküman analizine dahil edilecek çalışmaları belirlemek 

amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) ilk olarak 12.10.2015 tarihinde “bsb”, “bilimsel süreç”, 

“bilimsel süreç becerileri” ve “fen bilimsel süreç” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Sisteme 

her geçen gün yeni tezler eklendiğinden dolayı 15.11.2015 tarihinde YÖK veri tabanı son kez taranmış 

ve veri toplama süreci sonlandırılmıştır.  Yapılan taramalar sonucunda Türkçe yazılmış toplam 41 

yüksek lisans ve 2 doktora tezi tespit edilmiştir. Bu tezlerden 12’ne izinli olmamasından dolayı 

ulaşılamamaktadır. Bu nedenle çalışma ulaşılabilen 31 tez ile sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamına 

alınan tezler araştırmacı tarafından yayınlanma yılına göre kronolojik sıraya koyulmuş ve yayınlanma 

yılı aynı olanlar ise tez numarasına göre sıralanarak belirlenen kriterler doğrultusunda analiz edilmiş. 

Bu tezler; fen eğitimi alanında hangi alanda yapılmış, çalışmalarda kullanılan bsb testleri, çalışma 

hangi örneklem grubu ile yapılmış, hangi araştırma deseni kullanılmış, bilimsel süreç becerilerinin 

hangi basamakları çalışmaya dahil edilmiş ve veri toplama araçları bakımından değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler sayısallaştırılmış, frekansları belirlenerek tablo halinde sunulmuştur. 

BULGULAR 

Bu bölümde incelen tezlerden elde edilen bulgular yöntemde de belirtildiği gibi fen eğitimi 

alanında hangi alanda yapılmış, çalışmalarda kullanılan bsb testleri, çalışma hangi örneklem grubu ile 

yapılmış, hangi araştırma deseni kullanılmış, bilimsel süreç becerilerinin hangi basamakları çalışmaya 

dahil edilmiş ve veri toplama araçları alt başlıkları altında sunulmuştur. 

Bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin fen eğitimi alanında hangi alanda 

yapıldığına dair dağılımı 

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili yayınlanmış, Türkiye’de yapılan 31 yüksek 

lisans ve 1 doktora tezi olmak üzere toplam 32 tez incelenmiştir. İncelenen tezlerin fen eğitimi 

alanında hangi alanda yapıldığına dair dağılım Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Fen eğitimi alanında hangi alanda yapıldığına göre dağılımı 

ALAN FREKANS (Tez Numarası) 
Fizik 13  (2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 27) 
Kimya 16  (1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29) 
Biyoloji 11  (2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 25, 27, 31) 
Diğer 6  (10, 11, 15, 23, 28, 30) 

 

Tablo 1 dikkate alındığında, bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin fen bilimleri 

alanında en çok kimya,  en az ise diğer (genel laboratuvar, günlük hayat, hikaye, vb.)  çalışma alanında 
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yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kimya alanında yapılan çalışmalar daha çok “maddenin halleri” 

ünitesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.  

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin veri toplama aracı 

olarak kullanılan bilimsel süreç beceri testleri 

Tablo 2: Bilimsel süreç beceri testleri 

Kullanılan Ölçekler FREKANS (Tez Numarası) 
Kişisel (ölçek geliştirme) 13 (2, 6, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30) 
Okey, Wise, Burns 9 (1, 3, 8, 12, 13, 16, 24, 25, 31) 
Kathleen A. Smith ve Paul W. Welliver 4 (10, 19, 20, 29) 
Dana 1 (4) 
Enger-Yager 1 (5) 
Öztürk 1 (5) 
Kaza 1 (17) 

 

Tablo 2’deki verilere bakıldığında araştırmacı tarafından incelenen tezlerin büyük 

çoğunluğunun kişisel (ölçek geliştirme) olarak hazırlanan bilimsel süreç beceri testleri olduğu 

görülmüştür. Okey, Wise, Burns (1985) tarafından geliştirilen TIPS 2 testinin de çok fazla kullanıldığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin çalışma gruplarına 

göre dağılımı 

Tablo 3: Tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı  

Çalışma Grubu FREKANS (Tez Numarası) 
İlkokul 1 (26) 
Ortaokul 21 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31) 
Lise 4 (1, 3, 6, 18) 
Lisans 4 (12, 13, 15, 17) 
Öğretmen 1 (23) 

 

Tablo 3’te araştırmacı tarafından incelenen tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımlarına 

bakıldığında en fazla ortaokul öğrencileri ile çalışma yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. En az çalışma 

grubunu ise öğretmenler ve ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. 

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin veri toplama 

araçlarına göre dağılımı  

Tablo 4: Tezlerin veri toplama araçlarına göre dağılımı 

Veri Toplama Araçları FREKANS (Tez Numarası) 
Bilimsel süreç becerileri testi 31 
Akademik başarı testi 11 (3, 4, 5, 7, 12, 16, 19, 20, 22, 29, 31) 
Fen tutum ölçeği 6 (2, 5, 7, 16, 20, 31) 
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Kişisel özellikleri ölçmeye yönelik anket 6 (2, 6, 10, 15, 22, 27) 
Bilime karşı tutum ölçeği 4 (4, 19, 20, 29) 
Görüşme 4 (3, 6, 8, 17) 
Biyoloji tutum ölçeği 2 (3, 13) 
Deney yaprakları 2 (17, 20) 
Öz düzenleme ölçeği 1 (24) 
Bilimsel süreç becerileri yaratıcılık ölçeği 1 (24) 
Kimya tutum ölçeği 1 (1) 
Bilimsel süreç becerileri Anketi 1 (11) 
Gözlem 1 (8) 
Yaparak yazarak bilim öğrenme 1 (12) 
Bit kullanma ölçeği 1 (15) 
Bilimsel mektup görüş ölçeği 1 (16) 
Öğrenme stratejileri ölçeği 1 (22) 

 

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinde veri 

toplama aracı olarak en fazla bilimsel süreç becerileri testi kullanılmıştır. Tablo 4 e bakıldığında 

akademik başarı testlerinin de frekanslarının yüksek olduğu görülmektedir.  

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin bilimsel süreç 

becerileri kullanımına göre dağılımları 

Tablo 5: Bilimsel süreç becerileri kullanımına göre dağılımları 

Bilimsel Süreç Becerileri FREKANS (Tez Numarası) 
 
TEMEL 
SÜREÇLER 

 
 
73 

Gözlem yapma 20 (2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 
Ölçme 18 (2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 
Sınıflama 18 (2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30) 
Verileri kaydetme 11 (2, 6, 8, 9, 18, 20, 22, 23, 28, 29, 30) 
Sayı uzay 
ilişkileri 

8 (5, 6, 7, 10, 20, 21, 29, 30) 

 
NEDENSEL 
SÜREÇLER 

 
 
57 

Önceden kestirme 6 (4, 18, 21, 22, 27, 30) 
Değişkenleri 
belirleme 

19 (2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31) 

Verileri 
yorumlama 

19 (4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31) 

Sonuç çıkarma 14 (2, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 30) 
 
 
DENEYSEL 
SÜREÇLER 

 
 
69 

Hipotez kurma 21 (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31) 
Verileri kullanma 
ve model 
oluşturma 

14 (2, 7, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30) 

Deney yapma 18 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30) 
Değişkenleri 
değiştirme ve 
Kontrol etme 

16 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 30) 

Karar verme 3 (17, 22, 30) 
 

Tablo 5 incelendiğinde yapılan çalışmalarda bilimsel süreç becerilerinin temel süreçler 

bölümü en fazla kullanılmıştır. En az ise nedensel süreçler bölümü irdelenmiştir. Bilimsel süreç 
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becerilerine bakıldığında en fazla hipotez kurma becerisi, en az ise karar verme becerisi ile ilgili 

sorular yöneltilmiştir.  

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerileri ile ilgili incelenen tezlerin araştırma modellerine 

göre dağılımları 

Tablo 6: Araştırma desenlerine göre dağılımlar 

Araştırma Desenleri FREKANS (Tez Numarası) 

Nicel Araştırma Deseni 21 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
26, 28, 29, 31) 

Nitel Araştırma Deseni 6 (8, 9, 11, 14, 21, 30) 

Karma Araştırma Deseni 4 (5, 22, 27, 25) 

 

Tablo 6’ya bakıldığında incelenen tezlerin büyük çoğunluğunda nicel araştırma deseni 

kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan araştırmada karma araştırma deseni çalışmasının en az 

olduğu görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara 

dayalı olarak önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan 31 tezin, 30’nu yüksek lisans ve 1’ini doktora tezi oluşturmaktadır. Bu 

durum fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerine verilen önemin giderek arttığının bir göstergesi 

olarak düşünülebilir. Ayrıca bu çalışmaların Fen eğitiminde daha çok kimya alanında yapılan 

çalışmalar olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

İncelenen tezlerde çalışma grubuna en çok dahil olan ortaokul öğrencileri olduğu 

gözlemlenirken, en az yer alan örneklem grubunun ise öğretmenler olduğu görülmüştür. Bu bulgu, 

ortaokul düzeyindeki çalışmaların öğretmenler üzerindeki çalışmalardan daha fazla olduğu anlamına 

gelebilir. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin üzerinde daha fazla çalışma yapılmasının nedeni ise 

bilimsel süreç beceri kazanımlarının genç yaşlarda daha kolay beceri haline getirilebileceği düşüncesi 

olduğu söylenebilir.  

Veri toplama araçlarından bilimsel süreç beceri testleri incelendiğinde, bu çalışmalarda daha 

çok Okey, Wise, Burns tarafından geliştirilen testlerin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca bilimsel süreç 

beceri ölçeği geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların, daha çok yurtdışındaki bilimsel süreç beceri 

testlerinden harmanlanarak yeniden yapılandırıldığı bilgisine ulaşılabilir.  
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Çalışmada kullanılan araştırma modellerinde en fazla nicel araştırma modelleri kullanılmıştır. 

Çünkü Fen bilimlerinde, genelde en fazla kullanılan model nicel araştırma modelleri olmaktadır. Bu 

modellerin başında deneysel araştırma deseni gelmektedir. Bunun sebebinin ise değişkenler arasındaki 

neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek olduğu düşünülebilir. 

Çalışma doğrultusunda incelenen tezlerde veri toplama aracı olarak en çok bilimsel süreç 

beceri testinin kullanıldığı görülmüştür. Bilimsel süreç beceri testlerinden sonra, en çok veri toplama 

aracı ise akademik başarı testidir. Araştırmacıların bilimsel süreç beceri ve akademik başarı testlerini 

tercih etmeleri, bu testlerin kısa sürede çok fazla örnekleme ulaşım sağlamasından kaynaklanıyor 

olabilir.  

En az kullanılan veri toplama araçları ise; 

• öz düzenleme ölçeği 

• bilimsel süreç becerileri yaratıcılık ölçeği 

• kimya tutum ölçeği 

• bilimsel süreç becerileri anketi 

• gözlem 

• yaparak yazarak bilim öğrenme 

• BİT kullanma ölçeği 

• bilimsel mektup görüş ölçeği 

• öğrenme stratejileri ölçeği gibi çalışmalardır.  

Bu ise literatürde bu ölçeklerle ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olması ve bunlarla ilgili 

çok fazla bilgi olmamasından kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmaya dahil olan tezlerin incelenmesi sonucunda; öğretmenlerle ilgili olarak 

çalışmaların sayısının az olduğu görülmüştür. Buna istinaden bu alanlarda çalışma sayısının 

arttırılması önerilebilir. Bunun yanında bilimsel süreç beceri testlerinin gelişimi ile ilgili çalışmalarda 

nedensel süreçleri kapsayan bilimsel süreç becerileri testlerinin geliştirilmesi düşünülebilir. Böylece 

öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri ile ilgili farkındalık düzeyleri konusundaki çalışmalarının 

sayısının artırılması sağlanabilir.  

Tablo 7: Çalışmaya dahil edilen lisansüstü tezler ve kodları  

Kod Lisansüstü Tezler 
1 Dönmez, Füsun. (2007). Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin 

Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 
2 Öztürk, Nurhan. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç 

Becerilerini Kazanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

3 Altunsoy, Sultan. (2008). Ortaöğretim Biyoloji Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının 
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Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

4 Duran, Meltem. (2008). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının 
Öğrencilerin Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Muğla. 

5 Pakyürek Karagöz, Meral. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinin Probleme 
Dayalı Öğrenme Yaklaşımıyla Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri, Başarıları ve Tutumları 
Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. 

6 Işık, Aylin. (2008). 9. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Gelişim Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 

7 Karademir, Ersin. (2009). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Elektrik 
Ünitesindeki Akademik Başarı Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

8 Yavuz Şahin, Selin. (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi Programı 7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinin 
Uygulama Süreçlerinde Oluşan İçeriğin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 

9 İpek, Yusuf. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 

10 Keskin, Ayşe. (2010). İlköğretim Fen Öğretiminde Laboratuvar Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç 
Beceri Gelişimlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Van. 

11 Büyükyurt, Duygu. (2010). Yeni Fen ve Teknoloji Programı “Bilimsel Süreç Becerileri” Kazanımları Açısından 
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Kars. 

12 Karaca, Dilek. (2011). Yaparak Yazarak Bilim Öğrenmenin (YYBÖ) Genel Fizik Laboratuvarı-I Dersinde 
Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Burdur. 

13 Acar, E. Nihan. (2011). Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç 
Becerilerine ve Biyolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. 

14 Tezcan, Gamze. (2011). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ünite Konularına Yönelik Bilimsel 
Süreç Becerileri Testinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. 

15 Açıkgül, Esra. (2011). Dijital Bölünmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim 
Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman. 

16 Bahadır, Erdinç. (2011). İlköğretim 8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı Ünitesi”nin Öğretiminde İşbirlikli 
Öğrenme Temelli Bilimsel Mektupların Kullanılmasının Öğrencilerin Tutum, Başarı ve Bilimsel- 
Okuryazarlıklarına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Erzincan. 

17 Savaş, Emre. (2011). Akran Öğretimi Destekli Bilimsel Süreç Becerileri Laboratuvar Yaklaşımının Öğretmen 
Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 

18 Şen, Ayşe Zeynep. (2011). Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin 
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 

19 Çeliksöz, Murat. (2012). Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı- Araştırmaya Dayalı Öğretim Yöntemlerinin 
İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 

20 Mutlu, Seçkin. (2012). Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin 
Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Tutum ve Başarı Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 

21 Çakal, Sadık. (2012). İlköğretim İkinci Kademe, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine 
Dayalı Ev Laboratuvarı Uygulamaları ve Madde Konusu İle İlgili Örnek Etkinlikler. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. 

22 Urtekin, Ahmet. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Kullandıkları Bilimsel 
Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir. 
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23 Coşgun, Ebru Bergen. (2012). İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç 
Becerileri İle İlgili Bilgi, Farkındalık ve Kullanma Düzeylerinin Araştırılması (Tokat Örneği). Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat. 

24 Sedef, Aslı. (2012). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç 
Becerilerine, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Özdüzenlemelerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. 

25 Yıldırım, Cennet. (2012). Bilimsel Süreç Becerileri Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı 
Düşünmelerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Denizli. 

26 Şentürk, Merve Lütfiye. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Kırıkkale. 

27 Karatay, Ramazan. (2012). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ünite Konularına Yönelik 
Bilimsel Süreç Becerileri Testinin Geliştirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. 

28 Şardağ, Metin. (2013). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Ölçmeye Yönelik Bir Test 
Geliştirme Çalışması . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Balıkesir. 

29 Çolak, Özden. (2014). Sorgulayıcı- Araştırmaya Dayalı Fen Öğretimi Yönteminin Fen Okuryazarlığı ve Bazı 
Alt- Boyutları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Edirne. 

30 Turan, Fatma. (2015). Ortaokul 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Çerçevesinde Ders Kitabının 
Bilimsel Süreç  Becerileri Açısından Karşılaştırılması ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Uygulanabilirliğine 
Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Kırşehir. 

31 Ercan Özaydın, Türkan. (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde 5E Öğrenme Halkası ve 
Bilimsel Süreç Becerileri Doğrultusunda Uygulanan Etkinliklerin, Öğrencilerin Akademik Başarıları, Bilimsel 
Süreç Becerileri ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 
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ÖZET 

Son yıllarda gündemde olan bilinçsiz kaynak tüketimi, çevre kirliliği ve geri dönüşüm gibi konularda 
çalışmak, gelecek nesillerin rahatça yaşayabileceği bir dünya için gereklidir. Türkiye’de yapılmış çalışmalar 
incelendiğinde, Fen ve Teknoloji alanında “Çevre Eğitimi” konusu özellikle son yıllarda çok çalışılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, 2000-2014 yılları arasında yapılmış olan çevre eğitimi konulu tez ve makalelerin genel 
analizini yapmaktır. Araştırma kapsamında 40 ulusal tez ve Türkiye’de SSCI kapsamındaki dergilerde 
yayınlanan 27 makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda çevre eğitimi konulu çalışmaların daha çok ilköğretim 
ve üniversite öğrencileriyle yapıldığı görülmektedir. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi sık 
kullanılırken, tarama modeli en fazla kullanılan araştırma modelidir. Veri toplama aracı olarak en çok ölçek ve 
testler kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çevre eğitimi, betimsel araştırma 

 

ABSTRACT 

Study on issues such as unconscious consumption of resources, environmental pollution and recycling 
that on the agenda in recent years is necessary for a world that future generations can live comfortably. By the 
studies conducted in Turkey, "Environmental Education" is the subject of much study in recent years in the field 
of Science and Technology. The purpose of this study is analyze thesis and articles about environmetal education 
made between the years 2000-2014. 40 national thesis and 27 articles that published in journals covered by the 
SSCI in Turkey were examined in study. Result showed that in studies about environmental education the 
sample groups which were preferred most were university students and primary school students. Also the mostly 
preferred research method is quantitative research methods; the mostly preferred research model is screening 
model; the mostly preferred tools for data collection are scales and tests. 

Keywords: Environmental education, descriptive study 
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GİRİŞ 

Hızla gelişen teknoloji ile eğitim de gelişerek içeriğinde yenilenmeler gerçekleşmektedir. 

Ülkeler, bu gelişen dünya standartlarına ayak uydurabilmek ve gelişmiş ülke statüsünde bulunmak için 

eğitim sistemlerine önem vererek gereken reformları yapmaları gerekir (Ergün, 2011). Ülkemizde de 

bugüne kadar çok sayıda müfredat çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu müfredat çalışmalarının kaliteli ve 

faydalı olabilmesi için, konu ile alakalı araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarından 

faydalanmak gerekir. Türkiye’de yapılmış eğitim araştırmalarının bir desenini ortaya koymak, eğitim 

araştırmalarındaki popüler konuları, eksik ve çalışılması gereken konuları belirlemek, bundan sonra bu 

konuda çalışma yapacak araştırmacılar için önemlidir. 

Problem Durumu 

Son yıllarda gündemde olan bilinçsiz kaynak tüketimi, çevre kirliliği, geri dönüşüm gibi 

konularda çalışmak, gelecek nesillerin rahatça yaşayabileceği bir dünya için gereklidir. Türkiye’de 

yapılmış çalışmalar incelendiğinde, Fen ve Teknoloji alanında “Çevre Eğitimi” konusu özellikle son 

yıllarda çok çalışılmaktadır. Bunun sebebi olarak hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsiz 

tüketimi, çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı dünya üzerindeki yaşamın tehdidi ve dolayısıyla 

insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiği gösterilebilir. Yapılacak araştırmalarla insanların çevreye 

yönelik algıları, bilgi düzeyleri, öz yeterlikleri gibi durumlar tespit edilerek, bu konuda yapılacak 

köklü çözümlere yol gösterilebilir. Bu araştırmada, Türkiye’de çevre eğitimi konulu araştırmaların 

genel analizi yapılarak bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Literatür Tarama 

Türkiye’de Yapılan Eğitimsel Araştırmalar 

Göktaş ve arkadaşları (2012)’nın yapmış oldukları çalışmada, Türkiye’de eğitim 

araştırmalarındaki yönelimleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada 2005-2009 yıllarında 

Türkiye’de SSCI ve ULAKBİM kapsamındaki dergiler incelenmiştir. 19 Türk eğitim araştırmaları 

dergisinde (5 SSCI kapsamında, 14 ULAKBİM kapsamında) yayınlanan 2115 adet makaleye içerik 

analizi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Eğitimsel Araştırmaları Sınıflama Formu” kullanılmış; 

incelenen makalelerin çalışma türü, araştırma metodu, araştırılan konular, kullanılan veri toplama 

araçları, veri analiz metotları, örneklem tipleri ve örnekleme metotları belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre; yapılan çalışmaların çoğunu öğretim teknolojileri disiplinleri, fen eğitimi, rehberlik 

ve danışmanlık, matematik eğitimi gibi çalışma alanları oluşturmaktadır. Felsefe eğitimi, din eğitimi 

ve sağlık eğitimi ise nadir çalışılan alanlardır. Fen ve matematik alanında çok çalışma yapılmasının 

nedeni olarak, bu derslerin her sınıf seviyesinde öğretilmesi ve örneklem bulmanın kolay olması 

gösterilmiştir. Nicel araştırmalar, nitel araştırmalara göre daha fazla kullanılmaktadır. Genellikle 
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deneysel olmayan çalışmaların tercih edilmesinden, Türkiye’deki çalışmaların sorunu tespit etmeyi 

amaçladığı ancak çözüm önerileri getirmediği sonucu çıkarılmıştır. Çalışmalarda veri toplama aracı 

olarak çoğunlukla başarı, tutum, davranış testleri, anketler ve ölçekler kullanılmaktayken gözlem ve 

röportajlar nadiren kullanılmaktadır. Çoğunlukla tek analiz metodu kullanılmakta, t-testi ve varyans 

analizlerine sıklıkla başvurulmakta, bulgular genellikle grafik, tablo vs. ile gösterilmektedir. Örneklem 

olarak en çok üniversite öğrencileri ve öğretmenler kullanılmaktadır. Bunun sebebi olarak, 

araştırmacıların örnekleme ulaşma kolaylığı gösterilmektedir. 

Türkiye’de yapılan eğitimsel araştırmaların büyük bölümünü fen eğitimi alanında yapılan 

çalışmalar oluşturmaktadır (Göktaş vd., 2012). Fen eğitiminde yapılan çalışmaların çok olması fen 

eğitiminin önemini gösterirken, bu alanda yapılacak çalışmaların alana ne kadar katkı yapacağını 

önceden kestirmek gerekir. Bu yüzden fen eğitimi alanında yapılan çalışmaları konu bazında 

değerlendirmek önemlidir. 

Türkiye’de Yapılan Fen Eğitimi Araştırmalarının Durumu 

Türkiye’deki araştırmaların geneline baktığımızda önemli yeri olan fen eğitimi 

araştırmalarının içeriklerini tespit ederek hangi konuların çalışmaya elverişli olduğu, başka bir 

ifadeyle, hangi konularda literatüre önemli katkıların yapılacağı belirlenmelidir. Bu konuda yapılmış 

çalışmaları incelemek de fen eğitimi alanında çalışma yapan araştırmacılara yol gösterecektir. 

Sözbilir ve Kutu (2008)’nun yaptığı çalışmada Türkiye’de 1987-2007 yılları arasında 

yayınlanan fen eğitimi araştırma makalelerin konu eğilimlerini, araştırma metotlarını ve analiz 

yöntemlerini belirlemektir. Tarama çalışmasının gerçekleştiği araştırmada 28 dergiden 413 makale 

incelenmiştir. Dergilerden sadece birkaç tanesi 2000 yılından önce, diğerleri 2000 yılından sonra 

yayınlanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” ile elde edilen veriler 

çalışma konusu, araştırma metodu, veri analiz yöntemi kategorileri altında sınıflanmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; son yıllarda tüm dünyada nitel ve mix çalışmalar artmaktayken Türkiye’de nicel 

çalışmalar baskın durumdadır. Araştırmaların büyük çoğunluğunda yarı deneysel desen 

kullanılmaktadır. Konulara bakıldığında çalışmaların %28’i fen eğitimi, %19’u kavram yanılgıları, 

%17’si fenne yönelik tutum, %12’si kavram yanılgıları, %5’i müfredat çalışmaları, %5’i çevre eğitimi 

ve teknoloji, %5’ten azı öğretmen eğitimi, öğretim materyali geliştirme, test-ölçek geliştirme, %1’i ise 

bilimin doğası ve araştırma metotları oluşturmaktadır. 

Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker (2012)’in yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’de 1990-

2009 yılları arasında çalışılan fen bilimleri eğitimi konulu tezlerin içerik analizi yapılmıştır. Veriler 

çözümlenirken tezler türüne göre ayrılıp; yayınlandığı tarih, çalışılan alan, çalışma grubu, araştırma 

modeli, veri toplama araçları, kullanılan istatistiksel analizler ve çalışılan ünitelere göre 7 farklı konu 

başlığı altında kategorileştirilmiştir. Bu tarihler arasında yapılan tezler arasında çalışma için ulaşılan 
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tezler Fen Bilgisi/ Fen ve Teknoloji eğitiminde 368, Fizik eğitiminde 117, Kimya Eğitiminde 49 ve 

Biyoloji eğitiminde 108 tanedir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, özellikle 2005 yılından 

itibaren yüksek lisans ve doktora tez sayılarında büyük ölçüde artış (%80) gözlenmiştir. Çalışma 

sonuçlarına bakıldığında Fen ve Teknoloji alanında yapılan lisansüstü çalışmalarında en fazla 

“program” çalışıldığı görülmektedir. Çalışma grupları incelendiğinde Fen ve Teknoloji alanında 

yapılan yüksek lisans tezlerinde örneklemi, en fazla ilköğretim öğrencileri (%64,1) oluştururken, 

ardından sırasıyla öğretmenler (%30,5), lisans öğrencileri (%11,4) ve ortaöğretim öğrencileri (%1,2) 

oluşturmaktadır. %3 örneklem ise “diğer” (okul öncesi öğrencileri, engelli öğrenciler, veliler, öğretim 

elemanları ve müfettişler) kategorisinde toplanmaktadır. Fen ve Teknoloji alanında yapılmış doktora 

tezleri incelendiğinde örneklemin yarısından fazlasını ilköğretim öğrencileri (%55,8) oluştururken 

öğretmen ve lisans öğrencileri aynı sıklıkta (%18,6) örneklem olarak kullanılmıştır.  Örneklemlerin 

%7’lik kısmı ise “diğer” kategorisindedir. Veri toplama aracı olarak; yüksek lisans tezlerinde en çok 

test (%31.2), ölçek (%20.9) ve anket (%17.7) kullanılırken doktora tezlerinde görüşme (%20), ölçek 

(%20), test (%17.6) ve anket (%15.2) en çok kullanılan veri toplama araçlarıdır. Araştırma 

modellerine baktığımızda Fen ve Teknoloji alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde en 

fazla deneysel çalışmalar yapılırken, özellikle yüksek lisans çalışmalarında karma modelin çok az 

tercih edildiği görülmüştür. 

YÖNTEM 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel çalışma yöntemi kullanılmıştır. 

Betimsel çalışmalarda amaç, ilişki veya fark tespit etmek değil, her şeyi olduğu gibi ortaya koymaktır. 

Tezlerin ve makalelerin yöntem açısından istatistiksel olarak ele alınmaları da betimsel çalışma olarak 

adlandırılır (Karasar, 2014). 

Araştırma Kapsamı 

Araştırmada, 2000-2014 yılları arasında Türkiye’de SSCI kapsamında yayın yapan 

dergilerdeki makaleler ve YÖK Tez Merkezi tarafından yayınlanan tezler, ‘çevre eğitimi’ konusu 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Arama Kriterleri 

Dergi arama kriterleri: 

• 2000-2014 yılları arasında, Fen Bilgisi ve Çevre konulu çalışmalar. 
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• Türkiye'de yapılmış ve Türkiye'de SSCI kapsamında erişilebilen eğitim konulu 

dergiler: Eğitim ve Bilim, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi. 

• Örneklem: Öğrenciler (okulöncesi, ilköğretim, lise, üniversite [eğitim fakültesi]), 

Öğretmenler (okul öncesi, sınıf, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri). 

Bu kriterler kapsamında toplam 27 makale araştırmaya dahil edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Çalışma Kapsamında Taranan Makaleler 

            Dergi adı Taranan makale sayısı 

Eğitim ve Bilim 4 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 

 

Tez arama kriterleri: 

• 2000-2014 yılları arasında YÖK Tez Merkezi’nde yayınlanan tezler taranmıştır. 

• Başlık içerisinde ‘çevre’ ve ‘fen’ kavramları aranmıştır. 

• Örneklem: Öğrenciler (okulöncesi, ilköğretim, lise, üniversite [eğitim fakültesi]), 

Öğretmenler (okul öncesi, sınıf, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri). 

• Konu kapsamı dışında kalan ve tam sürümüne ulaşılamayan tezler çalışma dışında 

bırakılmıştır (14 tez). 

Bu kriterler kapsamında erişilen toplam 40 tez araştırmaya dahil edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Çalışma Kapsamında Taranan Tezler 

             Tez Türü Tez Sayısı 

Yüksek Lisans 35 

Doktora 5 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma kapsamında taranan makale ve tezlere yönelik bulgular verilecektir. 
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Makale Analizine Yönelik Bulgular 

 

Şekil 1: Çevre Eğitimi Konulu Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Çevre eğitimi konulu makaleler en fazla 2012 yılında (5) 

yazılmıştır. 

Tablo 3: Makalelerde öne çıkan kavramlar 

Anahtar Kavram Kullanılma sayısı 
Çevre eğitimi 2 

Sürdürülebilir çevre eğitimi 1 
Çevre bilinci 1 

Çevre sorunları ve problemleri 3 
Küresel ısınma 1 

Çevre etiği 2 
Çevre estetiği 1 

Çevre okuryazarlığı 2 
Çevre algısı 2 

Çevresel tutum 4 
Çevre bilgisi 4 

Kavram yanılgıları 1 
Enerji tasarrufu 1 

Çöplerin azaltılması bilinci 1 
Sürdürülebilir Kalkınma 2 

Çevre risk algısı 1 
 

Makalelerde öne çıkan kavramlara baktığımızda en fazla “çevre bilgisi” ve “çevresel tutum” 

kavramları ön plana çıkmaktadır (Tablo 3). 
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    Şekil 2: Makalelerin Araştırma Desenleri 

Araştırma deseni baktığımızda, makalelerin yarısından çoğunda (15) nicel araştırma metodu 

görülmektedir. Ardından nitel (8) ve karma desen (4) takip etmektedir (Şekil 2). 

 

Şekil 3: Makalelerin Araştırma Modeli 

Araştırma modeline baktığımızda tarama (19) çalışmaları baskın durumdadır (Şekil 3). 

 

Şekil 4: Makalelerin Örneklem Dağılımı 
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Örneklem açısından incelendiğinde öğrencilerin (25) araştırmalarda daha çok kullanıldığı 

görülmektedir. Öğrenciler arasında ise Üniversite (10) ve ilköğretim (9) öğrencileri baskındır. 

Tablo 4: Makalelerde Veri Toplama Araçları 

Veri Toplama Aracı Kullanılma sıklığı 
Yarı yapılandırılmış görüşme 3 
Anket (bilgi, tutum, davranış vs.) 5 
Ölçek (tutum, davranış vs.) 12 
Test ve sorular (başarı) 5 
Programlar ve kitaplar 5 
Envanter 1 
Diğerleri (uygulama, teknik ve çalışmalar) 4 

 

Araştırmada veri toplama araçları arasında en fazla ölçeklerin (12) kullanıldığı görülmektedir 

(Tablo 4). 

 

        Şekil 5: Makalelerde Veri Analiz Metotları 

Veri analiz metotlarına baktığımızda en fazla betimsel analiz (15) kullanıldığı görünmektedir 

(Şekil 5). 

Tez Analizine Yönelik Bulgular 

 

Şekil 6: “Çevre Eğitimi” ve “Fen” Konulu Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 
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Şekil 6’da görüldüğü gibi “Çevre eğitimi” ve “fen” konulu tezlerin en fazla 2010 yılında (9) 

yazıldığı görülmektedir. 

Tablo 5: Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı 

Üniversite Yüksek Lisans Doktora Toplam 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3 1 4 
Boğaziçi Üniversitesi 1 - 1 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 - 1 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 - 3 
Adnan Menderes Üniversitesi 1 - 1 
Gazi Üniversitesi 5 2 7 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1 - 1 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 - 1 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1 - 1 
Uludağ Üniversitesi 1 1 2 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 - 1 
Sakarya Üniversitesi 2 - 2 
İnönü Üniversitesi 1 - 1 
Erciyes Üniversitesi 1 - 1 
Fırat Üniversitesi 1 - 1 
Çukurova Üniversitesi 3 - 3 
Balıkesir Üniversitesi 1 - 1 
Marmara Üniversitesi 1 1 2 
Anadolu Üniversitesi 2 - 2 
Celal Bayar Üniversitesi 2 - 2 
Süleyman Demirel Üniversitesi 1 - 1 
Atatürk Üniversitesi 1 - 1 

 

Hem yüksek lisans (5) hem de doktora da (2) en fazla Gazi Üniversitesi’nde (7) tez 

hazırlandığı tespit edilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 6: Tezlerdeki Anahtar Kavramlar 

Anahtar Kavram Kullanılma Sayısı 
Çevre eğitimi 5 
FTTÇ (Fen Teknoloji Toplum Çevre) 7 
Çevre bilinci 5 
Çevre sorunları ve problemleri 7 
Çevre programı geliştirme 1 
Çevre etiği 2 
Çevre kimliği 2 
Çevre okuryazarlığı 4 
Çevre algısı ve risk algısı 2 
Çevresel tutum 3 
Çevresel bilgi 3 
Çevre hakında epistemolojik inanç 1 
Enerji farkındalığı 1 
Çevre inancı 1 
Biyolojik çeşitlilik 2 
Ekosistem 1 
Çevreye yönelik davranış 2 
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Çevre kazanımları 1 
Çevresel kavramları algılama 1 
İnsan ve çevre 2 
Çevre olgusu 1 
Erozyon 1 

 

Tezlerde en çok kullanılan anahtar kavramlar olarak ‘FTTÇ’ (7) ve ‘çevre sorunları ve 

problemleri’ (7) kavramları öne çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 7: Tezlerde Araştırma Deseni 

Araştırma metodunu incelediğimizde tezlerin yarısında nicel araştırma deseni (20) kullanıldığı 

görülmektedir. Nitel çalışmaların (11) ve karma çalışmaların (9) ise birbirine yakın sayıda kullanıldığı 

belirlenmektedir (Şekil 7). 

 

 

Şekil 8: Tezlerde Araştırma Modelleri 
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Araştırma modeline baktığımızda tarama çalışmalarının (19) ve deneysel (16) çalışmaların en 

fazla tercih edilen modeller olduğu tespit edilmektedir (Şekil 8). 

 

Şekil 9: Tezlerde Örneklem Dağılımı 

Şekil 9’da örneklemler incelendiğinde öğrencilerle (32) yapılan çalışmaların, öğretmen (8) ve 

doküman (2) ile yapılan çalışmalara göre sayıca üstünlüğü görülmektedir. Öğrencilerden üniversite 

(16) ve ilköğretim (16) öğrencileri tercih edilirken, lise öğrencilerinin hiç tercih edilmediği 

görülmektedir. 

Tablo 7: Tezlerde Veri Toplama Araçları 

Veri Toplama Aracı Kullanılma Sayısı 
Görüşme, mülakat, röportaj vs. 14 
Anket (bilgi, tutum, davranış vs.) 8 
Ölçekler (tutum, davranış vs.) 30 
Tesler 26 
Döküman (program, kitap vs.) 3 
Form 6 
Hikaye 2 
Gözlem 2 
Diğerleri (uygulama, teknik v çalışmalar) 8 

 

Tezlerde en fazla kullanılan veri toplama aracı olarak ölçekler (30) ve testler (26) öne 

çıkmaktadır (Tablo 7). 
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Şekil 10: Tezlerde Veri Analiz Metotları 

Veri analiz metoduna baktığımızda betimsel analiz (27) en çok tercih edilen analiz metodudur 

(Şekil 10). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ülkemizde 2000-2014 yılları arasında fen ve çevre eğitimi konulu çalışmalarda, çevre 

eğitiminde çalışılan konulara baktığımızda en çok “FTTÇ, çevre sorunları, çevre bilgisi, çevresel 

tutum” kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca örneklem bulma kolaylığı açısından daha çok 

ilköğretim ve üniversite öğrencileriyle çalışıldığı gözlenmektedir. 

Araştırma metodu olarak yabancı ülkelerde karma (mix) metot son yıllarda sıklıkla tercih 

edilirken ülkemizde nicel araştırma metodunun, nitel ve karma metoda göre daha fazla kullanıldığı 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak veri analizinin kolay olması, nitel ve karma metotların fazla 

zaman alması gösterilebilir.   

Özellikle makale çalışmalarında tarama modeli tercih edilmektedir. Buradan, ülkemizde 

yapılan çalışmaların sadece durumu tespit etme amaçlı olduğu, alternatif çözümleri denemediği 

yorumu yapılabilir. 

Veri toplama araçları olarak ölçek ve testlerin kullanıldığı görülmektedir. Veri analizinde ise 

betimsel analiz ön planda tutulmaktadır. Özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilen yapısal eşitlik 

modeli gibi veri analiz yöntemlerinin daha çok tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. 
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ÖZET 

2013 yılında güncellenen fen bilimleri öğretim programı ile; fen okuryazarı bir bireyin; fen bilimlerine 
dayalı kariyer bilincine sahip olarak yetiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. FTTÇ öğrenme alanı altında Fen ve 
Kariyer Bilinci alt alanı ile öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili kariyer bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda fen alanındaki meslekleri tanıtmak, mesleklerin bilimsel bilginin ilerleyişine etkisini öğretmek 
kısaca öğrencilerin bu mesleklerin farkında olmasını sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi ve 
bu vizyona sahip bireylerin yetiştirilmesinde büyük rol oynayan, eğitim öğretim sürecinin belki de en önemli 
öğelerinden birisi öğretmenlerdir. Bu sebepten bu çalışmada; fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri öğretim 
programında yer alan fen ve kariyer bilinci konusuna yönelik düşüncelerinin neler olduğunun araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; araştırmada açık uçlu soru formundan elde edilen nitel veriler toplanarak 
araştırma problemine cevap aranmıştır. Araştırmanın amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilen çalışma grubunu; 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında çeşitli şehirlerde bulunan okullarda görev yapmakta olan 20 fen bilimleri 
öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmenlere; fen ve kariyer bilincine ilişkin 
düşüncelerini belirlemek amacıyla 3 tane açık uçlu sorudan oluşan form verilmiş ve doldurmaları istenmiştir, 
verilerin çözümlenmesinde ise; içerik analizine başvurulmuştur. Fen bilimleri öğretmenlerinden elde edilen 
veriler sonucunda; öğretim programında yer alan mesleklerin öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarının 
şekillenmesine yardımcı olduğu ve farklı ve yeni meslek gruplarını kültürel anlamda tanımaları için derslerde 
vurgulandığı bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meslekler hakkında bilgilendirilmesinin onların derse ve 
mesleklere karşı olan duyuşsal özelliklerine etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen ve Kariyer Bilinci, Fen Bilimleri Öğretmenleri, Öğretim 
Programı 

ABSTARCT 

When the science curriculum was updated in 2013, it was emphasized that scientifically literate 
individuals should be trained to have career awareness based on sciences. The Science and Career Awareness 
subfield included in the Science-Technology-Society-Environment learning field was intended to develop the 
career awareness of students about sciences and introduce them to professions in the field of science and their 
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effect on the development of scientific knowledge. Teachers are one of the most important factors in education. 
They play a major role in achieving these aims and training individuals to have this vision. This study aimed to 
determine the opinions of science teachers about the subject of science and career awareness in the science 
teaching program. In accordance with this aim, the qualitative data obtained from an open-ended question form. 
The study group was selected using purposive sampling. It consisted of 20 science teachers at schools in several 
cities in 2015-2016 school year. A data collection tool with three open-ended questions was given to the teachers 
to determine their opinions about science and career awareness. Content analysis was used to analyze the data 
they provided, which showed that science professions in the teaching program help students shape their career 
plans and are emphasized in lessons to enable students to learn about the cultures of new and different 
professional groups. It was also found that informing students about professions affect their affective response to 
the science course and science professions. 

Keywords:  Science and Career Consciousness, Science Teacher, Curriculum 

GİRİŞ 

2013 yılında güncellenen fen bilimleri öğretim programı; bütün öğrencilerin fen okuryazarı 

kişiler olarak yetiştirilmesine dayanan temeller üzerine kurulmuştur. Fen okuryazarı olan bir birey; 

sosyal ve teknoloji ile ilgili değişim ve gelişimlerin fen ve doğal dünyayla olan bağlantısını ve 

ilişkisini kavrayabilen kişilerdir. Buna ek olarak bu bireyler fen bilimlerine dayalı kariyer bilincine 

sahip olarak eğitilmektedir. Yani fen bilimlerinde var olan meslekleri bilen ve bu mesleklerin 

toplumsal hayattaki yerinin farkında olan ve toplumsal sorunların çözümündeki etkisini bilen 

bireylerdir. Buna bağlı olarak Fen bilimleri öğretim programında FTTÇ öğrenme alanı altında Fen ve 

Kariyer Bilinci alt alanına yer verilmiştir.  Bu şekilde öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili kariyer 

bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2013). Kariyer bilinci; bireyin ilgi, beceri ve 

yeteneklerinin farkına varması, bu ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmeye çalışması ve bu doğrultuda 

kariyer planlaması yaparak seçimlerini belirlemesi (Niles ve Harris Bowlsbey, 2013) anlamına 

gelmektedir. Fen ve Kariyer Bilinci başlığı altında fen alanındaki meslekleri tanımak, bilimsel bilginin 

ilerleyişine etkisini öğrenmek kısacası bu mesleklerin farkında olmak hedeflenmiştir (MEB, 2013) 

Çünkü öğrencilerin gelecek planlamalarında bilinçli seçimler yapabilmeleri için kendi yetenek ve 

ilgileri doğrultusunda olan yani kendilerine en uygun mesleği seçmesi gerekir. Bunun için de 

öğrencilerin, hem kendilerini iyi tanıması hem de bu alanda var olan farklı meslek gruplarını ve bu 

mesleklerin yaptıkları  görevleri bilmesi gerekmektedir. Fen ve kariyer bilincini geliştirmek sadece 

meslek sahibi olabilmek anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda kişiyi genel kültür düzeyinde de 

geliştirmektedir. Çünkü fen ve kariyer bilinci gelişmiş bir kişi; günlük yaşamda karşılaştığı herhangi 

bir mesleğin neyi ifade ettiğini ve günlük yaşamda yapılması gereken bir iş için ulaşması gereken 

mesleği bilir. Bu anlamda kişiler, günlük yaşam içerisindeki fen alanındaki meslekleri tanır ve bu 

mesleklerin farkındadır.  

Bireylerin meslek ve kariyer tercihleri anlık olarak gerçekleşen bir durum değildir, yaşam 

boyu devam eden sürece bağlı olarak şekillenir (Pişkin, 2013). Okul yıllarının ilk dönemleri olan ilk 

ve ortaöğretim süreci; bilgi ve becerilerin şekillenmesinde yer alan önemli dönemler olmasından 
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dolayı; öğrencilerde kariyer bilinci geliştirmede büyük öneme sahiptir (Yeşilyaprak, 2011). Fen 

bilimleri öğrencilerin kariyer ve kariyer planlanması ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandığı 

derslerden biridir. Yani fen bilimleri dersiyle öğrenciler, toplumsal yaşamdaki kariyer kavramıyla 

ilgili bakış açısı oluşturmakta, mesleklere ve doğru meslek tercihine yönelik bilgiler edinmektedir. Bu 

vizyona sahip bireylerin yetiştirilmesinde büyük etkisi olan, eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli 

öğelerinden birisi öğretmenlerdir. Bu bağlamda verimli bir sürecin gerçekleşebilmesi adına  

öğretmenlerin belirli yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla sınıfta rehber olan, 

öğrencilere yol gösteren ve hedeflenen vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayan öğretmenlerin bu alanın 

farkında olmaları gerekmektedir. Gezer (2015) çalışmasında ülkemizde yürütülen çalışmaların genelde 

öğrencilerin meslek seçimi ve ekonomi bilgisi ile ilgili,  uluslararası düzeyde olanların ise; kariyer 

eğitimi ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Gezer (2015) çalışmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

kariyer ve kariyer bilinci ile ilgili görüşlerini ve bu derste yer alan kariyer bilinci geliştirme 

faaliyetlerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Oysaki ilgili literatür incelendiğinde; öğretmenlerin fen ve 

kariyer bilincine ilişkin düşünce ve algılarının belirlenmesini içeren neredeyse hiç çalışmaya 

rastlanmamıştır.  Bu bakımdan fen okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan fen derslerine giren fen 

bilimleri öğretmenleri ile yapılacak olan bu çalışma literatürde var olan bu boşluğu doldurmaya 

yardımcı olacak ve alana katkı sağlayacak bir çalışmadır. Ayrıca  meslek ve kariyer seçiminin bireyin 

yaşamındaki önemi, 2013 fen bilimleri programında vurgulanması, fen okuryazarlığı için önemli 

olması ve fen bilimleri öğretmenlerinin bu konuda rolü göz önünde bulundurulduğunda; fen bilimleri 

öğretmenleri ile yürütülen bu çalışmanın önemli ve gerekli olduğu söylenebilir. Bu bakımdan bu 

çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri öğretim programında yer alan fen ve kariyer 

bilinci konusuna yönelik düşüncelerinin neler olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma; fen bilimleri öğretmenlerinin fen ve kariyer bilincine ilişkin görüşlerini açık 

uçlu soru formları ile belirlemek amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmalar; bireylerin 

duygu ve düşüncelerinin betimlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir (Patton, 2002; Yıldırım ve 

Şimşek, 2011) 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında çeşitli şehirlerde bulunan 

okullarda görev yapmakta olan 20 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Patton (2002) ölçüt örneklemeyi; 

bilginin kalitesi ve derinliğinin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriterleri kapsayan durumların 

değerlendirilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma grubunun fen bilimleri 
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öğretmenlerinden oluşturulma nedeni; Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında “Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre” öğrenme Alanının alt alanında yer alan fen ve kariyer bilinci başlığında bu konuya 

vurgu yapılıyor olmasıdır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin bazı betimsel özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo1. Çalışma grubunda yer alan fen bilimleri öğretmenlerinin bazı betimsel özellikleri 

 
 Fen Bilimleri Öğretmenleri 
 Frekans (f) Yüzde (%) 
Cinsiyet   
 Kadın  11 55.00 
 Erkek  9 45.00 
 Toplam 20 100 
Yaş    
 18-25 2 10.00 
 26-35 17 85.00 
 36-45 1 5.00 
 Toplam  20 100 
Mezuniyet Derecesi   
 Lisans 13 65.00 
 Yüksek Lisans 5 25.00 
 Doktora 2 10.00 
 Toplam 20 100 
Meslekteki Hizmet Yılınız   
 1 1 5.00 
 2 2 10.00 
 3 3 15.00 
 4 7 35.00 
 5 5 25.00 
 9 1 5.00 
 17 1 5.00 
 Toplam 20 100 

 
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu sorular 

kullanılmıştır.  Nitel araştırmalarda kullanılan açık uçlu sorular, bireylere kendi cümleleri ile samimi 

bir şekilde cevap verme olanağı tanımaktadır.  Bu şekilde birey duygu ve düşüncelerini kendi 

kelimelerini kullanarak istedikleri yönde ve özgürce ifade etmektedir (Patton, 2002). Bu şekilde açık 

uçlu sorular araştırmacıya konuya ilişkin detaylı bilgi edinmede esneklik sağlamaya yardımcı 

olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu şekilde fen bilimleri öğretmenlerinin fen ve kariyer 

bilincine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla üç tane açık uçlu soru hazırlanmış ve öğretmenlere 

cevaplamaları için sunulmuştur. Bu sorulardan elde edilen öğretmen cevaplarının çözümlenmesinde 

içerik analizi yürütülmüştür. İçerik analizi sonucunda elde edilen kod ve temalar ile bu kodların 

frekansı ve yüzde oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Eğitim ve öğretim süreci boyunca derslerinizde fen 

bilimleri öğretim programında yer alan fen konularıyla alakalı mesleklerden bahsedebiliyor 

musunuz?” sorusu yöneltilerek cevaplamaları istenmiştir. Bu soru ile öğretmenlerin fen bilimleri 

dersinde fen konularıyla alakalı mesleklere derslerinde yer verip vermediği belirlenmiştir. Elde edilen 

bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo2. Fen konuları ile ilgili mesleklere derslerinde yer verme durumlarına ilişkin 

öğretmenlerin düşünceleri 

Tema Kod 
Fen bilimleri 
öğretmenleri 
 

Sıklık 
frekansı 
(f) 

Yüzde  
(%) 

Yüzde  
(%) 

Zamanına göre 

Konuda ve kazanımlarda 
geçtiğinde 

ö1,ö2,ö3,ö4,ö5,ö7,ö8,ö1
0,ö12,ö13,ö14,ö17,ö18,
ö19,ö20 

15 71.43 

95.23 
Çocuklar sordukça ö4,ö16 2 9.52 
Hemen hemen her konuda ö6,ö9,ö15 3 14.28 

Türüne göre İlgi çekici olanlardan ö11 1 4.76 4.76 
  Tüm öğretmenler 21 100 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde; fen konuları ile ilgili mesleklere derslerinde yer verme durumlarına 

ilişkin öğretmenlerin cevapları incelendiğinde; %95.23’ünün zamana göre ve %4.76’sının türüne göre  

ile ilgili ifadelere yer verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu; öğretim programında 

yer alan kazanımlar ve konunun içeriğinde konuyla ilgili mesleklere yer verildiği için  derslerinde 

anlatıp vurguladığını belirtmiştir.  

Açık uçlu soru formundan elde edilen öğretmen ifadeleri: 

Ö9: “Bahsediyoruz hemen hemen her ünitenin sonunda o konuyla ilgili meslek gruplarına yer 

veriliyor.” 

Ö11: “Genetik mühendisliği,veterinerlik,gıda mühendisliği,astronotluk gibi konularda yer alan 

meslekleri ve ilgi çekici olanlara yer vermeye çalışıyorum” 
 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Sizce öğrencilere fen konularıyla ilgili meslekler 

hakkında bilgi vermek gerekli midir? Neden?” sorusu yöneltilerek cevaplamaları istenmiştir. Bu soru 

ile fen bilimleri dersinde fen konularıyla alakalı mesleklerin gerekliliğine ilişkin öğretmenlerin neler 

düşündüğü belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo3. Fen konularıyla ilgili mesleklerin anlatılmasının gerekliliğinin nedenine ilişkin Öğretmenlerin 
düşünceleri 
 

Tema Kod 
Fen bilimleri öğretmenleri 
 

Sıklık 
frekansı 
(f) 

Yüzde  
(%) 

Yüzde  
(%) 

Kariyer planı  
Gelecekte meslek seçimi için ö1,ö4,ö5,ö8,ö9,ö10,ö11,ö1

7,ö19,ö20 
10 31.25 31.25 

Genel kültür 
sağlama 

Farklı ve yeni meslekleri 
tanımaları için 

ö2,ö4,ö5,ö6,ö7,ö13,ö15,ö1
9 

8 25.00 25.00 

Derse karşı 
motivasyon 

Derse karşı ilgi,tutum ve 
sevgiyi artırmak için 

ö3,ö7,ö14 
4 12.50 

21.87 Konuya dikkat çekmek için ö6 1 3.12 
Derse karşı merak 
uyandırmak için 

ö14,ö16 
2 6.25 

Anlamlı öğrenme Konuyu iyi öğrenme için ö3,ö13 2 6.25 6.25 
Farkındalık 
sağlama 

Günlük hayatla ilişkiler 
kurabilmek için 

ö3,ö13,ö14 ö17,ö18 
5 15.62 15.62 

  Tüm öğretmenler 32 100 100 
 

Birinci soruya öğretmenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; öğretmenlerin tamamının 

öğrencilere fen konularıyla ilgili meslekler hakkında bilgi vermenin gerekli olduğu yönünde olumlu 

görüş bildirdiği belirlenmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde; fen konularıyla ilgili mesleklerin anlatılmasının gerekliliğinin 

nedenine ilişkin öğretmenlerin cevapları incelendiğinde; %31.25’inin kariyer planı ile ilgili ifadelere 

yer verdiği görülmektedir. İfadelerin %25.00’inin genel kültür sağlama, %21.87’sinin derse karşı 

motivasyon, %15.62’sinin farkındalık sağlama ve %6.25’inin anlamlı öğrenme  ile ilgili ifadelere 

vurgu yaptığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu derslerde fen konularıyla ilgili mesleklerin 

anlatılmasının öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarının şekillenmesine yardımcı olması yönünden 

gerekli olduğu vurgulamıştır. 

Açık uçlu soru formundan elde edilen öğretmen ifadeleri: 

Ö13: “Evet gereklidir. Çünkü öğrenci öğrendiği konuyu neden öğrendiğini, hayatında nerelerde 

karşılaşacağını bilmeli ve bu konuyu öğrendiğinde ilerde hangi meslekleri yapabileceğini öğrenmeli.” 

Ö14: “Evet bence gerekli. Çünkü öğrencilerin fen dersine olan tutumlarını, ilgilerini olumlu yönde 

etkileyeceğini düşünüyorum. Özelliklere derse karşı daha meraklı olmalarını, fen dersini sevmelerini 

sağlayabilir. Fen dersinin günlük yaşamla nasıl içi içe olduğunu görmelerini de sağlar. Ayrıca 

öğrencilerde bulunan dersin yaşamlarında ne işe yarayacağı algısınında bu şekilde aşılabileceğini 

düşünüyorum.” 

Araştırma kapsamında öğretmenlere “Sizce öğrencilere fen konularıyla ilgili meslekler 

hakkında bilgi vermek öğrencileri etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler? veya Etkilemezse nasıl 

etkilemez?” sorusu yöneltilerek cevaplamaları istenmiştir. Bu soru ile fen konularıyla ilgili 
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mesleklerden hakkında bilgi verilmesinin öğrencilere etkisine ilişkin öğretmenlerin düşünceleri 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo4. Fen konularıyla ilgili meslekler hakkında bilgi vermenin öğrenciler üzerindeki 

etkisine ilişkin öğretmenlerin düşünceleri  

Tema Kod 
Fen bilimleri öğretmenleri 
 

Sıklık 
frekansı 
(f) 

Yüzde  
(%) 

Yüzde  
(%) 

Bilişsel özellikler  
Başarısı artar ö1,ö3,ö4,ö5,ö6,ö8,ö9,ö10,ö12,

ö13,ö14,ö15,ö16,ö17,ö19 
15 39.47 

47.07 
 Farkındalık kazanır ö18 1 2.63 

Duyuşsal 
özellikler 

Derse tutumu artar ö3,ö14,ö16 2 5.26  
Derse ilgisi artar ö2,ö3,ö8,ö13,ö16,ö17 6 15.79  
Motivasyonu artar ö10,ö14,ö16 3 7.89  
Merak duygusu gelişir ö7,ö8,ö11,ö16 4 10.53 47.36 
Mesleklere ilgisi artar ö6,ö11 2 5.26  
Mesleklere karşı tutumu artar ö4 1 2.63  

Psikomotor 
özellikler 

Derse katılımı artar 
ö14 

1 2.63 2.63 

Kişilik özellikleri 
Hayata dair hedef ve 
amaçlarını belirler 

ö17,ö19 
2 5.26 

7.89 
Kendini tanır ö20 1 2.63 

  Tüm öğretmenler 38 100 100 
 
 

Birinci soruya öğretmenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; öğretmenlerin tamamının fen 

konularıyla ilgili meslekler hakkında öğrencilere bilgi vermenin onların çeşitli özelliklerini 

etkileyeceği yönünde olumlu görüş bildirdiği belirlenmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde; fen konularıyla ilgili meslekler hakkında bilgi vermenin öğrenciler 

üzerindeki etkisine ilişkin öğretmenlerin cevapları incelendiğinde; %47.36’sının öğrencilerin duyuşsal 

özelliklerini ve %47.07’sinin bilişsel özelliklerini etkilediğini belirttiği görülmektedir. İfadelerin 

%7.89’unun kişisel özelliklerini ve %2.63’ünün psikomotor özelliklerini etkilediğini vurguladığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, öğrencilere meslekler ile ilgili yapılan 

bilgilendirmeler sayesinde onların derse ve bu mesleklere karşı olan tutum, ilgi, merak ve motivasyon 

gibi duyuşsal özelliklerinin ve başarılarının ve farkındalıklarını kapsayan bilişsel özellilerinin 

gelişeceğini belirtmiştir. 

Açık uçlu soru formundan elde edilen öğretmen ifadeleri: 

 
Ö8: “Meslekler hakkında bilgi vermek ve bu alanda ki başarılardan bahsetmek onun ilgisini 

arttirabilir. Akademik basarisini olumlu yonde etkileyebilir cunku basari icin ilgi ve merak 

gerekmektedir.” 
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Ö10: “Öğrenci olmak istediği insan hakkında hayal kurmaya başlar. Hayal kurdukça da o hayaline 

erişebilmek için çalışması gerektiğinin farkına varır, bu da motivasyonunu olumlu yönde etkiler.” 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri öğretim programında yer alan fen ve kariyer bilinci 

konusuna yönelik düşüncelerinin neler olduğunun araştırıldığı bu çalışmada; öğretmenlerin fen 

konuları ile ilgili meslekleri öğretim programının içerik ve kazanımlarında geçtiği için vurguladığı 

belirlenmiştir. Bu durumda öğretmenlerin çoğunluğunun öğretim programında yer alan mesleklere 

sadece vurgu yaptığı, onun dışında kalan mesleklere değinmediği söylenebilir. Öğretmenlerin öğretim 

programı dışına çıkmak istememelerinin nedeni; ders içeriğinin yetiştirilemeyeceği düşüncesi veya 

konu hakkında var olan bilgi eksiklikleri  olabilir. 

Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin tamamı; öğrencilere fen konularıyla ilgili meslekler 

hakkında bilgi vermenin gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bunun nedeni olarak ise; öğrencilerin 

gelecekteki kariyer planlarının şekillenmesine yardımcı olmak ve farklı ve yeni meslek gruplarını 

kültürel anlamda tanımaları olarak sıralanmıştır. Öğretmenlerin böyle düşünmelerinin nedeni; 

öğrencilerin meslek seçimine yönelik algılarını oluşturmalarında  rol oynayan en etkili dönemin ve 

yerin okul ve okul dönemi olması olabilir. Çünkü bu dönemin öğrencilerin kafasında bazı fikirlerin 

oluşmasına yön veren, fiziksel ve bilişsel olgunluğa erişmeye adım attığı  yıllar olduğu düşünülürse; 

bir çok öğrenci ileride sahibi olacağı kendine en uygun mesleği seçmeye yönelik eğilim göstermeye bu 

yıllarda başlayabilir. Gezer (2015) sosyal bilgiler öğretmenlerinin kariyer bilincine ilişkin görüşlerini 

belirlediği çalışmasında;  kariyer bilinci geliştirme eğitimine yönelik olarak öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun ortaokul düzeyinin önemli olduğunu belirttikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmanın 

bulgularına paralel olarak; literatürde bir bireyin ortaokul yaşamında kariyer eğitimine yer 

verilmesinin, kariyer bilinci oluşturmada ve kendi ilgi ve yeteneklerine dayalı kariyer seçim süreci için 

en uygun yıllar olduğu vurgulanmıştır (Usluer, 2005; Kerka, 2000). 

Bu sonuçlara ek olarak; bu çalışma çerçevesinde öğretmenlerin tamamı; fen konularıyla ilgili 

meslekler hakkında öğrencilere bilgi vermenin onların çeşitli özelliklerini etkileyeceğini belirtmiştir. 

Meslekler ile ilgili yapılan bilgilendirmeler sayesinde öğrencilerin derse ve bu mesleklere karşı olan 

tutum, ilgi, merak ve motivasyon gibi duyuşsal özelliklerinin gelişeceği ifade edilmiştir. Meslekler 

hakkında yapılan bilgilendirmeler ile; öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı mesleklerin işlevini, 

toplumdaki yerini öğrenmesi, bu mesleklerle alakalı fen dersinde yer alan konuları günlük hayatla 

bağdaştırabilmesi sağlanabilir. Kısaca  bu konu hakkında öğrencilerin edindikleri bilgilerinin günlük 

hayattaki yansımalarını görmelerine imkan vermesinin öğrencilerin derse ve mesleklere karşı olan 

duyuşsal özelliklerini etkilediği düşünülmektedir. Gerver, Shanley ve O’Cummings (2015)  kariyer 

bilinci hakkında öğrencilerin kazandığı beceri ve bilgilerin, onların okulda kazandıkları öğrenmelerini 
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günlük yaşamda insanların yaptıkları ile ilişkilendirebilmelerine olanak sağladığını belirmiştir. 

Çalışma hayatının insan yaşamındaki yeri düşünüldüğünde;  kişinin kendine doğru ve uygun bulduğu, 

mutlu olabileceği nitelikli bir iş yaşamının olması oldukça önemlidir (Pilavcı, 2007). Bu araştırma 

sonucunda; öğretmenlerin bu konunun öneminin, öğrenciler üzerindeki etkilerinin  farkında olduğunu 

fakat plan çerçevesinin dışına çıkarak fazladan bu konulara zaman ayırmadığı ve eğilmediği tespit 

edilmiştir. Bu çalışmaya ek olarak; öğrencilerin fen ve kariyer bilincini geliştirmeye yönelik deneysel 

çalışmalar veya öğrencilerin bu konu hakkındaki algılarını ve düşüncelerini belirleyecek, öneriler 

sunabileceği nitel araştırmalar yürütülebilir. Öğrencilere fen ve kariyer bilinci kazandırmak için okul 

dışı öğrenme ortamları kullanılabilir. Ayrıca öğretmenlerin bu konuyla ilgili eksikliklerini 

giderebilmelerini sağlamak için hizmet içi uygulamalar yürütülebilir. 
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ÖZET 

Transpozisyon didaktik teorisi, “bilimsel bir bilginin özümsenmiş bir bilgi oluncaya kadar geçirdiği 
dönüşümlerin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. Bilim insanı tarafından inşa edilen bilimsel bilgi, öğrencinin 
yaşı ve öğrenim seviyesine göre Talim ve Terbiye Kurulu tarafından öğretilecek bilgi haline dönüştürülmektedir. 
Bu dönüştürme işlemi, öğretim programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap yazarları, bu öğretim programının 
içini doldurarak (tanımlar, örnekler, görsel öğeler, etkinlikler, vs.) öğretilecek bilgiyi sistematik şekilde 
düzenlemektedir. Sonra, öğretmenler öğretim programından ve ders kitabından yola çıkarak öğretilecek bilgiyi 
öğrencinin öğrenme düzeyine göre uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçerek yeniden düzenlemektedir. 
Böylece, öğretilecek bilgi öğretmen tarafından öğretilen bilgi haline dönüştürülmektedir. Son olarak, öğrenci 
öğretilen bilgiyi zihninde yapılandırarak kendi anlayabileceği şekle dönüştürmekte ve böylece öğretilen bilgi 
öğrenci tarafından özümsenmiş bilgi haline dönüştürülmektedir. Sonuç olarak, transpozisyon didaktik teorisi, 
“bilimsel bilgi  öğretilecek bilgi  öğretilen bilgi  özümsenmiş bilgi” dönüşümlerinin tümünü 
kapsamaktadır. Bu çalışma kapsamında, 2 adet 12. sınıf kimya ders kitabında yer alan Alkoller ve Eterler konusu 
transpozisyon didaktik teorisine göre karşılaştırılmıştır. Kitaplardan biri, eski kimya öğretim programına göre 
hazırlanmış ve 2008 yılında basılmıştır. Diğeri ise, yeni kimya öğretim programına göre hazırlanmış ve 2011 
yılında basılmıştır. İki farklı öğretim programına göre yazılmış Alkoller ve Eterler konusundaki öğretilecek 
bilgiler; tanımlar, konu açıklamaları, çözümlü örnekler, alıştırma soruları, okuma parçaları, etkinlikler ve görsel 
öğeler kategorilerine göre karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, eski basım kitapta (i) çözümlü örnekler 
ve (ii) alıştırma soruları daha fazla sayıda bulunurken, yeni basım kitapta ise (i) tanımlar, (ii) konu açıklamaları 
ve (iii) görsel öğeler daha fazla sayıdadır. Diğer taraftan, her iki kitapta da okuma parçası bulunmamaktadır. Eski 
basım kitapta 1 adet etkinlik mevcut iken, yeni basım kitapta ise herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır. Elde 
edilen bu bulgular, aynı kimya konusuna ait bilimsel bilgilerin farklı öğretim programlarına göre bazı önemli 
farklılıklar içerecek biçimde öğretilecek bilgi haline dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, tanımlar ve konu açıklamaları yönünden bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye olan dönüşümün yeni 
basım kitapta daha fazla oranda yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: kimya eğitimi, transpozisyon didaktik teorisi, ders kitabı 

ABSTRACT 

The theory of didactic transposition is described as “the total of the transformations which scientific 
knowledge undergoes to become assimilated knowledge”. Scientific knowledge constructed by the scientist is 
transformed into the knowledge to be taught by the Board of Education according to the students’ age and 
education level. This transformation process emerges as the curriculum. Textbook authors organize the 
knowledge to be taught in a systematic way by filling the content of the curriculum (descriptions, visuals, 
activities, etc). Then, teachers reorganize the knowledge to be taught starting from the curriculum and textbooks 
by selecting appropriate teaching methods and techniques according to the students’ learning level. Thus, the 
knowledge to be taught is transformed into taught knowledge by the teacher. Finally, the student transforms 
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taught knowledge into a form which he/she can understand by constructing it in his/her mind and thus, the 
knowledge taught is transformed into assimilated knowledge by the student. Consequently, the theory of didactic 
transposition encompasses all of the transformations of “scientific knowledge  knowledge to be taught  
taught knowledge  assimilated knowledge”. In terms of this study, the subject of Alcohols and Ethers which 
take place in two 12th grade chemistry textbooks – were compared in terms of didactic transposition theory. One 
of these textbooks was prepared according to the old chemistry curriculum and was published in 2008. The other 
one was prepared according to the new chemistry curriculum and was published in 2011. The knowledge to be 
taught in the subject of Alcohols and Ethers in two different curriculums was compared according to the 
categories of definitions, theoretical explanations, sample exercises, practice questions, reading parts, activities 
and visual objects. As a result of  data analysis, it has been found that (i) sample exercises and (ii) practice 
questions are more numerous in old edition book, while (i) definitions, (ii) theoretical explanations and (iii) 
visual objects are more numerous in new edition book. On the other hand, there is no reading part in both 
textbooks. There is no activity in new edition book while there is only one activity in old edition book. Obtained 
findings reveal that scientific knowledge belonging to the same chemistry subject is transformed into knowledge 
to be taught which contain various differences according to the different curriculums. In addition, it has been 
concluded that new edition book has more transformations from scientific knowledge to the knowledge to be 
taught in terms of definitions and theoretical explanations. 

Keywords: chemistry education, didactic transposition theory, textbooks 

 

 

GİRİŞ 

 
İlk defa 1982 yılında Fransız matematik eğitimcileri Chevallard ve Joshua tarafından 

“Transpozisyon Didaktik Teorisi” (La Théorie de la Transposition Didactique) kavramına giriş 

yapılmıştır. Transpozisyon didaktik teorisi, “bilimsel bir bilginin özümsenmiş bir bilgi oluncaya kadar 

geçirdiği dönüşümlerin tamamı” olarak tanımlanmaktadır (Chevallard, 1985; Develay, 1999). 

Develay (1999) transpozisyon didaktik sürecini üç aşamada özetlemiştir: 

1. Bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye dönüşüm aşaması: Bu aşama, bilim insanı tarafından 

inşa edilen bilimsel bilginin okulda öğretilecek bilgi haline dönüştürülmesini tanımlamaktadır. 

Akademik kurumlar bilgiyi, bilimin amaçları doğrultusunda ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla oluşturmakta ve bilimsel kurallar çerçevesinde bazı özel koşullara göre formüle 

etmektedirler. Akademik kurumlar tarafından inşa edilen bu bilginin okulda öğretilecek bilgi haline 

dönüştürülmesi için sınırlarının çizilmesi ve yeniden organize edilmesi gerektirmektedir (Bosch & 

Gascón, 2006). Bilimsel bilginin öğretilecek bilgiye dönüştürülmesi işlemi Noosfer tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Didaktik fonksiyonların düşünüldüğü alan olarak tanımlanan Noosfer’i; eğitim 

sisteminin aktörleri (öğretim programları tasarımcıları, eğitim uzmanları, alan uzmanları, bürokratlar, 

kitap yazarları, vs.) ve toplum temsilcileri (öğrenci velileri, sendika temsilcileri, vs.) oluşturmaktadır. 

Noosfer, öğrencinin yaşı ve öğrenim seviyesine göre bilimsel bir bilginin hangi ölçüde okulda 

öğretilecek bir bilgi haline dönüştürüleceğine karar vermekte ve bu doğrultuda öğretim programını 
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inşa etmektedir. Öğretim programının amaçları ve kazanımları doğrultusunda kitap yazarları, öğretim 

programının içini doldurarak (tanımlar, örnekler, görsel öğeler, etkinlikler, vs.) okulda öğretilecek 

bilgiyi sistematik şekilde düzenlemektedir. Sonuç olarak, Noosfer ürünleri; öğretim programları, ders 

kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ve didaktik materyallerdir (Yıldırım & Şahin, 2009). 

2. Öğretilecek bilgiden öğretilen bilgiye dönüşüm aşaması: Bu dönüşüm öğretmen tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu aşama, öğretmenin öğretim programında ve ders kitabında yer alan bilgiyi 

sınıf etkinlikleri ile öğrencilere sunulacak bilgi haline dönüştürmesini içermektedir. Öğretmenler 

öğretim programından ve ders kitabından yola çıkarak öğretilecek bilgiyi öğrencinin öğrenme 

düzeyine göre uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçerek yeniden düzenlemektedir. 

3. Öğretilen bilgiden özümsenmiş bilgiye dönüşüm aşaması: Bu dönüşüm öğrenci tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu aşama, okulda öğretilen bilginin kendi ön bilgileriyle uyumlu hale getirmek 

amacıyla öğrenci tarafından yorumlanması, yeniden düzenlenmesi, vb. zihinsel faaliyetler ile kendi 

anlayabileceği hale dönüştürmesini içermektedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan itibaren transpozisyon didaktik süreçleri Şekil 1’de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

                     

Şekil 1. Transpozisyon didaktik süreçleri 

Noosfer: Türk Eğitim Sistemine göre Talim ve Terbiye Kuruluna karşılık gelmektedir.  

Sonuç olarak, transpozisyon didaktik teorisi, bilim insanı tarafından üretilen bilimsel bir 

bilginin öğrenci tarafından özümsenmiş bir bilgi oluncaya kadar geçirdiği dönüşümlerin tamamını 

inceleyen bir teoridir. Transpozisyon didaktik sürecinde dört temel bilgi türü vardır (bilimsel bilgi, 

öğretilecek bilgi, öğretilen bilgi, özümsenmiş bilgi) ve bu bilgi türleri arasında ayrım yapılmaktadır. 

Örneğin, bilim insanı tarafından inşa edilen bilgi ile öğretmen tarafından okulda öğretilen bilgi 

arasında bir ayrımın olduğu ortaya konulmaktadır. Çünkü bilimsel bilginin bilim adamı tarafından inşa 

edildiği şekli ile öğretilmesi zordur (Beitone, Decugis-Martini & Legardez, 1995). Bilimsel bir 

bilginin öğretmen tarafından okulda öğretilebilmesi için öğrencinin yaşına, seviyesine ve ihtiyaçlarına 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir (Raisky & Caillot, 1996). Bir başka ifadeyle bilimsel bir bilginin 

öğretilecek bir bilgi olabilmesi için özel bir statüye ve öğrenilebilir niteliğe dönüştürülmesi 

gerekmektedir (Chevallard, 1985). Böylece, okulda öğretilen bilgi filtre edilmiş, dönüşüme uğramış ve 

yorumlanmış bir bilgidir (Johnaert, 1988). 

                                                                                                                            
  
             
 

 
                             Noosfer                                     Öğretmen                                 Öğrenci 
                 

Öğretilecek Bilgi Öğretilen Bilgi Özümsenmiş Bilgi Bilimsel Bilgi 
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Öğretilecek bilgilerin özelliklerinin belirlenmesi esnasında bir takım zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Bu zorluklar; öğretilecek bilginin öğrencinin yaşına, seviyesine ve ihtiyacına göre 

düzenlenmesi esnasında meydana gelmektedir. Bilimsel bilginin öğretilecek bilgiye, onun da öğretilen 

bilgiye uygun olmayan didaktiksel dönüşümü bir takım öğrenme güçlüklerini meydana getirmektedir. 

Bu öğrenme güçlükleri didaktiksel engellerden ileri gelmektedir (Brousseau, 1998). Didaktiksel 

engeller, öğretilecek bilimsel bilgilerin düzenlenmesinden sorumlu ders kitabı yazarlarından ve sınıf 

içerisinde bu bilgilerin aktarımından sorumlu öğretmenlerden kaynaklanmaktadır. Bilimsel bir bilginin 

öğretilecek bilgi haline dönüştürülmesi sırasında yazarlar tarafından o bilginin düzenlenme biçimi 

veya öğretmen tarafından o bilginin sınıfta aktarım şekli (öğretilecek bilginin ifade ediliş biçimi, 

bilginin anlaşılırlık seviyesi, bilginin öğrencinin yaşına uygunluk düzeyi, kullanılan öğretim yöntem 

ve tekniklerin uygunluğu, vs.) bilginin öğrenci tarafından öğrenilmesinde didaktiksel engeller 

oluşturabilmektedir. Bu gibi durumlarda bilginin anlamlı ve derinlemesine öğrenilmesinden 

bahsetmek çok da mümkün olmamaktadır. Hedeflenen öğretim sırasında öğrencinin başarısız olması; 

eğitim sistemine, öğretim programına, ders kitabına, öğretmene veya öğrenciye mal edilmektedir 

(Brousseau, 1986). 

Transpozisyon didaktik teorisi ilk kez matematik eğitimi alanında ortaya atılmasına rağmen 

bugün birçok alanda (fen bilgisi eğitimi, biyoloji eğitimi, kimya eğitimi, fizik eğitimi, sosyal bilimler 

alanında, vs.) kullanılan bir teori haline gelmiştir (Bosch & Gascón, 2006). Son zamanlarda 

transpozisyon didaktik teorisinin öneminin anlaşılmaya başlandığı ve bu teoriyi konu alan çalışmaların 

sayısında artış olduğu görülmektedir (Kang & Kilpatrick, 1992; Amra, 2004; Quessada & Clément, 

2007; Özgür & Pelitoğlu, 2008; Çökelez, 2009; Yıldırım & Şahin, 2009; Pekdağ & Azizoğlu, 2013). 

Bu araştırma ile eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna 

ait öğretilecek bilgilerin transpozisyon didaktik teorisine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Alkoller ve Eterler konusuna ait öğretilecek bilgileri tespit etmek ve bu bilgilerdeki olası 

farklılıkları saptamak amacıyla eski ve yeni basım kimya ders kitapları incelenmiştir. Bir başka ifade 

ile aynı kimya konusuna ait öğretilecek bilgilerde ne gibi farklılıklar olduğunu belirlemek amacıyla bu 

çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Var olan bir durumu araştırmaya yönelik olması nedeniyle 

bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır (Gay & Airasian, 2000). Betimsel araştırmalar; 

bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülen çalışmalardır (Çepni, 2007). Betimsel çalışmalarda 

araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılmaktadır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme çabası gösterilmemektedir (Karasar, 2008). 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Pierre+Cl%c3%a9ment
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Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2 adet 12. sınıf kimya ders kitabı oluşturmaktadır. Kitaplardan biri, 

eski kimya öğretim programına göre hazırlanmış ve 2008 yılında basılmıştır. Diğeri ise, yeni kimya 

öğretim programına göre hazırlanmış ve 2011 yılında basılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında kimya ders kitaplarından elde edilecek verileri tanımlamak ve 

yorumlamak amacıyla nitel analiz (içerik analizi) yöntemi kullanılmıştır (Fraenkel & Wallen, 2006). 

Nitel analiz yönteminde, araştırmanın amacı doğrultusunda ilkönce analizi yapılacak kısımlardaki 

bilgilerin dökümü yapılmakta ve tematik çerçeveye göre bu bilgiler organize edilmektedir. Ardından 

bir uzman eşliğinde organize edilen bilgilerden alt temalar oluşturulmaktadır (Bryman, 2001). 

Araştırma verilerini daha anlamlı bir şekilde temsil etmek amacıyla iki farklı öğretim programına göre 

yazılmış “Alkoller ve Eterler” konusundaki öğretilecek bilgiler; (i) tanımlar, (ii) konu açıklamaları, 

(iii) çözümlü örnekler, (iv) alıştırma soruları, (v) okuma parçaları, (vii) etkinlikler ve (viii) görsel 

öğeler kategorilerine göre analiz edilmiştir. Veri analizinin geçerliğini ve güvenirliğini arttırmak 

amacıyla araştırma konusu hakkında bilgi ve deneyim sahibi üç kimya eğitimi uzmanının görüşlerine 

başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda birtakım düzeltmeler yapılmıştır. Verilerin analiz 

sonucunda elde edilen bulgular, frekans (f) ve yüzde (%) olarak ifade edilmiştir.  

BULGULAR 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgilerin karşılaştırılması sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1. Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” 

konusuna ait öğretilecek bilgilerin karşılaştırılması 

Kategoriler Eski Basım Kitap (2008) Yeni Basım Kitap (2011) 
f % f % 

Tanımlar 10 11,4 12 15,4 
Konu Açıklamaları 30 34,1 44 56,4 
Çözümlü Örnekler 11 12,5 1 1,3 
Alıştırma Soruları 35 39,8 15 19,2 
Okuma Parçaları 0 0 0 0 
Etkinlikler 1 1,1 0 0 
Görsel Öğeler 1 1,1 6 7,7 
Toplam 88 100 78 100 
 

Her iki kimya ders kitabında Alkoller ve Eterler konusuna ait öğretilecek bilgiler yönünden 

önemli farklılıklar görülmektedir. Eski basım kitapta (i) çözümlü örnekler ve (ii) alıştırma soruları 

yeni basım kitaba göre daha fazla sayıda bulunmaktadır. Buna karşılık, yeni basım kitapta (i) tanımlar, 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1206 
 

(ii) konu açıklamaları ve (iii) görsel öğeler eski basım kitaba göre daha fazla sayıda yer almaktadır. Bir 

başka ifadeyle, eski basım kitaba göre yeni basım kitaptaki tanımlarda, konu açıklamalarında ve 

görsel öğelerde bir artış söz konusu iken çözümlü örneklerde ve alıştırma sorularında ise önemli 

ölçüde bir azalma meydan gelmiştir. Diğer taraftan, eski basım kitapta 14 sayfadan oluşan ve 

“Alkoller ve Eterler” ismiyle ifade edilen bir bölüm başlığı altında konu sunulurken, yeni basım 

kitapta ise “Organik Bileşik Sınıfları” ünitesi başlığı altında “Alkoller” bir bölüm (12 sayfa) ve 

“Eterler” bir bölüm (4 sayfa) olmak üzere iki ayrı bölüm olarak konu işlenmektedir. 

Tanımlar 

Eski ve yeni basım kitaplardaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait öğretilecek bilgilerin 

“tanımlar” kategorisi göre karşılaştırılması sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait öğretilecek 

bilgilerin “tanımlar” kategorisine göre karşılaştırılması 

Kavramlar Tanımlar 
 Eski Basım Kitap (2008) Yeni Basım Kitap (2011) 
Alkol   
Mono alkol   
Polialkol   
Di-alkol   
Tri-alkol   
Primer alkol   
Sekonder alkol   
Tersiyer alkol   
Simetrik eter   
Asimetrik eter   
Lucas reaktifi ─  
Epoksit ─  

 

Eski basım kitapta 10 kavramın tanımı yapılmış iken, yeni kitapta ise bu kavramlara ilave 

olarak 2 yeni kavram daha eklenmiş ve tanımlanmıştır. Lucas reaktifi ve Epoksit kavramları eklenmiş 

yeni kavramlar olup, bu kavramların tanımları sadece yeni basım kitapta mevcuttur. Ayrıca, eski 

basım kitapta kavramlar daha uzun bir biçimde tanımlanırken, yeni basım kitapta ise aynı kavram daha 

sade bir şekilde ifade edilmiştir. Örneğin, Simetrik  ve asimetrik eter kavramları her iki kitapta mevcut 

olmasına rağmen bu kavramların tanımlanmasında farklılıklar vardır. Eski basım kitapta simetrik ve 

asimetrik eter kavramları “2 mol aynı tür alkolden moleküller arası dehidratasyon sonucu 1 mol su 

ayrılırsa simetrik, iki farklı tür alkolden moleküller arası dehidratasyon sonucu 1 mol su ayrılırsa 

asimetrik eter elde edilir” şeklinde tanımlanmıştır. Yeni basım kitapta bu kavramların tanımı ise “Eter 

molekülündeki alkil grupları birbirinin aynı ise etere basit (simetrik), farklı ise karışık (asimetirk) eter 

adı verilir” şekilde yapılmıştır.  
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Konu Açıklamaları 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgilerin “konu açıklamaları” kategorisi göre karşılaştırılması sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait öğretilecek 

bilgilerin “konu açıklamaları” kategorisine göre karşılaştırılması 

Konu Açıklamaları Eski Basım Kitap 
(2008) 

Yeni Basım Kitap 
(2011) 

Alkollerin günlük hayatta kullanımı ─   
Alkollerin genel formülü      
sp3 hibritleşmesi ─   
Alkollerin sınıflandırılması     
Monoalkollerin sınıflandırılması     
Alkollerin IUPAC sistemine göre adlandırılması     
Alkil alkol adlandırılması     
Hidroksil sayısını gösteren –di, –tri eklerinin getirilmesi     
İkili, üçlü bağ veya amino grupları ile birlikte adlandırma ─   
Alkil halojenürlerin bazlarla tepkimesi      
Alkil halojenürlerin bazlarla tepkime mekanizması ─   
Aldehit ve ketonların indirgenme tepkimesi     
Aldehit ve ketonların indirgenme tepkime mekanizması ─   
Alkenlere su katılması     
Alkenlere su katılma mekanizması ─   
Aldehit ve ketonlara Grignard reaktiflerinin etkisi      
Aldehit ve ketonların Grignard reaktifleri ile tepkime mekanizması ─   
Alkollerin çözünürlükleri     
Alkollerin kaynama noktaları     
Alkollerin hidrojen halojenürlerle tepkimesi      
Alkollerin hidrojen halojenürlerle tepkime mekanizması ─   
Alkollerin karboksilik asitlerle tepkimesi ─   
Alkollerin karboksilik asitlerle tepkime mekanizması ─   
Alkollerden su çıkarmasıyla eter oluşumu       
Alkollerden su çıkarmasıyla eter oluşum mekanizması ─   
Alkollerden 1 mol su ayrılması ile alken elde edilmesi ─   
Alkollerden 1 mol su ayrılması ile alken elde edilme mekanizması ─   
Yükseltgenme tepkimeleri     
Alkollerin metallerle tepkimesi ─   
Polialkollerin özellikleri     
Eterin günlük hayatta kullanımı ─   
Eterlerin genel formülü       
Eterlerin IUPAC sistemine göre adlandırılması     
Alkolatlardan eter elde edilmesi     
Alkolatlardan eter elde edilme mekanizması ─   
Alkollerin dehidratasyonu     
Alkol, su ve eterlerin bağ açıları ─   
Eterlerin çözünürlükleri     
Eterlerin kaynama noktaları     
THF (tetrahidrofuran) ─   
Dietil eter ve N2O ─   
D-sorbitol ─   
Metil alkol ─   
Alkollerde izomeri   ─ 
Alkollerin yanma tepkimesi   ─ 
Metanolun elde edilmesi    ─ 
Etanolun elde edilmesi ve kullanım alanları    ─ 
Glikolun elde edilmesi ve kullanım alanları   ─ 
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Her iki kimya ders kitabında benzer konu açıklamaları gözlenmiştir. Örneğin, alkollerin ve 

eterlerin genel formülleri, UIPAC sistemine göre adlandırılmaları, çözünürlükleri ve kaynama 

noktaları ile ilgili açıklayıcı bilgiler her iki kitapta da mevcuttur. Buna karşılık, bazı konu açıklamaları 

sadece tek bir kitapta bulunmaktadır. Örneğin, alkollerin ve eterlerin günlük hayatta kullanımı ile ilgili 

açıklayıcı bilgiler sadece yeni basım kitapta mevcuttur. Alkollerde izomeri ile ilgili açıklayıcı bilgiler 

ise sadece eski basım kitapta bulunmaktadır. Ayrıca, yeni basım kitapta bazı konu açıklamaları 

tepkime mekanizmaları yardımıyla daha ayrıntılı olarak yapılmıştır. Örneğin, alkollerin hidrojen 

halojenürlerle tepkimesi yeni basım kitapta tepkime mekanizması yardımı ile açıklanırken, eski basım 

kitapta ise sadece alkollerin hidrojen halojenürlerle tepkimesi verilmiştir.  

Çözümlü Örnekler 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgiler “çözümlü örnekler” kategorisi göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, 

eski basım kitapta 11 adet çözümlü örnek yer alırken, yeni basım kitapta ise sadece 1 adet çözümlü 

örnek bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin, alkollerin ve eterlerin IUPAC sistemine göre 

adlandırılması, eterlerin mol yüzdesi ve glikozun kütlece yüzdesi ile ilgili çözümlü örnekler sadece 

eski basım kitapta yer almaktadır. Yeni basım kitapta ise alkollerin dehidratasyonu ile ilgili sadece 1 

adet çözümlü örnek bulunmaktadır.  

Alıştırma Soruları 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgilerin “alıştırma soruları” kategorisi göre karşılaştırılması sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 4’te verilmektedir. 

 Tablo 4. Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait öğretilecek 

bilgilerin “alıştırma soruları” kategorisine göre karşılaştırılması 

Alıştırma Soruları Eski Basım Kitap (2008) Yeni Basım Kitap (2011) 
f % f % 

Açık uçlu 13 37,1 7 46,7 
Çoktan seçmeli 22 62,9 2 13,3 
Boşluk doldurma ─ 0 4 26,7 
Doğru-yanlış ─ 0 2 13,3 
Toplam 35 100 15 100 

 

Eski basım kitapta 35 adet alıştırma sorusu yer alırken, yeni basım kitapta ise 15 adet alıştırma 

sorusu bulunmaktadır. Alıştırma sorularının tarzı bakımında her iki kimya ders kitabında bazı 

farklılıklar mevcuttur. Alıştırma soruları eski basım kitapta açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular 

Glikolun kimyasal özellikleri   ─ 
Gliserinden trinitrogliserin elde edilmesi ve kullanım alanları   ─ 
Dietil eterin fiziksel ve kimyasal özellikleri    ─ 
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biçiminde iken, yeni basım kitapta ise açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru-yanlış 

tarzındadır.  

Okuma Parçaları 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgiler “okuma parçaları” kategorisi göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, 

her iki kimya ders kitabında “Alkoller ve Eterler” konusu ile ilgili herhangi bir okuma parçasının yer 

almadığı tespit edilmiştir.  

Etkinlikler 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna 

ait öğretilecek bilgiler “etkinlikler” kategorisi göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma 

sonucunda, eski basım kitapta “Etil alkolün KMnO4 ile verdiği tepkimelerin incelenmesi” 

şeklinde 1 adet etkinlik yer alırken, yeni basım kitapta ise herhangi bir etkinliğin bulunmadığı 

belirlenmiştir.  

Görsel Öğeler 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgiler “görsel öğeler” kategorisi göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, eski 

basım kitapta 1 adet bilimsel içerikli resim bulunurken, yeni basım kitapta ise 3 adet günlük hayatla 

ilişkili resim ve 3 adet bilimsel çizelge olmak üzere 6 adet görsel öğe bulunduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırma ile eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” 

konusunda yer alan öğretilecek bilgilerin transpozisyon didaktik teorisine göre karşılaştırılması 

amaçlanmış ve öğretilecek bilgilerde ne gibi farklılıklar olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen bulgular sonucunda, aynı kimya konusuna ait bilimsel bilgilerin farklı öğretim programlarına 

göre bazı önemli farklılıklar içerecek biçimde öğretilecek bilgi haline dönüştürüldüğünü belirlenmiştir. 

Ayrıca, tanımlar ve konu açıklamaları yönünden bilimsel bilgiden öğretilecek bilgiye olan dönüşümün 

yeni basım kitapta daha fazla oranda yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Teorik bilgilerin (tanımlar, konu 

açıklamaları) günlük yaşamla bağlantısı kurulmaksızın sunulması kimyanın öğretilmesinde çok arzu 

edilen bir durum değildir (Orgill & Bodner, 2004). Çünkü sadece tanımlar, kuramlar, semboller, 

formüller ve denklemler üzerinden kimya konularının öğretilmesi anlamlı öğrenmenin meydana 

gelmesinde engelleyici bir durum oluşturabilir. Kavram tanımlarının ve bilimsel açıklamaların 

mümkün olduğu ölçüde günlük yaşamla ilişkilendirilmesi öğrencilerin konuya olan ilgisini arttıracak 

ve bunun sonucunda da öğrencilerin öğretilecek bilimsel bilgileri anlamalarını kolaylaştıracaktır 
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(Whittelegg & Parry, 1999; Özmen, 2003). Ayrıca, öğrencileri öğrenmeye istekli hale getirerek kalıcı 

öğrenmelerin gerçekleşmesi için önemli katkı sağlayacaktır (Campbell & Lubben, 2000; McCann, 

2001; Doğan, Kıvrak & Baran, 2004). 

Bu araştırma sonucunda elde edilen diğer önemli bir sonuç ise eski basım kitaba göre yeni 

basım kitaptaki çözümlü örneklerde ve alıştırma sorularında önemli ölçüde bir azalma meydana 

gelmiştir. Ancak, çözümlü örnekler öğrencilerin bilimsel içeriği kavramasına yardımcı olmakta ve 

ayrıca öğrendiklerini pekiştirmesine olanak vermektedir. Öğrencilerin bilimsel içeriği kavramasına 

yardımcı olmak amacıyla çözümlü örneklerin sayısı artırılmalıdır. Alıştırma soruları ise öğrencilerin 

öğretilen konuyu ne kadar öğrendiklerini görmeleri ve kendilerini değerlendirmeleri açısından 

önemlidir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, onların kendilerini 

değerlendirmeleri için çeşitli alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına yer verilmelidir. Alternatif 

ölçme ve değerlendirme araçları, sadece öğrencilerin bilişsel becerilerini değil aynı zaman duyuşsal, 

psikomotor ve sosyal becerilerini de dikkate almalıdır. Bu nedenden dolayı, sadece açık uçlu, çoktan 

seçmeli, boşluk doldurma ve doğru-yanlış tarzında değil aynı zamanda öğrenci ürün dosyası, 

performans değerlendirme, özdeğerlendirme, akran değerlendirme, yapılandırılmış grid, tanılayıcı 

dallanmış ağaç, eşleştirme, bulmaca vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına da yer 

verilmelidir (Bahar, Nartgün, Durmuş & Bıçak, 2006). Bu ölçme ve değerlendirme araçları, 

öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaktadırlar. 

Ayrıca, kazanımları gerçekleştirmede çeşitli alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması 

etkili olacaktır (Abalı Öztürk & Şahin, 2014). 

Bu araştırma sonucunda ulaşılan diğer bir sonuç ise eski ve yeni basım kimya ders kitaplarının 

her ikisinde de  “Alkoller ve Eterler” konusu ile ilgili herhangi bir okuma parçasının bulunmamasıdır. 

Her iki kitapta da okuma parçasının bulunmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Çünkü okuma parçaları, öğrencilerin öğretilecek bilgileri anlamasına yardımcı olmakta ve ayrıca bu 

bilgilerin günlük yaşamda uygulamasını görmesine imkân vermektedir. Öğretilecek konu ile ilgili 

okuma parçalarına kitaplarda yer verilmesi bilimsel bilgilerin günlük yaşama transfer edilmesi 

açısından öğrencilere fayda sağlayabilir.  

Elde edilen bulgular sonucunda yeni basım kitapta “Alkoller ve Eterler” konusu ile ilgili 

herhangi bir etkinlik/deney bulunmadığı tespit edilmiştir. Eski basım kitapta ise bir etkinlik/deney 

bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, her iki kimya kitabında da “Alkoller ve Eterler” konusu ile ilgili 

yeterince etkinlik/deney bulunmamaktadır. Kimya gibi bir fen dalının deneysiz öğretimi ve 

öğrenilmesi düşünülemez. Deney yapmanın faydaları; (i) akademik başarıyı yükseltmesi (Özyalçın 

Oskay, Erdem & Yılmaz, 2009), (ii) bilime/kimyaya yönelik tutumu arttırması (Orehowski, 1999; 

Adesoji & Raimi, 2004), (iii) kavramsal öğrenmeyi kolaylaştırması (Freedman, 1997), (iv) psikomotor 

becerileri geliştirmesi (Ayas, 2006), (v) yaparak-yaşayarak öğrenmelere imkân vermesi (Karatay, 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1211 
 

Doğan & Şahin, 2014), (vi) bilimsel düşünme, yaratıcı düşünme, gözlem yapma, yorum yapma, veri 

toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmesi (Morgil, Güngör Seyhan & Seçken, 2009) ve (vii) 

sosyal ilişkilerini geliştirmesi (Lazarowitz & Tamir, 1994) şeklinde ifade edilmektedir. Sonuç olarak, 

deney yapma bilişsel (bilgi), psikomotor (beceri), duyuşsal (tutum) ve sosyal  (iletişim/etkileşim) 

açıdan öğrenciye faydalar sağlamaktadır. Bu olumlu faydalardan ötürü, öğretilecek konu ile ilgili 

mümkün olduğu ölçüde etkinliklere (deneylere) yer verilmelidir. 

Bu araştırma sonucunda elde edilen önemli bir sonuç ise eski basım kitapta “Alkoller ve 

Eterler” konusu ile ilgili sadece 1 adet görsel öğenin bulunduğu belirlenmiştir. Yeni basım kitapta ise 

6 adet görsel öğenin yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, her iki kimya kitabında da “Alkoller ve 

Eterler” konusu ile ilgili yeterince görsel öğe bulunmamaktadır. Görsel öğeler, öğretilecek bilgilerin 

(yani bilimsel içeriğin) bellekte tutulmasına ve hatırlanmasına imkân vermesi ve ayrıca öğrencinin 

öğrenme zevki duymasına, konuya ilgi duymasına, dikkatini etkinleştirmesine ve motivasyonunu 

artırmasına olanak sağlaması açısında önemlidir (Pekdağ, 2010). Öğrencilere bilişsel ve duyuşsal 

açıdan fayda sağlamasında ötürü öğretilecek konu ile ilgili mümkün olduğu ölçüde görsel öğelere yer 

verilmelidir. 

Eski ve yeni basım 12. sınıf kimya ders kitaplarındaki “Alkoller ve Eterler” konusuna ait 

öğretilecek bilgilerin transpozisyon didaktik teorisine göre karşılaştırılmasını amaçlayan bu çalışmanın 

sonuçlarının öğretim programı tasarımcılarına, ders kitabı yazarlarına, öğretmenlere ve araştırmacılara 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, transpozisyon didaktik teorisinin ülkemizde tanınması ve 

örnek olarak seçilmiş bir kimya konusuna bu teorinin nasıl uygulandığını görme açısında 

araştırmacılara fayda sağlayabilir. Transpozisyon didaktik teorisi üzerine kurulacak yeni araştırmaların 

gerçekleşmesine imkân verebilir. Diğer taraftan, bu çalışma kimyanın “Alkoller ve Eterler” konusu ile 

sınırlıdır. Ancak, farklı kimya konularına veya farklı bilim dallarındaki (fizik, biyoloji, vs.) konulara 

transpozisyon didaktik teorisi uygulanabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla, genel tarama modelinde çalışılmıştır. Örneklemi, Çanakkale il 
merkezinde yer alan ortaokullarda öğrenim gören uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 197 öğrenci 
oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak Tuan, Chin ve Shieh (2005) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve 
Huyugüzel Çavaş’ın (2007) Türkçe’ye uyarladığı 33 maddelik “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde olup 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler 
incelendiğinde; “Özyeterlik” alt boyutunda cinsiyete ve ders çalışma saatine; “Aktif Öğrenme Stratejileri” alt 
boyutunda çalışma odası, çalışma programı ve ders çalışma saatine; “Performans Amacı” alt boyutunda çalışma 
odası; “Başarı Amacı” alt boyutunda çalışma odası ve çalışma programına; “Öğrenme Ortamındaki 
Özendiricilik” alt boyutunda çalışma programı ile ders çalışma saatine göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, motivasyon, tutum 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyse the motivation levels of secondary school students towards learning 
science in terms of various variables. To this end, the study utilized  general screening model. The sampling of 
the study consisted of 197 students in the high schools in the city centre of Çanakkale, who were selected by 
means of convenience sampling method. As the data collection tool, the study employed the “Motivation Scale 
for Learning Science” of 33 items developed by Tuan, Chin and Shieh (2005) and adapted into Turkish by 
Yılmaz and Huyugüzel Çavaş (2007). The five point Likert scale was composed of 6 sub-dimensions. The data 
obtained in the study concluded that there are statistically significant differences in the sub-dimension of “Self-
efficacy” in terms of gender and studying time, in the sub-dimension of “Active Learning Strategies” in terms of 
study room, study program and studying time, in the sub-dimension of “Performance Goal” in terms of study 
room, in the sub-dimension of “Achievement Goal” in terms of study room and study program, in the sub-
dimension of “Incentives in Learning Environment” in terms of study program and studying time. 

Keywords: Learning science, motivation, attitude 

 

  

mailto:ramazankaratay@comu.edu.tr


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1215 
 

GİRİŞ 

Bireylerin fen alanında okuryazar olmaları; çevreleriyle ilgilenen, ilişki kurabilen, gözlem 

yaprak anlamlı sorular yöneltebilen, deneyler yapabilerek elde ettiği verileri analiz edebilen ve tüm 

bunları raporlayabilen, sorumluluğu, özgüveni ve motivasyonu yüksek olmaları ile doğrudan ilişkilidir 

(Akgün, 2004). Bireylerin fen okuryazarı olarak bu sayılan özelliklere sahip olması ancak, fen 

bilimlerine ve konularına ilgi duymaları ile olumlu yönde tutum geliştirmeleriyle sağlanabilir. Temel 

fen kavramlarının kavranması, bilimin doğasının anlaşılması, fen, teknoloji, toplum ve çevre 

arasındaki önemli ilişkinin fark edilmesi, fen ile ilgili çalışmalarda istekli olunması bireyde fen 

okuryazarlığının oluşmasında önemli katkılara sahiptir (MEB, 2005). 

Çakır, Şenler ve Taşkın (2007), öğrencilerin fen bilimleri dersine ilişkin ilgisinin kendine 

duyduğu özgüven, ailesinin sosyoekonomik durumu, cinsiyet, yaş, öğrencinin güdülenme düzeyi, ve 

öğretmenin tutumu gibi faktörlerden etkilendiğini ifade etmişlerdir. Bunlardan en önemlilerinden 

birisini de başarı güdüsü şeklinde belirtmişler ve başarı güdüsü düşük olan öğrencinin ders başarısı ile 

o derse ilişkin tutumunun da düşük olduğunu söylemişlerdir. Derse yönelik olumlu tutum 

geliştirilmesinin önemini de, öğrencinin dersten aldığı zevk arttıkça o dersteki bilgileri öğrenmesi, 

kabullenmesi ve günlük hayatta kullanması o kadar kolay olacaktır şeklinde ifade etmişlerdir. 

Motivasyonun önemi; 21. yüzyılda hızla gelişen bilim ve teknolojiyle çevresel uyaranların 

artması ve farklılaşması, ilgi ve isteklerin değişmesi ile yaşam boyu öğrenme becerilerinin 

geliştirilmesi gerekliliğinden dolayı artmıştır (Harlen ve Crick, 2003). Motivasyon kavramı farklı 

tanımlamalarla açıklanmaya çalışılsa da genel olarak, istek, ihtiyaç ve ilgi kavramlarının genelini ifade 

eden ve bir davranışı gerçekleştirme, yönlendirme ve sürdürme için gerekli olan iç ya da dış kaynaklı 

güç olarak ifade edilmektedir (Dukmak ve Elhoweris, 2008; Al-Tamimi ve Shuib, 2009; Khamis, 

Dukmak ve Elhoweris, 2008; Li ve Pan, 2009; Topçuoğlu-Ünal ve Bursalı, 2013). 

Tüm öğrenim kademelerinde öğrencilerin herhangi bir konuya ilişkin çalışma ve öğrenme 

motivasyonlarının düşük olması sıklıkla karşılaşılan bir problemdir (Masitsa, 2008). Öğrenme ve 

öğretme sürecinde en temel mevzulardan birisi hiç kuşku yok ki istektir. Bu nedenle bireylerin 

öğrenmeye istekli olmaları konuya ilişkin becerilerini de ortaya koymasına destek olacaktır. Birey arzu 

duyduğu ve öğrenme isteği duyduğu konuya gerektiğinde fazladan emek sarf edecek, farklı 

yaklaşımlar sergileyecek, yaratıcılığını ortaya koyacak ve motivasyonunun gereği onu başarmak için 

çaba göstermekten geri durmayacaktır. 

Yerlikaya (2014), öğrenci motivasyonlarının olumlu olmasının ders etkinliklerinin verimli 

geçmesini, dersin amaçlarını kolaylaştırmasını ve öğrencilerin fiziksel aktivitelere gönüllü katılmasını 

sağlayabileceğini ifade etmektedir. Birey kendi isteğiyle eylemde bulunduğunda ve motivasyon 

sağlandığında bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor açıdan aktif öğrenme gerçekleşebilir. Öğrenciler 
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yaparak yaşayarak ve gönüllü olarak katıldıkları davranışları daha etkili bir şekilde öğrenebilirler. 

Kara (2008) da öğrenci motivasyon düzeyinin bilinmesinin öğretmeyi gerçekleştirmede önemli bir 

konu olarak karşımıza çıktığını ifade eder. 

Motivasyon eğitim psikologları ve araştırmacıları tarafından iç ve dış kaynaklı olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. İçsel motivasyon bireyin kişisel ilgilerine yönelik etkinliklerle motivasyonunu 

içerirken, dış kaynaklı talep ve değerlerle desteklenmesi ise dışsal motivasyondur. Bireyin kendi ilgi 

ve hoşlanma noktalarına hitap eden ve bunlara bağlı gelişen içsel motivasyondur. Dış kaynaklı 

motivasyon ise pekiştirilme ya da ödül alma isteğiyle bireyin davranış gerçekleştirme sürecidir (Harlen 

ve Crick, 2003; Tüzün ve diğ., 2009; Perkmen ve Cevik, 2010).  

Hem iç hem de dış kaynaklı motivasyon öğrenmenin zenginleştirilmesi, etkili hale getirilmesi 

ve hızlandırılması için öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmaktadır. Bu motivasyon eğitim 

kurumlarında olacağı gibi, öğrenmenin gerçekleştiği her ortamda mevcuttur. Bireyin kendi 

motivasyonunu sağlaması ya da dışarıdan motive edilmesi, sahip olduğu tüm yaşam becerileri kadar 

etkindir. 

Açıkgöz (2003) öğrencinin öğrenme etkinliklerinde tek ürününün başarı olduğunu ifade 

ederek, öğrencinin başarısını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte başarılı olmasını 

sağlayacak eylemlerinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemektedir. Öğrencilerin başarı güdü ve 

motivasyonlarının yükseltilmesi için öncelikle öğretmenler, öğrencilerin motivasyon düzeyleri 

hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu düzeylerin bilinmesi ile ona göre etkinliklerin planlanması 

şeklinde öğrenci güdülenmelerinin artırılması sağlanmalıdır. 

Öğrencinin motivasyonunu artırmadaki yöntemlerden birisi de başarı duygusunun 

tattırılmasıdır. Başarıyı yakalayan birey daha çok çalışma ve yoğunlaşma konusunda motive 

olmaktadır. Öğrencilerin farklı yöntemlerle öğrendikleri unutulmamalı ve bunlar yaklaşımlarda 

dikkate alınmalıdır (Heimlich ve Norland ,1994). Bandura (1982) da motivasyonsuzluğun bireylerin 

kapasitelerini kullanma ve geliştirmede bir engel olduğunu ifade eder. Yetenekli olsa bile, birey 

özgüvenini kaybederse başarılı olamaz. 

Motivasyonun öğrenmede önemli bir yere sahip olduğu yapılan çalışmaların bir çoğunda ortak 

sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrenme sürecindeki başarı ve başarısızlıkların motivasyonla 

ilişkisinin bulunduğu genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bu nedenle öğrencilerin eğitime motive olma 

ve olamama nedenlerini belirlemek ancak öğrencilerin motivasyonlarının incelenmesi ile 

gerçekleştirilebilir (Yerlikaya, 2014). 

Alanyazın incelendiğinde Akpınar, Batdı ve Dönder (2013) yaptıkları çalışmada motivasyonu 

bazı değişkenlerin anlamlı düzeyde etkilediğini ve öğrencilerin motivasyonlarının olumlu düzeyde 
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olduğunu buldukları görülmektedir. Yenice, Saydam ve Telli’de (2012) çalışmalarında öğrencilerin 

fen motivasyonlarının değişkenlere göre anlamlı farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Demir, Öztürk ve 

Dökme (2012) öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını orta düzeyde bulmuştur. 

Problem Durumu 

Çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin fen öğrenmeye ilişkin motivasyonlarının 

belirlenmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen 

öğrenimine yönelik motivasyonlarının incelenmesidir. Öğrencilerin motivasyon durumlarının 

belirlenmesi ve motivasyonlarını hangi değişkenlerin ne düzeyde etkilediğinin bilinmesi fen bilimleri 

dersinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

problemlere yanıtlar aranmıştır: 

• Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı şekilde faklılaşmakta mıdır? 

• Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları çalışma odası 

değişkenine göre anlamlı şekilde faklılaşmakta mıdır? 

• Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları çalışma programı 

değişkenine göre anlamlı şekilde faklılaşmakta mıdır? 

• Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ders çalışma saati 

değişkenine göre anlamlı şekilde faklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modelinden, evren ve örnekleminden, veri toplama araçlarından, 

verilerin toplanması ve analizinden bahsedilecektir. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma tarama modelinde olup, bu model ile mevcut durumu betimleme ve açıklama 

amacı güdülür (Karasar, 2005). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri 

oluştururken, örneklem Çanakkale il merkezinde yer alan ortaokullarda öğrenim gören uygun 

(elverişli) örnekleme yöntemi ile seçilmiş 197 öğrenciden oluşmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Tuan, Chin ve Shieh (2005) 

tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş’ın (2007) Türkçe’ye uyarladığı 33 maddelik “Fen 

Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde olup 6 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları ve cronbach alfa güvenirlik katsayıları aşağıdaki gibidir: 

• Özyeterlik = .71 

• Aktif Öğrenme Stratejileri = .85 

• Fen Öğrenmenin Değeri = .74 

• Performans Amacı = .54 

• Başarı Amacı = .77 

• Öğrenme Ortamındaki Özendiricilik = .77 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” 

aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programına girilmiştir. Verilerin girilmesinde 

en olumsuz seçenek “1”, en olumlu seçenek “5” olacak şekilde sıralanarak kodlanmıştır. Verilerin 

analizinde ilişkisiz örneklemler için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ile yapılan analizler tablolar eşliğinde 

sunulmuştur. 

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları 

Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları incelendiğinde ölçekten aldıkları 

puanların ortalamaları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, özyeterlik ve performans amacı alt 

boyutlarında motivasyon düzeylerinin kararsızım (orta); başarı amacı ve öğrenme ortamındaki 

özendiricilik alt boyutlarında motivasyon düzeylerinin katılıyorum (iyi); aktif öğrenme stratejileri ve 

fen öğrenmenin değeri alt boyutlarında ise motivasyon düzeylerinin kesinlikle katılıyorum (yüksek) 

seviyesinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1.Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinden Aldığı Puanların 
Betimsel İstatistikleri 

Alt Boyut N X  
Ss Düzey 

Özyeterlik 197 3,23 ,89 Kararsızım 
Aktif Öğrenme Stratejileri 197 4,27 ,71 Kesinlikle Katılıyorum 
Fen Öğrenmenin Değeri 197 4,47 1,61 Kesinlikle Katılıyorum 
Performans Amacı 197 3,30 1,04 Kararsızım 
Başarı Amacı 197 4,20 ,98 Katılıyorum 
Öğrenme Ortamındaki Özendiricilik 197 4,11 ,78 Katılıyorum 
GENEL 197 3,93 1,00 Katılıyorum 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 2.Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinden Aldığı Puanların 
Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet N X  
Ss Sd t p 

Özyeterlik Kız 109 3,34 ,91 195 2,051 ,042* 
Erkek 88 3,07 ,93 

Aktif Öğrenme Stratejileri Kız 109 4,35 ,91 195 ,870 ,385 
Erkek 88 4,27 ,93 

Fen Öğrenmenin Değeri Kız 109 4,52 1,53 195 ,508 ,609 
Erkek 88 4,41 1,40 

Performans Amacı Kız 109 3,31 1,03 195 ,476 ,635 
Erkek 88 3,39 1,05 

Başarı Amacı Kız 109 3,58 1,21 195 1,619 ,092 
Erkek 88 3,34 ,76 

Öğrenme Ortamındaki 
Özendiricilik 

Kız 109 4,17 ,77 195 ,958 ,339 
Erkek 88 4,06 ,83 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 2 incelendiğinde kız öğrencilerin performans amacı alt boyutu dışında tüm alt 

boyutlarda motivasyonlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Alt boyut 

puanları incelendiğinde özyeterlik alt boyutunda istatistiksel olarak kızlar lehine anlamlı bir farklılık 

oluşmuştur (t(195)=2.051; p<0.05). 

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarının Çalışma Odası 

Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 3’e göre, çalışma odası olan öğrencilerin motivasyonları tüm alt boyutlarda daha yüksek 

çıkmıştır. Aktif öğrenme stratejileri (t(195)=3.306; p<0.05), performans amacı (t(195)=2.051; p<0.05) ve 

başarı amacı (t(195)=2.068; p<0.05) alt boyut puanlarında ise çalışma odası anlamlı farklılık 

oluşturmuştur. 

 

Tablo 3. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinden Aldığı Puanların Çalışma 
Odasına Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Çalışma Odası N X  Ss Sd t p 
Özyeterlik Var 179 3,26 ,93 195 1,782 ,076 

Yok 18 2,85 ,78 
Aktif Öğrenme 
Stratejileri 

Var 179 4,35 ,61 195 3,306 ,001* 
Yok 18 3,83 ,88 

Fen Öğrenmenin Değeri Var 179 4,49 1,32 195 ,463 ,644 
Yok 18 4,32 2,51 

Performans Amacı Var 179 3,39 1,02 195 2,051 ,042* 
Yok 18 2,87 1,10 

Başarı Amacı Var 179 4,52 1,03 195 2,068 ,040* 
Yok 18 4,00 1,03 

Öğrenme Ortamındaki 
Özendiricilik 

Var 179 4,14 ,78 195 1,459 ,146 
Yok 18 3,86 ,96 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarının Çalışma Programı 

Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 4.Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinden Aldığı Puanların 
Çalışma Programına Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Çalışma Programı N X  
Ss Sd t p 

Özyeterlik Var 126 3,20 ,97 195 ,332 ,740 
Yok 71 3,25 ,83 

Aktif Öğrenme Stratejileri Var 126 4,43 ,57 195 3,675 ,000* 
Yok 71 4,08 ,74 

Fen Öğrenmenin Değeri Var 126 4,57 1,12 195 1,249 ,213 
Yok 71 4,30 1,92 

Performans Amacı Var 126 3,42 1,05 195 1,373 ,171 
Yok 71 3,21 1,01 

Başarı Amacı Var 126 4,59 1,11 195 2,088 ,038* 
Yok 71 4,27 ,86 

Öğrenme Ortamındaki 
Özendiricilik 

Var 126 4,29 ,69 195 4,155 ,000* 
Yok 71 3,81 ,89 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4 incelendiğinde çalışma programı olan öğrencilerin puanlarının özyeterlik alt boyutu 

dışında tüm alt boyutlarda yüksek olduğu görülmektedir. Aktif öğrenme stratejileri (t(195)=3.675; 

p<0.05), başarı amacı (t(195)=2.088; p<0.05) ve öğrenme ortamındaki (t(195)=4.155; p<0.05) 

özendiricilik alt boyut puanlarında çalışma programı değişkenine göre anlamlı faklılıklar bulunmuştur. 

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarının Ders Çalışma Saati 

Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 5’e göre, ortaokul öğrencilerinden fen öğrenimine yönelik en yüksek motivasyon 

düzeyine 3 saat ve üstü ders çalışanlar sahiptir. Alt boyutlar incelendiğinde özyeterlik alt boyutunda 1-

2 saat ile 3 saat ve üstü ders çalışanlar ve 2-3 saat ile 3 saat ve üstü ders çalışanlar arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı fark vardır. Aktif öğrenme stratejileri ve öğrenme ortamındaki özendiricilik alt 

boyutları incelendiğinde de 1-2 saat ile 3 saat ve üstü ders çalışanlar arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. 

Tablo 5.Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinden 

Aldığı Puanların Ders Çalışma Saatine Göre ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Ders Çalışma Saati N X  
Ss p Anlamlı Fark 

Özyeterlik 1-2 104 3,04 ,81 ,000* 1-2 ile 3 ve üstü 
2-3 ile 3 ve üstü 2-3 65 3,20 ,93 

3 ve üstü 28 3,94 ,96 
Aktif Öğrenme 
Stratejileri 

1-2 104 4,21 ,68 ,018* 1-2 ile 3 ve üstü 
 2-3 65 4,35 ,68 

3 ve üstü 28 4,59 ,40 
Fen Öğrenmenin 
Değeri 

1-2 104 4,17 ,83 ,735  
2-3 65 4,71 1,84 
3 ve üstü 28 4,82 2,03 

Performans Amacı 1-2 104 3,36 1,00 ,367  
2-3 65 3,22 1,09 
3 ve üstü 28 3,54 1,04 

Başarı Amacı 1-2 104 4,32 ,76 ,323  
2-3 65 4,61 1,47 
3 ve üstü 28 4,73 ,59 

Öğrenme Ortamındaki 
Özendiricilik 

1-2 104 3,97 ,85 ,081* 1-2 ile 3 ve üstü 
 2-3 65 4,17 ,72 

3 ve üstü 28 4,54 ,58 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye ilişkin motivasyonlarının genel olarak olumlu düzeyde 

olduğu bulunmuştur. Özellikle aktif öğrenme stratejileri ve fen öğrenmenin değeri üzerine tutumlar 

oldukça yüksek bulunurken, öz yeterlik ve performans amacına yönelik tutumlar orta düzeyde 

bulunmuştur Bu çalışmaya benzer şekilde bulgulara ulaşan araştırmalar mevcuttur (Güvercin, 2008; 

Glynn, Taasoobshirazi ve Brickman, 2009; Kongju ve diğ., 2009; Çavaş, 2011). 

Fen öğrenimine yönelik motivasyonlar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde genel olarak 

kız öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olduğu görülmektedir. Anlamlı fark ise yalnızca öz yeterlik 

alt boyutunda kızlar lehine bulunmuştur. Yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır 

(Yaman ve Öner, 2006; Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş, 2007). 

Öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları çalışma odası değişkenine göre 

incelendiğinde, çalışma odası bulunanların tutumlarının tüm alt boyutlarda daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Alt boyutlar incelendiğinde istatistiksel olarak aktif öğrenme, performans amacı ve 

başarı amacı alt boyutlarında anlamlı farklara rastlanmıştır. 
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Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları çalışma programı değişkenine 

göre incelendiğinde genel olarak çalışma programı var olanların daha olumlu tutuma sahip oldukları 

görülmüştür. Aktif öğrenme stratejileri, başarı amacı ve öğrenme ortamındaki özendiricilik alt 

boyutlarında anlamlı farklar bulunmuştur. 

Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının ders çalışma saati 

değişkenine göre incelenmesi sonucunda öz yeterlik, aktif öğrenme stratejileri ve öğrenme 

ortamındaki özendiricilik alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Singh, Granville ve Dika 

(2002) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin fen ve teknoloji dersine ayırdıkları çalışma süresi ve 

motivasyon düzeyleri arttıkça fen başarı düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Yenice, Saydam ve Telli 

(2012) de benzer sonuca ulaşmışlardır. 

Yapılan bu çalışma sonucunda; Öğrencilerin öz yeterlik ve performans amacına yönelik 

tutumlarının yükseltilmesi için çalışmaların planlanabileceği, fene yönelik motivasyon düzeyi daha 

düşük olan erkeklerin bu duruma neden olan özelliklerinin araştırılabileceği, öğrencilerin planlı ve 

programlı çalışmalara teşvik edilebileceği, öğrencilerin derse ayırdıkları süreler düzenli bir şekilde 

artırılarak motivasyonlarının yükseltilebileceği gibi önerilerde bulunulabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye 
yönelik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak elverişli örnekleme kullanılmış ve 107 Fen Bilimleri ve 93 Sınıf 
öğretmeni olmak üzere toplam 200 öğretmen ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 
Gömleksiz, Kan ve Biçer (2010) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde 30 madde olup; 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın sonucunda; 
“Özyeterlik” alt boyutunda branş, medeni hal, mesleki yıl ve yaşa, “Fen ve teknoloji okur yazarlığı” alt 
boyutunda branşa, “Öğrenme Ortamı Hazırlama” alt boyutunda branşa ve yaşa, “Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme” alt boyutunda ise branşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, özyeterlik, tutum, öğretmen 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyse the self-efficacy beliefs of science and class teachers in instructing 
the course of science in terms of various variables. The study employed a screening method. As sampling 
method, the study used a convenience sampling. A total of 200 teachers including 107 science teachers and 93 
class teachers participated in the study. As the data collection tool, the study employed “Self-efficacy Scale for 
the Course of Science and Technology” developed by Gömleksiz, Kan and Biçer (2010). The five point Likert 
scale was composed of 30 items and 4 sub-dimensions. The study concluded that there are statistically 
significant differences in the sub-dimension of “Self-efficacy” in terms of branch, civil status, professional year 
and age, in the sub-dimension of “Science and technology literacy” in terms of branch, in the sub-dimension of 
“Preparation of Learning Environment” in terms of branch and age and in the sub-dimension of “Evaluation of 
Student Achievement” in terms of branch. 

Keywords: Science, self-efficacy, attitude, teacher 
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GİRİŞ 

Bilim fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım deney, düşünce ve gözlemler 

aracılığıyla incelenmesini kapsayan çalışmalar bütünüdür. Bilim; neden, merak ve amaç besleyen 

olgular üzerine kurulmuş, birçok alt dala bölünmüştür.   

Bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu edinir, gerçekliğe dayanan yasalar ortaya 

koyar. Bu dallardan birisi de fen bilimleridir. Fen bilimleri evrendeki olguları birbirine bağlayan 

sebepleri, bilimsel yasalarla açıklamaya çalışır. Doğadaki her olay fen olgusunun bir konusunu 

oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır (Balkan Kıyıcı, 2004). Öğrenci davranışlarında da 

öğretmeye bağlı istendik davranışların öğrenci üzerinde kalıcı şekilde gerçekleştirilmesinde 

öğretmenin rolü önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden öğretilmesi gereken kavramların başında fen 

kavramları gelmektedir. 

 Fen Bilgisinin Amacı; kâinattaki varlıkları, olayları, olguları ve değişkenliklerle ilgili; 

bilimsel yöntemlerle ya da toplumsal deneyimlerle edinilen bilgileri hayatta uygulamak ve insanlara 

öğretmektir. Fen Bilimleri dersi öğretim programı 2013 yılında düzenlenerek okullarda uygulanmaya 

başlamıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı 

bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2013).  

Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinin öğretimine yönelik birikim ve yeteneklerini 

geliştirmeleri gerekmektedir. Bu konu üzerine karşımıza etkili öğretmen kavramı çıkmaktadır. Etkili 

öğretmenlik kavramı ise öğretmenin bireysel ve mesleki bilgilerini tazelemesi halinde oluşturacağı 

öğretmenlik modeliyle açıklanmaktadır (Can, 2004). Buradan yola çıkarak fen bilimleri dersi 

içeriğinin yenilenmesi ve yeniliklere açık ders işleyen sınıf öğretmenlerinin de değişimlere açık ve 

birikimlerini güncelleyen bireyler olmaları gerekmektedir. Özyeterlik inançlarının ortaya çıkması özel 

alanlara bağlıdır. Özyeterlik öğretmen eğitiminde çok önemlidir (MEB, 2009).   

Özyeterlik inancı “ bireyin bir işin üstesinden gelip gelemediğiyle ilgili kendisine olan inanç 

hükümleridir.” şeklinde belirtilmiştir (Bandura, 1986). Bireyin kendisiyle ilgili hükümleri olumluysa 

birey karşısına çıkan durumlarda yapacağı eylemleri kendini başarıya doğru götürecek yönde 

değiştirecek veya bu hükümlerin olumsuz olmasından dolayı üzüntü duyacaktır. (Morgil, Seçken ve 

Yücel 2004). Öğretmen özyeterlik inancı çoğu araştırmacı tarafından öğretmenlerin öğrencilerin 

performansları üzerinde etkisine ilişkin gösterdikleri becerilerine olan inançlarıdır. (Dellinger, Bobbett 

ve ark. 2008). Smith (1996) yeterlik algısı güçlü olduğunda öğretmenlerin karşılaştıkları kötü 

durumlarda bunun üstesinden gelmede olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirtir. 

Özyeterlik inancının başarı veya başarısızlık gibi geçmiş deneyimler; başkalarının başarı ve 

başarısızlıklarına tanık olma gibi gözleme dayalı deneyimler; aile, arkadaş grubu, meslek taşlar 
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tarafından ikna süreci ve heyecan, korku gibi duyuşsal deneyim faktörleri tarafından belirlendiği 

belirtilmektedir (Akkoyunlu ve Orhan, 2003). 

Öğretmen öz-yeterliliğinin nasıl geliştiği ve hangi bileşenlerden oluştuğunun belirlenmesi 

oldukça önemli bir yere sahiptir (Denizoğlu, 2008; Pajares, 1997). Öz-yeterliğin özel bir alanı olan fen 

bilgisi öğretimine yönelik özyeterlik inancı, öğretmenlerin fen öğretimini etkili ve verimli bir şekilde 

yapabileceklerine ve öğrencinin başarısını yüksek düzeye taşıyabilmede kendilerine olan inanç 

yargılarıdır (Akbaş ve Çelikkaleli, 2006). 

Öğretmen özyeterlik kavramıyla ilgili başka bir hüküm ise öğretmenlerin başarısız öğrenciler 

dâhil olmak üzere öğrencilerin başarısını ve motivasyonlarını arttıracak beceriye sahip olmalarıdır ve 

bu hüküm güçlü etkiye sahiptir şeklinde belirtilmiştir (Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2001). 

Özyeterlik inancı, insanların düşünce şekillerini ve duygusal yönlerini etkilemektedir. Yüksek düzeyde 

öz yeterliğe sahip öğretmenler, zorluk seviyesi yüksek olan çalışmalarla karşı karşıya kaldıkları 

durumlarda daha az stres yapıp daha verimli olabilirler.  Düşük özyeterlik inancına sahip öğretmenler 

ise yapacakları çalışmaların gerçekte olduğundan daha da zor olduğuna inanırlar.  

Öğretmenlik mesleğinin genel kültür, mesleki alan bilgisi ve becerisinin yanında özyeterlik 

duygusu bulundurması da gerekmektedir (Yılmaz ve Çimen, 2008). Özyeterlik inançları belirlenen 

amaçları, bu amaçları gerçekleştirmek için harcanan emekleri, karşılaşılan zorluklarla başa 

çıkabilmeyi ve başarısızlık sonucunda verilen tepkileri etkilemektedir (Hazır-Bıkmaz, 2004). 

Öğretmenler nitelikli öğrenme konusunda sınıfta anahtar kişilerdir. Bu yüzden fen alanındaki bilgi ve 

becerilerinin yeterli seviyeye çıkmış olması gerekmektedir. 

Schunk (1990)’a göre bir amaca ulaşmak, özyeterlik inancını ikiye katlar ve kişi kendisine 

daha zorlayıcı amaçlar belirler. Bu süreç, öğretmenlerin üst düzey seviyeye geçmelerinde yarar sağlar. 

Sharp (2002) özyeterlik inancının, insan motivasyonunun, rahatlığının ve özel başarılarının temelini 

oluşturduğunu ortaya koyar. Çünkü insan, davranışlarının istediği sonuçları doğuracağına inanmazsa 

hayattaki zorluklara karşı durabilme ve tepki gösterme isteği azalır. Bandura (1982)’ya göre özyeterlik 

inancı, sosyal koşullar ve etkinliklerde başarıyı düzenleyici olup, duygusal istek üzerinde ikna edici bir 

rol oynar.  

Chan (2003) yaptığı bir çalışmada, özyeterlik düzeyi yüksek olan öğretmenlerin öz-yeterliği 

düşük olan öğretmenlere göre daha iyi bir eğitim verdiklerini ve eğitim sırasında daha rahat 

olduklarını belirtmiştir. Eaton ve Dembo (1996) öğretmenlerin özyeterlik inançlarını olumsuz 

etkileyen faktörlerin kültürel ve etnik değişkenler olduğunu belirtmiştir. Hamurcu (2006) sınıf 

öğretmeni adayları ile yaptığı çalışmasında fen öğretimine yönelik özyeterlik düzeyinde değişkenler 

açısından anlamlı farklılıklar bulmuştur. Bıkmaz (2006) öğretmenlerin özyeterlik inançları ile etkili 

fen öğretimi arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Akbaş ve Çelikkaleli (2006) de çalışmalarında 
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sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik özyeterlik inançlarını cinsiyet, öğrenim türü ve 

üniversitelerine göre karşılaştırmıştır. 

Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin fen öğretimine ilişkin özyeterlik 

inançlarının belirlenmesi ve olumsuz tutumların ortaya konulması önemli görülmektedir. Özyeterlik 

inançları öğretimin etkili gerçekleştirilmesi için önemli bir ön faktör olarak yapılan çalışmalarda ifade 

edilmektedir. 

Problem Durumu 

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri ve Sınıf öğretmenlerinin Fen Bilimleri dersini 

gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik inançlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

problemlere yanıtlar aranmıştır: 

1. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik öz-

yeterlilik inançları branşa göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? 

2. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik 

özyeterlik inançları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? 

3. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik öz-

yeterlilik inançları medeni hale göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?  

4. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik 

özyeterlik inançları mesleki yıla göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?  

5. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik 

özyeterlik inançları yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modelinden, evren ve örnekleminden, veri toplama araçlarından, 

verilerin toplanması ve analizinden bahsedilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli geçmişte veya devam 

etmekte olan bir durumu olduğu gibi yansıtmayı amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak 

bilinmektedir (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Çanakkale il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan Fen 
Bilimleri ve Sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Çanakkale il 
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merkezinden random örnekleme ile seçilen ilköğretim okullarında görev yapan 107 Fen Bilimleri ve 
93 Sınıf Öğretmeni olmak üzere toplam 200 öğretmenden oluşmaktadır. 

Tablo 1.Örneklem Grubu Demografik Bilgilerine İlişkin Betimsel Veriler 

Değişken Sayı (N) Yüzde (f) 
Cinsiyet Kız 106 52,7 

Erkek 94 46,8 
Branş Fen Bilimleri Öğrt. 107 53,2 

Sınıf Öğrt. 93 46,3 
 
Yaş 

20-30 80 39.8 
31-40 51 25.4 
41-50 41 20.4 
51-60 28 13.9 

Medeni Hal Bekâr 86 42.8 
Evli 114 56.7 

 
 
Mesleki yıl 

1-5 73 36.3 
6-10 40 19.9 
11-15 25 12.4 
16-20 23 11.4 
21 ve üstü 39 19.4 

 

Tablo 1’e bakıldığında örneklemin %53’nü kızlar, %47’sini erkekler oluşturmaktadır. Branş 

alt boyutuna göre %53.5’ni Fen Bilimleri öğretmenleri oluştururken %46.5’ni Sınıf öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Yaş alt boyutuna göre %40’nı 20-30, %25.5’ni 31-40, %20.5’ni 41-50, %14’nü 51-60 

yaş aralığındaki öğretmenler oluşturmaktadır. Medeni hal alt boyutuna göre %43’nü bekar, %57’sini 

evli öğretmenler oluşturmaktadır. Mesleki yıl alt boyutuna göre %36.5’ni 1-5, 520’sini 6-10, %12.5’ni 

11-15, %11.5’ni 16-20, %19.5’ni 21 ve üstü yıl aralığındaki öğretmenler oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Yapılan araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama 

aracının ilk bölümünde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, medeni hal, mesleki yıl 

ve branş bölümlerinin sorulduğu “Kişisel Bilgi Formu” yer almaktadır. İkinci bölümde ise Gömleksiz, 

Kan ve Biçer (2010) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 5’li likert tipinde 30 madde olup; 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar “Özyeterlik,” “Fen 

ve teknoloji okuryazarlığı,” “Öğrenme Ortamı Hazırlama” ve “Öğrenci Başarısını Değerlendirme”dir. 

Yapılan çalışma sonucu ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.927 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve “Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği” 

aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 18.0 paket programı 

kullanılmıştır. Ölçekteki maddeler değerlendirilirken olumlu maddeler için “Tamamen” 5 puan, “Çok” 

4 puan, “Biraz” 3 puan, “Az” 2 puan ve “Hiç” 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Olumsuz maddelerin 
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değerlendirilmesi ise olumlu maddelerin aksi yönünde puanlandırılarak gerçekleştirilmiştir. Puanların 

değerlendirilmesinde dizi genişliği formülü kullanılmıştır. Buna göre; 

• 1,00 – 1,80 puan “Hiç” 

• 1,81 – 2,60 puan “Az” 

• 2,61 – 3,40 puan “Biraz” 

• 3,41 – 4,20 puan “Çok” 

• 4,21 – 5,00 puan “Tamamen” 

Ölçekteki puanlar, 1,00 ile 5,00 arasında olduğundan, puanlar 5,00’e yaklaştıkça 

öğretmenlerin önermeye katılım düzeylerinin yüksek, 1,00’e yaklaştıkça ise düşük olduğu kabul 

edilmiştir. Veri girişleri ardından istatistiksel analizlere geçilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz 

örneklemler için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ile yapılan analizler tablolar eşliğinde 

sunulmuştur. 

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Gerçekleştirmeye Yönelik 

Öz-Yeterlilik İnançlarının Branşa Göre İncelenmesi 

Tablo 2’de öğretmenlerin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik inançları 

branş değişkenine göre incelendiğinde, tüm alt boyutlarda fen öğretmenlerinin puan ortalamalarının 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu puanlar arasındaki ilişki t-Testi ile incelendiğinde tüm alt boyutlarda 

anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (t(198)=3.403, p<0.05; t(198)=4.013, p<0.05; t(198)=3.450, 

p<0.05; t(198)=2.995, p<0.05). 

Tablo 2.Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği Puanlarının Branş Değişkenine İlişkin t-

Testi Sonuçları 

Alt Boyut Branş N X  
Ss Sd t p 

Özyeterlik Fen 107 4,13 0,47 
198 3.403 0.001* 

Sınıf 93 3,90 0,45 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Fen 107 4.15 0.51 

198 4.013 0.000* Sınıf 93 3.87 0.46 
Öğrenme Ortamı Hazırlama Fen 107 4.20 0.49 

198 3.450 0.001* 
Sınıf 93 3.96 0.45 

Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme 

Fen 107 4.17 0.57 
198 2.995 0.003* 

Sınıf 93 3.94 0.48 

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1230 
 

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Gerçekleştirmeye Yönelik 
Öz-Yeterlilik İnançlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi 

Tablo 3.Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine İlişkin t-

Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet N X  
Ss Sd t p 

Özyeterlik Kadın 106 4.01 0.47 
198 .288 0.773 

Erkek 94 4.03 0.47 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Kadın 106 4.01 0.52 

198 .273 0.813 Erkek 94 4.03 0.49 
Öğrenme Ortamı Hazırlama Kadın 106 4.09 0.49 

198 .177 0.859 
Erkek 94 4.08 0.47 

Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme 

Kadın 106 4.04 0.55 
198 .690 0.491 

Erkek 94 4.09 0.53 
 

Tablo 3 incelendiğinde erkek öğretmenlerin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik 

özyeterlik inançlarının öğrenme ortamı hazırlama alt boyutu dışında diğer tüm boyutlarda daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Hiçbir alt boyut puanında ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma 

bulunamamıştır. 

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Gerçekleştirmeye Yönelik 
Öz-Yeterlilik İnançlarının Medeni Hale Göre İncelenmesi 

Tablo 4’e göre, evli öğretmenlerin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik 

inançlarının tüm alt boyutlarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Tüm alt boyutlar içerisinde ise 

yalnızca “özyeterlik” alt boyutu puanları arasında evli öğretmenler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur 

(t(198)=2.552, p<0.05). 

Tablo 4.Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği Puanlarının Medeni Hal Değişkenine İlişkin t-Testi 
Sonuçları 

Alt Boyut Medeni Hal N X  
Ss Sd t p 

Özyeterlik Bekâr 86 3.94 0.47 
198 2.252 0.025* 

Evli 114 4.09 0.46 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Bekâr 86 3.98 0.51 

198 .941 0.348 
Evli 114 4.05 0.51 

Öğrenme Ortamı Hazırlama Bekâr 86 4.02 0.46 
198 1.633 0.104 

Evli 114 4.14 0.50 
Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme 

Bekâr 86 4.01 0.53 
198 1.263 0.208 Evli 114 4.10 0.55 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Gerçekleştirmeye Yönelik 
Öz-Yeterlilik İnançlarının Mesleki Yıla Göre İncelenmesi 

Tablo 5’e göre, fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye 

yönelik özyeterlik inançları yalnızca özyeterlik alt boyutunda anlamlı fark göstermektedir. Bu anlamlı 
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farkın hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için Tukey testi yapılmış ve anlamlı farkın 1-5 yıl 

ile 16-20 yıllık meslek sahipleri arasında olduğu bulunmuştur (F(195,4)=3.859, p<0.05). 

Tablo 5.Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği Puanlarının Mesleki Yıl Değişkenine İlişkin 
ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Mesleki Yıl N X  
Ss F p Anlamlı Fark 

Özyeterlik 
 

1-5 73 3.87 0.48 

3.859 0.005* 1-5 yıl ile 16-20 
6-10 40 4.10 0.48 
11-15 25 4.06 0.38 
16-20 23 4.24 0.41 
21 ve üstü 39 4.08 0.45 

Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlığı 
 
 

1-5 73 3.92 0.52 

3.293 0.10 

 
6-10 40 4.12 0.52 
11-15 25 4.01 0.42 
16-20 23 4.21 0.46 
21 ve üstü 39 4.00 0.53 

Öğrenme Ortamı 
Hazırlama  
 

1-5 73 4.01 0.50 

1.22 0.30 

 
6-10 40 4.11 0.47 
11-15 25 4.03 0.42 
16-20 23 4.18 0.57 
21 ve üstü 39 4.19 0.43 

Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme 

1-5 73 3.97 0.53 

2.22 0.06 

 
6-10 40 4.09 0.54 
11-15 25 4.21 0.43 
16-20 23 4.29 0.50 
21 ve üstü 39 3.98 0.60 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersini Gerçekleştirmeye Yönelik 

Öz-Yeterlilik İnançlarının Yaşa Göre İncelenmesi 

Tablo 6.Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine İlişkin 
ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Yaş N X  
Ss F p Anlamlı Fark 

Özyeterlik 
 

20-30 80 3.90 0.48 

3.57 0.015* 20-30 ile 51-60 
31-40 51 4.04 0.42 
41-50 41 4.12 0.42 
51-60 28 4.18 0.51 

Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlığı 
 
 

20-30 80 3.94 0.51 

1.18 0.31 - 
31-40 51 4.04 0.50 
41-50 41 4.11 0.43 
51-60 28 4.08 0.60 

Öğrenme Ortamı 
Hazırlama  
 

20-30 80 4.00 0.48 

3.09 0.028* 20-30 ile 51-60 
31-40 51 4.07 0.46 
41-50 41 4.13 0.47 
51-60 28 4.31 0.47 

Öğrenci Başarısını 
Değerlendirme 

20-30 80 3.96 0.52 

1.47 0.22 - 
31-40 51 4.12 0.49 
41-50 41 4.14 0.50 
51-60 28 4.13 0.69 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 6 incelendiğinde Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği puanlarının yaşa bağlı olarak 

istatistiksel anlamda özyeterlik ve öğrenme ortamını hazırlama alt boyutlarında farklılaştığı 

görülmektedir  (F(196,3)=3.57, p<0.05; F(196,3)=3.09, p<0.05). Yapılan Tukey testleri sonucunda 

özyeterlik alt boyutunda 20-30 yaş ile 51-60 yaş grupları arasında, öğrenme ortamını hazırlama alt 

boyutunda ise 20-30 yaş ile 51-60 yaş grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye 

ilişkin özyeterlik inançları incelenmiştir. Yapılan çalışmada öğretmenlerin fen bilimleri dersini 

gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik inançlarının olumlu düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenlerin özyeterlik inançları branş değişkenine göre incelendiğinde özyeterlik, fen ve 

teknoloji okuryazarlığı, öğrenme ortamı hazırlama ve öğrenci başarısını değerlendirme alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda anlamlı farkın fen bilimleri 

öğretmenleri lehine olduğu görülmektedir. Branş olarak fen bilimleri olan öğretmenlerin bu alanda 

özyeterlik inançlarının daha yüksek olması beklenen bir sonuçtur. 

Cinsiyet değişkeni öğretmenlerin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik 

algılarını hiçbir alt boyutta anlamlı şekilde etkilememiştir. Kadın ve erkeklerin özyeterlik inançlarının 

tüm alt boyutlarda birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Benzer sonuçlara alanyazında yapılan 

bazı çalışmalarda rastlanmıştır (Young ve Moore 2003; Yaman, Cansüngü, ve Altunçekiç, 2004; 

Altunçekiç, Yaman ve Koray, 2005; Saracaloğlu ve Yenice, 2009) 

Çalışmanın bir diğer alt probleminde medeni hal değişkenine ilişkin sonuçlar incelenmiş ve 

yalnızca özyeterlik alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Tüm alt boyutlarda evli 

öğretmenlerin fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye ilişkin özyeterlik inançlarının bekâr 

öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Mesleki yılın fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye yönelik özyeterlik inancını nasıl etkilediği 

incelendiğinde ise, özyeterlik alt boyutunda istatistiksel bir anlamlı farka ulaşılmıştır. Özyeterlik alt 

boyutundaki anlamlı farkın 1-5 yıl ile 16-20 yıl çalışanlar arasında 16-20 yıl çalışanlar lehine anlamlı 

fark bulunmuştur. Bu farkın tecrübe ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.  Saracaloğlu ve Yenice de 

(2009) kıdem değişkeninin özyeterliği etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Öğretmenlerin yaşlarının fen bilimleri dersini gerçekleştirmeye ilişkin özyeterlik algısını 

anlamlı şekilde etkilediği sonucuna özyeterlik ve öğrenme ortamı hazırlama alt boyutlarında 

ulaşılmıştır. Her iki alt boyutta da anlamlı farkın 20-30 yaş ile 51-60 yaş arasında 51-60 yaş lehine 
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olduğu görülmektedir. Ulaşılan bu sonuç ile özyeterliğin öğretmenlerin yaşlarının ilerlemesi ve 

tecrübelerinin artması ile ilişkili olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Fen dersine karşı geliştirilen tutum fen öğreniminde en önemli rollerden birine sahiptir. Genel olarak 
fen dersine karşı olumlu tutum geliştirenler fende daha başarılı olmaya yatkındır. Bundan dolayı fen dersine 
karşı olumlu tutum geliştirmek astronomi eğitiminde önemli bir role sahiptir. Çalışmalar fen öğretmenlerinin ve 
fen öğretmen adaylarının yeterli astronomi bilgisine sahip olmadıklarını ve bundan dolayı genellikle astronomiye 
karşı olumsuz tutum geliştirdiklerini göstermiştir.  Bu çalışmada iki grup bulunmaktadır: fen öğretmenleri ve fen 
öğretmeni adayları. Fen öğretmeni adayları son sınıf öğrencileri olup son sınıftaki astronomi dersi dışında daha 
önce hiç astronomi eğitimi almamışlardır. Öte yandan bu çalışmadaki fen öğretmenleri daha önce astronomi 
eğitimi almamış olmalarına rağmen ortaokul müfredatındaki astronomi konularını yıllarca anlatmışlardır. 
Astronomiye Karşı Tutum ölçeği Türkçe ’ye adapte edilmiş ve bu çalışmada kullanılmıştır. Astronomiye karşı 
tutumlar her iki grup için karşılaştırılmıştır. Sonuçlar özellikle fen öğretmenlerinin astronomiye karşı olumsuz 
tutum geliştirdiklerini göstermiştir. Fen öğretmenleri ve fen öğretmen adaylarının astronomiye karşı olumlu 
tutum geliştirmelerine yardımcı olmak kritik bir önem taşımaktadır. Fen öğretmeni adayları bir dönemlik 
astronomi dersi sonunda astronomiye karşı olumlu tutum geliştirmişlerdir. Sonuç olarak, fen öğretmenlerinin 
astronomiye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için astronomi eğitimi almaları önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Astronomi, tutum, fen öğretmeni adayları, fen öğretmenleri 

ABSTRACT 

Attitude toward science is one of the most important factors in learning science. In general, students that 
develop positive attitude toward science tend to be more successful. Correspondingly, student attitudes toward 
astronomy plays important role in learning astronomy. Studies showed that pre-service and in-service science 
teachers are lack of astronomy content knowledge and therefore they generally develop negative attitudes toward 
astronomy. The current study has two groups: pre-service and in-service science teachers. Pre-service science 
teachers in the current study are at last year of their undergraduate program and had never taken an astronomy 
education prior to the astronomy course at last semester. On the other hand, in-service science teachers had never 
taken astronomy course before but they have been teaching astronomy topics in middle school for years. Survey 
of Attitudes toward Astronomy has been adapted to Turkish and used as the main instrument to collect data. 
Findings related to attitudes toward astronomy are discussed for both groups. Results indicate that especially 
science teachers develop negative attitudes toward astronomy. It is very critical to help pre-service and in-service 
science teachers to develop positive attitudes toward astronomy. Pre-service science teachers have developed 
positive attitudes toward astronomy after a semester long undergraduate astronomy course. Therefore, it is 
suggested that astronomy course is necessary especially for in-service science teachers who had never taken an 
astronomy course before.  

Key Words: Astronomy, attitudes, pre-service science teachers, in-service science teachers 
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GİRİŞ 

Fen dersine karşı olumlu tutum geliştirmenin önemi birçok çalışmada vurgulanmıştır (Jones, 

Howe ve Rua, 1999; Osborne, Simon ve Collins, 2003; Pell ve Jarvis, 2001). Belirli bir derse karşı 

oluşturulan olumsuz tutumun değiştirilmesi zordur (Ajzen ve Fishbein, 1980). Özellikle erken yaşlarda 

oluşturulmuş olan olumsuz tutumların ileride değiştirilmesi daha çok emek gerektirebilir. Kallery 

(2001) küçük yaşlarda özellikle öğretmenden öğrenilecek olan yanlış bilgilerin öğrencileri daha ciddi 

düzeyde etkileyebileceğini vurgulamıştır. Bu yüzden küçük yaşlardaki bireylerden başlayarak fen 

derslerini sevdirmek ve doğru bilgileri öğretmek çok önem arz etmektedir. Öğrencilerin fen ile ilk 

tanışmaları olumlu olmalı ve olumlu devam etmelidir.  

Fen dersine karşı olumlu tutumun geliştirilmesinde öğretmen çok önemli bir role sahiptir. Bu 

bağlamda öğrencilerin fen dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri büyük ölçüde fen öğretmenin de 

fen dersine karşı olumlu tutum geliştirmiş olmasına bağlıdır. Kind, Jones ve Barmby (2007) olumlu 

tutum geliştirmenin fen öğreniminde çok etkili olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı fen dersine karşı 

olumsuz tutum geliştirmiş bir öğretmenin öğrencilerine fen dersini sevdirmesini beklemek çok doğru 

bir yaklaşım olmayabilir.   

Fen dersine karşı tutumlar basit ve anlaşılır olmaktan çok oldukça karmaşık bir yapıya sahip 

olup birçok değişkene bağlıdır (Brossard, Lewenstein ve Bonney, 2005; Gardner, 1987). Fen 

öğretmenlerinin fen dersine karşı olumlu tutum geliştirebilmeleri için fen konularını iyi öğrenmiş 

olmaları önem arz etmektedir. Örneğin ortaokul müfredatında yer alan astronomi konuları hakkında 

yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olmayan bir fen öğretmeninin astronomi konularına karşı olumlu 

tutum geliştirmesi beklenemez. Mevcut fen öğretmenlerinin büyük çoğunluğu lisans eğitimlerinde 

astronomi dersi almadıkları için yeterli astronomi bilgisine sahip değildir (Bektasli, 2014). Bu durum 

fen öğretmenlerinin astronomi konularını anlatırken ciddi sıkıntılar yaşamalarına ve dolayısıyla 

astronomiye karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine neden olabilmektedir.  

Astronomi dersi fen bilgisi öğretmenliği lisans programına kabul edildiği 2006 yılından beri 

üniversitelerde son sınıf dersi olarak okutulmaktadır. Ancak son sınıf dersi olduğundan dolayı 2010 

yılı ve sonrasında mezun olanlar astronomi dersini alabilmişlerdir. Fen öğretmeni adayları astronomi 

dersine geldiklerinde oldukça yetersiz astronomi bilgisinden dolayı bazı astronomi kavram 

yanılgılarını da beraberlerinde getirmektedirler (Bektasli, 2013a; Kalkan ve Kiroğlu, 2007). Sahip 

olunan bu yetersiz ve yanlış bilgiler yumağı fen öğretmeni adaylarının astronomiye karşı olumsuz 

tutum geliştirmelerinde önemli bir role sahiptir (Bektasli, 2013b). Astronomi dersini alan fen 

öğretmeni adaylarının bu dersteki yetersizlikleri çok rahat bir şekilde gözlenmektedir.    

Fen eğitiminde fen konularına karşı geliştirilen tutumların öğrenmeye olan etkisi göz ardı 

edilemeyecek kadar çoktur. Bundan dolayı fen öğretmenlerinin ve fen öğretmeni adaylarının fen 
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konularına karşı tutumlarını ölçmek ve bu tutumların farkında olmak eğitim ve öğretimde önemli bir 

role sahiptir. Bu çalışma astronomi eğitimi almamış fen öğretmenleri ve astronomi eğitimi almış olan 

fen öğretmen adaylarının astronomiye karşı geliştirdikleri tutumlar arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını ortaya koymak için yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı son sınıfında okuyan 

astronomi dersi almış 82 fen öğretmeni adayı ve çeşitli ortaokullarda görev yapan ve hiç astronomi 

eğitimi almamış olan 66 fen öğretmeni oluşturmaktadır. Fen öğretmeni adayları lisans eğitimleri 

boyunca fizik, kimya, biyoloji ve yer bilimi gibi birçok fen dersine ek olarak son sınıfta astronomi 

dersi almışlardır. En az on yıllık öğretmenlik deneyimi olan fen öğretmenleri ise lisans düzeyinde 

çeşitli fen dersleri almış olmalarına karşın astronomi dersi hiç almamışlardır. Buna rağmen fen 

öğretmenleri ortaokul fen müfredatı gereği astronomi konuları anlatmış ancak yapılan görüşmelerde 

büyük çoğunluğu doğal olarak astronomi konularında yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Buna ek 

olarak fen öğretmenleri astronomi konularının ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında müfredatta en son 

konular olduğu için öğretmen ve öğrenci açısından istenilen düzeyde ilgi göremediğini de ifade 

etmişlerdir.  

Veri Toplama Aracı ve Analiz 

 Bu çalışmada Zeilik, Schau ve Mattern (1999) tarafından geliştirilen Astronomi Tutum Testi 

Bektasli (2013b) tarafından Türkçe ’ye adapte edilmiş ve veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Test 

likert tipi bir ölçek olup “Hiç Katılmıyorum”=1, “Katılmıyorum”=2, “Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum”=3, “Katılıyorum”=4 ve “Kesinlikle Katılıyorum”=5 olacak şekilde 

numaralandırılmıştır. Orijinal test 34 maddeden oluşmakta iken uyum çalışması sonrası testin 5 

maddesi çıkartılmış ve 29 maddelik test katılımcılara uygulanmıştır. Bektasli (2013b) tarafından 

yapılan uyum çalışmasında testin 34 madde için Cronbach Alpha değeri 0.90 iken mevcut çalışma için 

testin Cronbach Alpha değeri 29 madde için 0.89 olarak hesaplanmıştır.   

Astronomi Tutum Testi fen öğretmenlerine dönem içinde verilerek veri toplanmıştır. Aynı test 

fen öğretmeni adaylarına ise son sınıfın ikinci döneminde astronomi dersini aldıktan hemen sonra 

uygulanmıştır.  

Bu çalışmada veri analizi için t-testi yapılmıştır. T-testinin uygulanması için gerekli önkoşul 

olan normallik testi yapılmış ve bu koşul sağlandıktan sonra t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir.  
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SONUÇLAR 

Normallik Testi 

Normallik testi üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada çarpıklık ve basıklık 

katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda çarpıklık sayısı -0.31 ve basıklık katsayısı 0,454 

olarak elde edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları -1 ve +1 değerleri arasında olduğundan 

dağılımın normal olduğu söylenebilir. Normallik testinin ikinci aşamasında Kolmogorov-Simirnov 

testi yapılmıştır. Bu test sonucunda KS değeri 0,068 olarak elde edilmiştir. Serbestlik derecesi df=152 

ve p = 0,079 yani p > 0,05 olduğundan verilerin dağılımının normal olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü 

ve son aşamada ise grupların varyanslarının eşitliğine Levene testi ile bakılmıştır. Levene testinin 0,01 

düzeyinde önemsiz olduğu belirlenmiştir (0,024). Burada belirtilen 3 adıma dayanarak verinin 

bağımsız t-testi yapmak için gerekli şartları sağladığına karar verilmiştir.  

Normallik testi yapıldıktan ve dağılımın normal olduğu tespit edildikten sonra bağımsız 

gruplar için t-testi yapılmıştır. Tablo 1’de t-testi sonuçları görülmektedir. Analiz sonucunda t-testi 

bulgularına göre fen öğretmeni adaylarının tutum puanı ortalamasının (121.60) fen öğretmenlerinin 

tutum puanı ortalamasından (110.30) anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (t = 6.135,  df = 

150,  p < 0.01). Bu sonuca göre astronomi eğitimi alan fen öğretmeni adaylarının, astronomi eğitimi 

almamış olan ama yıllardır astronomi konularını ortaokullarda anlatan fen öğretmenlerinden daha 

olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna varılmıştır. Bu her ne kadar beklenen bir sonuç olsa da 

aradaki farklılığın anlamlı olduğunu tespit etmek önem arz etmektedir. Bu sonuçlar hem fen öğretmeni 

adayları hem de fen öğretmenleri için astronomi eğitiminin ne denli önemli olduğunu vurgulaması 

açısından önemlidir.  

Tablo 1 Fen Öğretmenleri ve Fen Öğretmeni Adayları için t-testi Sonuçları 

Grup N Ortalama SD t df p 
Fen Öğretmenleri 66 110.30 12.86 6.135 150 .000 
Fen Öğretmeni Adayları 86 121.60 9.85    

 

Öğretmenin belirli bir dersteki yeterliliğinin o derse karşı olan tutumunu nasıl etkilediği bu 

çalışma ile ortaya konulmuştur. Büyük çabalar sonucunda lisans programına kabul edilmiş olan 

astronomi dersinin fen öğretmenleri için kaçınılmaz bir gereksinim olduğu anlaşılmaktadır. Bununla 

beraber astronomi eğitiminden yoksun kalmış olan fen öğretmenlerinin de astronomi eğitimine olan 

ihtiyaçları çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Fen öğretmeni adaylarına verilen astronomi eğitimi öncelikle ortaokul müfredatında olan 

temel düzeydeki astronomi konuları dikkate alınarak verilmiştir. Astronomi dersi temel eğitimi belirli 

aralıklarla yapılan gece gözlemleri ile de desteklenmiştir. Bunlara ek olarak ortaokul müfredatı 
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kazanımlarına uygun astronomi etkinlikler tasarlanmış ve uygulama okullarında yapılmıştır. 

Astronomi eğitimi almamış olan fen öğretmenlerinin de en azından temel bir astronomi eğitimine tabii 

tutulmaları faydalı olacaktır. Gece gözlemleri ile desteklenecek temel astronomi eğitimi fen 

öğretmenlerinin astronomiye karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir.  

Tartışma 

Ülkemizde görev yapan fen öğretmenlerinin çok büyük bir çoğunluğunun eğitim hayatları 

boyunca astronomi dersi almadıkları için yeterli astronomi bilgisine sahip olmadıkları ve ciddi kavram 

yanılgılarına sahip oldukları daha önce Bektasli (2013a) çalışmasında tespit edilmiştir. Fen 

öğretmenleri için astronomi dersinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından bu çalışma önem 

arz etmektedir. Literatürdeki çalışmalarda da belirtildiği üzere öğrenciler bilmedikleri konular 

hakkında olumsuz tutumlar geliştirmektedirler (Freedman, 1997; Schibeci ve Riley, 1986). Mevcut 

çalışma literatürdeki bu yaklaşımı destekleyecek sonuçlara ulaşmıştır.  

Fen öğretmenleri astronomi eğitimi almamış olmalarına rağmen fen dersinde astronomi 

konularını anlatmakla yükümlüdürler. Fen öğretmenleri bu konudaki yetersizliklerini veri toplandığı 

sırada sözlü olarak ifade etmişlerdir. Astronomi eğitimi almamış olan fen öğretmenlerinin astronomiye 

karşı olumlu tutum geliştirmelerini beklemek çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. Astronomi 

eğitiminden yoksun olan fen öğretmenlerine özellikle ortaokul müfredat konularını içine alan ve 

gözleme dayalı temel düzeyde bir astronomi eğitimi mutlaka verilmelidir. Bu temel eğitim hem 

öğretmenlerin gelişimi hem de öğrencilerin gelişimi açısından çok önemlidir.  

Fen öğretmenlerinin astronomiye karşı olumsuz tutum geliştirmelerine sebep olan muhtemel 

nedenlerden bir tanesi de astronomi konularının ortaokul müfredatında her sınıf düzeyinde en son 

konular olarak yer alması gösterilebilir. Astronomi konuları genellikle Mayıs ayı ortası ve sonrasına 

denk gelmektedir. Eğitim ve öğretimin bu dönemi öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonun azaldığı ve 

performanslarının düştüğü bir döneme denk gelmektedir. Buna ek olarak yıl boyunca gerek planlı 

gerekse plansız nedenlerden dolayı eğitime verilen aralardan dolayı konular ertelenmek zorunda 

kalmakta ve bu durum astronomi konularının yetişmesini daha da zor kılabilmektedir. Bütün bu 

sebeplerden dolayı astronomi konuları sağlıklı düzeyde işlenememekte ve zaten olumsuz tutuma sahip 

fen öğretmenleri bu olumsuz tutumlara sahip olmaya devam etmektedir. Astronomi konularının bazı 

sınıf düzeyleri için yeniden gözden geçirilip öğretim yılı içinde daha erken bir zaman dilimine 

alınması astronomiye karşı olan ilgiyi arttırabilir.  

Bu çalışmada fen öğretmenleri ve fen öğretmeni adaylarının astronomiye karşı tutumları 

karşılaştırılmış ve sonuç olarak astronomi dersi alan öğretmenler ile almayan öğretmen adayları 

arasında ciddi farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların olası nedenleri ayrı bir çalışma 

konusu olabilir. Astronomi dersi almış olmanın olumlu tutum geliştirmeye katkısı olduğu bu çalışma 
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ile ortaya konmuştur. Ancak buna ek olarak fen öğretmenlerinin, fen öğretmeni adaylarının veya 

öğrencilerin astronomiye karşı bu denli olumsuz tutum geliştirmiş olmalarının diğer olası nedenleri de 

olabilir. Bu olası nedenleri ortaya çıkarmak için ileride bir takım çalışmalar yapılabilir. Mevcut ders 

kaynakları, astroloji-astronomi ayrımının farkında olamamak, öğretim yöntem ve teknikleri, yeterli 

miktarda gözlem yapmamak, astronomiyi günlük hayat ile yeterince ilişkilendirememek veya her türlü 

medyadan alınan kavramsal yanılgılar birer çalışma konusu olabilir.  
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ÖZET 

Hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, üreten, analiz eden, yaratıcı bireylere duyulan ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu bireylerin yetiştirilmesinde o ülkenin eğitim sistemine önemli görevler 
düşmektedir. Okullarda gerçekleştirilen eğitimde de, lisans ve lisansüstü eğitimin niteliği önem arz etmektedir. 
Lisansüstü eğitim, lisans eğitiminden daha üst seviyede, bilgiyi derinlemesine ele alan, alanda uzmanlık sağlayan 
eğitim programı olarak ifade edilebilmektedir. Araştırmada kapsamında ortaöğretim alan öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli ile desenlenmiş 
betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 281 öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amaçlı 5’li likert tipi olarak hazırlanmış olan 
“Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ise betimsel istatistik 
yöntemleri (ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma) yardımıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, 
öğretmen adaylarının “Öğretmen olsam da lisansüstü eğitim görmek isterim.”, “Çevremdekileri lisansüstü eğitim 
ile ilgili bilgilendirmek hoşuma gider.” gibi olumlu ve “Bilimsel bilgiyi araştırmak endişe vericidir.”,  
“Lisansüstü eğitimin bana bilgi açısından yarar sağlayacağını düşünmüyorum.” gibi olumsuz tutuma sahip 
oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, ortaöğretim alan öğretmenlikleri, öğretmen adayları, tutum. 

ABSTRACT 

In this rapidly-advancing age of information, the need for inquiring, analyzing, productive, and creative 
individuals has been increasing day by day. A great responsibility befalls on the education system of that country 
in rearing such individuals. The quality of undergraduate and graduate studies is likewise of great significance. 
Graduate studies can be defined as an education program which gives a more advanced training than 
undergraduate studies and which provides expertise on a field. Within the scope of this research, the aim was to 
examine the pre-service secondary school teachers’ attitudes towards graduate studies. This is a descriptive study 
patterned in survey model. Study group of the research consists of 281 pre-service teachers. In the research, a 5-
likert type “Scale for Attitude towards Graduate Studies” was used in order to determine pre-service teachers’ 
attitudes towards graduate studies. Data were analyzed via descriptive statistical methods (average, percentage, 
frequency, standard deviation). At the end of the research, it was determined that pre-service teachers have such 
positive attitude as “I would like to pursue graduate studies even when I become a teacher” and “I would like to 
inform people around me about graduate studies,” and such negative attitude as “I do not think graduate studies 
would benefit me in terms of knowledge” and “It is nerve-wrecking to research scientific knowledge.” 

Keywords: Graduate studies, secondary school teachers, pre-service teachers, attitude. 
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GİRİŞ 

Bir ülkenin çağdaşlaşmasında ve gelişiminde o ülkenin bireylerinin kasıtlı kültürleştirilmeleri 

önemli rol oynamaktadır. İnsanların belirli amaçlar doğrultusunda kültürleştirilmeleri ve kasıtlı olarak 

istendik davranış meydana getirmeleri de eğitim ile sağlanmaktadır (Biber ve Tuna, 2015). Eğitim, 

yaşam boyu devam eden bir süreç olması ile birlikte bireylerin davranışlarının en uygun şekilde 

gelişiminin sağlandığı ve yeni yeteneklerin, davranışların, bilgilerin bireylere kazandırıldığı çalışmalar 

olarak tanımlanabilmektedir (Akyüz, 2009). Eğitimde verimliliği sağlayan en önemli faktörlerden biri 

öğretmenlerdir (Tanel, Şengören ve Taner, 2007). Öğretmenlerin bireylerin ihtiyaçlarına yanıt 

verebilme, sorumluluk alabilme, değişim ve yeniliklere açık olarak kendini sürekli yenileyebilme ve 

öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini etkili bir şekilde kullanabilme niteliklere sahip olmaları 

beklenmektedir (Bıçak ve Nartgün, 2009). Aynı zamanda öğretmenlerin kişisel nitelikleri ile mesleki 

niteliklerinin de gelişmiş olması gerekmektedir (Erden, 1998). Kısacası öğretmenlik mesleğinin görev 

ve sorumlulukları büyük olduğundan özel bir uzmanlık eğitimi gerektiren bir meslek olarak yer 

almaktadır (Aydın, 2009). Günümüzde öğretmen yetiştirilmesini eğitim fakülteleri üstlenmiştir. Eğitim 

fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları ile fen-edebiyat fakülteleri mezunları da pedagojik 

formasyon eğitimi alarak öğretmen olabilmektedirler (YÖK, 2010). Bu durumda bilgiyi üretebilen, 

ürettikleri bilgileri paylaşabilen, bilimsel olarak tutum ve davranışlara sahip olan bireylerin 

yetiştirilmesinde üniversitelere ve eğitim fakültelerine önemli görevler düşmektedir (Seferoğlu, 2004). 

Bunların yanı sıra bilim ve eğitim birbirini tamamlayan iki olgu olarak ifade edilebilmektedir (Sevinç, 

2001). Eğitim ve bilimin kaynaştırılmasında üniversiteler aracılığıyla sağlanan lisansüstü eğitim 

devreye girmektedir.  Üniversitelerde lisansüstü eğitimin gerçekleştirilmesi ile bilimin gelişmesi ve 

teknolojinin ilerlemesine katkı sağlanılmaktadır (Sayan ve Aksu, 2005). Lisansüstü eğitim bireylere 

bilimsel yarar sağlayan seçkin bir eğitimdir (Karayalçın, 1988).  Lisansüstü eğitim ile sorunların doğru 

bir şekilde algılanarak bilimsel çözüm üretilmesi ve bireylerin üst düzey bilişsel süreç becerilerinin 

gelişmesi hedeflenmektedir. Bu noktada eğitim fakültelerinde eğitimini tamamlamış olan öğretmen 

adaylarının lisansüstü eğitim ile daha verimli çalışabilecekleri, gelecek kuşaklara daha iyi bir eğitim 

sağlayabilecekleri söylenebilir (Alhas, 2006). Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin lisansüstü 

eğitim imkanlarından yeterli düzeyde faydalanmaları ve mesleğin uzmanlık seviyesine taşınması 

gerektiği öngörülmektedir. Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime devam edebilmeleri ve mesleğin 

daha nitelikli hale getirilebilmesi için de adayların lisansüstü eğitime ilişkin tutumlarının yüksek 

olması beklenmektedir. Tutumun bireylerin belirli bir olguya, nesneye ve olaya yönelik olumlu ya da 

olumsuz davranışlarının, düşüncelerinin belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu bilinmektedir 

(Budak, 2005; Ajzen ve Fishbein, 1977). Bu noktada lisansüstü eğitime yönelik ortaya konulacak 

olumlu tutumun, öğretmen adaylarının hem mesleki hem de akademik alanda üst noktaya ulaşmasında 

etkili olduğunu ortaya çıkaracaktır (Sayın, 2005). Bu araştırma kapsamında da ortaöğretim alan 

öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada 
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öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim sürecinde lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının ölçülmesi 

ile adayların içinde bulundukları durum saptanacağından ve olumlu ya da olumsuz düşünceler 

belirleneceğinden, araştırmanın alana katkı sağlayacağına ve ışık tutacağına inanılmaktadır.  

YÖNTEM 

Araştırma tarama modeli ile desenlenmiştir. Betimsel nitelikte olan bu araştırma ile var olan 

durumun saptanmasına yönelik tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte olan ya da hala 

var olan durumların olduğu şekilde betimlenmesini sağlayan bir araştırma yöntemidir. Tarama 

modelinde araştırmada da olduğu gibi evren üzerinden belirlenen daha küçük bir grupla araştırma 

gerçekleştirilerek bireylerin eğilimleri, tutumları, düşünceleri nicel açıklamalarla ortaya 

konulabilmektedir (Creswell, 2009). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin 2015-2016 güz 

döneminde öğrenim gören 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıf ortaöğretim fizik, kimya, matematik ve biyoloji 

öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada yer alan 281 öğretmen adayı seçkisiz örnekleme 

yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Basit seçkisiz örnekleme 

ile evrendeki tüm birimlerin eşit ve bağımsız bir şekilde örnekleme seçilme şansına sahip olduğu ve 

bir örneklemin seçiminin en geçerli ve basit yolu olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda bu örnekleme 

yönteminin temsili sağlamada diğer örnekleme yöntemlerine göre daha güçlü olduğu ifade 

edilmektedir (Büyüköztürk vd., 2009). 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amaçlı 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 5’li likert tipi olarak hazırlanmış olan “Lisansüstü Eğitime 

Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. “İlgi ve önem, Korku ve kaygı, İhtiyaç duymama, Arzu ve 

istek” olmak üzere dört faktörden oluşan ölçeğin geliştirme çalışmalarında KMO değeri 0,934 olarak 

bulunmuş ve güvenirlik katsayısı 0,950 olarak hesaplanmıştır. Ölçekteki maddeler “tamamen 

katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” şeklinde 

adlandırılmıştır. Ayrıca ölçekte 14’ü olumlu, 13’ü olumsuz toplamda 27 madde yer almaktadır. 

Uygulamanın Yapılması 

Araştırmaya katılan öğretmen adayları öncelikle çalışmaya katılmaya gönüllü olmalarına 

dikkat edilerek seçilmişlerdir. Daha sonra öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinin araştırma süresi 

boyunca gizli tutulacağı ifade edildikten sonra ölçek öğretmen adaylarına verilmiştir. Uygulamada, 
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araştırmaya katılımı kabul eden öğretim üyelerinin ders saatleri içerisinde gerçekleştirilmiştir ve bir 

ders saati boyunca devam etmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri betimsel istatistik yöntemleri (ortalama, yüzde, frekans ve standart 

sapma) yardımıyla çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının 

incelenmesi için ölçekteki tüm maddelerin ortalaması hesaplanmıştır ve hesaplanan ortalamalar 

öğretmen adaylarının tutuma katılma derecesi olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının 

tutum ölçeğine verdikleri yanıtlar doğrultusunda, araştırmanın verileri SPSS programı yardımıyla 

analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları 

ele alınarak yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının her bir tutum maddesine yönelik verdikleri yanıtlar 

ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 1’de 

öğretmen adaylarının ölçekteki olumlu maddelere ilişkin tutumları bulunurken, Tablo 2’de öğretmen 

adaylarının ölçekteki olumsuz maddelere ilişkin tutumlarına yer verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının olumlu maddeler içerisinde lisansüstü eğitime yönelik tutumunun 21. 

maddesinde “Lisansüstü eğitimden kazandığım bilgileri öğrencilerimle paylaşmak hoşuma gider.” 

(%48,4 𝑋� = 4,11) tutum düzeyi katılıyorum ile en yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 

olumlu maddelerin 1 tanesine tamamen katılıyorum, 12 tanesine katılıyorum ve 1 tanesine kararsızım 

yanıtını verdikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının  5. maddede  yer alan “Lisansüstü eğitime 

devam etmek isterim.” (%34,5 𝑋� = 3,79) ifadesine tamamen katılıyorum düzeyinde yanıt verdikleri 

görülmektedir. Bunun yanı sıra  46. maddede yer alan “Lisansüstü eğitim, eğitimin vazgeçilmez bir 

unsurudur.” (%33,1 𝑋� = 3,31) ifadesine de yönelik kararsız oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen 

adaylarının 27., 16., 18., 19. ve 25. gibi olumlu tutum maddeleri içerisinde yer alan “Öğretmen olsam 

da lisansüstü eğitim görmek isterim.” (%36,3 𝑋� = 3,93), “Çevremdekileri lisansüstü eğitim ile ilgili 

bilgilendirmek hoşuma gider.” (%50,2 𝑋� = 3,78), “Lisansüstü eğitim görmek için zahmete 

katlanırım.” (%39,9 𝑋� = 3,77), “Lisans eğitimini tamamlayan bireyler, kişisel gelişim açısından 

lisansüstü eğitime devam etmelidir.” (%45,6 𝑋� = 3,72) ve “Lisansüstü eğitim yapma düşüncesi bile 

bana cazip geliyor.” (%39,9 𝑋� = 3,90) düşüncelerine katılıyorum düzeyinde sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Tablo 1’de ayrıntılı olarak öğretmen adaylarının katılıyorum yanıtını verdikleri diğer 

maddeler de yer almaktadır. 
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının ölçekteki olumlu maddelere ilişkin tutumları 

Madde # Madde Frekans 
(%) 

Ortalama Standart 
Sapma 

31 Lisansüstü eğitim alan kişilerle sohbet etmekten 
hoşlanırım. 

136 
(%48,4) 

4,09 0,900 

29 Lisansüstü eğitim yapan insanlara sempati duyuyorum. 128 
(%45,6) 

3,89 0,993 

25 Lisans eğitimini tamamlayan bireyler, kişisel gelişim 
açısından lisansüstü eğitime devam etmelidir. 

128 
(%45,6) 

3,72 0,981 

7 Yaşamda lisansüstü eğitim önemlidir. 123 
(%43,8) 

3,86 1,018 

33 Lisansüstü eğitimin bireye meslek yaşantısında gerekli 
olduğunu düşünüyorum. 

132 (%47) 3,85 0,954 

18 Çevremdekileri lisansüstü eğitim ile ilgili bilgilendirmek 
hoşuma gider. 

141 
(%50,2) 

3,78 0,993 

35 Lisansüstü eğitime ilgi duyuyorum. 125 
(%44,5) 

3,97 0,971 

42 Lisansüstü eğitim yapma düşüncesi araştırma yapma 
isteğimi arttırıyor. 

123 
(%43,8) 

3,80 0,973 

27 Lisansüstü eğitim yapma düşüncesi bile bana cazip 
geliyor. 

112 
(%39,9) 

3,90 1,046 

21 Lisansüstü eğitimden kazandığım bilgileri öğrencilerimle 
paylaşmak hoşuma gider.  

136 
(%48,4) 

4,11 0,939 

46 Lisansüstü eğitim, eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur. 93 
(%33,1) 

3,31 1,073 

19 Lisansüstü eğitim görmek için zahmete katlanırım. 112 
(%39,9) 

3,77 1,034 

5 Lisansüstü eğitime devam etmek isterim. 97 
(%34,5) 

3,79 1,168 

16 Öğretmen olsam da lisansüstü eğitim görmek isterim. 102 
(%36,3) 

3,93 1,085 

 

Öğretmen adaylarının olumsuz maddeler içerisinde lisansüstü eğitime yönelik tutumunun 8. 

maddesinde “Lisansüstü eğitimin bana bilgi açısından yarar sağlayacağını düşünmüyorum.” (%45,2 

𝑋� = 4,16) tutum düzeyi katılıyorum ile en yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının 

olumsuz maddelerin 1 tanesine tamamen katılmıyorum, 10 tanesine katılmıyorum ve 2 tanesine 

katılıyorum yanıtları verdikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının 37. maddede yer alan 

“Lisansüstü eğitimin öğretmenlik yaşantımızı kolaylaştıracağına inanmıyorum.” (%48, 𝑋� = 3,79) 

ifadesine katılıyorum düzeyinde yanıt verdikleri, ancak 9. maddede yer alan “İnsan hayatında 

lisansüstü eğitim gereksizdir.” (%42,7 𝑋� = 4,15) ifadesine de yönelik tamamen katılmıyorum 

düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca tutum ölçeğinde 1., 13., 15. ve 20. gibi olumsuz 

tutum içeren maddeler incelendiğinde, öğretmen adaylarının “Bilimsel bilgiyi araştırmak endişe 

vericidir.” (%50,5 𝑋�= 3,88), “Öğretmenlerin lisansüstü eğitime ihtiyacı yoktur.” (%38,8 𝑋� = 3,99),  

“Lisansüstü eğitimin öğretmenlik mesleğine katkısı yoktur.” (%38,8 𝑋� = 4,02) ve “Lisansüstü 

eğitimin benim için zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.” (%40,9 𝑋� = 3,99) görüşlerini 

katılmıyorum düzeyinde ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının diğer katılmıyorum 

düzeyindeki ifadeleri Tablo 2’de ayrıntılı olarak bulunmaktadır. 
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının ölçekteki olumsuz maddelere ilişkin tutumları 

Madde # Madde Frekans 
(%) 

Ortalama Standart 
Sapma 

39 Araştırma yapmam gerektiğini duymak bile bana 
sıkıntı verir. 

114 
(%40,6) 

3,77 1,152 

43 Lisansüstü eğitimin sınavları beni korkuttuğu için 
lisansüstü eğitime devam etmek istemem. 

102 
(%36,3) 

3,64 1,173 

41 Lisansüstü eğitim öğretmenlik mesleği becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlamayacağı için 
kaygılanıyorum. 

119 
(%42,3) 

4,01 1,067 

32 Lisansüstü eğitim beni huzursuz eden bir olgudur. 118 (%42) 3,85 1,085 
1 Bilimsel bilgiyi araştırmak endişe vericidir. 142 

(%50,5) 
3,88 0,972 

47 Lisansüstü eğitimin başvuru koşulları beni 
korkuttuğu için lisansüstü eğitime devam etmek 
istemem. 

96 
(%34,2) 

3,52 1,183 

13 Öğretmenlerin lisansüstü eğitime ihtiyacı yoktur. 109 
(%38,8) 

3,99 1,016 

15 Lisansüstü eğitimin öğretmenlik mesleğine katkısı 
yoktur. 

109 
(%38,8) 

4,02 1,023 

9 İnsan hayatında lisansüstü eğitim gereksizdir. 120 
(%42,7) 

4,15 0,981 

20 Lisansüstü eğitimin benim için zaman kaybı 
olduğunu düşünüyorum. 

115 
(%40,9) 

3,99 1,028 

8 Lisansüstü eğitimin bana bilgi açısından yarar 
sağlayacağını düşünmüyorum. 

127 
(%45,2) 

4,16 0,903 

37 Lisansüstü eğitimin öğretmenlik yaşantımızı 
kolaylaştıracağına inanmıyorum. 

135 (%48) 3,79 1,034 

17 Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim almadan 
öğretmen olmak istemem. 

87 (%31) 3,58 1,131 

 

Sonuç olarak Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adayların ölçeğe verdikleri yanıtlar 

doğrultusunda öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının olumlu olduğu 

söylenebilir.   

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak lisansüstü eğitime yönelik olumlu 

tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. İlhan, Sünkür ve Yılmaz (2012) ve Ünal ve İlter (2010)’un 

ilköğretim öğretmen adayları ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında da benzer sonuca rastlanıldığı 

görülmektedir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim alan kişilerle sohbet etmekten 

hoşlandıkları, onlara sempati duydukları, kişisel gelişim ve mesleki açıdan lisansüstü eğitime devam 

edilmesi gerektiğinin ve yaşamda önemli olduğunun düşünüldüğü ortaya çıkmıştır (İlhan, Sünkür ve 

Yılmaz, 2012). Öğretmen adaylarının bu yöndeki verdikleri yanıtlar, öğretmen adaylarının etraflarında 

rol model alabilecekleri bireylerin yer aldığını ve kendilerini bu sürece yakın hissettiklerini 

göstermektedir (Senemoğlu, 2005). Öğretmen adaylarının bu olumlu tutumlarını öğretim üyelerinin ve 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklemesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece öğretmen adaylarının 

hem mesleki hem de akademik alanda daha fazla olumlu tutuma sahip olabilecekleri söylenebilir (Ünal 
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ve İlter, 2010). Aynı zamanda adayların çevrelerindeki insanları lisansüstü eğitim ile ilgili 

bilgilendirmekten hoşlandıkları, lisansüstü eğitime ilgi duydukları, lisansüstü eğitim yapma 

düşüncesinin araştırma yapma isteklerini arttırdığını ve onlara bunun düşüncesinin bile cazip geldiğini 

ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilgi 

duydukları söylenebilir. Köksalan, İlter ve Görmez (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 

sonucuda, bu sonucu destekler niteliktedir. Ayrıca gerçekleştirilen diğer bir araştırmada öğretmen 

adaylarının lisansüstü eğitime yönelik ilgileri olmasına rağmen, ekonomik sebeplerden dolayı 

eğitimlerine devam edemedikleri ifade edilmiştir (Çakar, 2001). Öğretmen adaylarının var olan 

ilgilerinin devamını sağlamak amaçlı, lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere burs imkanlarının 

arttırılması gerektiğine inanılmaktadır.  

Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimden kazandıkları bilgileri öğrencileri ile 

paylaşmalarının hoşlarına gideceği, lisansüstü eğitim görmek için her türlü zahmete katlanabilecekleri 

ve öğretmen olarak atansalar bile lisansüstü eğitime devam etmek istedikleri araştırmada elde edilen 

bir diğer sonuçtur. Bu sonuç öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimi sadece akademisyen olabilmek 

için bir basamak olarak görmediklerini ve öğretmenlik mesleğine devam ettikleri takdirde bile 

lisansüstü eğitim almak istediklerini göstermektedir. Araştırmada öğretmen adaylarının lisansüstü 

eğitime yönelik olumlu tutumlarının belirlenmesi ve daha da arttırılabilmesi amaçlı, adayların lisans 

eğitiminde bilimsel araştırma ya da araştırma projeleri tarzında derslere yönlendirilmelerinin yanı sıra 

öğretim üyelerinin de pedagojik ve akademik çalışmalara ağırlık verilmeleri gerektiğine 

inanılmaktadır. Bunların yanı sıra öğretmen adaylarını lisansüstü eğitimin sınavlarının ve başvuru 

koşullarının onları korkutmadığını, bilimsel bilgiyi araştırmaya istekli olduklarını, bütün 

öğretmenlerin lisansüstü eğitime ihtiyacı olduğunu ve bunun öğretmenlik mesleğine kesinlikle 

katkısının olacağını düşündüklerini vurgulamışlardır. Araştırmada elde edilen bu sonucun aksine, 

İlhan, Sünkür ve Yılmaz (2012) tarafından gerçekleştirilen araştırmada öğretmen adaylarını sınav ve 

başvuru koşullarının onları zorladığı ve özellikle yabancı dil koşulunu sağlayamamaktan lisansüstü 

eğitime adayların devam etmediği belirlenmiştir. Ülkemizde ilköğretim seviyesinden itibaren 

başlayarak devam eden yabancı dil sorununun öğretim ortamlarının, materyallerin yetersizliğinden 

kaynaklandığı alanyazında da ifade edilmektedir (Karakoyun, 2008; Pekgüç, 2008).  

Araştırmanın diğer bir sonucunda da, bazı öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimi tam olarak 

vazgeçilmez bir unsur olarak görmedikleri, lisansüstü eğitimin onlara bilgi açısından yarar 

sağlamayacağını ve öğretmenlik yaşantılarını da kolaylaştırmayacağını düşündükleri olumsuz yargı 

olarak tespit edilmiştir. Ortaya çıkan olumsuz tutumlarının nedeninin, lisans eğitiminde öğretmen 

adaylarına yönelik araştırma derslerinin ve etkinliklerinin etkili olarak aktarılamamış olması olduğu 

söylenebilir (Erkılıç, 2007). Çünkü, lisansüstü eğitim öğretmen adaylarının kendi istekleri 

doğrultusunda araştırma, geliştirme, sorgulama ve öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri bir süreçtir. 
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Lisans eğitimini verimli gerçekleştiremeyen öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik isteklerinin 

olmaması ve gereksiz bir süreç olarak görmeleri beklenilen bir sonuç olmaktadır. Bu sonucu 

değiştirebilmek için öğretmen adaylarının mesleki ve akademik gelişimlerini sağlayacak ulusal ve 

uluslararası konferanslar düzenlenebilir. Öğretmen adayları çeşitli etkinliklerle lisansüstü eğitime daha 

istekli olmaya özendirilebilir. Sonuç olarak gerçekleştirilen araştırma ortaöğretim alan öğretmen 

adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen bu 

araştırmanın alanyazındaki boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.  
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ÖZET 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görsel Sanatlar öğretiminde proje üretme ve geliştirmede kullanılmakta 
olan öğretim yöntemleri tespit edilerek dersin süresi, dersin yapıldığı atölyenin fiziki tanımı, öğrenci ve 
öğretmen profili ile ilişkilendirilmesi sonucunda öğretmenin ağırlıklı öğretim yolunun ve öğretmen tipinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Ders kaydı ve dökümünün çözümlenmesini içeren bir nitel araştırma yöntemi olan 
“Eğitsel Eleştiri” modeli ile gözlem ve görüşme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden “Tipik Durum Örneklemesi” ile Elazığ Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi olarak belirlenmiştir. 
Araştırmada veriler, üç ay (bir dönem) süreyle dersin video çekimi yapılarak gözlenmesinden,  yazılı ve görsel 
dokümanların analizinden ve bunları desteklemesi bakımından öğretmene uygulanan 19 soruluk yarı 
yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiş, betimsel ve içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Sonuç 
olarak, öğretmen Y’nin ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yolunun süreç içerisinde, iletişimsel öğretmen tipinin, 
yaparak açıklayan, yol gösterici, sorular sorarak dikkat çeken, motivasyonu dengede tutan; öğretim yönteminin 
ise, önceki öğrenmelerden faydalanma, göstererek yaptırma ve buluş yoluyla öğrenmenin sağlandığı; uygulama 
tekniğinde ise, proje uygulaması olarak renkli desen çalışması ve artık materyalleri birleştirme tekniği olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Bilim  ve Sanat Merkezi, Proje Üretimi ve Hazırlama 
Programı.  

ABSTRACT 

Scienc and Art  Centers in producing projects in teaching visual arts, and determined teaching methods 
are being used in the development course of time, the physical description of the workshop course held, student 
and teacher profiles aimed to determine the teacher's weighted ways of teaching and teacher type of results to be 
associated with. A qualitative research method that involves analysis of the course registration and casting of 
"Educational Criticism" model is made with observation and interviews. Working group of the study, the 
sampling method for the "Typical Situation sampling" which is defined as Elazig Science, Art and Education 
Center. The data in this study, three months (one semester) the observed long done the course yourself, the 
analysis of written and visual documents and applied to teachers in support of their 19-item obtained in the form 
of semi-structured interviews were interpreted descriptive and by content analysis. As a result, in which teachers 
Y is mainly used  in the process of teaching ways, the type of communicative teacher, explaining this, guiding, 
attention by asking questions, holding the balance of motivation; The method of teaching, the utilization of prior 
learning, learning by showing and taking invention is provided; In technical practice, as a project application is 
determined to be colored pattern work and residual materials coupling technique. 

Keyword: Visual Arts Education, Science and Art Center, Project Production and Processing Program. 

http://websitem.gazi.edu.tr/meltemk
mailto:meltemk@gazi.edu.tr
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GİRİŞ 

Bir toplumda sanatın gelişmişliği, o toplumun gelişmişliği ile paraleldir. Toplumumuzun 

gelişmesini istiyorsak hedefi baştan belirlemeliyiz. Yaratıcı düşünen, kendini ifade edebilen, anlayan, 

kavrayan, yargılayan, sanatı yaşantısına katabilen, çevresi ile uyumlu, yaşadığı çevreyi güzelleştirme 

sorumluluğu duyan estetik duygulara sahip bireyler yetiştirmeliyiz.  

Görsel sanatlarla ilgilenen öğrenciler, tercihlerini düşünmenin görsel-uzaysal, kinestetik ve 

içsel tarzlarıyla sergileyebilirler. Güçlü görsel-uzaysal zekaya sahip öğrenciler desenler, haritalar ve 

işaretler gibi mantıksal ya da fiziki imge yoluyla çok daha iyi anlayabilirler. Onlar ilginç imge 

seyretmenin ya da yapmanın dışında, fiziki bir zevk alabilirler. İçsel zekaları güçlü olan öğrenciler, 

kendi ilgilerini ön plana çıkararak, kendi kendilerine yansıtmacı çalışmayı tercih edebilirler. Bunlar 

kendi hayallerine içsel yoğunlaşmadan ve bireysel projeler üzerinde çalışmaktan tat alabilirler(Özsoy, 

2007). 

Üstün zekâlı çocukların eğitimi Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış ve 

günümüze kadar gelişmeye devam etmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM), üstün veya 

özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik grup ve bireysel eğitim programları uygulanmaktadır. 

Örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin aday olarak gösterdiği öğrenciler, Milli Eğitim 

Bakanlığınca hazırlanan grup değerlendirmesi testine tabii tutulurlar. Üstün yetenekli olarak belirlenen 

öğrenciler BİLSEM eğitimine alınırlar. Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme 

çalışmaları yatmaktadır(Davaslıgil, ve Ark., 2000). 

Eğitsel anlamda “proje” kelimesi, daha fazla öğrenilmeye değer olan bir konu hakkında 

derinlemesine yapılan araştırma, uygulama ve paylaşımdır. 

Aynı zamanda bir sorunun zihinsel olarak şekillendirilmesi ve tartışılmasıdır. Diğer bir 

söylemle, gerçekleştirilmesi gereken düşünsel bir plandır. 

Hazırlanan bir projenin sunumu öğrencilerin, ilgi çekici artistik, sanatsal konu ve problemlerle 

uğraşmaya ve bunun sonunda özgün, yaratıcı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir yaklaşımdır. 

Genellikle bireysel öğretim yaklaşımlarından biridir. 

Proje yöntemi öğrencinin gerçek yaşam koşullarında veya ona yakın koşullarda 

gerçekleştirdiği zihinsel ve fiziksel bir etkinliktir. Bu modelin ana öğeleri, esnek bir yapısı olan bir 

örnek olay, diğer konularla bağlantılı bir problem, öğrenci merkezli öğrenme ve küçük gruplarla 

birlikte araştırmadır. Öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yönelik ders senaryoları içerisinde 

ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, 

sorgulama, uzlaşma gibi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip çalışması için zaman ayırır. Bu 
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modelde öğretmen yardımcı ve yönlendirici, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun 

sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar(Artut, 2010).  

Bu araştırma ile Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları 

öğretiminde kullanılmakta olan öğretim yöntemlerinin, öğretim yolunun ve öğretmen tipinin, dersin 

süresi, dersin yapıldığı fiziki ortam, öğrenci ve öğretmen profili ile ilişkilendirilerek öğretimde mevcut 

durumun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu süreç temel bilgi aktarımı, yönetsel, süreç içinde 

iletişimsel ve işlevsiz diye tanımlanabilecek öğretim yollarından oluşmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görsel Sanatlar Eğitiminde Proje 

Üretimi ve Hazırlama Programı Kapsamında Proje Dersinde Kullanılan Bir Öğretim Yöntemi 

Örneğinin incelenmesi ve proje üretme ve hazırlama aşamalarında Görsel Sanatlar Öğretmeninin genel 

görüşleri ile ilgili durumların belirlenmesidir. 

Araştırmanın Önemi 

Sanat eğitiminde farklı yöntem ve tekniklerin bir arada kullanılması öğrenciye kazandırılmak 

istenen istendik davranışların ve yeterliliklerin oluşmasına olumlu katkı sağlamaktadır.  

Proje destekli eğitimin temel amacı öğrencinin araştırma, problem çözme ve zihinsel 

gelişimini desteklemektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda öğrencilerin bağımsız düşünebilen, karar 

verebilen, araştıran, yorumlayabilen bir kişiliğe sahip olmasına, görsel algılarının gelişimine ve kendi 

kendilerine öğrenebilmelerine olanak sağlar. 

Bu modelin sanat programları açısından, öğrencinin etkin katılımını motive ettiği, üst düzeyde 

bilişsel, imgesel ve artistik duygu ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirdiği, sorun çözücü, sosyal 

becerilerin arttığı bir alan olarak düşünülebilir. Ancak bu modelin eksik bir yönü olarak, her 

öğrenciden istenilen düzeyde gelişim sağlanamayabilir. Bazen de etkinlik sürecinde kullanılan 

araçların öğrencilerin becerilerine uygun olmadığı görülebilir (Artut,2010). 

Literatürde Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görsel Sanatlar Eğitiminde Proje Üretimi ve 

Hazırlama Programı Kapsamında Proje Dersinde kullanılan öğretim yöntemleri ve BİLSEM’lerde 

eğitim veren Görsel Sanatlar Eğitimi veren öğretmenlerle ilgili araştırma oldukça azdır. Bu yönüyle 

araştırmanın elde edilen sonuç ve önerilerle alana katkı sağlayacak bir araştırma olduğu 

düşünülmektedir. 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görsel Sanatlar Eğitiminde Proje Üretimi ve Hazırlama 

Programı Kapsamında Proje Dersinde kullanılan öğretim yöntemleri öğretmenlere göre değişiklik 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1254 
 

gösterebilmektedir. Öğretmenler tarafından kullanılan ancak çeşitlilik gösteren öğretim 

yöntemlerinden birinin tespit edilmesi ve buna dayanarak öğretmenin ağırlıklı öğretim yolunun 

belirlenmesi ile sonuçlandırılacak bu araştırmanın, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görsel Sanatlar 

Eğitiminde Proje Üretimi ve Hazırlama Programı Kapsamında Proje Dersinin öğretimine örnek teşkil 

etmesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Sınırlılıklar 

1. Bu araştırmada, gözlem öğrenci grubu ve öğretmen görüşlerinde; 

a. 15-18 yaş arası, Elazığ BİLSEM( Bilim ve Sanat Merkezi) 

b. 2014-2015 öğrenim yılı ile sınırlı tutulmuştur. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde Görsel Sanatlar Eğitiminde Proje Üretimi ve 

Hazırlama Programı Kapsamında Proje Dersinde öğretmenin kullandığı öğretim yöntemlerinin ve 

öğretim yolunun belirlenmesine yönelik nitel bir çalışmadır. Bu doğrultuda araştırmanın desenini 

“Durum (örnek olay) Çalışması” oluşturmaktadır. Durum çalışmaları, bilimsel sorulara cevap aramada 

kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak görülmektedir. McMillian (2000), durum çalışmalarını bir ya 

da daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin 

değerlendirilmesine incelendiği yöntem olarak tanımlamaktadır(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, Demirel,2014). Nitel araştırma desenlerinden bir tür durum çalışması (örnek olay) olan 

Eğitsel Eleştiri ise, bir günlük okul etkinliğinin daha iyi ve tam anlamıyla anlaşılabilmesi için 

tanımlanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik araştırma işlemidir. Görsel sanatlar 

öğretiminin niteliğinin araştırılmasına yönelik bir yöntem olarak eğitsel eleştiri, bir ders saati 

süresinde sanat dersinin her günkü durumu içerisinde betimlenmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve 

yargılanması sürecidir(Özsoy, 2003). 

Örneklem 

Araştırma örneklemi, 2014-2015 öğrenim yılı, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim 

gören 15- 18 yaş arası öğrenciler ve öğretmenlerdir. Örneklem grubu ise, örnekleme benzer özelliklere 

sahip bir öğrenci ve bir öğretmenden oluşmaktadır. 
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Ölçme Araçları 

Bu araştırmada Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Görüşme Formu ve video kaydı 

kullanılmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmaya kaynak taraması ile başlanmıştır. Konu ile dolaylı veya doğrudan ilgili daha önce 

yapılan çalışmaların elde edilmesi ve kendi çalışmamızda değerlendirilmesi önceliğimizdir. 

Bu araştırmada veriler, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Görüşme Formu ve video kaydı 

kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini ve geçerliğini arttırmak için birden fazla veri 

toplama yöntemi seçilmiştir. Veri toplama yöntemlerinden video kaydı ile gözlem, yazılı ve görsel 

dokümanların analizi ve bunları desteklemesi bakımından öğretmene uygulanan görüşme formundan 

faydalanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmişlerdir. 

Araştırmada, video kaydı yoluyla gözlem tekniği kullanılarak elde edilen veriler için 

araştırmacı, bu tekniğin türlerinden olan “yapılandırılmamış alan çalışması” ile “katılımlı gözlemci” 

olarak sürece dahil olmuştur. Bu tekniğin güvenirliğini arttırmak için tüm uygulama süreci video 

çekimi ve fotoğraflarla araştırmacı tarafından kayıt altına alınmış ve üç ay süresince proje çalışmasının 

başında, ortasında ve sonunda yapılacak üç video çekimi yorumlanmadan doğrudan yazılı 

dokümanlara dönüştürülmüştür. Veriler kodlanarak tablolaştırıldıktan sonra tablolar çözümlenmiştir. 

Görüşme tekniği ile elde edilen veriler için görüşme soruları araştırmacı tarafından “yarı 

yapılandırılmış görüşme” türünde hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, hem sabit seçenekli 

cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir. Analizlerin kolaylığı, 

görüşülene kendini ifade edebilme imkanı, gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama gibi avantajları 

ve kontrolün kaybedilmesi, önemsiz konularda fazla zaman harcanması, görüşme yapılanlarla belli 

standartlarda yaklaşılmadığından güvenilirliğinin azalması gibi de dezavantajları 

bulunur(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). Görüşme soruları, Öğretmen 

Y’nin özgeçmişi, eğitim kariyeri, öğretmenlik mesleği, Bilim ve Sanat Merkezinde Görsel Sanatlar 

Eğitiminde Proje Üretimi ve Hazırlama Programı kapsamında proje dersinde öğretmenin benimsediği 

yöntem ile eğitimde izlediği yola katkı sağlayan etmenlere ve veri toplamak amacıyla araştırmacı ve 

bir uzman tarafından hazırlanarak öğretmen Y’ye yöneltilecek toplam 19 soruluk “açık uçlu” 

sorulardan oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

Bulgular bölümünde ilk olarak betimsel analiz için ilgili atölyenin fiziki yapısı ve 

katılımcıların özellikleri tanımlanmıştır. Yıldım ve Şimşek’e (2008) göre bu yaklaşımda, “elde edilen 
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veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının 

ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan 

sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir”. Kullanılmakta olan öğretim yöntemlerinin ve 

öğretmen tarafından benimsenen öğretim yolunun belirlenmesi, dersin yapıldığı fiziki ortam, öğrenci 

ve öğretmen profili ile ilişkilendirileceğinden betimsel (tanımlama) analiz için gerekli alt başlıklar da 

bu doğrultuda belirlenmiştir. (Yıldım ve Şimşek, 2008,224’den aktaran Katırancı 2012,5). 

Y Kodlu Öğretmen Profili 

Bu bölümde veriler, öğretmen Y’ye yöneltilen toplam 31 soruluk görüşme sorularından elde 

edilmiştir. Dersi veren öğretmen, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği 

Grafik Ana sanat dalı mezunudur. 15 yıllık öğretmendir. İki kez Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

düzenlediği resim öğretmenleri sergisine katılmıştır.  

Şu anda Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde kullandıkları sanat atölyesini iki resim öğretmeni 

birlikte kullanmaktadırlar. Atölye ortamı ve materyallerin yeterliliği konusunda, Milli Eğitime bağlı 

bir kurum olan bilim merkezinde diğer eğitim kurumları gibi bütçe temininde zaman zaman sıkıntılar 

yaşandığını, proje tabanlı eğitim veren merkezde yaşanan bu sıkıntıların ulaşılabilen sponsorlar 

vasıtası ile giderilmeye çalışıldığını ve kurum müdürünün imkanlar ölçüsünde Görsel Sanatlar birimi 

olarak gerekli desteği aldıklarını vurgulamıştır.  

Görsel Sanatlar öğretmeni, merkezde görsel sanatlar dersi alan 120 civarında öğrenci 

olduğunu, destek ve BYF (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program) döneminde 3-4 kişilik gruplar 

halinde, ÖYG(Özel Yetenekleri Geliştirici Program) ve Proje döneminde ise çoğunlukla bireysel 

olmakla beraber bazen iki kişilik grupla da çalışıldığını vurgulamıştır. Ayrıca, bir grubun günlük ders 

saatinin 3 saat olduğunu ve öğrencinin bilim sanat merkezine geldiğinde o gün sadece bir birimde 

çalıştığını ancak zaman zaman ihtiyaç duyulması halinde disiplinler arası işbirliğinden faydalanıldığını 

belirtmiştir. 

Çalışma süreleriniz nasıl? Sorusuna, kurumumuzda sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 

devrede eğitim veriliyor ve okullarda sabahçı olanlar öğlen, öğlenci olanlar sabah, tam gün olanlar ise 

akşam 16:30- 18:30 arasında derslere katılıyorlar diyerek cevaplandırmıştır.  

Öğrenci Profili 

Proje dersinde bulunan öğrenci profili gözlemlerimize göre tanımlanmıştır. Öğrenci profili 

genel olarak ergenlik krizi ( 13 yaş ve ötesi ) döneme denk gelir. Bu dönemde, kişiliği hızla gelişen, 

sosyalleşen genç çevresi ile daha yoğun bir iletişim içine girer. Gelişen olayları kendi yorumu ile 

yansıtabilir. Gencin kendi çalışmalarına ve başkalarının çalışmalarına karşı eleştirel davranışı gelişir. 
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Önceleri okul çağında ve ön ergenlik çağında bu eleştirel yaklaşım güvensizlikten kaynaklanan bir 

yaklaşımla yalnız gerçeği yansıtma becerisine yönelmişken, bu yaştan sonra giderek sanatsal değere 

yönelir. Kişisel ve toplumsal değerlere ilgileri artar. Bireysel ilişkiler, duygusal yaklaşımlar içine giren 

genç kendine bazı hedefler belirler. Bu hedefleri başarmaya çalışır. Bu evrede baskın olan davranış 

bireysel kimliği bulma ve anlatımlarda öznelliği yakalamaktır. 

Bu evrede resimsel sorunlar öğrenilerek çözülür. Soyutlama, çok yönlü görüş kazanılır. Renk 

ilişkileri, çizgisel renklilik oluşur. İlköğretim çağında resimde kaybolan bütünlük tekrar kazanılır. 

Genç, öğrenerek kendini ifade etmede çıkış yollarını daha kolay bulur. Bunu için ona gerekli mekan, 

malzeme sunmalı, motivasyon ve bilgilendirme yapılmalıdır. Öğrencilere sadece uygulama 

yaptırılmamalı, öğrenciler, sanat tarihi, estetik konularında bilgilendirilmeli ve sanat eserlerine 

eleştirel bakış açıları da geliştirilmelidir. Gençlik öncesi, bunalım çağı, ergenliğin ilk habercisi sayılan 

bu dönem oldukça kritik bir durumun işaretini verir. Dolayısıyla çocuklu ve ergenlik yıllarında resim 

temalarının en coşturucu olanları gerçeğe ve hayal gücüne dayalı olanıdır. (Artut, 2004). 

Atölyenin Fiziki Tanımı 

Gözlemlenen Ders 

Araştırmanın kavramsal yapısını açıkladıktan sonra, içerik analizi için toplanan verilerin; 

görüşme formunun ve video kaydının çözümlemesi yapılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, 

“toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesi ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların 

ortaya çıkarılmasıdır” (fenitay.files.wordpress.com, 2009). Bu yöntemle, öğretmenin benimsediği 

öğretim yolunun ve kullandığı öğretim yönteminin belirlenebilmesi için, bir dönem içinde bir ders 

saati gözlemlenmiş video kayıt altına alınmış ve veriler yazılı dökümanlara (word belgesine) 

dönüştürülerek kullanılan öğretim yollarının dersin süresine ve konu kodlarına göre yüzdelik oranları 

alınmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. İçerik analizi için video kaydının yazılı dökümanlara 

dönüştürülmesinde kullanılan öğretim yollarına ait görsel kodlar, süre ve yüzdelik oranlar tablo 1’de, 

öğretim yollarını açıklayan yazılı alt kodlar ve süreleri ise tablo 2’de gösterilmiştir (Katırancı 2012). 

                     Tablo 1: Ders Öğretim Yolları Analiz Tablosu 
          Görsel Kodlar                  Öğretim Yolları                            Süre                       Oran 
                                                Temel Bilgi Aktarımı                        43’                          58 
 
                                                         Yönetsel                                    3’                            4 
 
                                            Süreç İçerisinde İletişimsel                   26’                          35 
 
                                                          İşlevsiz                                     2’                            3 
 
                                                          Toplam                                  74dk.                      %100 
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Tablo 1’ de görüldüğü gibi, öğretmenin 74 dk.lık bir ders süresi boyunca kullandığı öğretim 

yöntemi 43 dk. devam eden ve dersin toplam süresinin %58’ini kapsayan “Temel Bilgi Aktarımı” dır. 

Bunu 26 dk. ile ders süresinin %35’ini kapsayan “Süreç İçerisinde İletişimsel” öğretim yöntemi, 3 

dakika ile ders süresinin %4’ünü kapsayan “Yönetsel” ve 2 dakika ile ders süresinin sadece %3’ünü 

kapsayan “İşlevsiz” öğretim yolu takip etmektedir. 

           Tablo 2: Kodların Çözümlemesi  

Süre Kodlar Öğretim Yolları 

3dk. 18sn. Dikkat çekme Temel bilgi aktarımı 

3dk. 19sn. Yönlendirme Süreç içerisinde iletişimsel 

9dk. 35sn. Yaparak Açıklama Süreç içerisinde iletişimsel 

11dk. 1sn. Soru sorma (onay- uzun açık uçlu- kısa kapalı uçlu) Temel bilgi aktarımı 

7dk. 15sn. Yeniden ifade etme Temel bilgi aktarımı 

5dk. 48sn. Hatırlatma Temel bilgi aktarımı 

5dk. 2sn. Yanıt verme Temel bilgi aktarımı 

3dk. 13sn. Onaylama Temel bilgi aktarımı 

12sn. Espri yapma İşlevsiz 

8sn. Uyarı Yönetsel 

26sn. Sessizlik İşlevsiz 

28dk. 34sn. Açıklama(Ders İçi) Temel bilgi aktarımı 

 

Tablo 2’de gözlemlenen dersin kodları ve kullanılan öğretim yolları süreleriyle birlikte 

verilmiştir. Temel bilgi aktarımında, dikkat çekme, soru sorma, yeniden ifade etme, hatırlatma, yanıt 

verme, onaylama kodları yer almaktadır. Süreç içerinde iletişimsel öğretim yönteminin 

belirlenmesinde kullanılan kodlamalar; soru sorma ve 28 dakika 34 sn ile en fazla kullanılan 

açıklama(ders içi) bulunmaktadır. İşlevsiz öğretim yolunun belirlenmesinde kodlamalar; espri yapma 

ve sessizlik, yönetsel öğretim yolunda ise uyarı şeklinde yer almıştır. 

Gözlemlenen derste öğretmenin benimsediği ağırlıklı öğretim yolu, “Temel Bilgi Aktarımı” 

olup ikinci sırada en yüksek süre ile tabloda yer alan öğretim yolu “Süreç İçinde İletişimsel”dir. 9 

dk.35sn. lik süreç içinde iletişimsel öğretim yöntemi, proje dersinin gerekliliği olan birebir çalışma 

koşulunu desteklemektedir. Nitekim tablo.2’de yer alan derse ait kodların çözümlenmesinden de 

anlaşıldığı gibi ders dışı konuşmalar içinde ele aldığımız espri yapma kodu  12sn. iken sessizlik kodu 

26sn. olarak görülmektedir. 

Genel olarak, “Öğretim Yolları Analiz Tablolarına (tablo:1-2)” baktığımızda öğretmen Y’nin 

yoğun olarak kullandığı öğretim yolu, “Temel Bilgi Aktarımı” öğretim yoludur. Araştırmacı 
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tarafından gözlemlenen derste  “Süreç İçinde İletişimsel” öğretim yolu olarak adlandırılan ve 

öğretmenin öğrenci ile olan birebir etkileşimini gösteren öğretim yolu ikinci sırada yer almaktadır. 

Buna karşılık, derste 8sn. ile en az kullanılan öğretim yolu “Yönetsel” öğretim yoludur. 

Uygulanan Program 

Bilim ve Sanat Merkezinde, Uyum (Oryantasyon) Programı, Destek Eğitim Programı, 

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program, Özel Yetenekleri Geliştirici Program, Proje Üretimi ve 

Hazırlama Programı uygulanmaktadır.  

Görsel Sanatlar biriminin amacının; bir toplumda sanatın gelişmişliği, o toplumun gelişmişliği 

ile paralel olduğun, toplumumuzun gelişmesini istiyorsak hedefi baştan belirlemememizi, yaratıcı 

düşünen, kendini ifade edebilen, anlayan, kavrayan, yargılayan, sanatı yaşantısına katabilen, çevresi ile 

uyumlu, yaşadığı çevreyi güzelleştirme sorumluluğu duyan estetik duygulara sahip bireyler 

yetiştirmek olduğunu vurguluyor. Ayrıca, sanat eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkla eğitilen 

çocuk dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır, algıların 

zenginleştirilmesi için gözlem ve hafıza eğitimine önem vermek, yaratıcı düşünce alışkanlığı 

kazandırmak gerektiği, sanat eğitimi alan kişilerin hayal etme, düşünüp araştırma, kişiselleştirme, 

hayallerini zihninde resmetme ve sanat eğitimi dünyaya nasıl üçüncü bir gözle bakılabileceğini öğretir. 

Sizi sıradan kılmaz, algılarınızı geliştirir sizi yaratıcılık yeteneğinizin keşfine sürükleyen eğlenceli bir 

serüvene çıkarır ve bu düş hayat boyu sürer. Sanat eğitimi alan bireyler hayatı boyunca bu anlayışın 

izlerini taşıyarak; öncelikle kendisi için, daha sonrada çevresi için daha anlamlı daha yoğun ve daha 

mutluluk verici bir yaşam ortamı yaratabileceğini vurgulamaktadır. 

Uygulanan mevcut ders programınız ile ilgili görüşleriniz neler? Sorusuna, öğretmen,  

öğrencilerimizin aynı zamanda örgün eğitim kurumlarında okuyor olmaları sınav ve ders notları 

kaygısı ile dershanelere gidiyor olmaları ya da özel ders alıyor olmaları zaman ve enerji açısından 

devam noktasında sıkıntılar yaratıyor ve Bilim Sanat Merkezindeki çalışmaların lise geçiş sınavları ve 

üniversite sınavına katkı noktasında puan avantajları sağlamaması, laboratuvar ortamlarında ve doğada 

yapılan uygulamalı dersler ne kadar verimli olursa olsun sınav sistemi gerçeği ile karşılaşınca zamanla 

cazibesini yitiriyor diyerek cevaplamıştır.  

Öğretmen, BİLSEM’ lerdeki öğrenci seçimi ve öğrenci profili ile ilgili olarak, öğrenci 

seçiminde kullanılan Wisker testinin yakın zamanda güncellenip uygulanması ile ilgili bakanlık 

düzeyinde çalışmalar olduğunu, ancak öğrenci seçimlerinde zeka testi ile birlikte gözlem süreçlerinin 

de değerlendirilmesinin de gerekliliğine, ayrıca bilim sanatların verdiği eğitimde duygusal zekanın 

gelişmesini destekleyecek etkinliklere ve yaklaşımlara ağırlık verilmesi gerektiğine inandığını, çünkü 

yüksek IQ’nun başarıya dönüşmesi için duygusal zekanın gelişmesine de ihtiyaç olduğunu 

vurgulamıştır. 
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Öğretmen, BİLSEM’lerin genel yapısı ve uygulanan programa ilişkin önerileriniz var mı? 

Sorusuna, örgün eğitim kurumlarına dönüşmesini ve doğayı laboratuvar olarak kullanmasının 

gerekliliği şeklinde cevaplamıştır. 

Proje Üretimi ve Hazırlama Programı 

Bir görsel sanatlar öğretmeni olarak Proje Üretimi ve Hazırlama Programı ile ilgili 

görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmen, grafik ana sanat dalı mezunu bir görsel sanatlar öğretmeni 

olarak modern hayatın içerisinde tasarımın artık vazgeçilmez bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu 

anlamda görsel sanatlar alanın da proje hazırlarken çok geniş bir yelpazemiz var. Sanat eğitimi 

verenlerin genel kültür potansiyellerinin yüksek olması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca görsel 

elemanların insanlığın evrensel dili olması dolayısıyla verilen mesajların daha geniş kitlelere 

ulaşabilmesi, bu alanlarda yapılacak proje çalışmalarına heyecan katmaktadır. Bu proje çalışmalarıyla 

öğrencilerimiz, sanatın işlevsel boyutuyla tanışmakta ve sanat etkinliklerindeki düşünsel boyutun 

önemini fark etmektedirler diyerek cevaplamıştır. 

Proje yapılacak alanla ilgili problem tespitleri yapılarak, problem tespit edilirken günlük 

hayatımızda karşılaştığımız sıkıntılardan yola çıkılabileceği, tespit edilen projeye yönelik daha önce 

yapılmış çözüm yollarının araştırılması ve farklı daha verimli neler yapılabileceği üzerinde 

düşünülmesi gerekildiği vurgulanmıştır. Ayrıca, sanat alanı ile ilgili projeler daha sanat bilinci 

oluşturmaya yönelik ya da tasarım bilincini geliştirmeye yönelik olabileceği belirtilmiştir.  

a)Bireyin Kişisel Gelişimi 

Bireyin kişisel gelişim süreci ile ilgili sizce proje üretme ve hazırlama programı öğrencide 

sorumluluk duygusunu geliştirir mi? Neden? Sorusuna öğretmen, evet sorumluluk duygusunu 

geliştirir. Çünkü, yaşadığı çevreye ve topluma katkıda bulunabileceğini fark eder, bu farkındalık 

bundan sonraki çalışmalar için motivasyon sağlar şeklinde cevaplamıştır. 

b)Bireyin Sanatsal ve Bilişsel Gelişimi 

Bilim ve sanat merkezindeki öğrencilerin yüksek IQ düzeyine sahip bireyler olması sebebiyle 

sanat ve doğa arasında, sanat ve bilim arasındaki ilişkiyi fark edebilmesi için proje çalışmalarının 

estetiğin matematiğini kavramaya aday bireyler yetiştirmek için bir fırsat olduğu ve doğanın molekül, 

molekülünde işlenmiş bir sanat eseri olduğu, işlevsellik ile estetiğin doğada bir arada sunulduğunu 

fark ettirecek proje çalışmalarıyla estetik duyarlılık kazandırabileceği vurgulanmıştır. 

Sizce proje üretme ve hazırlamanın çocuğun yaratıcılığına ne tür etkileri vardır? Sorusuna 

öğretmen, tasarlama süreci bilinçli gözlem ve beyin fırtınası yaratıcılık sürecini besleyen etkenlerdir. 
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Çocuğun yaratıcılığını desteklemek için gerekli yaşantılara imkan verilmesi ve uygun faaliyetler 

yaptırılmasıdır diyerek cevaplamıştır. 

Proje Üretme ve Hazırlama Programı ve Disiplinler Arası Yaklaşım 

Sanat etkinliklerinin konu itibariyle alanı çok geniş, bu sebeple edebiyat, tarih ve felsefe gibi 

alanlarla ilişkilendirilebilir. Sanat bilinci felsefe ile ilişkilendirilmeden verilmesi sıradan kalacağından 

dolayı güzellik ve estetik kavramlarının anlaşılması ve sanatın düşünsel boyutunun desteklenmesi için 

bir bütünlük içinde sunulması gerekmektedir. Yine benzer ilişkilerden dolayı fizik, kimya ve biyoloji 

alanlarıyla da doğadaki sanat estetik ve işlevsellik ilişkisini kavrama ve desteklemek açısından 

disiplinler arası ilişkilere ihtiyaç vardır.  

Proje Değerlendirme  

Sizce iyi bir proje değerlendirme aşaması nasıl olmalıdır? Sorusuna öğretmen, çalışmanın 

özgünlüğü, etkililiği ve çalışmanın süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi şeklinde olabilir diyerek 

cevaplamıştır. Ayrıca, bilim ve sanat merkezinde hazırlanan projelerin genellikle ders notu anlamında 

katkısı olamamakla birlikte TÜBİTAK’a sunulup derece alan çalışmalar için üniversite sınavında puan 

olarak bir miktar katkı sağlaması gerektiği ve bilim, sanat merkezlerindeki öğrenci performansları 

puan olarak sağlamadığı sürece cazibesinin azalacağı vurgulanmıştır. 

TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında gözlemlenen derste, proje tasarım sürecinin haftada bir gün 1,5 ders 

saati ile sınırlı tutulması öğretmen Y’nin gözlemlenen derste bir öğrenci ile rahatlıkla iletişim kurması 

açısından oldukça iyi bir öğretim süreci sağlamıştır. Nitekim bu bulgu öğretmenin tablo-1 de 

gösterilen “süreç içinde iletişimsel” öğretim yöntemini 26 dakika ve “işlevsiz” öğretim yönteminin ise 

2 dakika gibi kısa bir zaman diliminde kullanılması ile örtüşmektedir. Öğretmen Y ile yaptığımız 

görüşmede proje hazırlamanın sanatı sevdirme ve estetik duygulara sahip bireyler yetiştirme amacı 

konusunda bize bilgi vermiştir. Yapılan video çekiminde öğrencinin estetik düşünce yapısının gelişimi 

için felsefe öğretmeni ile birlikte ders işlenmesi ve proje konusu üzerinden “güzel” kavramı ile estetik 

vurgu yapılması kayıtlar ile örtüşmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Görüşme ve video çekiminin yapıldığı Bilim ve Sanat Merkezindeki verilerin  betimsel 

analizine göre, Elazığ ilinde ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği merkezi bir bölgede yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmen Y olarak kodlanan BİLSEM Görsel Sanatlar öğretmeni, 

Bilsem’lerdeki öğretmen profilinin özel bir seçim ile getirildiği düşünüldüğünde oldukça bilgili, 
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alanında araştırmalar yapan, yenilikçi eğitim anlayışı ve yaratıcı çalışmalara destek veren bir öğretmen 

profili olarak tanımlanmıştır. 

Araştırma sonucunda içerik analizi ile elde edilen verilere göre, gözlemlenen derste  öğretmen 

Y tarafından kullanılan ağırlıklı öğretim yolu “Temel Bilgi Aktarımı” dır. Öğretmen Y, derslerinde 

kullandığı ağırlıklı öğretim yolundan dolayı öğretmen profillerinden “yol gösterici/kolaylaştırıcı” ve 

“Hoşgörülü” tip olarak tanımlanabilir. Öğretmen Y’nin en son tercih ettiği öğretim yolu ise Yönetsel 

öğretim yolu olarak belirlenmiştir. Nitekim öğretmen Y, gözlemlenen ve 74 dakika olan derste 1 

öğrenci ile birebir ilgilenmiş ve derste disiplinler arası yaklaşımda kullanılarak felsefe öğretmeni ile 

birlikte aktif ve birebir etkileşimin sağlandığı bir ders işlenmiştir. Öğretmen Y ders esnasında sık sık 

önceki öğrenmelerden sorular sorarak, dikkat çekerek ve yaratıcı yönlendirmeler yaparak öğrencinin 

derse katılımını sağlamıştır. Proje çalışması kapsamında, öğretmenin öğrencinin ailesi ile de iletişim 

halinde olduğu ders esnasındaki video çekimlerinden anlaşılmaktadır. Son olarak, proje geliştirme ve 

hazırlama programı kapsamında yapılan çalışmaların, bireyin birebir eğitim ile kendini geliştirmesi ve 

yaşanılan çevre ile gerçekçi bağlantılar kurması konusunda destek sağlayıcı bir program olduğu 

söylenebilir. 
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Öz 

Grafik tasarım, sanayi ile gelişen, rekabetle güçlenen bir çeşit iletişim tasarım yöntemidir. Tanımında 
tasarım sözcüğünün olması, sanat mı değil mi tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Bu tartışmanın en 
büyük dezavantajı ise şüphesiz eğitim alan öğrenciler üzerinde görülmektedir. Yaptığı işi sanat olarak görenler 
ile iletişim olarak görenlerin çalışmalarında anlaşılırlık ve okunurluk farkı açıkça gözlemlenmektedir. Bu fark, 
grafik tasarım eğitimi verimliliği adına önemli bir kayıptır. 

Grafik tasarım eğitiminde ikinci verimlilik eksiği, meslek yüksekokulları grafik programlarının öğrenci 
kabul şeklindedir. Öğrencilerin, YÖK tarafından lise mezuniyetlerine bakılmaksızın yerleştiriliyor olması, bu 
mesleği hiç tanımayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına gelmesine yol açmaktadır. Matematik yeteneği 
yüksek, alan dışı program öğrencilerinin, üniversite tercihlerinde grafik tasarım programını seçebiliyor olmaları, 
yerleştirilmelerinde öncelik almalarını sağlamaktadır. İki yıl gibi kısa eğitim sürecinde öğrencilerin, tasarım 
eğitimi almaları ve tasarım programlarını öğrenebilmelerinde ciddi problemler yaratmaktadır.  

Bu çalışma ile grafik tasarım eğitimi önündeki engeller tespit edilmiş, nasıl aşılabileceği konusunda 
önerilerde bulunulmuştur. Yüzünü sanayi atılımına çevirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti, gelişen sanayisi ile 
birlikte tanıtıma da aynı oranda ihtiyaç duymaktadır. Mezunlarının işsiz kalmadığı grafik tasarım eğitiminin 
verimliliğinin arttırılması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile her iki sanat eğitimi kurumun 
özellikleri, öğrenci kapasiteleri, iş imkanları, çalışmaları ve piyasa tercih nedenleri araştırılarak nitel bir 
sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, grafik tasarım, tasarım, eğitim, iletişim. 
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GİRİŞ 

Sanat kavramı, özellikle de ülkemizde çok karmaşık ve tartışmalı olup, boş zamanlarda 

yapılan yaratıcı çalışmalardan tutun da elle yapılan her türlü üretime kadar geniş bir yelpazede 

kullanılabilmektedir. Bu geniş yelpaze, sadece sanatın anlaşılırlığını azaltmakla kalmayıp, değerini de 

düşürebilmektedir. Diğer taraftan halkımızın sanat algısında, sanatın eğitimle alınabilecek değerler 

arasında yer almamasına, sanatla uğraşanları işi gücü olmayan “avare” kişiler olarak 

tanımlayabilmelerine neden olmaktadır. Böylesi karışık bir yapı içerisinde, bir o kadar girift olan 

eğitim kavramını yerleştirmeye kalktığımızda, durum iki kat bulanıklaşmaktadır. “Sanat eğitiminde 

sanatın mı öğretileceği yoksa “insanın eğitimi”nin mi ilk amaç olacağı sorularıyla belirlenebilen 

değişik anlayış ve tutumlar dolayısıyla, sanat eğitimi kavramı evrensel olarak da bir sorunsal 

yaratmaktadır” (San, 1983:15).  

Köy Enstitülerinin mimarlarından, sanat eğitimci İsmail Hakkı Tonguç, “sanat eğitimi 

alanındaki yeni görüşlerin ve uygulamaların, “sanat yoluyla eğitim ve iş okuluyla belirginleşen 

eğitim” anlayışının, açılan okulları derinden etkilediğini görmüş, “İş Okulu” adıyla anılan pedagoji 

akımını geliştirerek eğitim ve öğretimin bilimsel temellerini atmıştır” (Ülkü, 2008:41).  Almanya da 

bulunduğu sıralarda Bauhaus ekolünü de inceleme fırsatı bularak, yurda döndüğünde, fen eğitimi ile 

sanat eğitimini aynı çatı altında uygulamalı olarak vermeye başladığı “Köy Enstitüleri” ni kurmuştur. 

Bu uygulamalı yeni sistemle özellikle de köy çocukları, mutlaka sanatla uğraşıyor, işçilik yapıyor, fen 

dersleri alıyor ve yenilikçi anlayışıyla mezun olabiliyordu. Köy Enstitülerinin her mezununun bir 

müzik enstrümanı  çalabiliyor veya resim yapabiliyor olması, sanatın sadece el becerisine dayalı bir 

süreç olmadığı fikrini de öğretmiştir. Ülkemizde bir zamanlar hiç de karmaşık olmayan sanat ve 

eğitim kavramlarının bugün anlaşılmaz hale gelmesinde tek sorunun, eğitim sistemi olduğu 

söylenebilir.   

Günümüzde “sanat” ve “eğitim” gibi grafik tasarım da karmaşık olan kavramlar arasındadır. 

Grafik tasarımdaki çıkmaz sadece tanımında değil, yapısında da vardır. Grafik tasarım sanat mı  değil 

mi tartışması, eğitimini veren, alan, hatta meslek edinmiş kişiler için de sorun yaratabilirken, ortaya 

konulan ürünler dahi bu tartışmadan etkilenebilmektedir. Kavramın içinde tasarım sözcüğünün 

bulunması, tanımlama konusunda en büyük handikaplardanmış gibi görünmektedir. Twemlow, tasarım 

sözcüğüne yerel pazar seviyesinden bakıldığında, “grafik tasarımcıda zanaatının dokuları ve izleri 

görünür olmaya” (Twemlow, 2006:64) başladığını ileri sürerek,  burada geçen tasarım sözcüğünün 

zanaatla organik bağı olduğunu ortaya koymaktadır.  O halde grafik tasarım: 

1) Öncelikle sanat değildir. 

2) Grafik tasarımcılar da sanatçı değildir. 
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3) Grafik tasarımdaki “tasarım” sözcüğünde her ne kadar zanaat dokuları göründe de, 
kullanım amacı “yaratmak, fark ettirmek veya sürdürebilirliğini arttırmak” tır. 

4) Grafik tasarım, bir algı yönetme yöntemidir. 

5) Grafik tasarım, bilgi değil, fikir verir, ürün hakkında bilginiz olmadan fikriniz olur. 

6) Grafik tasarım kötü bir arkadaştır, size planınızda olmayan şeyleri almaya zorlar ve 
ikna eder. 

7) Grafik tasarım size yalan söyleyebilir, kandırabilir, size kontrolsüz harcama 
yaptırabilir hatta gereksiz bir çok şeyi satın aldırabilir. 

8) Grafik tasarım, ehli kişilerce tasarlandığında ölümcül bir silah gibidir. 

Yukarıdaki tüm bu çoğaltılabilir maddeler, grafik tasarım için söylenebilecek hipotezlerdir. 

Maalesef bu iddialara karşıt bir hipotez de yoktur. Ancak Grafik tasarım için söylenebilecek iyi şeyler 

de vardır.  

1) Grafik tasarımın ilk görevi mesaj vermektir, bu mesajlar reklam içerikli olabileceği 
gibi, yeni dostluklara da zemin hazırlayabilir. 

2) Grafik tasarım ürün ya da hizmetlerin tanıtımını yaparak, ülke ekonomisine katkılar 
sağlar. 

3) Yeni markaların oluşmasını sağlar, ülkenin marka değerini arttırır. 

4) Grafik tasarım, turizm potansiyelini attırabilir. 

5) Grafik tasarım üretimi artırabilir, yeni tatların, lezzetlerin bulunmasına zemin 
hazırlayabilir. 

6) Grafik tasarım talebi arttırarak teknolojik gelişimi hızlandırabilir. 

7) Grafik tasarım kişi ya da firmayı yoktan var edebilir, yeniden yaratabilir. fark 
ettirebilir hatta var olan her hangi bir şeyin biçim ve içeriğini değiştirerek yeniymiş gibi algılatabilir. 

8) Grafik tasarım faturalarınızı ödeyebilir. 

9) Grafik tasarım büyük bir firma olmasanız da,  büyük ve çok disiplinli işler almanızı 
sağlayabilir. 

10) Grafik tasarım bir iletişim aracıdır. Azimli ve amaca yöneliktir, insanları bir araya 
getirebilir, bir arada tutabilir.  

11) Grafik tasarım, görsel algısı gelişmiş, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, tanıtan, koruyan 
ve gelecek nesillere taşıyabilecek sorumlu bireylerin oluşmasında katkılar sağlar. 

Yukarıdaki arttırılabilir maddeler de grafik tasarımla mümkün olabilecek hipotezlerdir.  Hatta 

bir çoğumuz bunların gerçekleşebildiğine şahit bile olmuşuzdur. Bu durumda grafik tasarım için her 

şeyi söyleyebilmek mümkün gibi görünmektedir. Grafik tasarımı tanımlamaya çalışmak yerine, bu 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1266 
 

belirsiz süreklilikten haz almaya ve mükemmeliyeti yakalamaya çalışmak, grafik tasarımın tanımı için 

yeterli olabilir.   

Çalışmanın Amacı: 

Bu çalışma ile grafik tasarımın var oluş nedenini ortaya koymaktan ziyade, genç grafik 

tasarımcıların önündeki resmi ve gayri resmi engelleri ortaya koymaktır. Bu engellerin, özellikle de 

eğitimini veren kurumlarda, nasıl bir olumsuzluk yarattığını tespit ederek, bu olumsuzlukların belki 

giderilebilmesi adına önerilerde bulunulmuştur.  

YÖNTEM:  

Tarama ve yüz yüze konuşma yöntemi kullanılmış ve elde edilen bilgiler, önceki bilgiler ile 
kıyaslanarak yorumlar yapılmıştır. Grafik tasarım eğitimi veren iki önemli kurumun da, öğrenci kabul 
etme yöntemleri, soru türleri, öğrenci başarı durumları ve öğrencinin tercih nedenleri üzerinde 
durularak nicel verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.  Veri toplama sisteminde anket uygulaması yapılmış 
olmasına karşın veriler kullanılmamıştır. Anketi yanıtlayanların, sorulardan sıkıldığı, kurtulmak adına 
okumadan işaretlemeler yaptığı ve ciddiyetten uzaklaştıkları görülmüştür.  

BULGULAR:  

Bilinçli düşüncenin en eski devrelerinde, mağara duvarlarına çizilmiş veya kazılmış hayvan 

resimleri, sonrasında Mısır hiyeroglifleri, çivi yazıları ve çeşitli damgalar, günümüzün iyi tasarlanmış 

logoları gibi etki yaratmaktadır.  “M.Ö. 4.-5. binlere tarihlenen Mısır mezarlarında ve Korinth 

çevresindeki kazılarda bulunmuş sanat eserlerinde bazı semboller görülmektedir.” (Taşçı, 1985:5). O 

tarihlerde insanların ortak bir dili ve yazıları olmadığından bu semboller onlar için bir anlaşma aracı 

olmuştur. Bu sembol ve resimler 14.000 yıl süren bir değişime uğrayarak bugünkü harf ve rakamlara 

dönüşmüştür. Bazı araştırmacıların hiç bir kanıta dayandırmadan iddia ettikleri gibi duvar resimleri, ne 

bir yazı ne de grafik tasarımdır. Belki resimden daha fazlası olduğu söylenebilir ama, grafik tasarımın 

başlangıcını mağara resimlerine dayandırarak, onların ilk tasarım örnekleri olarak değerlendirilmesi 

doğru değildir. Grafik tasarımın tanımındaki karışık yapı, belki de buradan kaynaklanıyordur.  

Bugün dahi grafik tasarım eğitiminde engellerin ve karışık yapıların devam ettiği 

görülmektedir. Örneğin: 

1) Köy Enstitüleri mantığıyla bir çok plastik ve görsel sanatların, güzel sanatlar fakültesi 
(GSF) çatısı altında toplandığı görülmektedir. Ancak fakültenin öğrencilerine verdiği sanatçı kişiliği, 
çoğu zaman grafik tasarımlara olumsuz yansıyabiliyor. Özellikle de mezuniyet sonrası öğrencinin, 
grafik tasarımcı mı yoksa sanatçı mı olduğu konusunda ikilem yaşayabiliyor. 

2) Hem GSF, hem de meslek yüksekokullarında (MYO) öğrenci kontenjanlarının istem 
dışı arttırılabiliyor olması, eğitim kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. 
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3) İstem dışı öğrenci kontenjanı artırımı, sınıf veya atölyelerin yetersiz kalmasına neden 
olabiliyor. 

4) Grafik tasarım öğrencilerinin masa üstü yayıncılık ve baskı teknolojilerindeki 
teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri gerekirken, çoğu öğrencinin atölyelerinde hala teknoloji 
yetersiz, güncel olmayan ve piyasaların kullanmadığı bilgisayarlarla eğitim almaları, eğitim 
kalitelerini olumsuz etkileyebiliyor. 

5) Özellikle de MYO öğrencilerinin, lise mezuniyet alanlarına bakılmaksızın, ÖSYM 
tarafından gönderiliyor olması, 2 yıl gibi kısa bir sürede sıkıştırılan eğitim ciddi sorunlar yaratabiliyor.  

6) MYO’larına hala sınavsız öğrenci kabul edilebiliyor olması, özellikle de tasarım 
derslerinin önündeki en büyük engellerdendir.  

7) MYO’larında, görevli öğretim elemanlarının,  üniversite senatosunun kararları 
doğrultusunda, projelerden (BAP), kadrolardan, yurt içi ve dışı kongre ve sanatsal etkinliklerinden 
yararlandırılmaması ve taleplerinin çevrilmesi, öğretim elemanı yeterliliğini olumsuz etkileyebiliyor. 
Öğretim elemanının moral yıkımına neden olabiliyor. 

8) Her iki kurumda da,  üst yönetim kadrolarınca, öğretim elemanının uzmanlığına 
bakılmaksızın bir dersin yürütücüsü olarak atanabiliyor veya alınabiliyor olması, dersin işlenişinde 
sorunlar yaratabiliyor. 

Tüm bu çoğaltılabilir örneklerle birlikte, grafik tasarım eğitimi de sanat eğitimi gibi ”görsel 

algısı gelişmiş̧, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, 

koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve 

yapıcı bireyler” (Buyurgan, 2012:2) olarak yetiştirilmeli ancak sanatçı olmadıkları ve en azından 

grafik tasarım işini yaparken olamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME:   

“Grafik çizgi kavramı ilk olarak Almanya’da ortaya çıkar. Van de 

Velde 1898’den başlayarak afişlerden ambalajlara ve Tropon’un tanıtma 

ilanına (Resim 1) kadar, kamçı hareketleri biçiminde dekoratif bir çizgi 

geliştirir. Berlin’de kısa bir süre sonra Lucian Bernhard, Manoli sigaraları 

için (Resim 2) eksiksiz bir grafik çizgi yaratır” (Weill, 2008:11). Bilinçli 

yapılmış olan dekoratif düzenlemeler, grafik çizginin ilk örnekleridir. Aynı 

zamanda bu örnekler, mağara duvarlarındaki çizimler ile grafik tasarımı 

ayırmaktadır. Grafik tasarım sürekli kendini yenilemek zorunda olan ve 

teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi gereken bir iletişim aracıdır. 

Çünkü grafik tasarım, rekabetin başladığı an var olmuş ve rekabetin 

hızlandığı an ise değişime uğramıştır. Örneğin 30 yıl öncesine kadar “ticari 

grafik” diye bir terim yokken, son zamanlarda sık duyulmaya başlanmıştır. “İleri sürülen bu tür grafik 

yaratı, sanayinin ve hiç bir zaman olmadığı kadar güncellik kazanan siyasal ve kültürel alanlardaki 

belirleyici etkenlerin inanılmaz yükselişi sayesinde küresel açıdan gelişen ekonomi ve ticarete 

Resim 1. Trapon’un Afişi 
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bağlıdır” (Weill, 2008:11).  Grafik tasarımın içindeki ateşleyici motorun ticarete bağlı olması, onu 

sanat kavramından uzaklaştırmaktadır. Sanat olmayan ancak sanatın veri ve imkanlarını kullanan 

grafik yaratıların eğitiminde sorunlarla karşılaşmasından daha doğal 

bir şey olamaz.  

Ticari yönelim ve ihtiyaçlardan doğan grafik tasarım eğitimi, 

“başlangıçta, resim sanatının geleneklerine sahip olmakla birlikte, 

...çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretmeyi amaç edinen bir tasarım alanı 

olarak...,  sanat eğitimi verilen diğer alanlardan köklü bir biçimde 

ayırmaktadır” (Ertosun, 2006:23).  

 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Grafik Tasarım Eğitimi ve Verimlilik: 

Genel anlamıyla verimlilik, herhangi bir değer veya benzeri kayıpların istenmediği durum ya 

da durumlar olarak yorumlanabilir.  Eğitimde verimlik, öğrencinin teori bilgisini, uygulamada 

kullanabilme yeteneğidir. Uygulamadaki başarı ise, eğitimini aldığı branşla, gerçek hayatta 

yaşayabilme süresiyle orantılıdır. Elbette ki bu süreyi uzatmak için, bireyin gerçek hayatın koşullarına 

uyum sağlayabilmesinin önemi büyüktür. Zaten eğitimin temel amaçlarından biri, uyumluk sürecini en 

kısaya indirgemektir. İş grafik tasarım gibi girift bir konunun eğitimine gelindiğinde, eğitimi veren 

kurum, kurumun genel yapısı, eğitimi veren öğretim elemanı gibi, öğrencinin kişiliğini de 

etkileyebilecek faktörlerin önemi daha da artmaktadır. Eğitimi veren öğretim elamanının, bilgi, beceri, 

teknolojik yeterliliği, hayal gücü, ilericiliği öğrencinin gerçek hayat görüşünde etkili veya yönlendirici 

olabilir.  

“Yapısı gereği insan, dengeli, uyumlu, doyumlu ve en iyi bicimde düzenleyip sürdürme; 

bunun için (gizli) gücünü (potansiyelini) harekete geçirip kullanma, yeteneklerini ve belirli yeterlikler 

kazanma; bu yolda gerekli ve olanaklardan yararlanma; giderek, kendini ve hatta gereksinimi 

içindedir” (Uçan, 1995:123). Zaten eğitime meyilli yapısı ile insan, kolay kanalize olabilir, ortamın 

havasından kolay etkilenebilir ve bu etki ile kendini olmadığından farklı görerek, gündelik yaşamında 

veya üretiminde abartılara gidebilir.  

Üniversiteler sisteminde 1975 te başlayan, güzel sanatlar adıyla fakülteleşme sürecinde, 

“sanatta bütünleşme” yolunda önemli adımlar atılmış sanat dallarının tek çatı altında eğitiminde yasal 

engeller kaldırılmıştır. Bu süreçle “bütünselleşerek fakülteleşme” veya  “fakülteleşerek bütünleşme” 

eğitiminde, sanatçı veya sanatçı yetiştirme havası yaratılarak, öğrencilerin bu psikolojik olgunluğa 

erişmeleri de hedeflenmiştir. Bu hedefin başarısı, mezun öğrencilerin mesleklerini tanımlarken, 

“ressamım”, grafik sanatçısıyım” veya “sanatçıyım” ifadelerini kullanmalarından anlaşılabilmektedir. 

Resim 2. Manoli Sigara Paketi Tasarımı 
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Bu durum özellikle de grafik tasarım bölümü mezunlarının çalışmalarında görülebilecek olası 

verimsizlikleri aşağıdaki gibi maddelememizi sağlayabilir: 

a) Fakültenin başındaki “güzel sanatlar” tanımı, güzel olanla, güzel olmayan ve diğer 
sanatlar ayırımını güçlendirebilir (Uçan, 1995:123) ve bu güçlü bağ ile özellikle de grafik tasarım 
mezunlarında “güzeli yapma” psikoloji yaratabilir. 

b) Güzel sanatları yapabilen bir grafik tasarımcının, sanatçı olmadığını kabullenmesi 
mümkün olmayabilir 

c) Grafik tasarım çalışmalarında ikinci kişinin istek, öneri veya yorumlarına kapalı 
olabilir. 

d) Tasarımlarının hedef kitleye uygunluğu tartışmalı olabilir. 

e) Grafik tasarımın ilk görevi olan mesaj verme ilkesi, ikinci plana atılabilir hatta dikkate 
alınmayabilir. 

f) Mezuniyet sonrası iş hayatında, takım çalışmalarına uyumsuz veya kapalı olabilir. 

g) Kendisini olduğundan farklı, sanat kültürü yüksek hatta otorite kabul edebilir. 

Meslek Yüksekokullarında Grafik Tasarım Eğitimi ve Verimlilik: 

Meslek yüksekokulları temelde ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık eğitim süreçli 

kurumlardır. Bu kurumların genel yapısı itibari ile, sanayi odaklı eğitim verilmesi beklenir. 

Mezunlarının teknik ara elemanları olması nedeniyle, kilit konumlarda görevlendirilmeleri 

kaçınılmazdır. Bu da meslek yüksekokullarının önemini ortaya koymaya yetmektedir. Ancak Yüksek 

Öğretim Kurumu’nun bu okullara öğrenci seçme ve gönderme sürecinde, seçmenin ikinci planda 

olduğu daha çok gönderme politikasının izlendiği görülmektedir. Bu yaklaşım, sadece grafik tasarım 

programları için değil, çatısı altındaki tüm programları olumsuz etkilemekte ve verimlilik konusunda 

ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle de grafik tasarım programı mezunlarında görülebilecek 

olası verimsizlikleri şöyle maddelenebilir: 

a) YÖK tarafından gönderilen öğrencilerin, lise mezuniyet alanlarına bakılmaksızın, 
doğrudan grafik tasarım programlarına gönderiliyor olmaları, öğrencilerde uyumsuzluk yaratabiliyor. 

b) Bu öğrencilerin, grafik tasarım programlarını öğrenmelerinde ciddi sorunlar 
yaşanabiliyor. 

c) Bu öğrencilere tasarımı ve ilkelerini anlatmak ve bu doğrultuda sonuç almaya 
çalışmak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. 

d) Lise mezuniyeti grafik tasarım olan öğrencilerle, olmayan öğrenciler arasında 
ayrışmalar olabiliyor. 

e) Eğitim sürecinin iki yıl olması nedeniyle, ayrışmaların kaynaşmaya dönüşmesi 
mümkün olamayabiliyor. 
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f) Öğrencilere sık sık yapılan “sanatçı değilsiniz”,  “sanat yapmıyorsunuz” gibi 
uyarılardan en çok, alan dışı gelen öğrenciler olumsuz etkileniyor. 

g) YÖK’ün atölye ve öğretim elemanı yeterliğine bakmaksızın, öğrenci kontenjanlarını 
istediği kadar atayabiliyor olması, programın sürdürülebilirliğini dahi sıkıntıya sokabilmektedir. 

h) Üniversite yönetiminin, meslek yüksekokulunu, üniversitenin bir parçasıymış gibi 
görmemeleri, üniversite yerleşkesi dışına taşıma isteklerini açıkça dile getirmeleri ve öğretim 
elemanlarının kongre, sempozyum, makale destek ve bilimsel araştırma projelerine destek 
vermemeleri, öğretim elemanlarında moral çöküntüsü yaratmaktadır. 

i) Aynı gerekçe ile meslek yüksekokulu programlarına, öğretim üyesi kadrosu 
verilmeyerek, başka fakülte kadroları üzerinden bölüm ve program başkanlığı yürüttürülüyor olması, 
öğretim elemanları arasında kopukluk yaratarak eğitim verimliliğini olumsuz etkileyebilmektedir. 

SONUÇ: 

Grafik Tasarımın her ne kadar sanat olmadığını ileri sürsek de, öğrencilerine temel sanat 

eğitimi, sanat tarihi, desen gibi sanat dersleri verilerek sanatsal bir alt yapı oluşturulmak zorunluluğu 

vardır. Aksi takdirde tasarlama, üretme ve estetik yaklaşımı kavratmak mümkün olmayabilir. Bu 

durumda çelişkinin boyutunun yön değiştirdiği söylenebilir. Çünkü sanatı meslek olarak düşünmek 

veya tanımlamak, sanatın özgür iradesine aykırıdır. Uçan, bu çelişkiyi, sanat eğitimi veren kurum ve 

programlarının yeniden yapılandırılarak çözülebileceğini savunmaktadır. Bu yapılandırma gereğince, 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sanat Fakültelerine, meslek sanat eğitimi mantığının oluşturulabilmesi 

içinse,  Sanat Meslek Yüksekokulu ve Sanat Yüksekokullarının hayata geçirilmesi önerisinde 

bulunmaktadır. Önerinin dördüncü ayağını ise Sanat Bilimleri Enstitülerinin kurulmasıyla 

tamamlanabileceğini savunmaktadır. Bu yeni yapılanmanın ders içeriklerini de etkileyeceği, ders 

işleniş şeklinin ve öğrenci kabul koşullarının değiştirilebileceği anlamına geldiği açıktır. Böylelikle 

gerek güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde bütünleşememiş sanat dalları, gerekse meslek yüksek 

okulları bünyesinde dışlanmışlık yaşayan grafik tasarım eğitimi, sağlıklı bir yapıya oturtulmuş olabilir.  
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Özet 

Öğretmenlik mesleği “Milli Eğitim Temel Kanunu”nda “Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve 
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. “Genel kültür, 
özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon” öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerdir; öğretmenlerin 
yetiştirilmesi yüksek öğretim ile gerçekleştirilir, biçimindeki ifadeyle, öğretmenlerin eğitiminin özellikleri ve 
düzeyi, yasada öngörülmektedir. 

Müzik alanına ait, her düzeydeki bilgi beceri tutum ve davranış kazandırma sürecine Müzik Eğitimi; 
Müzik Eğitimi’ni meslek olarak seçen kişilere de Müzik Öğretmeni denir. Müzik Öğretmeni, “öğretmenlik 
mesleği nitelikleri’ne, asgari yeterlik düzeyinde sahip olmak zorundadır. Bu çerçevede; çağdaş uygarlığın 
getirdiği; genel kültüre, müzik alanına özel müziksel yeniliklere, müzik teknolojisine ait gelişmelere, pedagojik 
formosyona ait genel ve müzik öğretim yöntem ve tekniklerindeki gelişmelere, kitle iletişim araçlarından 
yararlanma, bilim ve teknolojiyi eğitimin her aşamasında kullanabilmeyle ilgili bilgi, beceri, davranışlara sahip 
bulunma, müzik öğretmeninin yeterliklerindendir. Bunun için, özellikle öğretim teknolojilerinde bilgisayar, 
elektronik ders araç – gereçleri, çalgılar, materyaller kullanma konusunda yeterli durumda bulunmalıdır. 
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları Müzik 
öğretmeni yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Günümüz de üniversitelerin kalite güvencesiyle ilgili olarak, 
Bologna süreci kapsamında, Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu önemli kriterlerdendir. 

Bu bildiride, müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde, yeterliklerin kazanımları bakımından eğitim 
fakültelerinin akreditasyonunun önemi konusu, nitel araştırma yöntemlerinden, kaynak tarama yöntemiyle ve 
rastlamsal olarak seçilen müzik öğretmeni adayı deneklerle yapılacak görüşmelerden elde edilen verilerin 
yorumlanmasıyla ele alınarak, incelenmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi  müzik öğretmeni, yeterlikler, akreditasyon, nitelikler 

Summary 

The profession of teaching " in the National Education Basic Law" is defined as" a Specialized 
Professional Career which takes on state's education, training and  the  management tasks associated with  it. 
"General culture, special field education and pedagogical training (formation)" are qualities that teachers need to 
obtain; the training of teachers is carried out with higher education, in the form of words, features and level of 
education of teachers are envisaged in the law. 

The knowledge, attitude and behavior process skills are called music education at all levels belonging to 
the field of music; the people who choose the music training as profession are also called music teachers.  A 
music teacher has to get "the quality of the teaching profession," at the  minimum level of proficiency. In this 

mailto:yilmazkucukoncu@yahoo.com


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1273 
 

context;  a music teacher  should have such competences as the general culture brought by modern civilization; 
the special musical innovations in the field of  music , the developments of music technology, the developments 
in the  general music teaching, methods and techniques pertaining to pedagogical formation and, making use of 
mass media and possessing the knowledge, skills and behavior related being able to be used science and 
technology in all stages of education, 

For this, especially in teaching computer technologies, electronic teaching tools – equipmentsmaterials, 
instruments, must be in sufficient condition for using them. Departments of Fine Arts of Universities of 
Education Faculty of Music Education Departments are  structured to train music teachers. Today, in relation to 
the quality assurance of universities within the contex of the Bologna process, the accreditation of the Faculties 
of Education is one of the important criteria. 

In this paper, the subject matter of the accreditation of the Faculties of Education in terms of acquisition 
of competencies in the training of music teachers' will be studied and examined through the  literature rewiew 
method  out of the  qualitative research methods,  and by considering the interpretation of data obtained from 
interviews with music teacher candidate subjects selected randomly  . 

Keywords: Music Education, Music Teacher, Qualifications, Accreditation, Qualifications 

 
GİRİŞ 

Müzik, insanın toplumsal çevresinde; doğal çevresinin bir enerji biçimi olan seslerin, ritim ve 

frekans özelliklerini yapılandırılıp biçimlendirilerek, gürlük ve tını özellikleriyle estetik hale getirerek 

kullandığı, bir iletişim aracıdır. Bireysel olarak üretilir, bireysel ve birlikte yapılıp, kullanılır ve 

tüketilir. Bunun için bireysel yeteneklerin gerekli ve önemli olduğunu düşünüp savunan müzik 

eğitimcilerinin yanı sıra pek çok müzik eğitimcisi de yeteneksiz insan olmadığını; yetenek yada 

yapabilirliklerin herkes de doğuştan bulunduğunu ve bunların eğitimle davranış olarak kazanıldığını, 

bu nedenle, ancak eğitimsiz insan olduğunu savunmaktadır. Müzik eğitimi alanındaki çalışmalarıyla 

bilinen Suzuki, Dalcroze, Kodally, Orff’un uygulamalarında görüldüğü ve 1995 öğretim programında 

da belirtildiği gibi her öğrencinin yapabilirlikleri vardır ve müzik eğitimi bu yaklaşımla 

yapılandırılmalıdır.142 Her öğrencinin, bireysel özelliklerine uygun olarak kazanacağı müziksel bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlar bütünü vardır.143 Bu nedenle, müzik eğitimi her insanın en doğal hakkıdır.  

Eğitimin temel hedefi, her insanın bireysel gelişiminde; toplumsal ve insani değerler kazanma 

yönünden, ilgisi ve çağdaş uygarlığın bilim / teknik ve sanatsal gerekliliklerine uyumlu, nitelikli 

davranışlar kazandırılmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, müzik eğitiminin temel hedefi de; her 

bireyin gelişimine, onun duygu ve düşüncelerini sesle ifade edebilmesine, iş birliği, uzlaşma tartışma 

ve önderlik gibi toplumsal beceriler elde etmesine; dil becerileri,,psiko-motor davranışlar ve 

konsantrasyon becerilerini geliştirebilmesinde iyi şekilde katkıda bulunmaktır.144 Programlı eğitim, 

öğretmen ve öğrencilerin, genellikle bir çatı altındaki öğretim ortamlarında, program doğrultusunda 

                                                                 
142 T.C.MEB.1995.s:2 
143 T.C.MEB.2006.s.5 
144 MEB.1997.s1 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/orthopedic%20equipment


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1274 
 

çeşitli yöntem, araç gereçleri kullanarak belirli hedeflere yönelik yapılan etkinliklerle, gerçekleştirilen 

öğrenmeleri davranışa dönüştürme sürecidir. Hedeflerin gerçekleşebilmesi için, okullarda, farklı ders 

alanlarına ait bilgi beceri tutum ve davranışların kazandırılmasına uygun öğretim ortamları bulunur. 

Bu alanlardan birisi de müziktir. Türk Milli Eğitiminin amaçları arasında, okul müzik eğitiminin 

amacı; “kişilikleri oluşmuş, toplumsal yaşayışın hazzını duymuş, milli ve evrensel müzik sanatına 

yönelerek bilim, teknik ve güzel sanatların diğer dallarıyla birlikte, müzikte de çağdaş uygarlığın 

yaşayıcı, uygulayıcı ve yaratıcı bir ortağı durumuna gelmiş genç kuşakların yetişmesini sağlamaktır ”  

biçiminde belirtilmektedir.145 

Örgün müzik eğitimi, “özel” ve “genel” olmak üzere iki farklı amaçla uygulanır. Özel müzik 

eğitiminin “amatör / özengen”, “mesleki / profesyonel” olarak hedefleri vardır.146 Genel müzik eğitimi 

ise, herkese çağdaş uygarlık düzeyi anlamında müzikle ilgili kültürel bilgi, beceri ve davranışların 

kazandırılmasını; bireylerin alana ilişkin yeteneklerinin aktif duruma getirilmesini, geliştirilmesini 

amaçlar.  

Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 

Günümüz dünyasının endüstri sistemlerinde, her alandaki üretim ve hizmet sektörü üretim, 

sunum ve tüketim ilişkisinin bütün aşamalarında, ürettiği ürünün üretim, malzeme ve kullanım 

özellikleriyle ilgili olarak;  tüketiciye, uluslararası dünya standartlarında belirlenmiş ve geçerliği kabul 

edilmiş olan, kalite garantisi ve güvencesini  vermek zorundadır.  

Akreditasyon, pek çok ülkede ve bir çok sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin 

niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir.147 Bu 

anlamda; çeşitli konularda uzmanlık gerektiren işleri yapan bir kurum, kuruluş ya da kişinin, 

uluslararası belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde; sahip bulunduğu yeterliklerine, yetkili bir 

kuruluş tarafından, resmi tanınırlık ve geçerlik verilmesi işlemine akreditasyon denir. Akreditasyon  

ile yeterlikleri herkes için açık ve şeffaf hale getirmek, standartlarla ilgili belge ve raporların 

güvenirliğini artırmak, uygunluk değerlendirmesi altyapısını oluşturmak, uluslararası iletişimi 

kolaylaştırmak,  ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için 

yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı içinde yer 

almaktadır. Akreditasyon kuruluşları genellikle; Amerika Birleşik Devletlerinde etkin bir kuruluş olan 

Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi’nin kaliteyi “amaç için uygunluk” olarak tarif ettiği gibi, amaç 

için uygunluk tanımını esas alırlar. Kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının gerek öğretim, 

                                                                 
145 M.E.B.1971,sayı:1161 
146 Uçan.1983.s:15.16 
147 YÖK/Dünya Bankası/MEB.1999.s.14 
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gerekse araştırma, yayın, etkinlik, akademik başarı, proje geliştirme vb. diğer etkinliklerinde 

kullandıkları bütün süreçlerle ilgilenir.148 

  Örgün Eğitim, bilim - teknik ve sanatsal alanlarda, ulusal ve uluslararası  geçerliği olan, 

olumlu yönde kabul gören standartlarda, bireyin şekillendirilip biçimlendirildiği süreçtir. Bu süreçte, 

öğretmen ve  öğrenci, öğrenme ortamı, program, materyal araç-gereç, öğretim metod yöntem ve 

teknikleri eğitim süreçlerinin vazgeçilmezleridir. Öğretmen, eğitimin en önemli aktörüdür. Bu 

nedenle, öğretmen yetiştirme işi, uzun yıllardır toplumların politikalar üretmeye çalıştığı ve uluslarası 

düzeyde  tartışılan konulardandır.  

Müzik Öğretmeni Yetiştirme  

Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı “Türk Milli Eğitim Temel Kanunu”nda “Öğretmenlik 

devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” 

olarak tanımlanmaktadır. “Genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon” öğretmenlerin 

sahip olması gereken niteliklerdir, “yükseköğretim ile öğretmenlerin yetiştirilmesi gerçekleştirilir” 

biçimindeki ifadeyle, öğretmenlerin eğitiminin özellikleri ve düzeyi, yasada öngörülmektedir. 1940 

yılında ki “Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu”nda (439 sayılı kanun) müzik öğretmenlerinin sahip 

olması gereken nitelikler de belirlenmiştir.149 Yeni yasa sadece “genel kültür”ü getirmiştir. 

Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk resmi kurumu müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Atatürk tarafından 

1924 yılında kurularak eğitime başlayan Musıki Muallim Mektebi’dir. Bu okul 1935 / 1936 yılından 

itibaren “Gazi Orta Öğretmen Okulu Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi” olarak eğitim vermeye devam 

etmiştir. Daha sonra uzun yıllar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Öğretmen Okulları Genel 

Müdürlüğü” bünyesinde Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü olarak Türkiye’nin müzik öğretmeni 

yetiştiren kurumu olarak hizmetine devam etmiştir. 1969 yılında Atatürk Eğitim 1974 yılında Buca 

Eğitim Enstitüsü’nde Müzik Bölümleri açılmıştır. 1982 yılında YÖK kurulmuş ve bütün öğretmen 

yetiştiren kurumlar Üniversitelere bağlanmıştır. Bu arada 1974 yılında Türk Müziği Devlet 

Konservatuarı programına da öğretmen yetiştirmek amacıyla pedagojik formasyon dersleri konmuştur. 

Günümüzde müzik öğretmeni olarak atananlar; Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik 

Eğitimi Ana Bilim Dalları, Konservatuar, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik ve Sahne Sanatları 

Fakültelerinin müzik, temel bilimler, halk oyunları, müzikoloji, çalgı yapım, çalgı, ses v.b bölüm, 

anasanat / anabilim dallarından mezun olup pedagojik formasyon sertrifikası bulunanlarla, bir dönem 

sınıf öğretmenliği öğretim programında bulunan seçmeli yan alan müzik derslerini okumuş 

olanlardır.150  

 
                                                                 
148 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.2011.s.60/61 
149 Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 2006,s.22 
150 KÜÇÜKÖNCÜ.2014.s.114 
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Müzik Öğretmeninde Bulunması Gereken Özellikler  

Müzik Eğitimi’ni meslek olarak seçen kişilere, Müzik Öğretmeni denir. Müzik Öğretmeni 

öğretim programının hedefleri doğrultusunda, müziksel kazanımların elde edilebilmesi için ders 

etkinliklerini düzenleyip uygulayan, öğretip rehberlik eden, ders dışı etkinlikleri hazırlayan, 

yönlendirip, yöneten, bunların gerçekleşmesinde çalgısı ve sesini kullanan, bütün özellikleriyle örnek 

ve aktif bir kişidir. Müzik Öğretmeni hem sanatçı kişiliğiyle; hem de eğitimci kişiliğiyle okuldaki 

kadar sosyal yaşantısında da örnek olan, eğitilerek yeterlik düzeyini geliştirdiği müziksel yeteneklerini 

ve sahip bulunduğu diğer nitelikli özelliklerini de eğitimci kişiliğini kullanarak; ülkemizin çağdaş 

uygarlık hedefine ulaşmasında toplumumuzun kültürel yapısının gelişmesine ve nitelikli. biçimde 

şekillenmesine katkıda bulunmak durumundadır. 

Müzik öğretmeninin  alana özel sahip olması gereken özellikleri ilköğretim 1995 ve 2006   

öğretim programlarına dayalı olarak şu şekilde sıralayabiliriz, 151 müzik eğitiminin;  

1) ilkelerini bilen ve bunlara uygun davranan, 

2) ders programlarını tanıyan ve bunlara uygun öğretim yapabilen, 

3) öğretim yöntemleri ve teknikleriyle (renklerle, harflerle, hecelerle, rakamlarla, 
karmalı, grafiklemeli, aralıklamalı, beden diliyle, genel notalamalı, karma notalamalı, devinmeli 
ritimlemeli, toplu söylemeli “kodaly yöntemi”, devinmeli / ritimlemeli / doğaçlamalı müzik öğretim 
yöntemi “dalcroze yöntemi” toplu söylemeli müzik öğretim yöntemi “kodaly yöntemi” devinmeli / 
ritimlemeli / doğaçlamalı müzik öğretim yöntemi (orff yöntemi), yetenek geliştirmeli müzik öğretim 
yöntemi “suzuki yöntemi” yle ilgili bilgi sahibi olmalı, bunların mantık ve felsefesini tanımalı, 
ilkelerine uygun kullanabilmelidir.  

4) seslendirme etkinliklerinde, şarkı öğretimi ve çalgı öğretimini kavramalı, düzeye 
uygun yöntem ve teknikleri kullanarak uygulayabilmelidir,  

5) algı; işitme / okuma / yazma öğretimi beceri ve davranışlarının öğretimini kavramalı, 
uygulamasını yapabilmelidir.  

6) öğretim etkinliklerinde; grup ve bireysel çalışmalar yaptırabilmeli, 

7) yıllık ve günlük dakikalandırılmış  öğretim  planlarını yapmalı, 

8) ders kitapları hakkında bilgi sahibi olmalı, 

9) öğretim etkinliklerinde; ölçme ve değerlendirme hakkında yeterli bilgi sahibi olmalı, 

10) gereği olarak, müzik ve çevre ilişkisini kurabilmeli, 

11) öğretim etkinliklerinde; seslerin temel özelliklerini, gürlük basamaklarını, hız 
basamaklarını ve bunların müziksel anlatımdaki önemini kavramalı buna uygun seslendirme öğretimi 
yapabilmeli, 

                                                                 
151 T.C.MEB.1995.s.2/3/4/24/42 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1277 
 

12) kazanımlarından olan; vuruş ölçü ve ritim biçim öğelerini algı düzeyinde kavrama, 
uygulama düzeyinde seslendirmeyi kazandırıcı nitelikle öğretim yapabilmeli, 

13) kazanımlarından olan; müzik türlerini ve temel özelliklerini tanıma, ayırt etme, 
örnekleri seslendirmeyi öğretebilmeli, 

14) kazanımlarından olan; Atatürk’ün müzik anlayışını kavramalı, onunla ilgili şarkıları ve 
marşları seslendirmeyi öğretebilmeli, 

15) kazanımlarından olan; öğrencinin sesini konuşurken ve şarkı söylerken sağlıklı, doğru 
ve etkili biçimde kullanmasının önemini kavramalı, buna uygun davranarak öğretim yapmalı, 

16) kazanımlarından  olan; anlatım öğelerini dikkate alarak öğretim yapmalı, 

17) kazanımlarından olan; dizi, ton, mod  ve makam özelliklerini dikkate alarak öğretim 
yapmalı, 

18) kazanımlarından olan; çokseslilikte örgü-doku öğelerini tanımalı ve öğrencilere 
bunları kolay yöntemlerle öğretmeli, 

19) kazanımlarından olan; ülkemizin, diğer Türk devlet ve topluluklarının, başka ülkelerin  
müzik kültürünü tanımalı, bunları öğrencilerine tanıtarak uygun örnekleri kullanıp seslendirmeyi 
öğretmeli, 

20) kazanımlarından olan; insan ses grupları ve topluluklarını, çalgı türlerine göre oluşan 
çalgı topluluklarını tanımalı, öğretmeli,  

21) kazanımlarından olan; müzik  teknolojisini, müzik yapmada kullanılan elektronik/ 
dijital araç gereç ve çalgıları tanımalı, yararlanmalı, kullanmalı ve bunları kullanmayı öğretmeli, 

22) kazanımlarından olan; müziksel duyarlılılık ve beğeniyi arttırıp geliştirmeli, 

23) İstiklâl Marşı ve diğer milli marşlarımızı doğru ve etkili seslendirmeli, aynı biçimde 
doğru seslendirmeyi ve söyleyebilmeyi öğretmelidir.152  

  Müzik Öğretmeni Yeterlikleri 

Müzik öğretmeni yeterlikleri, çeşitli yaklaşımlarla ve farklı  zamanlarda yapılan çalışmalarla 

belirlenmeye çalışılmıştır.153 Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2008 yılımda yaptırılan çalışmayla, “müzik 

öğretmeni özel alan yeterlikleri” belirlenerek geliştirilmiştir. Buna göre, müzik öğretmeni özel alan 

yeterlikleri: “yeterlik alanı – kapsam – yeterlikler - performans göstergeleri” olarak düzenlenmiş ve 

içerikleri belirlenmiştir. Bunların her birisi kendi içinde A1, A2, A3 olarak belirlenen farklı düzeylerde 

tanımlanarak, basamaklandırılmıştır. Performans göstergelerinin belirlenmesinde, ilköğretim 

programına uygun hareket  edilmiştir.154 Buna göre;  

                                                                 
152 T.C.MEB.2006.s.18/74 
153 T.C.MEB.1997.s.2/4/6/8 
154 T.C.MEB.2008.s.4 
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Al düzeyi: Öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile 

öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumlan gösteren performans 

göstergelerini içerir. 

A2 düzeyi: Öğretmenin Al düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindeki 

uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle, programın gereğini yerine getirdiği, uygulamalarını 

çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans göstergelerini içerir.  

A3 düzeyi: Öğretmenin A2 dtizeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farkh 

degişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde çeşitlendirmesini gerektiren performans 

göstergelerini içerir. Bu düzeydeki performans göstergelerine sahip olan öğretmen, özgtin yorumuna 

dayalı yeni uygulamalarla alanına katkı sağlayabilir; meslektaşları, veliler, sivil toplum kuruluşlan ve 

diğer kurumlarla sürekli işbirliği yapabilir. 

Yeterlik alanları ise şunlardır. 

1.Planlama ve düzenleme 

2.Kuramsal uygulamalı bilgi ve beceriler 

3.Müzik Kültürü 

4.İzleme ve değerlendirme 

5.Okul-Aile-Toplum ve disiplinler arası işbirliği yapma. 

6.Mesleki gelişimi sağlama. 

Problem Durumu 

Her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de kalite güvencesi çok önemlidir. Çağdaş  

uygarlık düzeyi çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kabul edilen standartlara uygun olarak belirlenmiş 

bilim – teknik - sanat değerlerinin öğrencilere kazandırılması, zaten Anayasa ve Türk Milli Eğitim 

Temel Kanunu’na göre de, eğitimde kalite güvencesinin hedefi olmalıdır.155 Öğretmen ve öğrenci, 

eğitimin temel unsurlarından olduğuna göre, öğrenciyi yetiştirme işinde aktör olarak çok önemli 

görevleri bulunan öğretmenin yetiştirilmesi de, eğitimin kalite güvencesi altında bulunmalıdır. Bu 

nedenle onun da, eğitimde kalitenin gereği olan kazanımlara uygun öğrenciler yetiştirmek üzere 

donatılmış olarak, kalite güvencesine uygun standartlarda yetiştirilmesi, eğitimde kalite güvencesinin 

temel gereklerindendir. Bu cümleyle ilişkili olarak, kalite güvencesine uygun müzik öğretmeni 

yetiştirmek çabası ve çalışmaları, ülkemiz eğitim sisteminin kalite güvencesiyle ilgili önemli 

hedeflerinden olmak zorundadır. Kalite güvencesiyle ilgili standartların belirlenmesinde, akreditasyon 

en önemli süreçtir. Akredite ile ilgili olarak, standartların, belirleyici ve denetleyicisi işini yapan her 
                                                                 
155 T.C.MEB.2006.s.3 
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alana özel kuruluşlar vardır. Kalite güvencesi, bir üniversitenin kendi sorumluluğundadır. Kalite 

güvencesi, yükseköğretim kurumlarının amaçları ve stratejilerine ulaşmak için ölçmeye dayalı bir iç 

denetim sistemi sağlamaktadır. Kalite güvence sisteminin uygulanmasının yükseköğretim 

kurumlarında kaliteyi tek başına artırması beklenemez. Kaliteyi artırmak için yükseköğretim 

kurumlarında düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmalı, yapısal sorunların çözülmesi için adımlar 

atılmalıdır. Örneğin, yükseköğretim kurumlarının personel ve fiziki altyapısı güçlendirilmelidir. 

Ayrıca öğretim elemanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılması, akademisyenliği daha cazip 

kılacaktır. Bu gibi etmenler, kalitenin artmasına yardımcı olacaktır.156 

Öğretmen yetiştiren kurum olarak, Eğitim Fakülteleri’nin akreditasyonunda GSE Müzik 

Öğretmenliği Ana Bilim Dallarının akreditasyonu, çalışmamızın problem cümlesidir. Bundan dolayı, 

ülkemizdeki müzik öğretmenlerinin görev yaptığı örgün genel okul müzik eğitimine ilişkin, 

uygulamadaki görünümüne dayalı genel bilgiler elde edebilmek amacıyla, uygulamayı yürüten 

öğretmenler için 17 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Farklı kurumlardan mezun 

olmuş ve farklı yerlerde görev yapmakta olan, rastgele seçilmiş müzik öğretmenlerine yöneltilen bu 

formdaki sorulara verilen cevaplara göre elde edilen verilerden; günümüz okullarındaki genel müzik 

eğitiminin uygulamadaki görüntü durumu hakkında genel bir fikir elde edilmeye çalışılmıştır. Aynı 

şekilde, diğerine benzer 16 sorudan oluşan bir görüşme formu daha hazırlanarak, değişik 

üniversitelerdeki müzik öğretmeni yetiştiren birimlerde öğrenim görmekte olan 4.sınıf öğrencilerine 

yönlendirilmiştir. Onlardan gelen dönütler doğrultusunda, öğretmen adaylarının genel müzik eğitimi 

uygulamaları ve müzik öğretmenliğine yönelik düşünce ve yaklaşımları ile müzik öğretmeni 

yetiştirme sistemimizin genel profil görüntüsü hakkında bilgi edinilmek istenmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışma için; rastlamsal olarak seçilen 14 farklı üniversitenin, 16 özel müzik eğitimi veren 

fakülte ve konservatuvarlarının 4. sınıfında okuyan 17 kız 16 erkek öğrenciye ve buralardan mezun 

olmuş 7 farklı ilin merkez ve ilçelerinde müzik öğretmenliği yapmakta olan, 10 bayan 12 bay 

öğretmene, daha önceden hazırlanmış olan, görüşme soruları yazılı olarak verilmiş ve sorulara cevap 

vermeleri istenmiştir. Bunların dönütlerinden elde edilen veriler, aşağıda bulunan tablolarda  

gösterilmiş ve bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmaya çalışılmıştır.   

Cinsiyet F % 
Bayan Öğretmen 10 18 
Bay Öğretmen 12 22 
Bayan Öğrenci 17 31 
Bay Öğrenci 16 29 
Toplam 55 100 

                                                                 
156 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.2011.s.64 
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Tablo 1.Görüşmeye katılanların cinsiyet dağılımı 

Üniversite Fakülte  Konservtvr Bölüm Anabilim/sanat dalı Bayan  Bay Toplam 
Adnan Menderes Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 1  1 
Balıkesir Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 3 1 4 
Bursa Uludağ Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ  5 5 
Cumhuriyet Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ  1 1 
Çomü Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 12 8 20 
Dokuz Eylül Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ  2 2 
Erzincan Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ  1 1 
Gazi Eğitim  Müzik Kuram 1  1 
Gazi Osman Paşa Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 1 2 3 
Harran Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 2  2 
Marmara Eğitim  GSE Müzik Öğrtmnlğ 3 4 7 
Ege  Konservt T.H.Oyun   1 1 
Ege  Konservt Temel Bilimlr   1 1 
İTÜ  Konservt Temel Bilmlr  1 1 2 
İTÜ  Konservt T.H.Oyun.  1 1 2 
Yıldız Teknik Sahne 

Santları 
 Duysal Tsrım Piyano 1 1 2 

Toplam 12 4 15 11 26 29 55 
 

Tablo 2. Görüşmeye katılanların mezun oldukları yada eğitim gördükleri üniversiteler 

Çalışılan il İlçe f % 
İstanbul Merkez/ilçe 4 18 
Çanakkale Merkez/ilçe 8 36 
Şanlı Urfa İlçe 5 23 
Tokat Merkez 2 9,5 
Adana İlçe 1 4,5 
Balıkesir Merkez 1 4,5 
İzmir Merkez/ilçe 1 4,5 
Toplam 7 22 100 

Tablo 2.a. Görüşmeye katılan öğretmenlerin çalışmakta oldukları yerler 

Sorular: 

1) Çağdaş  eğitim anlayışına göre; sizce, bir müzik öğretmeninde bulunması gereken 

yeterlik ve özellikler nelerdir?  

Bu sorunun dönütleri aşağıda, ortak maddeler olarak birleştirilip sıralanmıştır. Buna göre; 

Öğretmenler / öğrenciler; 

 Yeniliklere, gelişmeye  açık, araştırmacı olmalı, 

 Müziği sevmeli, sevdirebilmeli, 

 Sesini ve çalgısını iyi kullanmalı, 
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 Çocukları ve mesleğini, öğretmeyi sevmeli, 

 Çocuklarla iletişim kurabilmeli, sevgi dolu, anlayış ve şevkatli olmalı, 

 Yabancı ve yerli müzik kültürünü bilmeli, 

 Yeni öğretim tekniklerine açık olmalı, 

 Çalgıların çoğunu orta düzeyde kullanmalı, çalmalı, 

 İç huzura sahip olmalıdır, 

 Konuşma ve vücut dilini kullanmalıdır, 

 Teknolojiyi ve öğretim materyallerini çok iyi biçimde kullanmalıdır, 

 Çalgısıyla çok iyi eşlik yapabilmeli, 

 Yaşadığı tecrübelerle, öğretmenin kendine özgü bir metod geliştirebilmesi, 

 Açık görüşlü olmanın yanında pratik düşünmesi ile her durumda öğrenmeye devam 

etmesi, öğretmenin öğretirken, öğrencilere bilgilerini aktarırken kendine yarattığı özgüven ile mesleki 

disiplini sağlaması, 

 Dersini ve mesleğini önemsemesi ve, saygı duyulmasını sağlaması,  

 Öğrencilere müziği sevdirmek,  

 Başarılı olmak ve çağın gereklerine yetişebilmek için her alanda gelişime açık olmak,  

 Eğitim düzeyini geliştirmek için gayret etmek, 

 İyi iletişim kurabilmek,  

 Müziksel işitme ve çalıp söyleme becerilerini kendisinde geliştirmek, öğrencilerde 

geliştirmeyi bilmek, 

 Sınıf yönetimini anlamak, 

 Yapılandırmacı yaklaşımı anlamak, öğrenci merkezli eğitim yapmak,  

 Sesine ve çalgısına hakim olmak,  

 Mesleki ve genel kültür bakımından yeterli olmak 
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 Öğretim bilgisine sahip olmak ve öğretim yöntemlerini çok iyi bilmek,  

 Dersi eğlenceli hale getirebilmek, 

 Etkili konuşma ve diksiyon bakımından yeterli olmak,  

 Müzik özel alanında yeterli olmak , 

 Çocuk psikolojisini iyi bilmek ve buna uygun davranabilmek 

 Donanım ve deneyimli olmak, 

 Teknolojiyi kullanmak,  

 Derslerde öğrencileri oyun yöntemiyle aktif duruma getirebilmek,  

 Sorunları görme ve çözme yeterliğine sahip olmak, 

 Sorumluluk, disiplin, görünüş sahibi olmak, 

 Pedagojik formasyona sahip olmak,, 

şeklinde verdikleri dönütlerle, düşünce ve yaklaşımlarını belirtmişlerdir. Bu yaklaşımların 

ifade etmek istediği kavramlar,  genel olarak, yukarıda belirtilen kavramların içeriklerini 

kapsamaktadır. 

2) a) Mezun olduğunuz okulda ki eğitim sürecinde, bu yeterliklerin size hangi düzeyde 

kazandırıldığını düşünüyorsunuz? 

Bu sorunun “a” şıkkı, öğretmen ve öğrencilere de sorulmuştur ve aşağıda 3.a. tablosunda 

görülen veriler elde edilmiştir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Byn Öğrtmn 1 4,5 1 4,5 2 9 2 9 4 18 
Bay Öğrtmn 1 4,5 2 9   7 32 2 9 
Byn Öğrnci   1 3 2 6 12 36 2 6 
Bay Öğrnci 2 6 1 3 5 15 6 18 2 6 
Toplam 4 7 5 9 9 16 27 49 10 18 

Tablo 3.a Görüşmecilerin eğitim sürecinde mesleki yeterlikleri hangi düzeyde kazandıklarına 

ilişkin düşünceleri. Oranlar kendi toplam sayılarına ve genel toplama göre hesaplanmıştır. 

Tabloya göre; yeterliklerle ilgili kazanımların, eğitim sürecinde elde edilme düzeyine ilişkin 

düşünceler, şu şekildedir; öğretmen ve öğretmen adayı öğrencilerin toplamı 55 kişiden 37’si  %67 

oranla iyi ve çok iyi derken, 18 kişi ise %33 oranla çok az, az ve orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. 
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Öğretmenlerin toplamı olan 22 kişinin %32’si yeterli bulmadıklarını, %68’i ise yeterli bulduklarını; 

öğrencilerinde toplam 33 kişiden %33’ü yetersiz %67’si de yeterli bulduklarını ifade etmektedirler. Bu 

sonuca göre; görüşmecilerin, kendilerinin belirledikleri müzik öğretmeni mesleki özellik ve 

yeterliklerinin, eğitim sürecindeki kazanımlara yansımasının, genel anlamda çoğunluk tarafından 

olumlu yönde gerçekleşmiş olduğunun düşünüldüğü, fakat, herkes tarafından aynı düzeyde elde 

edilemediği yönünde düşündükleri anlaşılmaktadır.           

cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan   1 4,5 1 4,5 4 17 4 18 
Bay   2 9 2 9 6 27 2 9 
Toplam   3 14 3 14 10 45 6 27 

Tablo 3.b. Görüşmeci öğretmenlerin bu kazanımları meslek yaşantılarına hangi oranda 

yansıtabildiklerine ilişkin düşünceleri.  

b) Bu kazanımları meslek yaşantınıza hangi oranda yansıtabiliyorsunuz? 

Aynı sorunun “b” şıkkı sadece öğretmenlere yöneltilmiş olup, dönütler 3.b. tablosunda 

gösterilmiştir. Buna göre; dönütlerin “a” şıkkındaki dönütlere benzer yaklaşımla verildiği anlaşılmakta 

olup, %27 oranla 6 kişi az ve orta düzeyde derken, %73 oranla 16 kişi iyi ve çok iyi demiştir. Bu 

bulguya göre; mesleki eğitim sürecinde elde edilen kazanımların, mesleki yaşama tam olarak aynı 

oranda istenilen düzeyde yansıtılamadığı düşüncesinin görüşmecilerde baskın olduğu söylenebilir.               

3) Sizce belirttiğiniz düzeyin ve oranların, nedenlerini açıklar mısınız. 

Görüşmecilerin tamamına yönlendirilen 3.sorudan elde edilen dönütler, önce olumsuzlukları 

daha sonra olumlu nedenleri belirten ortak cevapların ilişkilendirilerek sıralanmasıyla, aşağıda 

verilmektedir. 

 Bölüm yada anabilim dalındaki öğretim elemanlarının, daha çok konservatuar çıkışlı 
olması, onların eğitimcilik yaklaşımlarının yetersizliği müzik öğretmenliği mesleki kazanımlarının 
elde edilmesi ve mesleki yaşama yansıtılmasını olumsuz etkilemektedir. 

 Ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı, öğretmen, öğrenci ve öğretim elemanlarında 
oluşan konsantrasyon eksikliği ve performans bozuklukları. 

 Ders saatlerinin az olması, yetersiz motivasyon, 

 T.S.M 12 haftada nasıl öğretilir 

 Öğretmen ve öğrencilerdeki çeşitli nedenlere dayalı isteksizlik,  

 Okullardaki imkânların yetersizliği 

 Lisans eğitiminde çalışarak gayet iyi kazanımlar elde ettim ve bunları öğrencilerimle 
iyi iletişim kurarak, okulda kullanabiliyorum 

 Her alanda yoğun ve kaliteli bir eğitimden geçtiğimiz için 
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 Lisanstaki hocalarımızın eğitimci olması ve eğiterek bize destek vermeleri 

 Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağladığım için 

 Bölüm hocalarımız donanımlı ve eğitimci oldukları için 

 Bölümdeyken çok çalıştığım ve derslere devam ettiğim için 

 Daha çok klâsik batı müziği eğitimi aldık, fakat okullarda durum böyle değil. 

 
4) Mezun olduğunuz programdaki  genel kültür dersleri ve içerikleri, sizce yeterli mi / 

yeterli miydi? 

Öğretmen yeterliklerinin ilki olan “genel kültür” kazanımlarının süreçteki durumunu 

belirlemeye yönelik bu sorunun verileri 4.tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci   5 11 2 4 8 14,5 2 4 
Bay Öğrenci 2 4 2 4 7 13 5 11   
Bayan Öğretmen   1 4,5 5 10 2 4 2 4 
Bay Öğretmen 1 2   3 5 6 11 2 4 
Toplam 3 5 8 14,5 17 31 21 38 6 7 

Tablo 4. Görüşmecilerin eğitim sürecinde genel kültür dersleri ve içerikleri hangi düzeyde  

kazandıklarına ilişkin düşünceleri.  

Tablodan anlaşıldığına göre; görüşmecilerin tamamına sorulan bu soruya, toplam 11 kişi az, 

çok az, 6 kişi çok iyi demiştir. 38 kişi de orta ve iyi olarak görüş bildirmiştir. Diğer bir yaklaşımla 

oranlarsak, çok az - az ve orta diyenlerin toplamı 28 kişi,  % 51, iyi ve çok iyilerin toplamı 27 kişinin 

oranı da %49’dur. Bu verilerden görüşmecilerin, eğitim sürecinde genel kültür kazanımlarının, orta 

düzeyde gerçekleştiğini  düşündükleri yorumunu yapabiliriz. 

5) Mezun olduğunuz programdaki, “müzik ve müzik eğitimi” alanına ait kuramsal 

bilgidersleri ve içerikleri yeterli mi / yeterli miydi? 

Bu soru, öğretmen ve öğrencilerin, eğitim sürecindeki özel alan bilişsel yeterliklerinin 

kazanım durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla  sorulmuştur,  elde edilen veriler aşağıda 

5. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci     4 12 10 30 3 9 
Bay Öğrenci 1 3 2 6 5 15 8 24   
Bayan Öğretmen   1 4,5 2 9 4 18 3 14 
Bay Öğretmen 1 4,5   5 23 1 4,5 5 23 
Toplam 2 4 3 6 16 29 23 42 11 20 

Tablo 5. Görüşmecilerin eğitim sürecinde müzik ve müzik eğitimi alanına ait kuramsal bilgi 

dersleri ve içeriklerinin yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri. 
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Tablodan; görüşmecilerin 5’inin az ve çok az, 39’unun orta ve iyi, 11’inin ise çok iyi 

dedikleri, müzik ve müzik eğitimi alanına ait, eğitim sürecindeki kuramsal bilgi kazanımlarının 

durumu hakkında, toplamda  % 9 oranla yetersiz, % 29 oranda orta, %62  oranda ise ortanın üzerinde 

yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri  anlaşılmaktadır. 

6) Mezun olduğunuz programda bulunan  “Öğretmenlik mesleği”ne ait dersler ve 

içerikleri “Pedagojik Formasyon” yeterli mi/yeterli miydi? 

Bu soru da, öğretmen ve öğrencilerin “Pedagojik Formasyon” bilişsel ve uygulama 

yeterliklerinin durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulmuştur. Elde edilen veriler 

aşağıda  6. tabloda görülmektedir.      

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci   1 2 3 6 9 18 4 8 
Bay Öğrenci 2 4 1 2 7 14 6 12   
Bayan Öğretmen   2 4 3 6 2  3 4 
Bay Öğretmen 1 2   5 10 2 4 4 6 
Toplam 3 5 4 7 18 33 19 35 11 20 

Tablo 6. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “Öğretmenlik mesleği”ne ait dersler ve içeriklerinin  

 “Pedagojik Formasyon” yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 

Tablodan; görüşmecilerin 7’sinin az ve çok az, 35’inin orta ve iyi, 9’unun ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde “Pedagojik Formasyon” yeterlik düzeyine ilişkin 

kazanımların, görüşmecilerce %13 oranla yetersiz bulunduğu, %33 orta düzeyde, % 55 oranında da 

ortanın üzerinde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

7) Mezun olduğunuz programda bulunan  “Müzik öğretmenliği mesleği”ne ait dersler 

veiçerikleri yeterli mi/yeterli miydi?  

Bu soru da, görüşmecilerin eğitim sürecindeki Müzik öğretmenliği mesleği’ne ilişkin, bilişsel 

ve uygulama kazanımlarının, yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla  

sorulmuştur.  Elde  edilen veriler aşağıda 7. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci   1 2 1 2 15 29   
Bay Öğrenci 1 2 2 4 5 10 7 13 1 2 
Bayan Öğretmen   1 2 4 6 1 2 4 6 
Bay Öğretmen   1 2 4 8 4 8 3 4 
Toplam 1 2 5 10 14 25 27 52 8 15 

Tablo 7. Görüşmecilerin eğitim sürecinde“Müzik öğretmenliği mesleği”ne ait dersler ve 

içeriklerinin  yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 
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Tablodan; görüşmecilerin 6’sının az ve çok az, 41’ının orta ve iyi, 8’inin ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde Müzik öğretmenliği mesleki yeterlik düzeyine ilişkin 

kazanımların, görüşmecilerce %11 oranla yetersiz bulunduğu, %25 orta, %64 oranında da ortanın 

üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

8) Mezun olduğunuz programdaki,  “performansa dayalı ses eğitimi”ne ait dersler ve 

içerikleri yeterli miydi? 

Bu soru da, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sürecindeki performansa dayalı ses eğitimine 

ilişkin bilişsel ve uygulama kazanımlarının yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek 

amacıyla  sorulmuştur.  Elde  edilen veriler aşağıda 8. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci   1 3 4 12 11 33 1 3 
Bay Öğrenci 1 3 1 3 6 18 8 12   
Bayan Öğretmen   1 4,5 1 4,5 6 36 2 9 
Bay Öğretmen   1 4,5 3 14 4 18 4 18 
Toplam 1 2 4 8 14 25 29 54 7 12 

Tablo 8. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “performansa dayalı ses eğitimi”ne  ait dersler ve 

içeriklerinin yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 

Tablodan; görüşmecilerin 5’nin az ve çok az, 43’nin orta ve iyi, 7’sının ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde Müzik öğretmenliği mesleki yeterlik düzeyine ilişkin 

kazanımların, görüşmecilerce %9 yetersiz, %25 orta düzeyde, % 66 oranla oranında da ortanın üstünde 

yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

9) Mezun olduğunuz programdaki  “performansa dayalı çalgı eğitimi”ne ait dersler ve 

içerikleri yeterli miydi?  

Bu soru da, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sürecindeki performansa dayalı çalgı eğitimine 

ilişkin bilişsel ve uygulama kazanımlarının, yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek 

amacıyla sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 9. tabloda görülmektedir.     

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci     5 10 10 19 2 4 
Bay Öğrenci     5 10 10 19 1 2 
Bayan Öğretmen   1 2 3 4 6 8   
Bay Öğretmen   1 2 2 4 3 4 6 12 
Toplam   2 4 15 27 29 52 9 16 

Tablo 9. Görüşmecilerin eğitim sürecinde  “performansa dayalı çalgı eğitimi”ne  ait dersler ve  

içeriklerinin  yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 

Tablodan; görüşmecilerin 2’sinin az, 40’nın orta ve iyi, 10’unun ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde performansa dayalı çalgı eğitimi yeterlik düzeyine ilişkin 
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kazanımların, görüşmecilerce %4 oranla yetersiz bulunduğu, % 27orta düzeyde,%69 oranında da 

ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

10) Mezun olduğunuz programdaki “Eğitim müziği besteleme, repertuarı – dağarcığı” ders 

ve ders içerikleri yeterli miydi? 

Bu soru da, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sürecindeki Eğitim müziği besteleme, repertuarı – 

dağarcığı’na ilişkin bilişsel ve uygulama kazanımlarının, yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini 

belirlemek amacıyla  sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 10. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci 1 2 1 2 1 2 11 21 3 6 
Bay Öğrenci   1 2 7 13 8 15   
Bayan Öğretmen   4 4 1 2 3 7 2 4 
Bay Öğretmen   2 4 4 8 4 8 2 2 
Toplam 1 2 8 14,5 13 24 26 47 7 13 

Tablo 10. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “Eğitim müziği besteleme, repertuarı – dağarcığı” 

ders ve ders içeriklerine ait dersler ve içeriklerinin yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 

Tablodan; görüşmecilerin 9’unun az ve çok az, 39’nun orta ve iyi, 7’sının ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde Eğitim müziği besteleme, repertuarı – dağarcığı yeterlik 

düzeyine ilişkin kazanımların, görüşmecilerce %16 oranla yetersiz bulunduğu, %24 orta düzeyde, %60 

oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  

11) Mezun olduğunuz programdaki “Müzik özel alan öğretimi” ders ve ders içerikleri 

yeterli miydi? 

Bu soru da, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sürecindeki Müzik özel alan öğretimine ilişkin 

bilişsel ve uygulama kazanımlarının, yeterlik durumu ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla  

sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 11. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci   1 2 5 10 7 13 4 8 
Bay Öğrenci   2 4 7 13 7 13   
Bayan Öğretmen     3 4 5 8 2 4 
Bay Öğretmen 1 2   4 6 6 11,5 1 2 
Toplam 1 2 3 5 19 35 25 45 7 13 

Tablo 11. Görüşmecilerin eğitim sürecinde “Müzik özel alan öğretimi” ders ve ders içerikleri 

yeterlik düzeyine ilişkin düşünceleri 

Tablodan; görüşmecilerin 4’ünün az ve çok az, 44’nün orta ve iyi, 7’sinin ise çok iyi dediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre; eğitim sürecinde Müzik özel alan öğretimi yeterlik düzeyine ilişkin 

kazanımların, görüşmecilerce %7 oranla yetersiz bulunduğu, %35 düzeyde, %58 oranında da ortanın 

üstünde yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri söylenebilir.  
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12) Derslerinizde öğreteceğiniz şarkı ve zevk eğitimi için, sesinizi ne kadar kullanıyor 

sunuz? (Öğrenciler için sorulan: düşünüyorsunuz? neden?) 

Bu soru, öğretmenlerin müzik derslerinde seslerini kullanmaları ve düzeyi  ile ilgili 

durumlarını, öğretmen adayı öğrencilerin de düşüncelerini ve nedenlerini belirlemek amacıyla 

sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 12. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci     1 2 11 21 5 10 
Bay Öğrenci 1 2 1 2 5 10 7 13 2 4 
Bayan Öğretmen     2 4 3 6 5 6 
Bay Öğretmen     3 6 4 8 5 8 
Toplam 1 2 1 2 11 20 25 45 17 31 

Tablo 12. Görüşmeci öğretmenlerin mesleki süreçte şarkı öğretimi ve zevk eğitimi için, 

seslerini  Kullanmayla ilgili durumları ve aynı konuyla ilgili öğrencilerin düşünceleri 

Tablodan; öğretmenlerin tamamının %100 oranla müzik etkinliklerinde seslerini kullandıkları; 

öğrencilerden ise, 2’sinin çok az ve az, 24’nün orta ve iyi, 7’sininde çok iyi düzeyde müzik 

etkinliklerinde sesini kullanmak istediği anlaşılmaktadır. Buna göre; mesleki yaşam sürecinde, 

öğretmenlerin seslerini kullanmalarına ilişkin durumun ve öğrencilerin düşüncelerinin, %4 oranla 

yetersiz, %20 düzeyde orta %76 oranında da ortanın üstünde yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.   

13) Derslerinizde öğreteceğiniz şarkı ve zevk eğitimi için,  çalgınızı ne kadar kullanıyor 

sunuz? (Öğrenciler için sorulan: düşünüyorsunuz? neden?) 

Bu soru, öğretmenlerin müzik derslerinde çalgılarını kullanma ile ilgili durumlarını ve 

düzeylerini, öğretmen adayı öğrencilerin  de düşüncelerini ve nedenlerini belirlemek amacıyla 

sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 13. tabloda görülmektedir. 

Cinsiyet Çok az       % az % Orta % iyi  % çok iyi      % 
Bayan Öğrenci     1 2 9 17 7 13 
Bay Öğrenci     3 6 5 10 8 15 
Bayan Öğretmen     3 6 2 4 5 6 
Bay Öğretmen     4 8 3 4 5 10 
Toplam     11 20 19 35 25 45 

Tablo 13. Görüşmeci öğretmenlerin mesleki süreçte şarkı öğretimi ve zevk eğitimi için, 

çalgılarını kullanmaya ilişkin durumları, aynı konuyla ilgili öğrencilerinde düşünceleri 

Tablodan; öğretmenlerin 7’sinin orta, 5’nün iyi, 10’nun da çok iyi düzeyde çalgılarını mesleki 

süreçlerinde kullandıkları; öğrencilerinde 4’nün orta, 14’nün iyi, 15’nin de çok iyi düzeyde, mesleki 

süreçlerinde çalgılarını kullanmak istediği anlaşılmaktadır. Buna göre; görüşmecilerin mesleki 

yaşamlarında %20 orta düzeyde, %35 iyi düzeyde %45 çok iyi düzeyde çalgılarını kullandıkları ve 

kullanmayı düşündükleri söylenebilir. Öğretmen ve öğrencilerin mesleki yaşam sürecinde çalgılarını 
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kullanmalarına ilişkin durum ve düşüncelerinden hareketle de, %100 oranla tamamının, mesleki 

eğitim sürecindeki çalgı eğitimine ilişkin kazanımların, ortanın üzerinde iyi ve çok iyi düzeyde yeterli 

bulunduğunu söylemek mümkündür.  

14) Derslerinizde en çok hangi çalgıları kullanıyorsunuz? (Derslerinizde en çok hangi 

çalgıları öğretmek ve eşlik için kullanmayı düşünüyorsunuz? Neden?) 

Bu soru, müzik derslerinde öğretmek ve eşlik için, hangi çalgıların kullanımının tercih 

edildiğine ilişkin, öğretmenlerin durumları; öğrencilerin de düşünceleri ve bunun nedenlerini 

belirlemek amacıyla sorulmuştur.  Elde edilen veriler aşağıda 14. tabloda görülmektedir 

CinsiyetbÇalgılar Byan 
Öğrenci 

Bay  
Öğrenci 

Byan  
Öğretmen  

Bay 
Öğretmen 

Toplam 

Piyano 10 11 4 7 32 

Gitar 5 8 1 9 25 

Keman 3 2   5 

Flüt 2  1 1 4 

Blokflüt 7 4 3 6 20 

Melodika 2 2 1  5 

Viyola   2  X 

Viyolonsel 1    1 

Org 7 7 3 8 25 

Mandolin 1    1 

Akerdeon  1   1 

Orff çalglrı 1  2  3 

Bağlama 1 3  3 6 

Ud  1   1 

Bendir    2 2 

Kaval    1 1 

Ney    1 1 

Ritim çalgıları 4 1 1 1 7 

Tablo 14. Görüşmeci öğretmenlerin mesleki süreçte en çok hangi çalgıları öğretmek ve eşlik  

için  kullandıklarına ilişkin durumları, aynı konuyla ilgili öğrencilerin düşünceleri 

 Gitar, piyano ve org’u çok sesli çalgılar olmasından dolayı öğretiyorum  

 Keyboard’un taşınabilir kullanımı pratik ve ucuz olması 

 Blokflüt’ün öğrenimi ve öğretimi kolay, ucuz 

 Ritim duygularını geliştirmek için 
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Müzik derslerinde en yoğun olarak piyano, org ve gitar kullanımının eşlik için tercih edildiği, 

blokflüt’ün ise, öğretmek için kullanıldığı görülmektedir.  Bunların yanında, tabloda görülen diğer  

çalgıların da öğretmeninin kişisel tercihlerine göre, derslerde kullanıldığı  anlaşılmaktadır, 

15) Müzik eğitiminde yeterlikler bakımından, kendinizi güçlü ve yeterli, fakat aynı 

yaklaşımla yetersiz bulduğunuz / hissettiğiniz yönleriniz nelerdir? 

 Öğrencilerdeki bireysel farklılıklarından dolayı, derslerde müziksel etkinlikleri 
düzenlemekte zorlanıyorum. 

 Çalgı, ses ve öğretim becerilerinde yeterli, çağın getirdiği gelişmelere dayalı 
öğrencilerdeki algı kapasitelerine göre davranmam konusunda kendimi yetersiz buluyorum. 

 Müzik teknolojilerinde ve bilgisayarda yetersiz olduğumu biliyorum. 

 Batı ve doğu müziklerinin sentezi çalışmalarda, kendimi yetersiz buluyorum. 

 Müzikal dağarcık ve bunları çalgıya uyarlamada zorlanıyorum. 

 Şarkı öğretmede, sesimi kullanmada yeterliyim, fakat, herhangi bir çalgıyı öğretmede 
yetersiz olduğum düşüncesindeyim. 

 Müzik eğitimi konusunda kendimi güçlü ve yeterli buluyorum, fakat, idareci ve 
yöneticilerin ilgisizliği beni üzüyor, 

 Kendimi donanımlı bulmama rağmen, ders saatlerinde bildiklerimi aktarmada zamanı 
kullanma konusunda yetersizim. 

 Piyano ve bireysel çalgımda yetersizim. 

 Piyanoda iyiyim, kuramsal konularda eksiklerim var. 

 Çocukları çok sevmem ve iyi iletişim kurabilmem güçlü; çabuk sinirlenmem ve 
agresif davranabilmem zayıf yönüm. 

 Müzik uygulamalarında bildiklerimi aktarmada zorlanıyorum. 

 Gelişime açık olmam konusunda kendimi güçlü hissediyorum.  

 Sınıf düzeyinde çocukların seviyesine inemiyorum. 

 Sesimi kullanamıyorum fakat çalgıda çok iyiyim. 

 Çocuklara anlayışla yaklaşabiliyorum, fakat yeterince zaman ayıramıyorum. 

 Çalışmak ve üretmek için zamana ihtiyacım var. 

 Müzik teknolojileri ve yazı programlarını çok iyi kullanmam nedeniyle şarkı öğretimi 
ve etkinlikleri kolaylıkla yapıyorum. 

 Konservatuvar mezunu olduğum için, eğitim bakımından eksiklerim var. 

16) Bunun nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?  
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 Gelişmeye açık olmamamız, 

 Üniversitede aldığım eğitim düzeyi, 

 Maddi yetersizlikler ve okul imkanları, 

 Kaynak, araç-gereç, hazır materyal, çalgı  eksikliği, 

 Ses rengimin iyi ve güzel olması, çalgı konusunda isteksiz ve ilgisiz olmam, 

 Okulda öğrenilen çalgı çeşitliliği çok fazlaydı ve öğrenmemi etkiledi, 

 Performans derslerinin uygulamalarında başarılıyım, teorik dersleri anlamıyorum, 

 Deneyimsizlik, 

 Çalgı çalmak için yeterince çalışmamak, 

 Özgüvenim eksik, 

 İlgi ve istekle yeterince çalışmak başarıyı getirir, 

 İş yoğunluğu ve stresi, 

 Çok fazla evrak işleri var, oyalıyor. 

 Üniversitede ses eğitimini önemsemedim. 

 Kendime olan güvenim ve yeterince  deneyim kazanacak süredir çalışmam, başarımın 
nedeni. 

 
17) Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? 

 Sorularınızın bulunduğu görüşme formunu yeterli buldum, teşekkür ederim. 

 Genç nesillere iyi birer örnek olabilmeliyiz. 

 Ülkemizin sanat değerlerini etkili biçimde, modernleştirerek literatüre 
kazandırmalıyız. 

 Bizleri çalışmanıza kattığınız ve böyle bir konuda çalıştığınız için teşekkürleriçin 
teşekkür ederim. 

 Alanımızı çok iyi bilmeliyiz. 

 Sesimizi ve çalgımızı mutlaka çok iyi kullanmalıyız. 

 Uluslararası öğretmenlik programları, bizler için olmalı ve bize sertifika sunulmalı. 

 Ülkemizde modern müzik eğitimin uygulamak ve geliştirmek için uğraşmalıyız. 

 MEB, okullarda müzik derslerini haftada 2 saat yapmalı. 

 Aşırı denetim, iş yapmamızı engelliyor. 
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 Ülkemizin aydınlık geleceği için, öğretmen olarak çok çalışmalıyız. 

 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemeli bizler oraya katılarak eksiklerimizi 
tamamlamalıyız. 

YORUM 

Sonuç olarak; müzik öğretmenliği mesleğini tercih ederek, farklı üniversitelerdeki Eğitim 

Fakülteleri’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim dallarında, uygulanmakta 

olan  Müzik Oğretmenliği programı  4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 33 öğrenci ve mesleki 

müzik eğitimi veren farklı üniversitelerdeki okullardan mezun, çeşitli illerin merkez ve ilçelerindeki 

genel müzik eğitimi programını uygulayan ortaokul ve liselerde görev yapan 22 müzik öğretmeni ile 

yapılan görüşmelerden ve kaynak tarama ile elde edilen verileri betimleyerek şu şekilde 

yorumlayabiliriz.  

Bu çalışmadan; bir meslek olarak müzik öğretmenliğinin, ulusal ve uluslararası ölçütler 

çerçevesinde belirlenen “kültürel, müzik özel alanı ve öğretmenlik mesleki gerekleri”ni içeren 

standartlarının bulunduğunu ve bu standartlara göre sahip olunması gereken nitelik, özellik ve 

yeterliklerin de bu çalışmaya katılan görüşmeciler tarafından, yoruma yada deneyime dayalı olarak, 

formal olmayan bir biçimde bilindiğini anlıyoruz. Bu çalışmada yapılan görüşme uygulamasının 

bulgularından, görüşmecilerin ulusal düzeyde MEB’nca yapılan çalışmalarla belirlenip düzenlenen ve 

geliştirilmekte olan, müzik öğretmeni mesleki yeterlik ve özellikleri çerçevesindeki standartlar 

konusunda bilgi sahibi olmadıkları yorumunu yapabiliriz. Mesleki uygulama başladığında, onların 

müzik öğretmeni olarak sistemle ilgili karşılaştıkları çeşitli durumlarda ve uygulamayla ilişkili her 

konuda, eğitim sürecinde elde ettikleri kazanımlarını bireysel farklılıklarıyla ilgili tutum ve 

davranışlarının da etkisiyle kullanarak, sergiledikleri çözüm yaklaşımlarının,  farklılıklar gösterdiğini 

ve buna tecrübe / deneyim dediklerini; bu çerçevede, her görüşmecinin kendi tecrübelerinin 

doğrularına göre belirlediği, mesleki yeterlik ve özelliklere dayalı öncelikli standartlarının 

bulunduğunu da öncelikle söyleyebiliriz. Aslında, görüşmecilerce belirlenen bu yeterlikler, mantıksal 

olarak bilimsel çerçevede de yer bulmaktadır. Fakat, MEB standartları ile görüşmecilerin algısındaki 

yeterliklerin, eksiklik ve farklılıklarının, aslında deneyimi de yönlendiren mesleki eğitim sürecine ve 

bireysel farklılıklara göre değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Bu çalışmadaki dönütlerden; Eğitim Fakültesi’nde okuyan müzik öğretmeni adayı 

öğrencilerin, “özel mesleki lisans müzik eğitimi” programının kazanımları ve bireysel başarı düzeyleri 

ile, “genel müzik eğitimi”ni algılayış biçim ve yaklaşımları bakımından, hazır bulunurluk 

durumlarının, öğretmen olduklarında, genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde, müzik 

eğitimini başarıyla yürütebilmelerinin ilişkili olduğunu  düşündükleri  anlaşılmaktadır. Öğretmenlik 

yapmakta olan eğitim fakültesi ve diğer müzik okulu mezunları da, genel müzik eğitiminin hedefleri 
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ve kazanımlarına uygun uygulama ve etkinlikler gerçekleştirerek, müzik öğretmenliği yapabilme 

konusunda, öğrencilerle yaklaşık olarak aynı düşünceleri paylaşmaktadırlar.  

Bu durumda; görüşmecilerin dönütlerinden, mezuniyet sonrası mesleki başarıyı, müzik 

öğretmenliği mesleki eğitim süreci ve bireysel farklılıkların önemli biçimde etkileyeceğinin ve 

etkilediğinin farkında oldukları anlaşılmaktadır. Buna dayalı olarak, mesleki süreçle ilgili; 

öğrencilerin, genel anlamda müziğe olan ilgilerinin mutlaka gerekli olduğu, fakat yetmediği, genel  

müzik eğitimi konusunda, MEB standartlarına göre, müzik öğretmenlerinde bulunması gereken 

yetkinlik ve yeterlik düzeylerini doğru algılayıp kavrayabilmeleri, bunun için de, onların mesleki 

eğitim süreci programındaki bütün derslere olan ilgilerini de arttırmaları gerektiğini söyleyebiliriz. 

Özellikle performansa dayalı çalgı öğretimi, ses eğitimi ve şarkı söyleme içerikli seslendirme 

kazanımlarının elde edildiği dersler, bunların okullardaki uygulama etkinlikleriyle bütünleştirilmesi ile 

müzik yapabilmenin verdiği duyuşsal  içerikli hoşlanmanın, öğrencilerdeki ilgi düzeyini yönlendirdiği 

söylenebilir. Ancak, öğretmenlerin müzik öğretmenliği mesleki standartlarına uygun genel müzik 

eğitimi uygulamalarında, sadece bireysel performans yeterliklerinin bulunmadığını belirtmemiz 

gerekir.    

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak; kaynak tarama yöntemi ile elde edilen verilerin ve yapılan görüşme 

uygulamasının dönütlerinin bulgularını betimleyerek, aşağıdaki durum belirleme ve önerileri 

yapabiliriz.  

 Görüşmeye  katılanların dönütlerinden;  kendilerinin belirledikleri müzik öğretmeni 

mesleki özellik ve yeterliklerinin, mesleki eğitim sürecindeki kazanımlara yansımasının, genel 

anlamda çoğunluk tarafından olumlu yönde gerçekleşmiş olduğunun, fakat, herkes tarafından aynı 

düzeyde elde edilemediğinin düşünüldüğü; bunların mesleki yaşama yansıtılmasındaki durumun da, 

aynı yönde olduğu  anlaşılmaktadır.  

 Öğretmen  yetiştiren kurum olarak, Eğitim Fakültesi’nde okuyan müzik öğretmeni 

adayı öğrencilerin, öğretmen olduklarında, genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde, müzik 

eğitimini yürütebilmeleri için, gerekli olan “özel mesleki lisans müzik eğitimi” programının 

kazanımları ve başarı düzeyleri ile “genel müzik eğitimi”ni algılayış biçim ve yaklaşımları bakımından 

hazır bulunurluk durumları, onların mezuniyet sonrası mesleki başarılarını da etkilediği 

anlaşılmaktadır.  

 Müzik öğretmenliği yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin sahip olması gereken 

standartların, eğitim fakültelerinde elde edildiğini biliyoruz. Ancak,  müzik öğretmeni olarak atanma 

kaynaklarının da,  çok çeşitli olduğu bu çalışmadan da anlaşılmaktadır. 
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Öğretmen  Standartlarının gerçekleşebilmesi için mesleki eğitim sürecindeki standartların da 

var olması gerekir. Buna göre şu önerileri yapabiliriz;  

1) Lisans düzeyinde müzik öğretmeni yetiştirme programı, çağın ve teknolojinin 

gerekleri  

2) çerçevesinde geliştirilerek  güncellenip düzeltilmelidir.  

3) Öğretim ve öğrenim ortamlarında, ortak kullanım için gerekli olan (derslik, çalışma 

odaları, ofis derslikler, konser ve dinleti salonu) çalgılar, araç-gereç ve  materyaller, kütüphane 

dökümantasyonla ilgili herşey temin edilmelidir. 

4) Mezuniyet sonrası hizmet vermek üzere, öğretmenlerin özellikle eğitim fakültesi 

haricindeki, farklı kaynaklardan mezun olarak atanmış olanların, yeterlikleri istenilen düzeyde elde 

etmelerine ve gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim seminerleri, kurs, proje, çalıştay, yaz okulları  gibi 

performans ve uygulama içerikli etkinlikler düzenlemelidir. 

5) Öğrencilerin, bireysel farklılıklarından kaynaklanan öğrenme kapasitelerini 

geliştirmek için, öğrenme ile ilgili farklı yöntemler ile onların çalışmasını, araştırmacı kimlik 

kazanmasını yönlendirici ve zorlayıcı sınama ölçme araçları kullanılmalıdır. 

6) Özel yetenek sınavıyla öğrenci seçiminde, müziksel yeterliklerin yanında, öğretmen 

olmak istek ve ilgisini belirleyici tutum ve davranışların anlaşılmasına yönelik testler, düzenlenerek 

uygulanmalıdır.  

7) Bütün bu önerilerin gerçekleşebilmesi için, akreditasyonu ivme kazandıran itici bir 

güç olarak düşünüp, akreditasyon standartlarına yönelik çalışmaların kesintisiz yapılamasının 

gerekliliği. önerilebilir. 
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Özet 

Sanat okur-yazarlığı literatürde yakın zamanlarda kullanılmaya başlayan bir kavramdır. Bilgi okur-
yazarlığı, evrensel okur-yazarlık, kültürel okur-yazarlık ve görsel okur yazarlık gibi çeşitli okur yazarlık 
kavramlarıyla ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Bu kavramlardan sanat okur-yazarlığı görsel okur-yazarlık ile 
benzerlik göstermektedir. Görsel okur-yazarlık sadece görsel olarak çevredeki işaret, bilgi vb. algılama şeklinde 
yorumlanan bir okur-yazarlığı kastetmektedir. Sanat okur-yazarlığı ise sanatsal bilgiye ulaşma, bu bilgiyi 
değerlendirme, yaşantılarla ilişkilendirmeyi kastetmektedir. Hem görsel hem de işitsel alanla ilgilenenlerin 
bilgiye ulaşma ve kullanma sürecine dayanan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanla ilgili hazırlanmış 
olan “sanat okur-yazarlığı” ölçeği bu çalışmada Resim-İş Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilere 
uygulanmıştır. Araştırma sanat-okur yazarlığı ile ilgili durumu tespit etmeye yönelik bir çalışmadır. Araştırmada 
nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırmanın katımcıları Niğde Üniversitesinde 
eğitim gören 116 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisinden oluşmaktadır.  

Ölçekte sanat okur-yazarlığı bilgilerini kullanmaya yönelik sorular, sanat okur-yazarlığı bilgi ihtiyacını 
tanımlamaya  yönelik sorular, sanat okur-yazarlığı bilgilerini performansa aktarmaya  yönelik sorular, sanat 
okur-yazarlığı bilgilerini ulaşmaya  yönelik sorular, 4 başlık altında toplanmaktadır. Resim öğrencilerine yönelik 
uygulaması yapılan bu araştırmada da bu başlıklar doğrultusunda alt problemler ve bulgular oluşturulmuştur. Bu 
doğrultuda şu alt problemlere cevap aranmıştır. Resim-İş Anabilim dalında okuyan öğrencilerin sanatsal bilgiyi 
kullanma, sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlayabilme, kuramsal araştırmaları performansa dönüştürme ve sanatsal 
bilgiye ulaşma durumları sorularına cevap aranmıştır.  

Bu alt problemlere göre bulgular resim öğrencilerinin kendini ifade becerileri, yabancı dil eksiğinden 
dolayı kaynakları anlama problemi, sanatla ilgili araştırma kaynaklarına ulaşma eksiklikleri olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu bulgulara göre resim eğitimi alan öğrencilere; yurtdışı yayınları takip edebilmeleri için dil 
öğretiminin verilmesi gerekmektedir. Kaynaklara ulaşma probleminin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca alanla 
ilgili literatürü dersler vb. aracılığı ile iyi takip etmeleri sağlanmalıdır.    

Anahtar Kelimeler: Sanat, Okur-Yazarlık, sanat eğitimi 

ABSTRACT 

Art literacy is a concept which was begun to be used recently in the literature. There are researches on 
various concepts of literacy such as knowledge literacy, universal literacy, cultural literacy and visual literacy. 
Among these concepts, art literacy presents similarity with the concept of visual literacy. Visual literacy refers to 
visually perceiving the signs, information and so on in the environment. Art literacy refers to accessing artistic 
knowledge, evaluating this knowledge and relating it to life experiences. It is a concept which is based on the 
process of reaching and using knowledge by those interested in both visual and auditory fields. The “art literacy” 

mailto:nalanokan@nigde.edu.tr
mailto:yucetoker21@hotmail.com
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scale which was formed with regards to this field was applied to the students studying at the Art Teaching 
departments. The research is a study aiming to determine the condition of art literacy. From among the 
quantitative research methods, the scanning method was used in the research. The participants of the research 
consist of 116 Art Teaching Department students studying at Niğde University. 

The questions aiming to use the information on art literacy, to determine the need for knowledge on art 
literacy, to transfer art literacy knowledge into performance, and to reach art literacy knowledge are classified 
under four headings in the scale. In this research which was implemented on art students, sub-problems and 
findings were formulated in parallel with these headings.  

Accordingly, answers were sought to these sub-problems: The capacity of students studying at Art 
Teaching to use artistic knowledge, to determine the need for artistic knowledge, to transfer conceptual 
researches into performance and to reach artistic knowledge. 

According to these sub-problems the findings reveal that art students have problems in self-expression 
skills, problems in understanding due to lack of knowledge of foreign languages, and problems in reaching 
research materials on art. 

According to these findings, the art students should be provided with foreign language education in 
order for them to be able to follow the publications abroad. The problem in reaching resources should be 
eliminated. Moreover, it should be ensured via lessons and other means that the students keep up with the 
relevant literature. 

Keywords: Art, literacy, art education 

 
GİRİŞ 

Çeşitli alanlarda okuryazarlık türleri vardır. Bilgi okur-yazarlığı, evrensel okur-yazarlık, 

kültürel okur-yazarlık ve görsel okur yazarlık gibi çeşitli okur yazarlık kavramlarıyla ilgili araştırmalar 

bulunmaktadır. Sanat okur-yazarlığı ise yeni geliştirilen bir kavramdır. Bu kavram görsel okur-

yazarlık ile karıştırılabilen bir kavramdır. Görsel okur-yazarlık; Görsel okuryazarlık kavramı gelişmiş 

ülkelerde 1960’ların ortalarında duyulmaya başlanmıştır. Bu kavramın adı çağdaş olmakla birlikte 

düşünce olarak yeni olduğunu söylemek güçtür. Bazı antik çağ düşünürleri görsel iletişim için çeşitli 

imgeleri yeğlemişlerdir. Tıpta, Aristoteles anatomik resimlemeleri kullanmıştır. Matematikte, 

Phythagoras, Socrates ve Platon geometri öğretmek için görsel imgelerden yararlanmışlardır.  “Görsel 

okuryazarlık” kısaca; görsel mesajları anlamlandırma ve benzeri biçimde mesaj oluşturma gücü olarak 

tanımlanmaktadır (Heinich, Molenda ve Russel, 1989).  

Bir çok disiplini içinde barındıran görsel okuryazarlık kuramı, görsel tasarım, öğretim 

teknolojisi ve öğretim tasarımı disiplinleri ile de yakından ilgilidir. Sanat, eğitim, dilbilim, felsefe ve 

psikoloji gibi disiplinlerin “görsel okuryazarlık” kavramının anlaşılmasına ve kavrama yönelik teorik 

temeller oluşturulmasına olan katkılarının büyüklüğü bugün tartışılmamaktadır. Ancak başlıca dört 

disiplinin “görsel okuryazarlık” kavramını biçimlendirdiği söylenebilir. Bunlar; dilbilim, sanat, 

psikoloji ve felsefedir  (Alpan 2008). 
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Görsel okur-Yazarlık kavramı çevremizde görebildiğimiz ifadeleri okuyup anlayabilmeyi 

ifade etmektedir. Başka açıdan normal okur- yazarlıkla da ilişkili görünmektedir. Özellikle sanat ile 

ilgili okuma yazma işi ile ilişkilendirilebilir. Bu sanat okur yazarlığı kavramının geniş bir tanımı 

Yücetoker (2015)  tarafından yapılmıştır. 

“Sanat okuryazarlığı, küreselleşen dünyada, doğrudan parçası olunan yerel sanat algısıyla, 

dolaylı olarak erişilebilen uluslararası sanatlar arasında eklektik bir ilişki kurabilmeyi, sanatı meslek 

edinen bireylerin mesleki ve bireysel yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişebilmeyi, 

erişilen bilgileri öznesi ya da unsuru olunan uygulamalara aktarabilmeyi sağlayan bir okuryazarlık 

türüdür. Bu tanımdan yola çıkılarak birey kendi kültüründeki sanatsal birikimlerini diğer ülkelerin 

sanat ürünleriyle birleştirebilmesi, değerlendirebilmesi, ilişki örüntüsü kurabilmesi ve bu örüntüyü 

kurabilmesi için yeterli sanatsal bilgilere sahip olması gerektiği düşünülmektedir.” 

Bu aşamaların her birine bakıldığında birey, sanat hakkındaki eksik kalan bilgilerini nerede ve 

nasıl bulabileceğini bilebilmeli, araştırması gereken sanatsal bilgilere hangi kaynaktan ve nereden 

ulaşabileceğini kavrayabilmeli, elde ettiği bilgileri kavramsal çerçeveye oturtarak değerlendirebilmeli, 

değerlendirdiği bilgiyi çalışmasının neresinde ve nasıl kullanabileceğini anlamalı, yapacağı 

uygulamaları edindiği bilgilerle birleştirebilmelidir.  

Özellikle müzik ve resim eğitimi alanlarıyla uğraşan bireyler sanatın hem teorik hem de 

uygulama alanlarıyla ilgilenmektedirler. Bu yüzden bu bireyler sanat hakkında edindikleri bilgileri 

uygulamaya döndürebilmeliler, kütüphane araştırmalarında uluslararası gördüğü, okuduğu bilgileri 

veya uygulamaları, kendi uygulamalarıyla karşılaştırabilmeliler, belirli araştırmaları yaparken ne 

aradığını ve nerede bulacağına dair teknoloji araçlarından yararlanmalıdırlar. Bütün bu uygulamalar da 

sanat okuryazarlığının bütünü içerisinde olduğu söylenebilir. 

Diğer okuryazarlık alanlarına göre sanat okuryazarlığı hakkında çok bilgiye rastlanmamasının 

yanında gerek sanat öğretmenlerinin gerekse öğrencilerinin sanat okuryazarlığı bilgi düzeylerini 

ölçecek ve belirleyecek bir sanat okuryazarlığı ölçeği bulunmamaktaydı. 

Yücetoker (2015) günümüz resim ve müzik sanatı ile uğraşan öğretmenlerin, öğretmen 

adaylarının ve öğrencilerin sanat okuryazarlık bilgi ve becerilerini ölçebilecek bir Sanat okuryazarlık 

ölçeği ve uygulanması önemli görülmektedir diyerek sanat okuryazarlık ölçeğini geliştirmiştir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleşmiştir. 

“Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, s.77 :2006).  Araştırmanın örneklemini, Niğde 
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Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından 116 öğrenci oluşturmaktadır. 

Sanat okuryazarlığı ölçeği, 116 öğrencinin görüşlerine dayalı olarak toplanan veriler bilgisayar paket 

programı SPSS 13.0 kullanılarak analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1,2,3,4 te belirtildiği gibi; cinsiyet, sınıf, kütüphane araştırması yapmaktan hoşlanma ve 

sanat kitaplarını okumaktan hoşlanma değişkenlerine göre bulgular oluşturularak değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Araştırma Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Sanat okur-yazarlık Düzeylerine 

İlişkin t Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 

Cinsiyet  N  Ortalama  Std. Sapma  t  p  
Kız  72  3,96  1,078    
Erkek  44  3,75  1,312  1,576 0,72 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre sanatokuryazarlık 

düzeylerine ilişkin anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. (t:1,576 / p:0,72) Araştırma grubundaki kız 

öğrencilerin sanatokuryazarlık düzeylerinin ortalaması (X=3,96) iken, erkek öğrencilerin 

sanatokuryazarlık düzeyi ortalaması (X=3,75)’dir.  

Tablo 2. Araştırma Grubunun Sınıf Değişkenine Göre Sanat okur-yazarlık Düzeylerine İlişkin 

One – Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım 

    sınıf  V.K  KT  Sd  KO  f  p  
sınıf  Gruplar arası 11,600 1 45124 3,42 0,001 
sınıf  
sınıf  Grup içi 2224,135 115 1425,2 
sınıf   
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi; sınıf değişkenine resim bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 

sanatokuryazarlık düzeylerine ilişkin one-way Anova Testi karşılaş-tırılmasını gösteren dağılım 

incelendiğinde; resim bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sınıf değişkeni ile sanatokuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (f değeri=3,42, p=0,001<.05). Bu farklılıklar 

Tukey HDS Testi ile çözümlenmiştir.  

Tablo 3: Araştırma Grubunun kütüphane araştırması yapmaktan hoşlanma durumlarına göre 

sanat okur-yazarlık düzeylerine ilişkin t testi karşılaştırmasını gösteren dağılım 

Durum  N  Ortalama  Std. Sapma  t  p  
Evet  102  3,56  1,152  2,423  0,003  
Hayır  14  3,11  1,243  
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Tablo 5’de görüldüğü gibi; resim bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kütüphane 

araştırmaları yapmaktan hoşlanmaları ile sanat okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (T değeri=2,423 p=0,003) 

Kütüphane araştırmaları yapmaktan hoşlanan öğrencilerin sanatokuryazarlık düzeylerine 

ilişkin ortalaması (X=3,056) iken, kütüphane araştırmaları yapmaktan hoşlanmayan öğrencilerin 

sanatokuryazarlık düzeyine ilişkin ortalaması ise (X=3,11)’dir.  

Tablo 4. Araştırma Grubunun sanat kitaplarını okumaktan hoşlanma durumlarına göre sanat 

okur-yazarlık düzeylerine ilişkin t testi karşılaştırmasını gösteren dağılım 

Durum  N  Ortalama  Std. Sapma  t  p  
Evet  98  3,45  1,326  1,256  0,005  
Hayır  18  3,20  1,145  
 

Tablo 4’de görüldüğü gibi; resim bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sanat kitapları 

okumaktan hoşlanmaları ile sanatokuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (T 

değeri=1,256 p=0,005)  

Sanat kitapları okumaktan hoşlanan öğrencilerinin sanatokuryazarlık düzeylerine ilişkin 

ortalaması (X=3,45) iken, sanat kitapları okumaktan hoşlanmayan öğrencilerin sanatokuryazarlık 

düzeyine ilişkin ortalaması ise (X=3,20)’dir.  

SONUÇ 

1.,2.,3. ve 4. Sınıfta okuyan Resim-İş Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cinsiyet, sınıf, 

kütüphane araştırması yapmaktan hoşlanma ve sanat kitaplarını okumaktan hoşlanma değişkenlerine 

göre elde edilen bulgularından şu sonuçlara ulaşılmıştır. Resim-İş eğitimi, öğrencilerinin sanat okur-

yazarlık düzeyleri açısından  cinsiyet değişkenine göre eşit düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Sanat okur-yazarlık düzeyi gruplar arasında en düşük 1. Sınıf, en yüksek düzey ise 3. 

Sınıflarda görülmektedir. Kütüphane araştırması yapmaktan hoşlanan öğrencilerin sanat okur-yazarlık 

düzeyleri, kütüphane araştırması yapmaktan hoşlanmayan öğrencilerinin sanat okur-yazarlık 

düzeylerinden yüksek olduğunu göstermektedir. Sanat kitapları okumaktan hoşlanan öğrencilerin sanat 

okur-yazarlık düzeyleri, sanat kitapları okumaktan hoşlanmayan öğrencilerinin sanat okur-yazarlık 

düzeylerinden yüksek olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Yaratıcılık kişinin özgün ürün ve fikirler yaratabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş sanatta 
değişen tüm dinamiklerin bir gereği olarak, sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumları öğrencilerindeki 
yaratıcılık becerisini geliştirecek fiziksel ortamı, çağın gereksinimlerine uygun olarak sunmak zorundadır. 
Burada asıl konu bu fiziksel çalışma ortamının nasıl olması gerektiği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu esasla 
çalışma kapsamı içinde ilk bölümde sanat eğitimi vermek üzere Avrupa'da kurulan ilk akademilerin günümüze 
evrilerek gelen tarihi sürecinden bahsedilecektir. İkinci bölümde Türkiye'de açılan ilk sanat eğitimi 
kurumlarından dördü olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
bunlar içinde beşincisi olarak en genci Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
kuruluş süreci ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise bu fakültelerin özellikle resim bölümlerinde verilen sanat 
eğitimi sürecinde öğrencilere sunulan fiziki çalışma alanları tartışılacaktır. Çalışma kapsamı güzel sanatlar 
fakültelerinin resim bölümleriyle sınırlı tutulacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık, Fiziki Çalışma Alanı 

ABSTRACT 

Creativity is defined as one’s ability to create original product and ideas. As a necessity of all changing 
dynamics in modern art, higher education institutions should provide students physical environments fitting in 
with the needs of the modern age, in order to develop their creative skills. Focusing on the issue of how the 
physical working environment should be, is the basic subject here. In the first section, history of art academies of 
Europe that evolved to the present day from the date of the first academy established will be discussed. In the 
second section, establishment process will be discussed of four of the early founded arts education institutions of 
Turkey - Fine Arts University of Mimar Sinan, Marmara University Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylül 
University Faculty of Fine Arts, Hacettepe University Faculty of Fine Arts, and as the fifth, the youngest of all 
above, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Fine Arts. Third section of the study consists of discussion 
on the workspaces offered to students especially in the painting departments of the aforementioned institutions. 
The study is limited with the painting departments of the faculties of fine arts. Qualitative research methods will 
be followed in the study. 

Keywords: Art, Art Education, Creativity, Physical Space 
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1. GİRİŞ  

Avrupa'da sanat eğitimi, başlangıçta loncalara bağlı olarak sanatçının kendi özgün kimliğini 

ortaya koymadığı ve toplu üretim alanı olan atölyelerde sürdürülmekteydi. Bu atölyelere küçük yaşta 

kabul edilen çocuklar bir ustanın gözetiminde yetiştirilir ve ustanın onayıyla yine loncaya bağlı olarak 

kendi atölyesinin sanatçısı olarak bağımsız çalışmaya başlardı. Örgütsel olarak çok güçlü olan sanat 

loncalarının etkinliğini kırma adına atölyelere rakip olacak akademiler açılmaya başlandı. Bu 

akademilerden ilki 15. yüzyılın ikinci yarısına henüz girilmişken dönemin güçlü ailelerinden biri olan 

Mediciler tarafından kurulmuş olan Platon Akademisidir. Sonraki süreçte ise özellikle Federico 

Zuccari'nin yönettiği Accademia di San Lucaya’da verilen sanat eğitimi yaklaşımı bugün bile güzel 

sanatlar eğitimi kurumları için bir örnek teşkil etmektedir. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında 

akademilerde başlayan renk, çizim ayrışmaları ve akademinin tutucu yaklaşımları dönemin yenilikçi 

sanatçılarını bu kurumlardan uzak tutmuştur. Sonrasında ise bu yenilikçi sanatçılar dönemin sanatının 

dönüşümüne önemli katkı sağlamışlardır. Aynı zamanda bu dönemde Avrupa'da yaşanan sosyal 

ekonomik ve kültürel değişimler sanat ortamı dışında sanat eğitimini de farklı boyuta taşımıştır. 

Ülkemizde ise ilk sanat eğimi çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde başlamıştır. Bu 

esasta ilk güzel sanatlar akademisi olan Sanayi-i Nefise Mektebi, Osman Hamdi Bey tarafından İstan-

bul'da kurulmuştur. 1883'de ilk akademinin ve sonraki diğer güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarında 

izlendiği üzere öncelikli problem olarak eğitim kadrolarını oluşturmak olmuştur. Bu yüzden güzel sa-

natlara uygun binaların inşası hep ikinci planda tutulmuştur. Öğrencilere ve eğitimcilere sunulan ya da 

sunulamayan bu çalışma alanları, günümüz koşulları ve çağdaş sanat yaklaşımları göz önünde tutuldu-

ğunda acil değişmesi gereken yaklaşım olarak durmaktadır. 

2. AVRUPA'DA KURULAN İLK AKADEMİLER 

Avrupa'da ilk akademi, 1459 yılında döneminin en güçlü ailelerinden Cosimo de Medici ve 

Lorenzo II Magnifico de Medici'nin katkılarıyla Floransa'da kurulan Platon Akademisi’dir (Resim 1). 

Bu akademi Erken Rönesans Döneminin ilk akademisi olmuş burada öğretilen resim ve heykel sanatı 

dönemin dil, tarih, felsefe gibi entelektüel uğraşlarıyla aynı değerde tutulmuştur. 1494'de Leonardo da 

Vinci'nin katkısıyla, Milano'da Academia Vinciana; 1563 yılında ise Giorgio Vasari'nin katkısıyla Flo-

ransa'da Academia del Disegno kurulmuştur (Resim 2). Bu iki akademide sanat eğitimi, toplu bir 

şekilde yapılan loncalardaki eğitimden bireysel olarak yapılan eğitime evrilmiştir. 

1588 yılında, Roma'da Papa V. Sixtus tarafından kurulan, Accademia di San Lucaya (Resim 

3), bir yıl sonra Federico Zuccari atanmıştır. Zuccari'nin yönetimi sırasında gerek müfredata 

perspektif, anatomi ve tarih derslerinin eklemesi gerek ünlü ressamların okul bünyesine alınarak 

eğitimin sürdürülmesi aynı zamanda bu akademide sanat eserlerinden oluşmuş bir koleksiyonun 

bulundurulması akademiyi gerçek bir sanat okuluna dönüştürmüştür. Akademinin bu üç özelliği 
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Avrupa’da kurulacak diğer okullar için bir örnek teşkil etmiştir. Bu bağlamda akademiden altmış yıl 

sonra 1648 yılında Paris'te açılan Académie Royale de Peinture et de Sculpture, Zuccari'nin önayak 

olduğu örnek esasında kurulmuştur. 

Avrupa'da kurulan ilk akademiler -üretilen sanat eserlerinin izleyiciyle buluşması noktasında 

karar mekanizması açısından tek otorite olmakla birlikte- güzel sanatlar kavramının oluşmasında 

önemli katkı sağlamışlardır. Ayrıca neyin sanat neyin zanaat ya da kimin sanatçı kimin zanaatkar 

olduğu konusundaki karışıklığı gidererek onları birbirinden ayırmıştır (ANTMEN, 2008: 11). Sonraki 

süreçte ise akademilerde çizimin renk karşısındaki önceliğine dair çıkan tartışmalar, sanat ortamında 

ciddi kamplaşmalara neden olmuş bunun sonucunda sanatçılar akademiler gibi eğitim kurumlarından 

uzaklaşarak bağımsız topluluklar oluşturmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında 

sanatçılar akademilerin tutucu yaklaşımlarına karşı kendi sanat çalışmalarını tutuculuktan uzak 

bağımsız bir şekilde yürütmüşler; sunumlarıyla sanatı başka bir boyuta taşıdıkları gibi birçok sanat 

akımının ortaya çıkmasına da katkı sağlamışlardır. Özellikle bu dönemde Avrupa'da yaşanan sosyal 

ekonomik ve kültürel değişimler sanat ortamı dışında sanat eğitimini de farklı boyuta taşımıştır 

(CEMAL, 2000: 111). 

 
Resim 1. Platon Akademisi, 1459 

 
Resim 2. Academia del Disegno, 1563 

 
Resim 3. San Lucaya, 1588 

 
Resim 4. Bauhaus, Weimar 
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1919 yılında Almanya'da Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Uygulamalı Sanatlar Okulunun 

birleştirilmesiyle açılan Bauhaus Okulu bu dönemde yaşanan değişimlerin bir gerekliliği 

niteliğindedir. Ünlü Mimar Walter Gropius önderliğinde Weimer’da kurulan Bauhaus Okulunda 

(Resim 4), endüstrileşmenin ihtiyaç duyduğu prototipler, üretim, teknoloji ve tasarım boyutunun 

birleştirilmesiyle araştırma atölyeleri gibi kullanılan mekanlarında üretilmiştir. Gündelik hayatta 

kullanmak üzere üretilen seri üretim ürünlerine sanatçı dokunuşu getiren Bauhauscular her eve bir 

sanat objesi fikriyle yola çıkmışlardır. Sonuçta Bauhauscuların neden olduğu bu yenilik hareketi, Nazi 

taraftarlarını rahatsız etmiş ve okulun 1933'de kapanmasına neden olmuştur. Almanya'yı terk etmek 

zorunda kalan Bauhaus hocaları başta Amerika olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek zorunda 

kalmışlar ve Bauhaus ekolünün ülkemiz dahil diğer ülkelere yayılmasına katkı sağlamışlardır. 

3. TÜRKİYE'DE AÇILAN İLK SANAT EĞİTİMİKURUMLARI 

Türkiye'ye bakıldığında sanat eğitimi çalışmaları ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ 

nde başlamıştır. İlk resim dersleri 1795 yılında subay yetiştirmek için kurulan Mühendishane-i Berr-i 

Hümayunda verilmiştir (Resim 5). Fakat buradaki resim dersleri sanat eğitiminin bir parçası değildir. 

Osmanlının batılılaşma eğilimi içinde mühendislik ve mimarlık eğitimini destekleyen teknik çizim 

yöntemlerini içeren bir müfredata sahiptir. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlının batılılaşma çabası 

resim ve mimarlık alanını da kapsamaya başlamıştır. Sultan Abdülaziz'in resme olan ilgisi o yıllarda 

bu kapsama önemli bir katkı sağlamıştır. Bu dönemde ilk resim eğitimi kurumu, sultanın portesini 

yapmak üzere İstanbul’a davet edilen ve sonrasında sarayın resmi ressamı olan Pierre Désiré 

Guillemet tarafından 1874 yılında Beyoğlu'nda kurulmuştur. Desen ve Resim Akademisi (Académie 

de Dessin et de Peinture) adını alan bu kurum ilk sergisini 1976 yılında gerçekleştirmiştir.  

 
Resim 5. Mühendishane-i Berr-i Hümayun 

 
Resim 6. Sanayi-i Nefise Mektebi 
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Resim 7. Sanayi-i Nefise Mektebi, y. 1927 

 
Resim 8. Sanayi-i Nefise Mektebi, Kızlar Atölyesi 

 

Osmanlıda kurumsal olarak ilk akademinin kurulması 1877 yılında resim ve mimarlık 

alanında düşünülmüş fakat Osmanlı-Rus Savaşı ve Guillemet'in tifodan ölmesi bu girişimi sonuçsuz 

bırakmıştır. Sonrasında Paris'te hukuk eğitimi alan ve eğitimi sırasında Paris Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulunda resim ve arkeoloji derslerine katılan Osman Hamdi Bey, 4 Eylül 1881 tarihinde aldığı 

eğitime istinaden Müze-i Hümayuna atanmıştır. Osman Hamdi, 1882’de bu görevi sırasında Sanayi-i 

Nefise Mektebini1157 kurmak için ayrıca görevlendirilmiştir (Resim 6, 7). Bu kurum, Arkeoloji 

Müzesi Bahçesinde ve günümüzdeki Şark Eserleri Binasında 2 Mart 1883 tarihinde faaliyete 

geçmiştir. Resim dışında heykel, mimarlık ve hakaklık (gravür) gibi üç farklı bölüme sahip olan 

Sanayi-i Nefise Mektebinde resim için beş yıllık bir eğitim düşünülmüştür. Beş derslik ve atölyeden 

oluşan mektep, 20 erkek öğrenci ile eğitime başlamıştır. Ayrıca kız öğrencileri için 1914 yılında önce 

matematikçi Salih Zeki Bey, kısa bir süre sonra ise müdürlüğünü ilk kadın yönetici olarak Mihri 

Müşfik Hanım'ın yaptığı İnas Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır (Resim 8). Resim ve heykel eğitimi 

veren bu okul bir süre kız öğrenciler için eğitim verdikten sonra Sanayi-i Nefise Mektebiyle birleşerek 

karma eğitime geçmiştir.  

20. yüzyılın başlarında yetenekli bir grup öğrenci Avrupa sanatını öğrenme ve bilgi 

birikimlerini arttırma amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle yurda 

dönen bu sanatçılar, Sanayi-i Nefise Mektebinde Cumhuriyet öncesi sanat eğitimi kadrosunu 

oluşturmuşlar ve 1929'da Cumhuriyet Döneminin ilk sanatçı topluluğu olan Müstakil Ressamlar ve 

Heykeltıraşlar Birliğini kurmuşlardır. 

Cumhuriyet sonrası yeni Türkiye’de, eğitimde, sanatta ve kültürde tümden bir kalkınma 

istenmiştir. Bu esasla yurtdışına öğrenci gönderildiği gibi yurtdışından da hoca ve uzmanlar 

çağrılmıştır. Bu hocalardan Rudolf Belling Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümüne; Bruno Taut 

                                                                 
157 1883-1926 yılları arasında Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane (Bu ad resmi olarak görüşe de pratikte 

kullanılmamıştır); 1926-1928 yılları arasında Sanayi-i Nefise Akademisi; 1928-1981 yılları arasında Güzel 
Sanatlar Akademisi; 1981-2004 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi ve 2004 yılından itibaren Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak anılmaktadır.( KAMİL, 2008: 21) 
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ve Robert Vorhözer Mimarlık Bölümüne; Leopold Levy Resim Bölümüne gelerek dönemlerinin simge 

isimleri olmuşlardır. O dönemde Resim Bölümünün eğitimci kadrosunu aynı zamanda Türk Resim 

Tarihinin önemli isimleri olan İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 

Cemal Tollu, Sabri Berkel, Zeki Kocamemi, Ali Çelebi, Nurullah Berk gibi hocalar oluşturmuştur.   

1957’de Milli Eğitim Bakanlığınca mimar mühendis Adolf Schneck’e şimdiki Marmara Güzel 

Sanatlar Fakültesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu kurma görevi verilmiştir (Resim 9, 

10). Böylece Schneck ve başka yabancı hocalar aynı zamanda yurt dışında eğitim gören Türk hocalar 

Tatbikide ortak bir hedef için bir araya gelmişlerdir. Amaç, Türk sanayisinin ihtiyacı olan teknisyen, 

uzman ve sanatkârların yanı sıra Türkiye‘deki sanat ortamına örnek olacak sanatçıları ve endüstrinin 

gelişimine katkı sağlayacak tasarımcıları yetiştirmektir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, 

Bauhaus Okulu prensibi esaslarında kurulmuştur. Kuruluşunda okul Dekoratif Resim, Grafik 

Sanatları, Mobilya, Tekstil Sanatları, Seramik Sanatları, İç Mimarlık gibi beş bölümden ve altmış 

kişilik kontenjandan oluşmuştur.   

Tatbikide Bauhausda olduğu gibi tüm bölüm öğrencilerine ilk yıl Temel Sanat Eğitimi dersleri 

verilmiştir. İlk olarak Frank Metzger, 1964’de ise Karl Schlamminger tarafından yürütülen bu dersler, 

haftada üç gün, günde sekiz saat olmak üzere programlanmıştır. Derslerin asistanlığını ilk birkaç yıl 

Elizabet Berger 1965’den sonra da Mümtaz Işıngör yapmıştır. 1968 yılında ise L. Winderfelt 

Tatbikiye gelmiştir. Bu dersler sayesinde öğrencilerin saklı yetenekleri ortaya çıkartılmış ve onlara 

özgün bir anlatım dili kazandırılmıştır. Kısa sürede Tatbiki öğrencilerinde elde edilen dikkate değer 

başarı göz önünde tutulmuş ve yurt çapında kurulu ya da kurulacak diğer tüm güzel sanatlar 

fakültelerinin müfredatlarına temel sanat eğitimi konmuştur. Tatbiki 1962’de dört yıllık eğitime 

geçmiştir. 1982’de ise Marmara Üniversitesi bünyesine bağlanarak fakülte olmuştur ve okulun 

program ve yapısal durumu değişmiştir. Bölümler beşten ona, bölümlerdeki kontenjan, altmıştan 

yaklaşık üç yüz öğrenciye yükseltilmiştir.  

Türkiye‘nin ilk güzel sanatlar fakültesi 1975 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 

Kurucu Dekanlığını Prof. Rauf Beyru yapmıştır. Kuruluşuna Çevre Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar 

Bölümü, Gösteri ve Ses Sanatları Bölümü, Tiyatro- Müzik Bölümü, Şehir Plancılığı Bölümü, 

Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarlık Bölümleri gibi on bölümle eğitim- öğretime başlayan Fakülte 

1981 yılında Yükseköğretim Kurumu kararıyla Ege Üniversitesinden ayrılarak Dokuz Eylül 

Üniversitesine bağlanmıştır (Resim 11). Bu Bölümlerden Çevre Tasarımı Bölümü Fakülte 

bünyesinden ayrılmış sonrasındaysa yeni açılan bölümlerle Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
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Fakültesinde eğitim-öğretime devam edilmiştir.158 Bu Fakültede tek bir çatı altında birçok bölümün 

bir araya gelmesi hedeflenmiştir. 

Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi, 1982 yılında kurulmuştur (Resim 12). Fakülte 1983-84 

eğitim-öğretim yılında Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Cam Ana Sanat Dallarında eğitim 

başlamıştır. 1985 yılında Uygulamalı Sanatlar Bölümüne bağlı olarak İç Mimari ve Çevre Tasarımı 

Ana Sanat Dalı açılmış ve bir yıl sonra öğrenci alarak bu bölümler de eğitim öğretime başlamıştır. Şu 

an Ankara Beytepe’de eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Güzel 

Sanatlar Fakültesi 1997 yılında kurulmuştur (Resim 13, 14). Fakülte, 2001-2002 öğretim yılında 

öğrenci almaya başlamıştır. Kuruluşunda Resim, Seramik, Tekstil Tasarım ve Geleneksel Türk 

Sanatları Çini Anasanat Bölümlerinden oluşmuş daha sonra Grafik, Sahne Görüntü gibi bölümleri de 

bünyesine katarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. 

 

 

Resim 9. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu 
 

 

Resim 10. Tatbiki Güzel Sanatlar Topluluğu 
  

Resim 11. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
 

  

                                                                 
158  Resim, Heykel, Grafik, Seramik-Cam, Tekstil Tasarımı (Baskı, Dokuma, Moda Aksesuar, Moda Giyim), 
Geleneksel Türk El Sanatları (Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri, Çini ve Çini Onarımları, Tezhip, Hat), Sahne Sanatları 
(Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı), Sinema-TV, Fotoğraf ve Müzik Bilimleri 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1309 
 

4. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN FİZİKİ ÇALIŞMA 

ALANLARI 

Bir önceki bölümde Türkiye’de sanat eğitimi vermek üzere açılan okulların zorlayıcı koşullar 

altında ne zaman, nerede, kimler tarafından ve nasıl kuruldukları ifade edilmiştir. Şimdi bu sürece 

başka bir cepheden bakmak yerinde olacaktır. Dört ildeki beş fakülteden bahsederken genel olarak 

beliren durum, kuruluşunda ya da sonrasında hâlihazırda eğitimin yürütüldüğü binaların sanat eğitim 

için uygunsuzluğudur. İlk olarak Sanayi-i Nefise Mektebi kurulduğunda sanat eğitimi için pek de 

elverişli olmayan binalarda eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Örneğin mektep 1883-1916 arası 

bugünkü Şark Eserleri Müzesinde (Resim 15); 1916-1919 arası bugünkü Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi 

olan Lisan Mektebinde (Resim 16); 1919-1921 arası bugünkü Hıfzıssıhha Müzesi olan Gedikler 

Kahyası Salih Efendi Konağında (Resim 17); 1921-1926 yılları arası bugünkü Cağaloğlu Kız Meslek 

Lisesi olan Lisan Mektebinde; 1926’dan günümüze dek Meclisi Mebusan Binasında sanat eğitimi 

verilmektedir (Resim 18). Eğitimin yürütüldüğü binaların sanat eğitimine uygun bir şekilde inşa 

edilmemiş olması bina içinde çeşitli alanların kapatılarak atölye, derslik ya da ofislere 

dönüştürülmesiyle sonuçlanmıştır. Günümüzde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin 

Bomonti Binasının inşasıyla birlikte Meclisi Mebusan Binasının yükü azalmış ve eskiden atölye ya da 

ofise çevrilen alanlar tekrar yıkılarak binanın eski haline getirilme çalışmaları yapılmıştır. 

 Yine Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi eski adıyla Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu 

başlangıçta Beşiktaş‘ta sanat eğitimine başlanmıştır. 1982’de yeni bölüm ve öğrenci kontenjanın 

arttırılmasıyla derslerin yürütülmesinde mekan sıkıntısı yaşanmıştır. Sorunu çözmek için okulun 

karşında bulunan Halk Partisi mekanları üç dört yıl için kullanılarak dersler yürütülmüştür. 1984’de 

ise şu anki mevcut binasına taşınılmıştır. 

 

 

Resim 12. Hacettepe Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

Resim 13. ÇOMÜ Nedime Hanım Binası 
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Resim 14. ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

Resim 15. Şark Eserleri Müzesi 

 

Resim 16. Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi 

 

Resim 17. Hıfzısıhha Müzesi 
 

 

Resim 18. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 

Resim 19. Dokuz Eylül Üni. GSF Alsancak Binası 
 

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi 1975 yılında kurulduğunda Alsancak Stadyumunun 

bitişiğinde bulunan binada eğitim faaliyeti yürütülmüştür (Resim 19). İleriki süreçte binaya yapılan 

eklere rağmen mekanlar yetersiz kalmış çare olarak Ege Üniversitesinin Bornova Kampüsünde 

bulunan bazı çalışma alanları hizmete açılmıştır. Ancak bir bütün olarak tam teşekküllü binaya bir 

hayırsever tarafından Narlıdere’de bağışlanan arazi ile mümkün olmuştur. Binanın yapımına 1988 

başlanmış 1993 yılında da tamamlanmıştır. 1998’den beri bu binada sanat eğitimi faaliyeti 

yürütülmektedir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Güzel Sanatlar Fakültesi 2000-2001 eğitim-öğretim yılında öğrenci 

almaya başlamıştır Dersler yaklaşık yedi yıl Terzioğlu Kampüsü Meslek Yüksekokulu binasında 
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sürdürülmüştür. Bina İlahiyat Fakültesi ile birlikte ortaklaşa kullanılmıştır. Öğrenci sayısı arttıkça 

mekanlar yetersiz kalmıştır. Fakültenin bazı bölümleri Nedime Hanım Binasına, birkaç yıl sonra da 

Resim Bölümü Ziraat Fakültesi binasına taşınmıştır. 2010 yılında binası yapıldığında kendi binasına 

taşınarak sanat eğitimine devam edilmiştir. 

 

Resim 20. GSF Resim Atölyesi 

 

Resim 21. GSF Resim Atölyesi 
 

 

Resim 22. Viyana Sanat Akademisi Resim Atölyesi 

 

Resim 23. Viyana Sanat Akademisi Resim Atölyesi 
 

SONUÇ 

Kuruluş aşamasında bahsi geçen okulların bina sorunu karşısında bir kader gibi aynı sorunları 

yaşıyor olması üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun olarak durmaktadır. Osmanlıdan günümüze 

dek sanat okulları açılırken pek tabii ki yetkin niteliklerle donatılmış eğitimcilerin bulunmaması 

öncelikli bir sorun olarak görülmüştür. Ancak okullardaki bölümler ve öğrenci kontenjanları arttıkça 

eğitimin yürütüldüğü çalışma alanlarının yetersizliğini ortadan kaldırmak, donanımlı eğitimci bulmak 

kadar zaruri olmuştur. Özellikle fark yaratma adına yaratıcılığın önemsendiği bu yüzyılda yaratıcılığa 

etkisi ve hatta katkısı olan ve tüm gerekleri karşılayacak tam teşekkülü bir mimariye sahip güzel 

sanatlar binasının varlığı tartışmasız önceliklidir. Burada tam teşekküllü derken eğitim-öğretim 

faaliyetinin yürütüleceği ısınma ve ışıklandırılmasının verimli bir şekilde yapıldığı atölyelerin, 

dersliklerin, kütüphanenin, geçici ve sürekli sergilerin yer alacağı salonlarının, öğretim üye ve 

elemanlarının çalışabileceği ofis aynı zamanda üretebileceği atölyelerin ve dinlenme alanlarının 

varlığından bahsedilmektedir. 
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Ülkemizde sanat fakülteleri yalnızca kuruluş aşamasında değil kendi binalarına sahip olduktan 

sonrasında bile fakültelerinin öğrenci kontenjanları arttıkça ve yeni bölümler eklendikçe fiziki çalışma 

alanları sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Kuruluş aşamasında ve sonrasında tam teşekkülü binaların 

planlanması sanat öğrencilerinin yaratımına doğrudan katkı sağlayacağı bir gerçektir. Burada yalnızca 

öğrenci için değil sanat eğitimi faaliyetini yürüten eğitimcilerin de kendi yaratımlarını sürekli sıcak 

tutacak ve öğrencilerine örnek olacak bir ortamı sunabilmeleri zaruri bir ihtiyaç olarak durmaktadır.  

Yaratıcılık üretim esnasında bağımsız, özgün fikir, düşünce veya yapıt meydana getirebilme 

edimi olarak tanımlanırsa ve içinde bulunulan çağdaş sanat yaklaşımları düşünülürse bunların bir 

gereği olarak Yüksek Öğretim Kurumları'na bağlı devlet üniversitelerinde güzel sanatlar fakültelerinin 

öğrencilerde bu beceriyi geliştirecek fiziksel ortamı yaratma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Burada 

asıl mesele bu fiziki çalışma ortamının nasıl olması gerekliliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çünkü 

genelde resim bölümlerinde çalışma alanı olarak bir öğrenciye ortalama bir metre karelik dar bir alan 

düşmektedir. Oysa güzel sanatlar fakültelerinde bazı yurt dışı örneklerinde olduğu gibi her öğrencinin 

okuldaki eğitim faaliyetleri dışında kendi kişisel çalışmalarını da sürdüreceği bir alanı olmalıdır.  

Ayrıca özellikle son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine öğrenci başına en az 20m2 alan verilebilecek 

bir düzenleme içine girilmelidir. Çünkü sanat öğrencisi günümüz sanat eğilimlerinin bir gereği olarak 

tuvali dışında tümden bir mekanı sanat olarak düşünebilecek donanıma sahip bir şekilde 

yetiştirilmelidir. 
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Özet 

Yaşam boyu öğrenme, bireylere ikinci fırsat sunan, alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmeye çalışan, 
bireylerde farkındalık oluşturan, bilgi edinmeye ve kişisel gelişime önem veren, evrensel dillerin öğrenilmesini 
amaç edinmiş, sürekliliği ön planda tutan ve iletişimin yaşamdaki önemini savunan bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşımda öğrencilerden beklenen kriterlerin büyük bir kısmı yaşam boyu öğrenme politikaları adı altında ele 
alınmış ve bu politikalar yaşam boyu öğrenmenin anahtarları olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı; 
ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yaşam boyu öğrenmenin politikalarına ve yaşam boyu öğrenmenin 
anahtarlarına ilişkin görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye 
çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Antalya il merkezindeki İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ortaöğretimde okuyan 352 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel 
tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 25 maddeden 
oluşan ‘Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması tekrardan yapılmış ve Cronbach’s 
Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada, ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yaşam 
boyu öğrenme politikaları ve yaşam boyu öğrenmenin anahtarları ile ilgili olarak kısmen bilgilerinin olduğu, 
yaşam boyu öğrenmenin anahtarlarından bazılarını hayatlarında kullandıklarını ancak bazı anahtarların bilincine 
varamadıkları için pek kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, demografik değişkenlere bağlı 
olarak yaşam boyu öğrenme kriterleri bakımından bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir görüş farkının olmadığı gibi sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Eğitim, İkinci Fırsat, Süreklilik 

Abstract 

Lifelong learning, providing a second opportunity for individuals, employees of specialized personnel 
training in the field, forming awareness in people, information and personal development emphasis, aimed at the 
learning of the universal language, continuity is an approach that advocates the importance of the foreground and 
the communication of life. In this approach, students are expected to criteria discussed under the name of a large 
part of lifelong learning policies, and these policies have been identified as the key to lifelong learning. The aim 
of this study Policies and lifelong learning are lifelong students of secondary schools to learn their views on 
some key demographic variables are also trying to determine considering. The sample of the study in the 2015-
2016 academic year, depending on the province of Antalya Provincial Directorate of Education in the center 
reads 352 constitutes secondary education in secondary education. In the study, which is one of the descriptive 
method 'General Scanning Model' is used. And substances used in the study consisted of 25 'Lifelong Learning 
Scale reliability and validity studies conducted again and Cronbach's Alpha internal consistency coefficient was 
calculated as 0.91. In the study, the lifelong students of secondary education learning policies and lifelong 
regarding learning the keys is partially the information, they use some of the lifelong learning key in their lives, 
but it has been concluded that they hardly use because they do not have to become aware of some of the key. 
Also in the survey, depending on the criteria in terms of demographic variables lifelong learning among female 

mailto:okansarigoz@akdeniz.edu.tr
mailto:ahmetdonger@gmail.com
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students and male students to the conclusion that there is no statistically significant difference in opinion has 
been reached. 

Keywords: Lifelong Learning, Lifelong Learning, Second Opportunity, Continuity 

 

GİRİŞ 

Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ), dünyayı ve kendini tanımak, yeni bilgi ve beceri kazanmak, 

kendine yatırım yapmak, bir şeyler yaratmak, dünyadaki yeni güzelliklerin farkına varmak, öğrenme 

alışkanlığı ve bir davranış biçimidir (Erdamar, 2011: 220). Avrupa Komisyonu, (2006)’na göre YBÖ 

bilgi, beceri ve yeterlikleri ilerletebilmek amacıyla kişisel, sosyal, sivil ve iş ile ilgili yaşam boyu 

yürütülen tüm öğrenme faaliyetleridir. YBÖ, Temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere ikinci 

bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim imkanları sunmaktır (Soran, Akkoyunlu ve 

Kavak, 2006: 202). Can, (2011)’a göre bir toplumun sürekli gelişebilmesi için eğitimin yaşam boyu 

sürmesi ve bireylerin yaşamları boyunca kendilerini devamlı geliştirmesi ve yenilemesi 

gerekmektedir. Candy, (2003)’e göre kişilerin yaşamları boyunca her türlü bilgi, beceri, değer ve 

nitelikleri kazanması ve yaşamda uygulanabilmesidir.  

Ayhan, (2005: 10)’a göre YBÖ kavramı ilk olarak 1920’lerde John Dewey, Eduard Lindeman 

ve Basil Yeaxle tarafından kullanılmıştır. Daha sonra YBÖ kavramı, 1990’ların ortalarında güçlü bir 

şekilde vurgulanmaya ve kullanılmaya başlanmış ve ‘beşikten mezara öğrenme’ olarak ifade edilmiştir 

(EC, 2003; Gündoğan, 2003; Hürsen, 2011). Day’a göre yaşam boyu öğrenen bireyde bulunması 

gereken bazı beceriler vardır. Bu beceriler; kendi öğrenmesini nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl 

güdeleyebileceğini bilme, değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve 

bireylerle iletişim kurmak için geniş bir strateji repertuarına sahip olma, öğrendiklerini uygulama ve 

belleğini geliştirme, geriye dönerek düzeltme ve geliştirmedir (Teyfur, 2009: 373). Singh, (2002)’e 

göre Yaşam Boyu Öğrenmenin ‘Bilmek ve öğrenmek’, ‘Yapmak için öğrenmek’, ‘Olmak için 

öğrenmek’ ve ‘Birlikte yaşamak için öğrenmek’ olmak üzere dört amacı vardır. 

Toplumda her yaş grubuna hitap eden YBÖ’nin kendi içinde üç temel öğesi vardır. Bu öğeler; 

Süreklilik; eğitim süreci yaşamın ilk yıllarında başlayıp ölene kadar devam eden ve bireylerin tüm 

hayatları boyunca ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik nitelikler kazanmasıdır. Yaratıcılık: bireylerin değişime 

uyum sağlaması ve ayak uydurabilmesi için kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratıcılıklarını 

geliştirmeleridir. Öğrenme: YBÖ’nin en önemli öğelerinden birisi kişilerin kendi kendilerine ve 

sorular sorarak öğrenmeleridir (Uzunboylu ve Hürsen, 2011: 127; Karakuş, 2013).  
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YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı hakkındaki 

görüşleri hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin YBÖ hakkındaki 

görüşlerini bazı demografik değişkenleri de (cinsiyet, sınıf düzeyi) göz önünde bulundurarak 

belirlemeye çalışmaktır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında 

okuyan tüm öğrenciler, örneklemini ise yine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il 

merkezindeki ortaöğretim okullarında okuyan toplam 352 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada; Ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin YBÖ hakkındaki görüşleri 

cinsiyet ve ınıf düzeyi demografik değişkenleri göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda Sarıgöz, (2015) tarafından geliştirilmiş olan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği 

(YBÖÖ) araştırmada kullanılmıştır. YBÖ yaklaşımına yönelik öğrenci görüşlerini belirleyebilmek 

amacıyla geliştirilen ‘Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin maddeleri ‘Kesinlikle Katılıyorum’, 

‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ şeklinde 5’li likert 

tipindedir. Ölçekte olumlu maddeler ve olumsuz maddeler olmak üzere iki farklı türde maddeler 

bulunmaktadır. Ölçek içerisinde yer alan olumlu ifadeler ‘Kesinlikle Katılıyorum’dan ‘Kesinlikle 

Katılmıyorum’a doğru 5’ten 1’e sayısal değerler verilerek puanlanırken, olumsuz ifadeler tam tersi 

1’den 5’e doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan tek boyutlu ve 25 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısı 0.858 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik 

değişkenlere bağlı olarak ankete verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F 

testi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket beşli likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, 

(4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada 

kullanılan anket maddelerinin seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi hesaplanarak aşağıda gibi 

belirlenmiştir (Dönger, 2016a-2016b; Özkartal, 2015a-2016a): 
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EDD  - EYDSA =
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==  

   SA: Seçenek Aralığı 

   EYD: En Yüksek Değer    

   EDD: En Düşük Değer  

   SS: Seçenek Sayısı     

     1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

     1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

     2.61 - 3.40: Kararsızım 

     3.41 - 4.20: Katılıyorum 

     4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

Ölçek, Antalya İl merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında okuyan 

352 öğrenciye uygulanmış ve demografik değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin YBÖ ile ilgili 

görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama Modeli’ 

kullanılmıştır. Karasar, (2010: 77)’a göre Genel Tarama Modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, 

örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.  

BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin YBÖ ile ilgili görüşlerine yönelik bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğrencilere 25 maddeden oluşan Yaşam Boyu 

Öğrenme Ölçeği uygulanmış ve öğrencilerin ölçeğe verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak 

yorumlanmıştır. 

Tablo. 1 Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  
Ss Sd t p 

Kadın 165 104.279 5.718 350 1.719 .086 

Erkek 187 105.353 5.963    
     p>0.05 
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, ortaöğretimde okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin 

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan, öğrencilerin YBÖ hakkındaki görüşlerinin 

cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

(p>.05) belirlenmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden hareketle kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin 

YBÖ ile ilgili olarak benzer düşünceleri paylaştıkları söylenebilir.  

Tablo. 2 Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların sınıf düzeyi değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Sınıf 
Düzeyi 

 
N 

 

x  

 
Ss 

Var. 
Kay. 

Kar. 
Top. 

 
Sd 

Kar. 
Ort. 

 
F 

 
p 

Anl. 
Fark 

1)1. Sınıf 131 104.22 6.15 G.ara 119.24 2 59.62 1.74 .177  
2)2. Sınıf 112 105.63 5.33 G.içi 11955.78 349 34.26   
3)3. Sınıf 
   Toplam 

109 
352 

104.81 
104.85 

5.99 
5.87 

Topl. 12075.02 351    

       p>0.05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı sınıf düzeylerinde okuyan 

öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri yanıtlardan 1. sınıfta, 2. sınıfta ve 3. sınıfta 

okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir [F(1.74), p(.177); p>.05]. 

Öğrencilerin görüşlerinden hareketle ortaöğretimde ve farklı sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerin YBÖ 

ile ilgili olarak benzer düşünceleri paylaştıkları söylenebilir.  

Tablo. 3 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YAŞAM BOYU ÖĞRENME  
ÖLÇEK MADDELERİ x  

Beceri 
Düzeyi 

1.   Anadilimde daha etkin olarak iletişim kurarım. 4.22 K.Katılıyorum 
2.   Anadilimde kendimi daha iyi ifade ederim. 4.39 K.Katılıyorum 
3.   Anadilimle topluma daha iyi hitap ederim. 4.23 K.Katılıyorum 
4.   Anadilimde okuduğum veya anlatılan konuları daha iyi kavrarım. 4.11 Katılıyorum 
5.   Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım. 4.01 Katılıyorum 
6.   Her zaman sonuca kanıtlardan yola çıkarak ulaşırım. 3.98 Katılıyorum 
7.   Bilgilerimi zihnime tablo, grafik, model ve biçimsel olarak kaydederim. 4.03 Katılıyorum 
8.   İletişim benim için gizlilik içemez. 4.02 Katılıyorum 
9.   İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır. 4.38 Katılıyorum 
10. İnternet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili yoldur. 4.44 Katılıyorum 
11. Bilgiye ulaşmada ve bilgi edinmede çok ısrarcıyımdır. 4.06 Katılıyorum 
12. Hem bireysel olarak hem de grupla bilgi edinebilirim. 4.04 Katılıyorum 
13. Bilgi edinebilmek veya bilgiye ulaşabilmek için tüm zorluklara katlanmam. 4.23 K.Katılıyorum 
14. Edindiğim bilgileri gerektiğinde her yerde kullanırım. 4.03 K.Katılıyorum 
15. Sosyal ortamlarda her zaman etkin olarak katılır ve görev alırım. 3.87 K.Katılıyorum 
16. Kültürlerarası etkinliklere aktif olarak katılır ve görev alırım. 4.33 K.Katılıyorum 
17. Değişen toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı yaklaşırım. 4.30 K.Katılıyorum 
18. Fikirlerimi her zaman eyleme dönüştürmem. 4.24 K.Kararsızım 
19. Hedeflere ulaşmak için risk almaktan çekinmem. 4.23 K.Katılıyorum 
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20. Önüme çıkan fırsatları her zaman değerlendiririm. 4.28 K.Katılıyorum 
21. Öz denetime önem vermem. 4.29 K.Katılıyorum 
22. Müzik, Edebiyat, Görsel ve Sahne sanatları kitle iletişim araçlarıdır. 4.20 Katılıyorum 
23. Deneyim ve duygular kültürel etkinliklerle ifade edilmemelidir. 4.26 K.Katılıyorum 
24. Kültürel etkinlikler sanatsal faaliyetlerle anlatılmamalıdır. 4.33 K.Katılıyorum 
25. Duygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir. 4.31 K.Katılıyorum 

Genel Aritmetik Ortalama:  4.19  (Katılıyorum) 

Tablo 3’deki verilerden öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarından, 10. maddenin ‘İnternet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili yoldur.’ (

x =4.44), 2. maddenin ‘Anadilimde kendimi daha iyi ifade ederim.’ ( x =4.39) ve 9. maddenin 

‘İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır.’ ( x =4.38) maddelerinin ölçekteki en yüksek 

aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan 

hareketle öğrencilerin, YBÖ’de bilgisayar, internet ve kitle iletişim araçlarının bilgi edinmede ve 

bilgiyi paylaşmada etkili olduğu, öğrencilerin ana dilleriyle kendilerini daha rahat ifade edecekleri ve 

internetin bilgi paylaşımında çok etkili bir yol olduğu gibi konuları önemsedikleri ölçek maddelerine 

verdikleri yanıtlardan hareketle söylenebilir.  

Yine tablo 3’deki verilerden hareketle öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçek (YBÖÖ) 

maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 15. maddenin ‘Sosyal ortamlarda her 

zaman etkin olarak katılır ve görev alırım.’ ( x =3.87), 6. maddenin ‘Her zaman sonuca kanıtlardan 

yola çıkarak ulaşırım.’ ( x =3.98) ve 5. maddenin ‘Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım.’ 

( x =4.01) ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. Ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, YBÖ’de öğrencilerin sosyal ortamlarda her 

zaman aktif olmadıkları, bir konu hakkında karar verirken her zaman kanıtları değerlendirmedikleri ve 

olaylara her zaman mantıksal yaklaşmadıkları yine öğrencilerin ölçek maddelerine verilen yanıtların 

aritmetik ortalamalarından hareketle söylenebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan 

‘cinsiyet’ değişkenine bağlı olarak kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ortaöğretimde okuyan öğrencilerin cinsiyete bağlı olarak 

YBÖ ile ilgili benzer görüş ve düşünceleri paylaştıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan ‘sınıf 

düzeyi’ değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta, 2. sınıfta ve 3. sınıfta okuyan öğrencilerin görüşleri 
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arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ortaöğretimde okuyan 

öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak YBÖ ile ilgili yine benzer görüş ve düşünceleri 

paylaştıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamalarından en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddelerin bilgisayar, internet ve 

kitle iletişim araçlarının bilgi edinmede ve bilgiyi paylaşmada etkili olduğu, öğrencilerin ana dilleriyle 

kendilerini daha rahat ifade edecekleri ve internetin bilgi paylaşımında çok etkili bir yol olduğu gibi 

maddeler olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamalarından en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddelerin ise öğrencilerin sosyal 

ortamlarda her zaman aktif olmadıkları, bir konu hakkında karar verirken her zaman kanıtları 

değerlendirmedikleri ve olaylara her zaman mantıksal yaklaşmadıkları gibi maddeler olduğu 

belirlenmiştir. 

Öneriler 

Tüm okullarda kullanılan ders kitapları YBÖ kriterlerine göre ya yeniden düzenlenmeli ya da 

yeniden yazılmalıdır. Bu işlemler sırasında özellikle program geliştirme uzmanlarından ve diğer alan 

uzmanlarından mutlaka yardım alınmalıdır.  

Öğretmenlere YBÖ’nin önemi ve uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitimler verilerek 

öğretmenler bu konuda daha bilinçli hale getirilmelidir. Ayrıca gerek hizmet içi eğitimler gerekse de 

diğer eğitim alacak kişiler için başta üniversiteler olmak üzere gerekli tüm kurum ve kuruluşlardan 

yardım alınmalıdır.  

Öğrencilerin bilgi oku-yazarı olabilmeleri için onlara gerekli olan temel bilgiler YBÖ 

kriyerlerine göre verilmeli ve bazı temel beceriler çeşitli uygulamalı eğitimlerle kazandırılmalıdır. 

YBÖ’ye göre e kütüphanelere daha fazla önem verilmeli ve YBÖ standartlarına göre tüm 

kütüphaneler yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir. Ayrıca bilgiye ulaşabilmek için her alanda 

bilgi okuryazarlığı, bilgiye erişim, kitle iletişim araçları, internet ve bilgisayarın etkili kullanımı, 

önemi tüm bireylere iyice anlatılmalı ve tüm bu eğitimler ilköğretimden itibaren hayatın her 

kademesinde tüm bireylere etkili olarak verilmelidir. 
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Özet 

Yaşam boyu öğrenme, bireylere bilimsel okuryazarlık, fen ve matematik öğretimi, bilgi iletişim 
teknolojilerini etkin olarak kullanma, dijital okuryazarlık, ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim gibi 
günümüzde öğrenmede etkili olan gerekli olan bazı anahtarları tüm bireylere verebilmek için geliştirilmiş bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğrenci eğitiminde öğretmenlerden beklenenler ve öğretmenlerin kendilerini 
yetiştirmede üzerine düşen bazı görevler vardır. Öğretmenlerden hem kendi hayatlarında hem de derslerinde bu 
görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı; devlete bağlı okullarda çalışan 
öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde 
bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Antalya il 
merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki farklı branşlarda çalışan 297 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ve 25 maddeden oluşan ‘Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması tekrardan yapılmış ve Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme kriterlerini bildikleri bazı öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 
ile ilgili olarak eğitim aldıkları, yaşam boyu öğrenmede öğretmenlerden beklenen kriterleri öğretmenlerin büyük 
çoğunluğunun bildiği, yaşam boyu öğrenme kriterlerinden bazılarını öğretmenlerin gerek hayatlarında gerekse 
de öğrenciler üzerinde denedikleri veya kullandıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, Öğrenmeyi öğrenme, İkinci fırsat, Farkındalık 

Abstract 

Lifelong learning, individuals with scientific literacy, science and mathematics education, using 
information and communication technologies as effective, digital literacy, communication in the native language, 
some keys that are needed are effective in learning today such as communication in foreign languages is an 
approach has been developed to provide for all individuals. This approach is expected from the students and 
teachers in the teacher education are some of the tasks incumbent upon themselves in cultivation. Teachers from 
both their own lives are expected to fulfill these tasks in both classes. The aim of this study some views on the 
work of teachers in schools under the state lifelong learning approach is to try to identify demographic variables 
into consideration. The sample of the study in the 2015-2016 academic years working in different branches of 
Antalya Provincial Directorate of Education in the schools of the 297 teachers in the city center form. In the 
study, which is one of the descriptive method 'General Scanning Model' is used. And substances used in the 
study consisted of 25 'Lifelong Learning Scale reliability and validity studies conducted again and Cronbach’s 
Alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.89. In the study, teachers' lifelong learning criteria that 
some teachers are trained regarding lifelong learning knows, lifelong learning, the teacher of the expected 
criteria known teacher of the majority, lifelong learning requirements of some of the criteria the teacher of life as 
well as they reached the results as they are or use try on students. 

Keywords: Lifelong learning, Learning to learn, Second opportunity, Awareness 
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GİRİŞ 

Yaşam Boyu Öğrenme, kişisel, sivil ve sosyal bir bakış açısı içinde bilgi ve becerileri 

geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır. 

Şişman, (2012: 334)’a göre öğrenilecek bilgilerin sürekli artması YBÖ kavramının daha sık dile 

getirilmesine neden olmuştur. Can, (2011)’a göre bir toplumun sürekli gelişebilmesi için eğitimin 

yaşam boyu sürmesi ve bireylerin yaşamları boyunca kendilerini devamlı geliştirmesi ve yenilemesi 

gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, (2006)’na göre YBÖ bilgi, beceri ve yeterlikleri ilerletebilmek 

amacıyla kişisel, sosyal, sivil ve iş ile ilgili yaşam boyu yürütülen tüm öğrenme faaliyetleridir. Candy, 

(2003)’e göre kişilerin yaşamları boyunca her türlü bilgi, beceri, değer ve nitelikleri kazanması ve 

yaşamda uygulanabilmesidir.  

Candy, Crebert ve O’Leary, (1994: 2)’ye göre YBÖ, bireylerin hayatları boyunca edindikleri 

bilgileri, değerleri, becerileri, anlayışları artıran ve güçlendiren, bunların gerçek yaşamda 

kullanılabilmesini sağlayan destekleyici bir süreçtir. Ayhan, (2005: 10)’a göre YBÖ kavramı ilk olarak 

1920’lerde John Dewey, Eduard Lindeman ve Basil Yeaxle tarafından kullanılmıştır. Daha sonra YBÖ 

kavramı, 1990’ların ortalarında güçlü bir şekilde vurgulanmaya ve kullanılmaya başlanmış ve 

‘beşikten mezara öğrenme’ olarak ifade edilmiştir (EC, 2003; Gündoğan, 2003; Toprak ve Erdoğan, 

2012; Hürsen, 2011). Day’a göre yaşam boyu öğrenen bireyde bulunması gereken bazı beceriler 

vardır. Bu beceriler; kendi öğrenmesini nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl güdeleyebileceğini bilme, 

değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve bireylerle iletişim kurmak için 

geniş bir strateji repertuarına sahip olma, öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirme, geriye 

dönerek düzeltme ve geliştirmedir (Teyfur, 2009: 373).  

Toplumda her yaş grubuna hitap eden YBÖ’nin kendi içinde üç temel öğesi vardır. Bu öğeler; 

Süreklilik; eğitim süreci yaşamın ilk yıllarında başlayıp ölene kadar devam eden ve bireylerin tüm 

hayatları boyunca ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik nitelikler kazanmasıdır. Yaratıcılık: bireylerin değişime 

uyum sağlaması ve ayak uydurabilmesi için kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratıcılıklarını 

geliştirmeleridir. Öğrenme: YBÖ’nin en önemli öğelerinden birisi kişilerin kendi kendilerine ve 

sorular sorarak öğrenmeleridir (Uzunboylu ve Hürsen, 2011: 127; Karakuş, 2013; Erdamar, 2011: 

223-224). YBÖ, okullardaki örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin 

kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin 

kazanılmasına yol açan öğrenmeyi içermektedir (Çelik, Güleç ve Demirhan, 2012: 40).  
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YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı hakkındaki 

görüşleri hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin YBÖ hakkındaki 

görüşlerini bazı demografik değişkenleri de (cinsiyet, mesleki kıdem) göz önünde bulundurarak 

belirlemeye çalışmaktır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında 

çalışan tüm öğretmenler, örneklemini ise yine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim 

okullarında çalışan toplam 297 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada; Ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin YBÖ hakkındaki görüşleri 

cinsiyet ve mesleki kıdem demografik değişkenleri göz önünde bulundurularak belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sarıgöz, (2015) tarafından geliştirilmiş olan Yaşam Boyu 

Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ) araştırmada kullanılmıştır. YBÖ yaklaşımına yönelik öğretmen görüşlerini 

belirleyebilmek amacıyla geliştirilen ‘Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin maddeleri ‘Kesinlikle 

Katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ şeklinde 5’li 

likert tipindedir. Ölçekte olumlu maddeler ve olumsuz maddeler olmak üzere iki farklı türde maddeler 

bulunmaktadır. Ölçek içerisinde yer alan olumlu ifadeler ‘Kesinlikle Katılıyorum’dan ‘Kesinlikle 

Katılmıyorum’a doğru 5’ten 1’e sayısal değerler verilerek puanlanırken, olumsuz ifadeler tam tersi 

1’den 5’e doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan tek boyutlu ve 25 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısı 0.858 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik 

değişkenlere bağlı olarak ankete verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F 

testi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket beşli likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, 

(4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada 

kullanılan anket maddelerinin seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi hesaplanarak aşağıda gibi 

belirlenmiştir (Dönger, 2016a-2016b): 
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8.0
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15
SS

EDD  - EYDSA =
−

==  

   SA: Seçenek Aralığı 
   EYD: En Yüksek Değer    
   EDD: En Düşük Değer  
   SS: Seçenek Sayısı     
 
     1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 
     1.81 - 2.60: Katılmıyorum 
     2.61 - 3.40: Kararsızım 
     3.41 - 4.20: Katılıyorum 
     4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

Ölçek, Antalya İl merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 297 

öğretmene uygulanmış ve demografik değişkenlere bağlı olarak öğretmenlerin YBÖ ile ilgili görüşleri 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama Modeli’ 

kullanılmıştır. Karasar, (2010: 77)’a göre Genel Tarama Modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, 

örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.  

BULGULAR 

Bu bölümde öğretmenlerin YBÖ ile ilgili görüşlerine yönelik bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğretmenlere 25 maddeden oluşan Yaşam Boyu 

Öğrenme Ölçeği uygulanmış ve öğretmenlerin ölçeğe verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak 

yorumlanmıştır. 

Tablo. 1 Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  
Ss Sd t p 

Kadın 136 105.728 7.717 295 .040 .968 

Erkek 161 105.764 7.612    
     p>0.05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme 

Ölçeğine verdikleri cevaplardan, öğretmenlerin YBÖ hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine 

göre kadın öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinden hareketle kadın öğretmenler ile erkek öğretmenlerin YBÖ 

ile ilgili olarak benzer düşünceleri paylaştıkları söylenebilir. Duman, (2004) tarafından YBÖ üzerine 

yapılan çalışmalarda da cinsiyet bakımından yine kadın öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında 
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anlamlı bir farklılık bulunamamış ve kadın öğretmenler ile erkek öğretmenlerin YBÖ yaklaşımı ile 

ilgili olarak benzer görüşleri paylaştıkları belirlenmiştir.  

Tablo. 2 Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların mesleki kıdem değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Mesleki  
Kıdem 

 
N 

 

x  

 
Ss 

Var. 
Kay. 

Kar. 
Top. 

 
Sd 

Kar. 
Ort. 

 
F 

 
p 

Anl. 
Fark 

1)1-10 yıl 150 105.24 7.94 G.ara 78.54 2 39.27 .670 .512  
2)11-20 yıl 102 106.30 7.21 G.içi 17231.52 294 58.61   

3)21-üz. yıl 
Toplam 

45 
1113 

106.18 
105.75 

7.69 
7.75 

Topl. 17310.06 296    

   p>0.05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı mesleki kıdeme sahip 

öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri yanıtlardan 1-10 yıl, 11-20 yıl ve 21- üzeri 

yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir . [F(.670), 

p(.512); p>.05]. Öğretmenlerin görüşlerinden hareketle farklı mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin YBÖ 

ile ilgili olarak benzer düşünceleri paylaştıkları söylenebilir.  

Tablo. 3 Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’ne 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YAŞAM BOYU ÖĞRENME  
ÖLÇEK MADDELERİ x  

Beceri 
Düzeyi 

1.   Anadilimde daha etkin olarak iletişim kurarım. 4.27 K.Katılıyorum 
2.   Anadilimde kendimi daha iyi ifade ederim. 4.26 K.Katılıyorum 
3.   Anadilimle topluma daha iyi hitap ederim. 4.34 K.Katılıyorum 
4.   Anadilimde okuduğum veya anlatılan konuları daha iyi kavrarım. 4.27 K.Katılıyorum 
5.   Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım. 4.19 Katılıyorum 
6.   Her zaman sonuca kanıtlardan yola çıkarak ulaşırım. 4.21 K.Katılıyorum 
7.   Bilgilerimi zihnime tablo, grafik, model ve biçimsel olarak kaydederim. 4.20 Katılıyorum 
8.   İletişim benim için gizlilik içemez. 4.29 K.Katılıyorum 
9.   İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır. 4.37 K.Katılıyorum 

10. İnternet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili yoldur. 4.27 K.Katılıyorum 
11. Bilgiye ulaşmada ve bilgi edinmede çok ısrarcıyımdır. 4.16 Katılıyorum 
12. Hem bireysel olarak hem de grupla bilgi edinebilirim. 4.15 Katılıyorum 
13. Bilgi edinebilmek veya bilgiye ulaşabilmek için tüm zorluklara katlanmam. 4.21 K.Katılıyorum 

14. Edindiğim bilgileri gerektiğinde her yerde kullanırım. 4.26 K.Katılıyorum 
15. Sosyal ortamlarda her zaman etkin olarak katılır ve görev alırım. 4.21 K.Katılıyorum 
16. Kültürlerarası etkinliklere aktif olarak katılır ve görev alırım. 4.05 Kararsızım 
17. Değişen toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı yaklaşırım. 4.14 Katılıyorum 
18. Fikirlerimi her zaman eyleme dönüştürmem. 4.09 Kararsızım 
19. Hedeflere ulaşmak için risk almaktan çekinmem. 4.25 K.Katılıyorum 
20. Önüme çıkan fırsatları her zaman değerlendiririm. 4.24 K.Katılıyorum 
21. Öz denetime önem vermem. 4.25 K.Katılıyorum 
22.  Müzik, Edebiyat, Görsel ve Sahne sanatları kitle iletişim araçlarıdır. 4.20 Katılıyorum 
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23. Deneyim ve duygular kültürel etkinliklerle ifade edilmemelidir. 4.25 K.Katılıyorum 
24. Kültürel etkinlikler sanatsal faaliyetlerle anlatılmamalıdır. 4.31 K.Katılıyorum 
25. Duygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir. 4.32 K.Katılıyorum 

Genel Aritmetik Ortalama:  4.23  (K.Katılıyorum) 

Tablo 3’deki verilerden öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarından, 9. maddenin ‘İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır.’ ( x

=4.37), 3. maddenin ‘Anadilimle topluma daha iyi hitap ederim.’ ( x =4.34), 25. maddenin ‘Duygular 

yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir.’ ( x =4.32) ve 24. maddenin ‘Kültürel etkinlikler 

sanatsal faaliyetlerle anlatılmamalıdır.’ ( x =4.31) maddelerinin ölçekteki en yüksek aritmetik 

ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle 

öğretmenlerin, YBÖ’de bilgisayar, internet ve kitle iletişim araçlarının bilgi edinmede teknolojik 

olarak önemli olduğu, öğretmenlerin ana dilleriyle daha rahat iletişim kurdukları ve kendilerini daha 

iyi ifade ettikleri, duyguların anlatılırken veya ifade edilirken yaratıcı bir dil kullanılması gerektiği ve 

kültürel etkinliklerin sanatsal faaliyetlerle anlatılması veya aktarılması gerektiği gibi konuları 

önemsedikleri ölçek maddelerine verdikleri yanıtlardan hareketle söylenebilir.  

Yine tablo 3’deki verilerden hareketle öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçek (YBÖÖ) 

maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 16. maddenin ‘Kültürlerarası etkinliklere 

aktif olarak katılır ve görev alırım.’ ( x =4.05), 18. maddenin ‘Fikirlerimi her zaman eyleme 

dönüştürmem.’ ( x =4.09) ve 17. maddenin ‘Değişen toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı 

yaklaşırım.’ ( x =4.14) ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. 

Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğretmenlerin, YBÖ’de öğretmenlerin kültürlerarası 

etkinliklerde aktif olarak görev almaktan biraz çekindikleri, fikirlerini her zaman eyleme dönüştürme 

konusunda tereddütleri olduğu ve öğretmenlerin değişen toplumlara her zaman olumlu bakmadıkları 

bazen kuşkulu baktıkları yine öğretmenlerin ölçek maddelerine verilen yanıtların aritmetik 

ortalamalarından hareketle söylenebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan 

‘cinsiyet’ değişkenine bağlı olarak kadın öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğretmenlerin cinsiyete bağlı olarak YBÖ ile 

ilgili benzer görüş ve düşünceleri paylaştıkları söylenebilir. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan 

‘mesleki kıdem’ değişkenine bağlı olarak 1-10 yıl, 11-20 yıl ve 21-üzeri yıl mesleki kıdeme sahip 

öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla 

öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak YBÖ ile ilgili yine benzer görüş ve düşünceleri 

paylaştıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamalarından en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddelerin bilgisayar, internet ve 

kitle iletişim araçlarının bilgi edinmede teknolojik olarak önemli olduğu, öğretmenlerin ana dilleriyle 

daha rahat iletişim kurdukları ve kendilerini daha iyi ifade ettikleri, duyguların anlatılırken veya ifade 

edilirken yaratıcı bir dil kullanılması gerektiği ve kültürel etkinliklerin sanatsal faaliyetlerle anlatılması 

veya aktarılması gerektiği gibi maddeler olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamalarından en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddelerin ise öğretmenlerin 

kültürlerarası etkinliklerde aktif olarak görev almaktan çekindikleri, fikirlerini her zaman eyleme 

dönüştürme konusunda tereddütleri olduğu ve öğretmenlerin değişen toplumlara her zaman olumlu 

bakmadıkları gibi maddeler olduğu belirlenmiştir. 

Öneriler 

Öğretmenlere YBÖ’nin önemi ve uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitimler verilerek 

öğretmenler bu konuda daha bilinçli hale getirilmelidir. Ayrıca gerek hizmet içi eğitimler gerekse de 

diğer eğitim alacak kişiler için başta üniversiteler olmak üzere gerekli tüm kurum ve kuruluşlardan 

yardım alınmalıdır.  

Gerek öğretmen kılavuz kitapları gerekse de öğrenci çalışma kitapları YBÖ kriterlerine göre 

ya yeniden düzenlenmeli ya da yeniden yazılmalıdır. Bu işlemler sırasında özellikle program 

geliştirme uzmanlarından ve diğer alan uzmanlarından mutlaka yardım alınmalıdır. 

YBÖ standartlarına göre tüm kütüphaneler yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca bilgiye 

ulaşabilmek için her alanda bilgi okuryazarlığı, bilgiye erişim, kitle iletişim araçları, internet ve 

bilgisayarın etkili kullanımı, önemi tüm bireylere iyice anlatılmalı ve tüm bu eğitimler ilköğretimden 

itibaren hayatın her kademesinde tüm bireylere etkili olarak verilmelidir. 
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Özet 

Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımının belirlenmiş 12 bileşeni vardır. Bu bileşenlerin en önemlilerinden 
birisi motivasyon yeterliği bileşenidir. Çünkü süreklilik arz eden tüm çalışmalarda motivasyona her zaman 
ihtiyaç vardır. Diğer yaklaşımlarda olduğu gibi Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımında da çeşitli sorunlarla 
karşılaşıldığı için katılımcıların motivasyonu yüksek tutulmalı ve katılımcıların karşılaşacağı sorunlar önceden 
tespit edilerek giderilmelidir. Bu araştırmanın amacı; meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yaşam boyu 
öğrenmenin bileşenlerinden olan motivasyon yeterliği bileşeni hakkındaki görüşlerini bazı demografik 
değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim 
yılında Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ve 19 maddeden oluşan ‘Motivasyon Yeterliği Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması tekrardan yapılmış ve Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada, bireylerin motivasyonu için gerekli şartların ve ihtiyaçların kurumlar tarafından karşılanması 
gerektiği, motivasyonun deneyim, bilgi ve beceri kazanmada çok önemli olduğu, motivasyonun çocuklarda ve 
yetişkinlerde farklı olduğu ve motivasyonun bireyin çalışmasından tüm ülkenin refah seviyeye ulaşmasına kadar 
ülke çapında öneminin büyük olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Motivasyon yeterliği, Deneyim, Süreklilik 

Abstract 

Lifelong Learning is approach is 12 designated components. One of the most important components of 
this competence is the motivation component. Because enduring motivation in all work is always needed. As 
with other approaches Lifetime motivation of the participants to the various problems encountered in the 
learning approach must be kept high and the problems faced by participants must be identified and eliminated in 
advance. The aim of this study vocational college students read their opinions on lifelong motivation competence 
component of the learning components are also trying to determine some demographic variables into 
consideration. The sample of the study in the 2015-2016 academic years students studying at Akdeniz University 
Serik Gülsün Süleyman Süral Vocational School. In the study, which is one of the descriptive method 'General 
Scanning Model' is used. When used in this study consisted of 19 items and Motivation Qualification 
Questionnaire validity and reliability made again and Cronbach’s Alpha internal reliability coefficient was 
calculated as 0.88. In the study, the necessary conditions for the motivation of individuals and that must be borne 
by the institutions' needs, the experience of motivation, knowledge and skills are very important in winning the 
motivation of children and adults in different and motivation to achieve the welfare of the whole country from 
the individual's work across the country has reached the conclusion that a great importance. 

Keywords: Lifelong Learning, Motivation, Competence, Experience, Continuity 
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GİRİŞ 

Yaşam Boyu Öğrenme Avrupa toplumlarının eğitim ve mesleki gelişim politikalarını 

somutlaştırmaya ve insan kaynakları odaklı olarak kurgulamaya çalıştıkları bir olgu olarak karşımıza 

çıkmıştır (Toprak & Erdoğan, 2012). Çelik, Güleç & Demirhan, (2012: 37)’a göre YBÖ’nin ortaya 

çıkmasında ve kısa sürede yaygınlaşmasında kişisel, sosyal ve ekonomik nedenler etkili olmuştur. 

Ersoy, (2009: 19)’a göre Yaşam Boyu Öğrenme için öğrenmeyi öğrenmek, eğitimi geliştirmek gibi 

birbirini destekleyen farklı kavramlar belirlenmiştir. Can, (2011)’a göre bir toplumun sürekli 

gelişebilmesi için eğitimin yaşam boyu sürmesi ve bireylerin yaşamları boyunca kendilerini devamlı 

geliştirmesi ve yenilemesi gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, (2006)’na göre YBÖ bilgi, beceri ve 

yeterlikleri ilerletebilmek amacıyla kişisel, sosyal, sivil ve iş ile ilgili yaşam boyu yürütülen tüm 

öğrenme faaliyetleridir. Candy, (2003)’e göre kişilerin yaşamları boyunca her türlü bilgi, beceri, değer 

ve nitelikleri kazanması ve yaşamda uygulanabilmesidir.  

Ayhan, (2005: 10)’a göre YBÖ kavramı ilk olarak 1920’lerde John Dewey, Eduard Lindeman 

ve Basil Yeaxle tarafından kullanılmıştır. Daha sonra YBÖ kavramı, 1990’ların ortalarında güçlü bir 

şekilde vurgulanmaya ve kullanılmaya başlanmış ve ‘beşikten mezara öğrenme’ olarak ifade edilmiştir 

(EC, 2003; Gündoğan, 2003; Hürsen, 2011). Day’a göre yaşam boyu öğrenen bireyde bulunması 

gereken bazı beceriler vardır. Bu beceriler; kendi öğrenmesini nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl 

güdeleyebileceğini bilme, değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve 

bireylerle iletişim kurmak için geniş bir strateji repertuarına sahip olma, öğrendiklerini uygulama ve 

belleğini geliştirme, geriye dönerek düzeltme ve geliştirmedir (Teyfur, 2009: 373). 

Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yaşam Boyu Eğitim veya 

örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporunda, (DPT, 2001: 10; OECD, 1996: 87) Yaşam 

Boyu Öğrenmenin üç temel amacı belirlenmiştir. Bu amaçlar Kişisel Gelişme; Yaşam Boyu Eğitim, 

Yaşam Boyu Öğrenme stratejisiyle, birey aktif öğrenme gizil sürecine odaklanmakta ve bireyi merkez 

almaktadır. Bireylere daha fazla seçme ve girişim hakkı tanıyarak, bireylerin ilgisine ve gereksinimine 

uygun eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bütünleşme; Yaşam Boyu Öğrenme günümüze 

kadar küçük grupların yararlandığı bir süreç olarak kalmıştır. Yaşam Boyu Eğitim, bunu tersine 

çevirmeyi, yani herkese Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunarak, fırsat eşitliğine katkıda bulunarak ve 

toplumun demokratik temellerini güçlendirerek toplumsal bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik 

büyüme: beceri oluşturmada fırsatları ve fırsat eğitliğini gerçekleştirmek, verimi arttırmak, ekonomik 

büyümeyi ve yeni izler yaratmayı teşvik etmek için gerekli düzenlemeleri kapsamaktır.  

Toplumda her yaş grubuna hitap eden YBÖ’nin kendi içinde üç temel öğesi vardır. Bu öğeler; 

Süreklilik; eğitim süreci yaşamın ilk yıllarında başlayıp ölene kadar devam eden ve bireylerin tüm 

hayatları boyunca ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik nitelikler kazanmasıdır. Yaratıcılık: bireylerin değişime 
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uyum sağlaması ve ayak uydurabilmesi için kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratıcılıklarını 

geliştirmeleridir. Öğrenme: YBÖ’nin en önemli öğelerinden birisi kişilerin kendi kendilerine ve 

sorular sorarak öğrenmeleridir (Uzunboylu ve Hürsen, 2011: 127; Karakuş, 2013; Erdamar, 2011: 

223-224). YBÖ, okullardaki örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin 

kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin 

kazanılmasına yol açan öğrenmeyi içermektedir (Çelik, Güleç ve Demirhan, 2012: 40).  

YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede motivasyon 

yeterliğine yönelik görüş ve algıları hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yaşam boyu 

öğrenmede motivasyon yeterliğine yönelik görüş ve algılarını cinsiyet ve sınıf düzeyi demografik 

değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada, öğrencilerin görüş 

ve düşüncelerinden yararlanılarak yaşam boyu öğrenmede motivasyon yeterliği ile ilgili çeşitli öneriler 

de getirilmeye çalışılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Akdeniz Üniversitesine bağlı programlarda okuyan tüm öğrenciler, 

araştırmanın örneklemini ise Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek 

Yüksekokulunda okuyan toplam 245 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede 

motivasyon yeterliği hakkındaki görüş ve algılarını cinsiyet ve sınıf düzeyi demografik değişkenlerini 

de göz önünde bulundurarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sarıgöz, 

(2015) tarafından geliştirilmiş olan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin alt boyutu olan Motivasyon 

Yeterliği bölümü ölçekten alınarak araştırmada kullanılmıştır. YBÖ’de Motivayon Yeterliğine yönelik 

öğrenci görüşlerini belirleyebilmek amacıyla geliştirilen ölçeğin maddeleri ‘Kesinlikle Katılıyorum’, 

‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ şeklinde 5’li likert 

tipindedir. Ölçekte olumlu maddeler ve olumsuz maddeler olmak üzere iki farklı türde maddeler 

bulunmaktadır. Ölçek içerisinde yer alan olumlu ifadeler ‘Kesinlikle Katılıyorum’dan ‘Kesinlikle 
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Katılmıyorum’a doğru 5’ten 1’e sayısal değerler verilerek puanlanırken, olumsuz ifadeler tam tersi 

1’den 5’e doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan ve 19 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 

araştırmacı tarafından tekrardan 0.88 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

demografik değişkenlere bağlı olarak ölçeğe verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı 

yardımıyla F testi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek beşli likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) 

Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 30 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmada kullanılan ölçek maddelerinin seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi hesaplanarak 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Dönger, 2016a-2016b; Özkartal, 2015a-2016a): 

8.0
5

15
SS

EDD  - EYDSA =
−

==
 

SA: Seçenek Aralığı 
EYD: En Yüksek Değer    
EDD: En Düşük Değer  
SS: Seçenek Sayısı     
 
1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 
1.81 - 2.60: Katılmıyorum 
2.61 - 3.40: Kararsızım 
3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama Modeli’ 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010). Genel tarama modeli, insanların tutumları, inanışları, 

değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi türlerini belirlemede kullanılan bir araştırma 

modelidir (Mcmillan & Schumacher, 2001).  

BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin mobil öğrenme ile ilgili görüş ve algılarına yönelik bulgu ve 

yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğrencilere ölçek uygulanmış ve 

öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 
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Tablo. 1 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği 

Ölçeğine verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  
Ss Sd t p 

1.Kadın 124 78.863 4.185 243 .727 .468 

2.Erkek 121 78.438 4.938    

        p>0.05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon 

Yeterliği hakkındaki düşüncelerinin cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler 

arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinden hareketle kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon 

Yeterliği konusundaki görüş ve düşüncelerinin birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

Tablo. 2 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği 

Ölçeğine verdikleri cevapların sınıf düzeyi değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Sınıf Düzeyi N x  
Ss Sd t p 

1.Sınıf 123 78.130 4.909 240 1.725 .086 
2.Sınıf 119 79.143 4.185    

        p>0.05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon 

Yeterliği hakkındaki düşüncelerinin sınıf düzeyi değişkenine göre 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. 

sınıfta okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği konusundaki görüş, algı ve düşüncelerinin 

birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

Tablo. 3 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği 

Ölçeğine verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE MOTİVASYON YETERLİĞİ  
ÖLÇEK MADDELERİ x  

Beceri 
Düzeyi 

1. YBÖ’de her birey ülke kalkınmasında etkin rol oynar.  4.13 Katılıyorum 
2. Bireylerin öğrenmeye yönelik beklentileri kurumlar tarafından karşılanmalıdır.  3.92 Katılıyorum 
3. YBÖ’de öğretmen ve öğrencilerin motivasyonları yüksek tutulmalıdır.  4.02 Katılıyorum 
4. Eğitim alanları öğrenenleri motive edecek şekilde düzenlenmelidir.  3.91 Katılıyorum 
5. YBÖ’de motivasyonun çok önemli bir yeri vardır.  4.01 Katılıyorum 
6. YBÖ motivasyonlar hedef ve etkinlik merkezli olmalıdır.  4.05 Katılıyorum 
7. YBÖ de motivasyonu arttırmak için devamlı yeni projeler üretilmelidir.  4.18 Katılıyorum 
8. YBÖ de eğlenerek öğrenme ön plana çıkarılmalıdır.  4.11 Katılıyorum 
9. Farklı eğitim sistemleri bireylerin farklı öğrenmesine sebep olur.  4.09 Katılıyorum 
10. Toplumların refah seviyeleri ile öğrenme becerileri arasında ilişki vardır.  3.93 Katılıyorum 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1336 
 

11. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri okur-yazar oranlarına göre belirlenir.  4.02 Katılıyorum 
12. Bireyin okur-yazarlığını arttırması mesleki gelişimine katkı sağlar.  4.04 Katılıyorum 
13. YBÖ‟de deneyimler öğrenmeyi kolaylaştırır.  4.27 K.Katılıyorum 
14. Deneyimler yeni bilgi ve beceri kazanılmasında etkin rol oynar.  4.47 K.Katılıyorum 
15. Deneyimli birey daha kolay özdenetim yapar.  4.38 K.Katılıyorum 
16. Deneyimli birey yaşayarak öğrenme konusunda deneyim kazanmıştır.  4.40 K.Kararsızım 
17. YBÖ beşikten mezara kadar öğrenmeyi kapsar.  4.25 K.Katılıyorum 
18. YBÖ her yaş döneminde farklılık gösterir.  4.23 K.Kararsızım 
19. Çocuklar ile yetişkinlerin öğrenmeleri farklıdır.  4.24 K.Katılıyorum 

Genel Aritmetik Ortalama:  4.23  (K.Katılıyorum) 

Tablo 3’de Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri 

cevapların aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarından, 14. maddenin ‘Deneyimler yeni bilgi ve beceri kazanılmasında etkin rol 

oynar.’ ( x =4.47), 16. maddenin ‘Deneyimli birey yaşayarak öğrenme konusunda deneyim 

kazanmıştır.’ ( x =4.40) ve 15. maddenin ‘Deneyimli birey daha kolay özdenetim yapar.’ ( x =4.38) 

ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine 

verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, deneyim sahibi olmanın yeni bilgi edinmede ve beceri 

kazanmada etkili olduğu, deneyimin yaparak ve yaşayarak kazanıldığı, deneyimli bireylerin daha 

kolay öz denetim yaptıkları gibi konulara daha hassas oldukları öğrencilerin ölçek maddelerine 

verdikleri yanıtlardan hareketle söylenebilir.  

Yine tablo 3’deki verilerden hareketle öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarından, 2. maddenin ‘Bireylerin öğrenmeye yönelik beklentileri kurumlar 

tarafından karşılanmalıdır.’ ( x =3.92), 10. maddenin ‘Toplumların refah seviyeleri ile öğrenme 

becerileri arasında ilişki vardır.’ ( x =3.93) ve 5. maddenin ‘YBÖ’de motivasyonun çok önemli bir 

yeri vardır.’ ( x =4.01) maddelerinin ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

belirlenmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin öğrenmeye yönelik 

beklentilerin kurumlar tarafından karşılanması, toplumların refah seviyelerinin öğrenme becerisini 

etkilemesi ve öğrenmede motivasyonun etkisi gibi konulardaki görüşlerinin beklenenden daha düşük 

seviyede olduğu söylenebilir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, 

araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği hakkındaki görüş ve 

algılarının cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle 
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kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği hakkındaki 

görüş ve düşüncelerinin birbirine yakın olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği hakkındaki 

görüş ve algılarının sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta 

okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon Yeterliği hakkındaki görüş ve algılarının yine 

birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamalarından, deneyim sahibi olmanın yeni bilgi edinmede ve beceri kazanmada etkili olduğu, 

deneyimin yaparak ve yaşayarak kazanıldığı, deneyimli bireylerin daha kolay öz denetim yaptıkları 

gibi konulardaki maddelerin ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin YBÖ’de deneyimi ve deneyim sahibi olmayı önemli ölçüde 

önemsedikleri söylenebilir. 

Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamalarından öğrenmeye 

yönelik beklentilerin kurumlar tarafından karşılanması, toplumların refah seviyelerinin öğrenme 

becerisini etkilemesi ve öğrenmede motivasyonun etkisi gibi konulardaki öğrenci görüşlerinin 

beklenen seviyenin altında olduğu yine öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalamalarından hareketle söylenebilir.  

Öneriler 

Öğrenciler deneyim veya tecrübenin birey hayatındaki önemi konusunda yeterli düzeyde bilgi 

ve bilinç sahibidirler. Ancak motivasyonun birey hayatındaki önemi konunda istenilen seviyede 

bilinçli oldukları pek söylenemez. Bu nedenle tüm öğrencilere gerek motivasyonun gerekse de YBÖ 

politikalarındaki becerişlerin kazandırılabilmesi için öğretim programları yeniden düzenlenerek, çeşitli 

kurum ve kuruluşlardan yardım alınarak ve öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilerek hem öğrenciler 

hem de öğretmenler YBÖ yeterlikleri konusunda daha bilgili ve bilinçli hale getirilmelidir. 

Avrupa’da son zamanlarda yaygınlaşan yaşam boyu öğrenme politikalarının anahtarlarından 

birisi de herkesin bilgi ve teknoloji okuryazarı olmasıdır. Dolayısıyla tüm öğrenciler ilköğretimden 

itibaren teknoloji okuryazarı olmalıdır. Bu nedenle ilköğretimden itibaren her sınıftaki ve her 

kademedeki öğretim programlarına teknoloji okuryazarlığı ve teknolojiyi etkin olarak kullanma 

konusunda dersler konulmalıdır.  
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Okullarda görev yapan öğretmen, akademisyen veya eğitmenlerden ihtiyaç duyanlara teknoloji 

okuryazarlığı, teknolojiyi kullanarak bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, mobil öğrenme ve 

teknolojiyi kullanarak sosyalleşme gibi konularda gerek hizmet içi gerekse de açılacak eğitimlerle 

ihtiyaç duyan herkese gerekli eğitimler verilerek tüm bireyler yetiştirilmelidir. 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze gelen süre içerisinde öğretmen sayısının azlığı, derslik sayılarının yetersizliği, 
öğrenci sayısının az oluşu gibi çeşitli sebepler doğrultusunda köy veya kasabalarda birleştirilmiş sınıf 
uygulaması yapılmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması sadece geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin 
dışında Finlandiya, Norveç gibi gelişmiş ülkelerde de uygulanan bir modeldir. Tüm sınıf öğretmeni adayları 
lisans eğitimi süresi içerisinde birleştirilmiş sınıflar adlı ders sayesinde bu uygulama ile tanışmaktadırlar. 
Birleştirilmiş sınıflar dersinde sınıf öğretmeni adayları sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, ilgi ve seviye 
grupları, öğretim yöntem ve tekniklerine kadar birçok konu görmektedirler. Tüm bu konular birleştirilmiş sınıf 
uygulamasının sınıf öğretmeni adaylarına tanıtımını sağlamakta önemli bir yere sahiptir. Birleştirilmiş sınıflar 
adlı dersin sağlıklı bir şekilde tamamlanması birleştirilmiş sınıf uygulamasının başarılı olarak hayata 
geçirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bazı fakülteler öğrencilerin birleştirilmiş sınıf uygulamasının sadece teoride 
kalmaması için staj uygulamasının bir dönemini birleştirilmiş sınıf bulunan okullarda gerçekleştirmektedir. Aynı 
zamanda sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik olan tutumları da bu uygulamanın 
başarılı olup olmamasını etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı ise sınıf öğretmeni adaylarının 
birleştirilmiş sınıf uygulaması ile tanışmadan önceki ve tanıştıktan sonra ki tutumlarını belirlemek ve bu 
tutumları değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden betimsel nitelikli bu 
araştırmanın çalışma grubunu stajlarının bir dönemini birleştirilmiş sınıfta geçiren sınıf öğretmenliği 4. Sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması sonucu 
tespit edilen soruların geçerlik ve güvenirlik çalışması için uzman görüşüne sunulmasıyla meydana getirilen 8 
açık uçlu sorudan oluşan görüş formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmış ve 
elde edilen kodlara ait yüzde frekans dağılımları tablolaştırılarak verilmiştir. Öğretmen adaylarının uygulamadan 
önceki ve sonraki görüşleri ortaya konmuş, karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Birleştirilmiş Sınıf, Öğrenci Tutumları, Sınıf Öğretmeni Adayı 
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GİRİŞ 

Ülkemizde bazı bölgelerde öğrenci azlığı, öğretmen ve derslik yetersizliği gibi nedenlerden 

dolayı ilköğretim okullarının birinci kademesinde birinci ve ikinci devrelerde birleştirilmiş sınıf 

uygulaması görülmektedir. Birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup teşkil etmek suretiyle, bir 

öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir (Akbaşlı ve Pilten, 1999. akt. 

Bayar, 2009).  

4+4+4 sisteminin kabul edilmesi ile birlikte birleştirilmiş sınıfların yapılanma şekilleri de bir 

takım değişikliğe uğramıştır. Tek öğretmenli olup dört sınıfın bir arada bulunması, iki öğretmenli olup 

iki sınıfın bir arada toplanması, 3 öğretmen olup sadece iki sınıfın bir arada bulunması şeklinde 

yapılanmaları değişmiştir. 

Birleştirilmiş sınıflar grup öğretiminin, ödevli derslerin, öğretmenli derslerin bulunduğu bir 

program içermektedir. Grup öğretiminde seviye grupları, ilgi grupları, yaş grupları gibi farklı gruplar 

bulunmaktadır. 

Müstakil sınıflarda uygulanan ders programları aynen birleştirilmiş sınıflarda da 

uygulanmaktadır. Derslerin hedefleri, hedef davranışları ve içerikleri her iki uygulama şeklinde de 

aynıdır. Bu iki uygulama arasındaki temel farklılıklar öğretim sürecinde ortaya çıkmaktadır (Şahin, 

2003). 

Birleştirilmiş sınıflar, kendilerine özgü yapılanma şekilleri itibariyle bir takım eğitsel 

üstünlüklere ve sınırlılıklara sahiptirler. Farklı yaş seviyelerinin bir arada eğitim aldıkları bu sınıflarda, 

öğrenciler, sosyal gelişim ve bireysel öğrenme becerileri alanlarında bağımsız sınıflardaki öğrencilere 

nispeten kendilerini daha fazla geliştirme imkânı bulabilirken, birleştirilmiş sınıfların ekonomik ve 

fiziksel koşulları ise bu sınıfları tercih edilmeyen sınıflar haline getirmiştir (Bayar, 2009). 

Türkiye’de de birleştirilmiş sınıf uygulaması bir mecburiyet ve eğitim sistemimizin aksayan 

bir yönü olarak görülmektedir (Bayar,2009). Şahin (2003) tarafından yapılan araştırmada birleştirilmiş 

sınıf uygulamasının öğretmenlerin mesleki heyecan ve motivasyonları üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu ve birleştirilmiş sınıflarda görev almak istemedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler 

uygulama süreci ve sonuçları dışında ulaşım, barınma, sosyal yaşam, temel gereksinimlerin 

karşılanmasında yaşanan güçlükler gibi gerekçeler nedeniyle birleştirilmiş sınıf uygulamasına son 

verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Dursun, 2006). Sadece öğretmenler değil, yönetici ve ailelerde 

birleştirilmiş sınıf uygulamasının, öğrencilerin başarılarını olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. 

Ancak, Miller (1991) 11 ülkede birleştirilmiş sınıflar hakkında yapılan bir araştırmayı nitel olarak 

incelemiş ve birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrencilerin, akademik performanslarının, sosyal 

ilişkilerinin ya da davranışlarının olumsuz yönde etkilenmediği sonucuna ulaşmıştır (Bayar, 2009). 
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1.1. Problem Durumu 

Bu çalışmanın amacı, stajlarını birleştirilmiş sınıflarda yapan sınıf öğretmeni adaylarının 

uygulama öncesi ve sonrası görüşlerini öğretmen, öğrenci ve öğretim ortamı açısından ortaya 

koymaktır. 

Araştırmanın amacına yönelik şu alt problemlere yanıt aranmıştır: 

Uygulama öncesi ve sonrası birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmak hakkındaki görüşlerde 

değişiklik var mıdır? 

Uygulama öncesi ve sonrası birleştirilmiş sınıflarda öğrenci olmak hakkındaki görüşlerde 

değişiklik var mıdır? 

Uygulama öncesi ve sonrası birleştirilmiş sınıflardaki öğretim ortamı hakkındaki görüşlerde 

değişiklik var mıdır? 

Düşüncelerin değişiminde ya da değişme olmaması durumunun nedeni nedir? 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımına göre durum çalışması yapılmıştır. Durum çalışması, 

güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çevresi içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu çevre 

arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının 

mevcut olduğu durumlarda kullanılan, bir araştırma yöntemidir (Şimşek, Yıldırım, 2003, 190). 

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin görüşlerini ortaya 

koymak amaçlı araştırmaya gönüllü, stajının bir dönemini birleştirilmiş sınıf bulunan okullarda yapmış 

öğretmen adaylarına görüş formu uygulanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması sonucu tespit edilen 

soruların geçerlik ve güvenirlik çalışması için uzman görüşüne sunulmasıyla meydana getirilen 9 açık 

uçlu sorudan oluşan görüş formu kullanılmıştır. Öğretmenlere görüş formu uygulanmadan önce 

araştırmanın amacı aktarılmış, araştırmayla ilgili merak ettikleri sorularla ilgili açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

Veri Toplama Süreci 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1344 
 

Araştırma konusu ve çalışma yöntemleri belirlendikten sonra ilgili literatür taraması yapılarak 

hazırlanan 9 açık uçlu soru uzman görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların gerekli düzenlemeleri 

yapmasının ardında veri toplama süreci başlamıştır. Araştırmanın evrenini tüm sınıf öğretmenleri 

oluştururken araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf 

öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 27 öğretmen adayı oluşturmuştur. Sınıf ortamında görüş 

formları uygulanmıştır. Görüş formları içerik analizi yöntemiyle ele alınmıştır. İçerik analizi; "Sözel, 

yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı; anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik 

olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran 

bilimsel bir yaklaşım" a verilen addır. İçerik analizi yönteminde, kümelenen öğeler tespit edilip 

sıklıklarına göre kategorilere ayrılarak verilir. Verilerin güvenilirliği için iki araştırmacı tarafından 

frekanslar ve kodlar belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına Gitmeden Önce ve Gittikten Sonra Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğretmen Olmaya İlişkin Görüşler 

  

Uygulamadan önce, 

 Kişi 26 “Uygulamaya gitmeden önce birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmanın çok olduğunu 

nasıl öğretim yapıp müfredatın nasıl yetişeceği hakkında korkularım vardı.”  

Kişi 2 ise, “Bir sınıfta, eşit düzeyde öğrencilerle her türlü etkinliğin yapılabileceği donanıma 

sahip bir ortamda verimli dersler işlemek, onları hayata hazırlamaktı.”  

Uygulamadan sonra, 

Kişi 6, “… daha çok bilgi, beceri, yetenek gerektiren meslek …” 

Kişi 19, “… ekstra zaman ve enerji sarf etmek.” 

Uygulamadan Önce  Uygulamadan Sonra 
Kodlar  f Kişiler  Kodlar  f Kişiler  
Zor  9 1,3,10,11,15,17,23,25,26 Emek isteyen  9 2,4,6,13,15,19,20,24, 25 
Kolay 9 4,6,9,13,16,18,19,22,27 Sınıf yönetimi zor 8 4,9,11,13,20,22,23,27 
Yorucu  4 3,12,17,25 Yorucu  4 3,6,16,22 
Fikrim yok 3 5,14,24 Sınıf yönetimi kolay  4 1,10,12,18 
Fedakarlık  3 8,11,21 Fedakarlık  4 8,17,21,22 
Verimli  2 2,7 Sistemli  1 26 
Etkin  1 20 Ders işlememek 1 7 
Eğlenceli  1 22 Etkileşim fazla 1 14 
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Kişi 27, “… sınıfı kontrol etmek ve eksiksiz bir şekilde dört dörtlük eğitim vermek çok zor…”  

Kişi 25, “Doğru bir planlamayla birleştirilmiş sınıfların öğretmen için dezavantajları avantaja 

çevirebileceğini gördüm…” 

Tablo 2. Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına Gitmeden Önce  ve Gittikten Sonra Birleştirilmiş 

Sınıflarda Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşler 

Uygulamadan Önce  Uygulamadan Sonra 

Kodlar  f Kişiler  Kodlar  f Kişiler  

Avantajsız  8 5,9,10,15,16, 
23,25,26 

Avantajlı  10 5,9,14,15,16,17,20,22,25,26 

Olanak fazla 7 2,6,11,13,16,17, 22 Özdenetim gerekli  6 6,12,21,23,24,25 

İlgili 3 19,20,24 Yetersiz  5 2,10,11,13,27 

İlgisiz kalma 3 4,12,14 Ödevli derslerde 
sıkılma 

2 3,7 

Zor  3 1,7,27 Geçmiş bilgileri 
tekrar 

2 1,4 

Eğlenceli  2 3,8 Zor  2 8,19 
Aile etkin 1 21 Bilinçsizlik 1 2 

Akran zorbalığı 1 25       

 

Uygulamadan önce, 

Kişi 26, “ birleştirilmiş sınıflarda öğrenci olmanın çok dezavantajları olduğunu, normal 

sınıflardaki öğrencilerin seviyesinden daha düşük olduklarını düşünüyordum.” 

Kişi 16,“… çocuklar yardımlaşma ve dayanışmayı az öğreniyorlar.” 

Uygulamadan sonra, 

Kişi 6 “… daha çok bilgi, beceri, yetenek gerektiren meslek…” 

Kişi 19 “… ekstra zaman ve enerji sarf etmek.” 

Kişi 27 “… sınıfı kontrol etmek ve eksiksiz bir şekilde dört dörtlük eğitim vermek çok zor…” 

Kişi 25 “Doğru bir planlamayla birleştirilmiş sınıfların öğretmen için dezavantajları avantaja 

çevirebileceğini gördüm…”  
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Tablo 3. Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına Gitmeden Önce ve Gittikten Sonra Öğretim 

Ortamına İlişkin Görüşler 

 

Uygulamadan önce, 

Kişi 27 “… altından her türlü kalkarım dediğim bir şeydi.” 

Kişi 26 ise, “… verimli bir öğretimin gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum.” 

Uygulamadan sonra, 

Kişi 17, “Tam da düşündüğüm gibi oldu  ve sınıf yönetimini sağlamakta zorlandım…” 

Kişi 2, “Her şeyden yoksun sadece öğretmen çabasıyla oluşabilecek bir ortam.” 

Kişi 27, “…araç-gereç eksiği çok fazla, ortam hiç müsait değil.”  

Kişi 24, “Bazen zor olabiliyor…”  

Kişi 9 , “Çok boyutlu bir öğretim ortamı…” 

Tablo 4. Uygulama Sonrası Düşüncelerde Değişim Olma Durumu ve Nedenlerine İlişkin 

Sonuçlar 

Kodlar  f Kişiler  
Değişim yok . 4 10,12,17,23 
Değişim var.  13 1,2,4,5,8,9,13,16,17,19,25,26,27 
Zor  6 1,4,9,16,19,22 

Eğitim yetersiz 4 14,18,21,24 

Uygulamadan Önce  Uygulamadan Sonra 
Kodlar  f Kişiler  Kodlar  f Kişiler  
Sınıf hakimiyeti 
zor 

6 1,10,15,17,24,25 Sınıf ortamı zor 9 1,6,10,12,17,18,19,24,27 

Kolay  6 4,6,16,18,19,27 Aynı anda 4 
sınıf görme 
imkanı 

9 5,9,12,13,14,15,22,24,26 

Verimli  4 3,5,8,26 Verimsiz 6 3,4,8,11,16,20  
Tek düze 4 9,13,14,22 Düzgün 

planlama  
4 15,18,26,27 

Donanımlı 3 2,21,23 Donanımsız 3 2,21,23 
Küme oturma 
düzeni 

2 11,15 Öğretmen 
çabası fazla 

2 2,6 

Yoğun  1 7 İyi  1 25 
   Boş geçen bir 

dönem 
1 7 
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Başarısız  3 11,19,20 

Dönüt yok 3 6,10,23 

Planlı  2 5,25 
Olumlu  2 13,15 
Merkeze uzak 2 2,26 
Aile ilgisi yok. 1 7 

 

Tablo 4’de sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına gittikten sonra 

düşüncelerinde değişim olup olmaması ve bunun hangi nedenlere dayanmasına ilişkin düşüncelerin 

kodları verilmiştir. Uygulama sonrası birçok öğrencinin düşünceleri olumlu ve olumsuz yönde 

değişime uğramıştır.  En çok düşünce değişiminin nedeni ise çoğunlukla birleştirilmiş sınıfların zor 

olması sebep gösterilmiştir. 

Kişi 9, “Düşüncemin değişmesinde o sınıflarda anlattığım dersler etkili oldu. Birden fazla 

sınıfı birlikte idare etmek biraz zorlayıcı ve yorucuydu.” 

Kişi 27, “ Birebir yaşayıp görmek en iyisi…”  

Kişi 22, “…her öğrenci grubuyla ayrı ayrı ilgilenmenin çok zor olması gözümü çok 

korkuttu…”  

Kişi 18, “Temel neden birleştirilmiş sınıflarda uygulama yapmam oldu. Birleştirilmiş sınıfları 

daha yakından tanıdım…” 

Tablo 5. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmen Olmak … Gibidir. 

Kodlar  f Kişiler  
Zor bir iş 6 1,4,7,11,12,18 
aile 5 13,14,19,20,24 
Yönetici 4 3,5,10,17 
Kendinden verme 2 8,21 
bahçıvan 1 6 
Makine  1 9 
Dağ yamacındaki kardelen 1 2 
aşçı 1 15 
Deveye hendek atlatmak 1 16 
Merdivenleri ağır ağır çıkmak 1 22 
Superman  1 23 
Avantaj  1 26 
 

Tablo 8’de birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmanın benzetildiği örneklerin kodları 

verilmiştir. En çok zor işte düşüncelerde yoğunluk olmuştur.   

Kişi 18, “Sınıf düzeni, öğrenciler arası ilişkiyi oturtmak zordur. Konular zamanında 

yetişmeyebilir…”  
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Kişi 13, “farklı farklı yaşta birçok çoğunuz var.”  

Kişi 23, “Superman olmak gibidir her şeye yetişiyorsun.” 

Tablo 9. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenci Olmak … Gibidir. 

Kodlar  f Kişiler  

Aile  6 10,13,19, 7,9,11 
Fidan 4 6, 15, 20,22 

Şanssızlık 3 4,5,8 

Gökkuşağı  2 3,25 

Zor 2 1,14 

Dünyaya açılan kapı 1 2 

Arkadaş  1 17 

Öğretmenlik  1 18 

Yokluk içinde varlık 1 21 

Bütün olmak 1 24 

 

Tablo 9’da birleştirilmiş sınıfta öğrenci olmanın benzetildiği durumların kodları verilmiştir. 

En çok yoğunlaşılan kod bitkiye benzetmedir.  

Kişi 6, “ birleştirilmiş sınıfta öğrenci olmak çöldeki kaktüs gibidir; çünkü hayata tutunmaya 

çalışır. Kendisi zaten o ortamdadır ama sorumluluk alarak yetişmesi gerekir.” 

Kişi 8, “…ezilmek gibidir; çünkü herkesten daha kötü şartlarda eğitim görürsünüz. 

İmkanlarınız sınırlıdır.”  

Kişi 4, “... çünkü öğretmenin tüm öğrencilere ulaşmasının zor olduğu bir ortam oluşur…”. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda staja gitmeden önceki 

ve sonraki düşünceleri analiz edilmiştir. Öğrenciler uygulamaya gitmeden önce birleştirilmiş sınıflarda 

öğretmen olmak konusunda kolay ve zor düşünceleri eşitken uygulama sonrası birleştirilmiş sınıfta 

öğretmen olmak emek isteyen bir durum olduğu düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dursun (2006)’un yaptığı 

çalışmada ‘birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmak, müstakil sınıflarda öğretmen olmaya oranla daha 

ayrı bir yetenek, bilgi ve tecrübe ve gayret gerektirmektedir’ sonucuna ulaşmıştır. Birleştirilmiş sınıf 

öğretmeni, birleştirilmiş sınıf uygulamasının beraberinde getirmiş olduğu sorunlarla baş edebilmek 

zorundadır (Sidekli, Coşkun ve Aydın, 2015). 

Uygulamaya gitmeden önce birleştirilmiş sınıflarda öğrenci olmayı birçok öğretmen adayı 

avantajsız bulmuştur. Fakat birleştirilmiş sınıfta staj yaptıktan sonra bu düşünceleri birleştirilmiş 
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sınıfta öğrenci olmanın avantajlarının bulunduğu yönündedir. Bayar (2009)’ın yaptığı çalışmada 

araştırmaya katılan öğretmen adayları ‘‘Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim’’ dersini almadan önce 

birleştirilmiş sınıfları okutmak istemediklerini ve ön yargılı olduklarını, birleştirilmiş sınıflarla 

bağımsız sınıflar arasında eşitsizlik olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak bu dersi aldıktan 

sonra birleştirilmiş sınıflara karşı bakış açılarının değiştiğini, ön yargılarının kırıldığını ve 

birleştirilmiş sınıflarda etkin bir öğretim verildiğinde bu tür sınıfların da pek çok avantajı olabileceğini 

öğrendiklerini vurgulamışlardır. 

Uygulama öncesi birleştirilmiş sınıfın öğretim ortamı hakkında sınıf hakimiyetinin zor ve 

kolay olma durumu eşitken uygulama sonrası bu düşünce değişmemiş ve sınıf ortamı zor düşüncesiyle 

aynı anda dört sınıfı görme imkanının olması öğretmen adaylarına cazip gelmiştir. Şahin (2003) ‘in 

birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenler üzerindeki yaptığı bir çalışmada öğretmenlerin 

vurguladıkları güçlükler büyük ölçüde öğretim sürecinde karşılaşılan güçlüklerdir.  

Öğretmen adaylarının birçoğu birleştirilmiş sınıflarda staj yaptıktan sonra birleştirilmiş sınıflar 

ile ilgili düşüncesi değişmiştir. Bu değişimin sebebi olarak ise, birleştirilmiş sınıflarda uygulama 

yapmaları ve bu uygulamada müstakil sınıflara oranla ders anlatırken sınıf hakimiyetini sağlamakta 

zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bayar (2009)’ın yaptığı çalışmada da araştırmaya paralel olarak 

öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflı köy okullarında gözlem yapmanın derste öğrendikleri bilgileri 

somut olarak yaşamalarını sağladığından oldukça etkili bulmaktadırlar. 

Öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmayı zor bir işe, aile olmaya ve yönetici 

olmaya benzetmişlerdir. Buna sebep olarak, her şeye yetişilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenci olmayı ise, fidan olmaya, aileye, şanssızlığa benzetmişlerdir. Buna 

sebep olarak ise, olumsuzluklara rağmen bir arada olup hayata tutunmak gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak, daha önce yapılan çalışmalara paralel bir çalışma ortaya çıkmıştır. Öğretmen 

adayları birleştirilmiş sınıflarda staj yaptıktan sonra çoğunun düşüncelerinde değişme olmuştur. 

Öğretmenlerin genellikle ilk atama yerleri birleştirilmiş sınıf bulunan okullardır. Bu açıdan öğretmen 

adaylarının mezun olmadan birleştirilmiş sınıflarda uygulama yaparak bu ortamları tanımaları 

önemlidir.  

ÖNERİLER 

• Öğretmen adaylarının stajlarının bir dönemini birleştirilmiş sınıf uygulaması olan 

okullarda yapması zorunlu hale getirilebilir. 

• Öğretmenlerin ilk atamaları müstakil sınıflı bir okula, deneyim kazandıktan sonra 

atamaları daha fazla deneyim ve çaba gerektiren birleştirilmiş sınıflı bir okula yapılabilir. 
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• Birleştirilmiş sınıflarla ilgili yapılan araştırmalar arttırılabilir. 
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ÖZET 

Günümüzde çocukların bireysel ve sosyal problemleri oyunlarla çözmesi zihinsel kapasitelerinin 
gelişim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Çünkü yaşanan problemler geçmişe göre daha karmaşık ve çok 
boyutlu olabilmektedir. Bunun için bireylerin bu değişime uyum sağlaması için zihinsel yeteneklerini ve 
kapasitelerini geliştirecek oyunlara yönelmesi beklenmektedir. Araştırma sınıf öğretmeni adaylarının zekâ 
oyunlarının öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma 2015-2016 
öğretim yılı güz dönemi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adayları 
üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, adayların % 69.8’i zekâ oyunlarının öğrencilerin akademik 
başarılarına etkisinin olduğunu düşünmekte, % 66.7’si zekâ oyunlarını oynamayı bilmediğini belirtmekte ve % 
75.2’si zekâyı ve hafızayı geliştirdiğini, % 61.2’si ise akıl yürütmeyi arttırdığını düşünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, zekâ oyunları, bilişsel gelişim 

ABSTRACT 

Today, the fact that children solve their social and individual problems through games shows 
discrepancy depending on their development level of their mind because these problems might occur more 
complicated and multi-dimensional than ever before. Therefore, for individuals to keep up with these changes, 
they are supposed to be led to such games that will develop their cognitive skills and capacity. This research 
aims to determine the opinions of classroom prospective teachers about the effect of intelligent games on 
students. The research was conducted on the students of Kütahya Dumlupınar University (DPÜ) Education 
Faculty Elementary Teaching Department during the fall term of 2015-2016 academic period. According to the 
research results, 69.8 % of the prospective teachers think that intelligent games have an effect on the academic 
success of the students and 66.7 % of them state that they don’t know how to play intelligent games while 75.2 
% think that they develop intelligence and memory and 61.2 % think that they enhance reasoning.  

Key Words: Classroom teachers, mind games, cognitive development 
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GİRİŞ 

Oyun, çocukluk döneminin en önemli uğraşılarının başında gelir. Çocuklar hem oyun 

oynayarak eğlenirler hem de sosyal beceriler kazanırlar. Oyun, çocuğun sosyal rolleri öğrenmesini 

sağlayan duygusal bir dışavurumdur. Oyun yoluyla çocuklar yaşamsal her türlü etkinliği dolaylı olarak 

akademik bir öğrenmeye dönüştürebilmekte ve farklı deneyimler kazanabilmektedir. Oyun, duygusal 

ve sosyal bir ifade aracı olduğu gibi çocuğun düşünme becerilerini ve yaratıcılığını da geliştiren 

önemli değişkendir (Güven, 2011: 73). 

Oyun, aslında insanoğlunun doğasında var olan ve yaşamın her döneminde şekil değiştiren bir 

olgudur. Gereksinimlerin en eğlenceli doyum kaynağı olan oyun; bilginin üretildiği, düşünme 

yollarının arandığı, problemin çözüldüğü orijinal anlamları yaratma sürecidir. İster yapılandırılmış 

olsun ister olmasın oyunun özünde merak, rekabet, birliktelik ve ortak hedef için mücadele vardır. 

Oyunla çocuk öğreneceği şeyi çok boyutlu olarak defalarca keşfetme ve yeni şeyler üretme döngüsü 

ile öğrenir. Öğrencinin ilgi ve ihtiyacını fazlasıyla karşılayan oyun onun sonuca odaklanmasına, 

demokratik davranışları benimsemesine, sağlıklı iletişim kurmasına, duygu ve düşüncelerini özgürce 

yaşamasına neden olacak sorumlulukların işletilmesidir. Çocuğun dünyasına hitap eden oyunlar, kendi 

isteği ile yer aldığı sayılı öğrenme alanlarındandır. Aynı zamanda çocuğun kendi bilişsel süreçlerini 

kontrol etmesi, izlemesi ve geliştirmesini sağlayan eğitimsel rehberlerdir (Coşkun vd, 2012: 94-95; 

Durualp ve Aral, 2010: 161; Erbay ve Durmuşoğlu Saltalı, 2012: 250; Erekmekçi ve Fidan, 2012: 852-

853; Tuğrul, 2010: 187).  

Öğrencinin kendini tanıması, öğrenme süreçlerinin farkında olması ve buna ilişkin geri 

bildirimler vermesi düşünme olarak tanımlanan üst bilişini geliştirilmesi de oyun aracılığı ile 

gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalarda üst biliş bilgi düzeyi ile zekâ arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuş, bu öğrencilerin strateji kullanım oranlarının diğerlerine nazaran daha çok geliştiği ve 

okuduğunu anlama ile bilgiyi kullanma düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 

Çocukluk yaşları zihinsel gelişim açısından en değerli dönemlerdir. Araştırmalar üst biliş gelişiminin 

5-7 yaşlarından itibaren başladığı ve ilkokul dönemi boyunca geliştiğini ortaya koymaktadır 

(Çakıroğlu, 2007: 23-24; Doğan, 2013: 8; Karakelle ve Saraç, 2007: 89; Saraç vd, 2014: 40-41). 

Günümüzde çocukların bireysel ve sosyal problemleri oyunlarla çözmesi zihinsel 

kapasitelerinin gelişim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Çünkü yaşanan problemler geçmişe göre 

daha karmaşık ve çok boyutlu olabilmektedir. Bunun için bireylerin bu değişime uyum sağlaması için 

zihinsel yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirecek oyunlara yönelmesi beklenmektedir. Zekâ 

geliştirici oyunlar olarak tanımlanabilecek bu oyunlar (satranç, su doku, tangram, anagram, pentamino, 

dama, üç taş, il bulmaca, v.b) kişinin günlük problemlere bakışını şekillendiren, özgün ve farklı 

çözümler üretebilmeyi sağlayan, bir sorunun birden fazla cevabının olabileceği anlayışını kazandıran, 
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alternatif sonuçlar üretebilen, süreç olarak düşünmeye katkı sağlayan oyunlardır. Çocukların bu 

oyunlarla harf, sayı, renk, akademik içeriği öğrenmelerinin yanı sıra planlı hareket etme, karar verme, 

kendi yeteneklerini keşfetme, odaklanma, merakı giderme, düşünme, sorgulama, çalışma disiplini 

sağlama gibi yeteneklerini de geliştirdikleri bilinmektedir. Bu amaçla MEB 2012 yılı itibari ile 

ortaokullardan başlamak kaydı ile zekâ oyunları dersini müfredata koymuştur. Programın odağında 

problem çözme, akıl yürütme, iletişim ve psikomotor ve duyuşsal özellikleri geliştirme esası vardır 

(MEB, Zeka oyunları dersi, 2013: 1). 

Zekâ oyunları çocukların sadece yeteneklerini geliştirmemekte, onları kötü alışkanlıklardan 

alıkoymakta, olaylara ve durumlara farklı yorumlar getirme becerisi kazandırmaktadır. Kişiliği olumlu 

yönde etkilemekte, kendi sınırlarını tanıyıp, bağımsız düşünceyi ve kararın sorumluluğunu üstlenmeyi 

öğretmektedir. Yüksek konsantrasyon gerektirdiği için dikkat becerilerini ve zekayı geliştirmektedir. 

Bu oyunlar son dönemlerde dijital konsollarda da oynanmaya başlanmıştır. Oyun tabanlı öğrenme 

ortamları çocuklara bireysel öğrenme ve ilerleme olanağı tanımakta, öğretimin onların üzerinde 

yarattığı kaygı ve endişeyi azaltıp, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. Oyunlar bünyesinde 

barındırdığı metin, resim, ses video ve canlandırma gibi pek çok grafik öğelerle öğrenme ortamlarını 

sıkıcılıktan kurtarıp öğrenmenin kalıcılığını arttırmaktadır. Bilgisayar oyunlarının eğitimde 

kullanılabilirliği üzerine yapılmış araştırmaların sonuncunda bireylerin dil, problem çözme, stratejik 

düşünme gibi becerilerini geliştirdiği bulunmuştur (Bayırtepe ve Tüzün, 2007: 41-42; Gürcan vd., 

2008: 7; Yağız, 2007: 14).  

Zekâ oyunlarının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Antik çağlardan beri insanların zekâ 

geliştiren oyunlar oynadıklarına ilişkin kanıtlara rastlanmıştır. Örneğin 5 taş olarak bilinen oyun en 

eski oyunlardan biridir (Katlav, 2014: 255). Yine dünyanın en eski oyunlarından olan go oyunu Çin 

efsanelerine göre hesaplı hareket etmeyi sağlayan hayatın gerçeklerini anlatan bir oyun olarak 

karşımıza çıkmaktadır (URL-1). Göktürklere dayanan ve milli zekâ oyunlarının başı olarak görülen 

mangala oyunu ise aslında bir savaş oyunudur (URL-2). Taş, kemik ve tahtadan kesilmiş geometrik 

şekillerden yeni formlar oluşturmaya dönük olan tangram ise adını tang hanedanlığından almış puzzle 

tarzı bir oyundur (URL-3). Dama ise savaş stratejilerini geliştiren 30 kareli bir tahta oyundur (URL-4). 

İki oyuncu arasında oynanan M.Ö. 2000’li yıllara dayanan satranç ise yine bir savaş stratejisi 

oyunudur (URL-5). En yeni oyunlardan olan sudoku ise mantık temelli rakamların yerleştirilmesine 

dayalı Japonya’dan bütün dünyaya yayılan bir oyundur (URL-6). Anagram oyunu ise sözel becerilerin 

gelişimine katkı sağlamakta, deyimlerin, atasözlerin, sözcük bilgisinin ve anlamının kazanılmasında 

birçok konunun akılda kalmasını sağlamaktadır (Aslan ve Şeker, 2013: 33). Araştırma, sınıf öğretmeni 

adaylarının zekâ oyunlarının öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini kapsamaktadır. 

Adayların, bilişsel gelişimde önemli bir rolü olana zekâ oyunlarının akademik olarak kullanımının 

öğrencilere sağlayacağı yararlar hakkında farkındalık yaratması açısından önemlidir. Aynı zamanda 
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ortaokul düzeyinde seçmeli olarak konulan zekâ oyunları derslerinin ilkokuldan itibaren öğretim 

programına dâhil edilmesini gerekçelendirmesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Resim 1- 5 Taş Oyunu 

 

Kaynak: URL-7  

Resim 2- Go Oyunu  

 

Kaynak: URL-8 

Resim 3- Tangram 

 

Kaynak: URL-9  
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Kaynak: URL-10  

Resim 4- Dama      

 

 Kaynak: URL-11  

Resim 5- Mangala 

 

Kaynak: URL-12  
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Resim 6- Sudoku 

       

Kaynak: URL-13  

Resim 7- Anagram 

       

Kaynak: URL-14  

Resim 8- Satranç oynayan çocuk 
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YÖNTEM 

Araştırma nicel araştırma yöntemiyle genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma evrenini DPÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adayları oluşturmaktadır. 

Araştırma 2015-2016 akademik güz döneminde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen tek boyutlu 40 

maddelik bir anket kullanılmıştır. Anketin geliştirilmesi sürecinde adaylara ilkokul öğrencilerine 

dönük olarak zekâ oyunlarını akademik katkılarına yönelik görüşlere katılımlarına belirlemek için açık 

uçlu bir soru (zekâ oyunlarının çocuklara katkıları sizce nedir?) sorulmuştur. Alınan yanıtlardan elde 

edilen veriler ve alanla ilgili taranan literatürden yararlanılarak anket maddeleri oluşturulmuştur. 

Anket maddelerinin kapsam geçerliğinin sağlanması için alanda uzman iki öğretim üyesinin görüşüne 

başvurulmuştur. Görüş ve öneriler doğrultusunda ankete son şekli verilmiştir. Anket formu bir grup 

(10 kişi) öğretmen adayına uygulanmış ve ankette yer alan maddelerin anlaşılabilirliği 

değerlendirilmiştir. Uygulanan anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.898 olarak bulunmuş ve 

anketin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Adayların anketteki maddelere katılım düzeyleri yüzde, 

frekans, ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının zekâ oyunlarının öğrenci üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerine 

aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.  

Tablo 1-Zekâ oyunlarının akademik başarı üzerindeki etkisi 

                  Fr             %                       X                         SS 
 Evet 90 69.8 1.30 0.46 

Hayır 39 30.2   
Toplam 129 100.0   

Adayların % 69.8’i zekâ oyunlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin olduğunu, % 

30.2’si ise herhangi bir etkisinin olmadığını düşünmektedir.  

Tablo 2- Adayların zekâ oyunlarını oynamayı bilme durumları 

                   Fr              %                       X                         SS 
 Evet 43 33.3 1.66 0.47 

Hayır 86 66.7   
Toplam 129 100.0   

Adayların % 66.7’si zekâ oyunlarını oynamayı bilmediği yönünde görüş bildirmiştir.  
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Tablo 3- Adayların zekâ oyunlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri 

MADDELER 
ZEKÂ OYUNLARI 

Çok 
fazla  

Fazla  Orta  Az   Hiç  

1-Zekâ oyunları problem çözme becerisini geliştirir 14.0 60.5 18.6 7.0 - 
2-Motivasyon ve istek yaratır 30.2 55.8 14.0 - - 
3-Anlama ve kavrama yeteneğini geliştirir 35.7 43.4 18.6 2.3 - 
4-Çözüm yönteminin seçilmesini sağlar 36.4 31.8 27.1 3.1 1.6 
5-Deneme yanılma ile problem dönüştürülür 24.8 50.4 20.2 4.7 - 
6-Çözümün kurallara uyumu kontrol edilir 23.3 45.7 24.0 4.7 2.3 
7-Çözümün genellenmesini sağlar 24.8 21.7 41.1 7.8 4.7 
8-İletişim becerilerini arttırır 19.4 31.0 33.3 14.0 2.3 
9-Empatiyi geliştirir 28,6 21.7 25.6 17.1 7.0 
10-Akıl yürütmeyi arttırır 61.2 22.5 4.7 7.0 4.7 
11-Sosyal becerileri kullanmayı öğretir 21.7 30.2 31.8 11.6 4.7 
12-Öz güveni arttırır 48.8 30.2 10.1 3.9 7.0 
13-Psikomotor beceriyi geliştirir 29.5 28.7 36.4 3.1 2.3 
14-Yaratıcı düşünmeyi sağlar 55.8 31.8 7.0 4.7 .8 
15-Girişimciliği arttırır 39.5 18.6 30.2 7.0 4.7 
16-Araştırma inceleme becerisini arttırır 28.7 46.5 14.7 5.4 4.7 
17-Türkçeyi doğru ve etkili kullanmayı sağlar 9.3 24.8 43.4 12.4 10.1 
18-Zekâyı ve hafızayı geliştirir 75.2 15.5 7.0 2.3 - 
19-Karar verme hızını arttırır 53.5 32.6 7.0 7.0 - 
20-Çoklu ve alternatifli düşünmeyi sağlar 52.7 24.0 18.6 3.1 1.6 
21-Öngörüleri arttırır 31.0 27.9 27.1 9.3 4.7 
22-Mantığı etkili kılar 52.7 35.7 9.3 2.3 - 
23-Olasılıkları hesaplama alışkanlığı katar 33.3 31.0 28.7 7.0 - 
24-Kötü alışkanlıklardan alıkoyar 21.7 13.2 41.1 5.4 18.6 
25-Planlı hareket etmeyi sağlar 31.0 25.6 27.1 11.6 4.7 
26-Olaylara durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşabileceğini öğretir 45.7 38.0 14.0 2.3 - 
27-Kişiliği olumlu etkiler 21.7 34.1 31.0 10.9 2.3 
28-Yeteneklerini, bilgi ve eksiklerini ölçme fırsatı yaratır 38.8 30.2 19.4 9.3 2.3 
29-Kendi sınırlarını tanımaya neden olur 29.5 41.1 17.1 7.8 4.7 
30-Sorumluluk almayı teşvik eder 22.5 41.1 22.5 11.6 2.3 
31-Konsantrasyonu arttırır 45.7 27.9 24.0 2.3 - 
32-Sorgulayıcı yaklaşımı benimser 36.4 35.7 16.3 9.3 2.3 
33-Sabrı arttırır 35.7 32.6 21.7 8.5 1.6 
34-Harf, sayı, renk vb. daha kolay öğrenmeyi sağlar 29.5 51.2 14.0 5.4 - 
35-Merak duygusunu geliştirir 55.0 23.3 19.4 - 2.3 
36-Başarısızlıklar karşısında yılmamayı öğretir 37.2 37.2 23.3 2.3 - 
37-Kurallara uymayı öğrenir 25.6 30.2 28.7 10.9 4.7 
38-Neden sonuç ilişkilerini rahatlıkla kurar 27.1 32.6 31.0 6.2 3.1 
39-Takım olarak hareket etmeyi sağlar 24.0 35.7 26.4 11.6 2.3 
40-Dijital okuryazarlığı geliştirir 10.9 35.7 40.3 12.4 .8 

 

Öğretmen adaylarının % 61.2’si zekâ oyunlarının akıl yürütmeyi arttırdığını, % 75.2’si zekâ 

ve hafızayı geliştirdiğini, % 53.5’i karar verme hızını arttırdığını ve % 52.7’si ise çoklu ve alternatif 

düşünmeyi öğrettiği yönünde görüş bildirmişlerdir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre adayların % 69.8’i zekâ oyunlarının öğrencilerin akademik 

başarılarına etkisinin olduğunu düşünmekte ancak büyük bir çoğunluğu zeka oyunlarını oynamayı 

bilmemektedir. Adaylar, zekâ oyunlarının akıl yürütmeyi arttırdığını, zekâ ve hafızayı geliştirdiğini, 

karar verme hızını arttırdığını ve alternatif düşünmeyi öğrettiğini düşünmektedirler. Hizmet öncesi 

eğitimde adaylara zekâ oyunları ile ilgili ders ya da kursların verilmesi, zekâ oyunlarına ilişkin 

kulüplerin kurulması, turnuvaların düzenlenmesi, zekâ oyunlarının özellikle ilkokul öğrencilerinin 

akademik gelişimleri üzerindeki etkisini kapsayan deneysel araştırmaların yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

2005 yılında ülkede köklü bir reform olarak sunulup yapılandırmacı bir anlayışla hazırlanan son hayat 
bilgisi öğretim programı aradan geçen 11 yıllık süreçte tekrar köklü bir değiştirilme sürecini yaşamaktadır. Bu 
çalışmada bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde sınıf öğretmeni olmak üzere yetiştirilen öğretmen 
adaylarının hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi ihtiyacı üzerine görüşleri sorgulanmaktadır. Nitel bir 
araştırma olarak düzenlenen çalışmada “Hayat bilgisi öğretim programının değişmesi gerekli midir” sorusuna 
öğretmen adaylarının yaklaşık %53’ü “hayır”, yaklaşık %47’si de “evet” yanıtı vermiş, Öğretmen adaylarının en 
önemli olarak algıladıkları 5 değişim nedeni “Bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayideki değişikliklere uyum 
sağlamak”, “4+4+4 değişikliklerine uyum sağlamak”, “Yapılandırmacı yaklaşımın tam olarak uygulanamaması”, 
“2005 programının yetersizlikleri” ve “Siyasi etkiler” olarak ortaya çıkmıştır. “Yeni programda hangi 
kazanımlara mutlaka yer verilmelidir” sorusuna da 31 farklı kazanımdan oluşan 210 kazanım önerisi yazılmıştır. 
En çok gerekli görülen kazanımların “Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımı (amaç, 
süre vb.) ile ilgili kazanımlar”, “Vatanın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliği ilgili kazanımlar” ve “Atatürk ve 
cumhuriyetin değerine ilişkin kazanımlar” olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, sınıf eğitimi, öğretmen adayı, kazanım. 

ABSTRACT 

The last life study curriculum of 2005, which was promoted as a radical reform and developed in a 
constructive manner, is facing another critical modification after 11 years.  This study describes and evaluates 
the views of trainee teachers who are trained in the education faculty of a state university to become primary 
school teachers concerning the need to alter the curriculum of the life study class. In this qualitative study, 53% 
of the participants answered “no” and 47% of the participants answered “yes”, respectively, to the question “Is it 
necessary to modify the life study curriculum?”.  As far as the participants were concerned, 5 most important 
causes of the modification were found to be “to keep up with scientific, technological, economic and industrial 
developments”, “to adapt to the changes caused by the 4+4+4 system”, “the failure to duly implement the 
constructive approach”, “incompetency of the 2005 curriculum” and “political influences”. The participants 
listed 210 acquisitions in 31 different acquisitions in response to the question “What acquisitions must surely be 
included in the new curriculum?”. The study revealed that the most necessary acquisitions as stated by the 
participants were “acquisitions related to the use (intended use and duration of use, etc.) of technological devices 
such as mobile phones, tablets, computers”, “acquisitions concerning the unity of and solidarity in the 
homeland”, and “acquisitions related to Atatürk and the values of the republic”. 

Keywords: Life study, classroom education, trainee teachers, acquisition. 
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GİRİŞ 

Yedi yaşında okula başlayan ve temel bilimleri hayat bilgisi dersi adı altında öğrenmeye 

başlayan çocuk, Piaget’in sınıflamasına göre zihin süreçleri açısından henüz somut işlemler 

dönemindedir. O halde öğrenciye yaşantı kazandırmak ve öğrencinin yaşantılarından yola çıkarak yeni 

bilgilere ulaşmasını sağlamak gerekmektedir. Dağınık bilgi hayat için faydasızdır, bilgiyi toplu olarak 

vermek lazımdır (Baltacıoğlu, 1942: Akt. Bıyık, 1999). Hayat bilgisi dersinin kitaba dayalı olarak 

verilmesi, dersin ve çocuğun doğasına uygun olmayan, bir anlayıştır. Çocuğun tutuklanması, 

çemberlere hapsedilmesidir. Çocuğun somut işlem basamağında oluşu, büyük bir enerjinin 

kullanımına dönük bir öğrenme yaşantısının kullanılmasını zorunlu kılar. Hayat bilgisi öğretimini, 

doğa, toplum ve birey eksenine oturtmak gerekir. Hayat Bilgisi dersi bir gözlem, yaşama, iş ve deney 

dersidir (Güngördü, 2001). Kabapınar’a (2012: 2) göre de hayat bilgisi dersi çocuğun doğumundan 

itibaren  geçen  6‑7 yıldan bu yana dünyayı nasıl anlamlandırdığına ilişkin yaşantıları merkeze alarak 

bundan sonraki yaşamına ilişkin bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaya, çevresini sosyal ve fiziki 

boyutta anlamasına katkıda bulunmaya çalışan ve bu dersin temel olarak sosyal bilgiler ve fen 

bilimleri derslerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış disiplinler arası bir derstir.   

Hayat bilgisi dersi programının tarihsel gelişim süreci kısaca gözden geçirildiğinde, 1926, 

1930, 1936, 1948, 1968 programlarında, programın öğelerinden ikisi olan amaçlar ve içeriğin 

belirlendiği, ancak öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirmelere yer verilmediği, 

açıklamalar kısmında ise bu ders kapsamında kullanılabilecek yöntem ve değerlendirme tekniklerine 

kısaca değinildiği görülmektedir. Bu programların açıklamalar kısmında, hayat bilgisi dersinin 

çevreyi, çocuğa duyu organları aracılığıyla tanımasına olanak sağlayan bir ders olması nedeniyle bu 

dersin sınıf dışına taşınarak, gezi-gözlem ve inceleme yöntemlerine grup ve küme çalışmalarına olanak 

sağlanması önerilmiştir (Erkan, 1996). 

Milli Eğitim Bakanlığı 1997’de kesintisiz sekiz yıllık ilköğretim uygulamasına geçilmesinin 

ardından yeni bir ilköğretim programı hazırlamıştır. 1998 müfredatı davranışçı yaklaşıma göre genel 

olarak çerçeve müfredatı niteliğini taşıyan bir yapıda hazırlanmıştır. Bu müfredatta öğrenme ve 

öğretme etkinlikleri, yöntemler, kaynaklar, videokasetler ve önceki müfredatlarda yer almayan ölçme 

ve değerlendirmeye yer verilmiştir (Kocaoluk ve Kocaoluk, 1998). Bu program incelendiğinde hayat 

bilgisi dersi üniteleri birinci sınıflarda on, ikinci sınıflarda on bir, üçüncü sınıflarda on iki tane olarak 

düzenlenmiştir. Program uygulanırken bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, 

yakından uzağa, somuttan soyuta öğretim ilkesine uyulmalıdır. Hayat bilgisi dersinde temel amaç, 

öğrencinin içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayıcı bilgi, tutum ve beceriler 

geliştirmek olmalıdır. Küme çalışmaları, rol oynama, oyun gibi tekniklere ağırlık verilmelidir. Ders 

işlenirken öğretmen yol göstericidir. Öğrencinin derse katılımı ve yaparak yaşayarak öğrenmeleri 

sağlanır (MEB, 1998). 
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2005 yılında uygulamaya konan İlköğretim Programlarında temel alınan yapılandırmacı 

yaklaşımda, öğrencilerin kendi kavramlarını kendileri oluşturması ve yaşamda karşılaştıkları 

problemlere ilişkin çözüm yollarını kendilerinin geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yönüyle 

yapılandırmacı öğretim ortamının, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir (Sabancı ve Şahin, 2005). Yenilenen hayat Bilgisi Öğretim  

Programında, hayat bilgisi dersinin temel amacının öğrencilerin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ve 

kullanabilecekleri yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra çocukların ileride 

alacakları fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine temel oluşturabilmeleri için bazı kavramların 

tanıtılacağı; böylece çocukların temel bilgi ve becerilerle donanmış, istenen kişisel niteliklere sahip 

birer yurttaş olarak yetişmelerinin sağlanması olduğu belirtilmektedir (MEB,  2009: 69). 2005 Hayat 

Bilgisi Dersi Programında insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ve 

değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle “birey”, “toplum” 

ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme alanlarını 

kuşatan daha genel bir boyut olarak düşünülmüştür. Gerçek yaşamda bu öğrenme alanlarının içerikleri 

ve değişim iç içedir; bunlar sadece eğitim-öğretim amacıyla yapay olarak birbirinden ayrılabilir. Hayat 

bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu öğretim yaklaşımının da bir gereği olarak, bu öğrenme 

alanlarını aynı anda kuşatabilen üç tema belirlenmiştir. Programda tema adları, “Okul Heyecanım”, 

“Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak kararlaştırılmıştır. (Yetkin ve Daşcan, 2006). 

Türkiye’de başlangıcından günümüze oluşturulan ilköğretim müfredatları ve içinde her daim 

yer alan hayat bilgisi müfredatlarının hacmi devamlı olarak artış göstermiştir. İlköğretim müfredatları 

ilk zamanlar birkaç on sayfa ve hayat bilgisi müfredatı da bir kaç sayfa ile sınırlıyken, son ilköğretim 

müfredatı toplamda binlerce sayfayı ve hayat bilgisi müfredatında ise yüzlerce sayfayı bulmuştur 

(Şahin, 2009: 408). 

Cumhuriyet tarihi eğitim açısından incelendiğinde program geliştirme çalışmaları önemli bir 

başlangıç noktasıdır. Henüz cumhuriyet bir yaşındayken başlayan bu süreç 2000’li yıllarda önemli 

dönüşümler geçirmiştir. Programlar incelendiğinde ilk program hariç bütün programlarda yer alan 

hayat bilgisi dersi var olduğu günden bu yana çocuğun okul yıllarının ilk ve en temel dersi olmuştur. 

İlk üç yıl bazen ilkokulların birinci devresi olarak adlandırılmış, bazen de ilkokulun en kritik yılları 

olarak dikkat çekmiştir. Bu süreçte çocukların hayata dair edinimlerini devletin eğitim politikası 

doğrultusunda şekillendirip onları iyi, uyumlu, sorumlu vatandaşlara dönüştürme çabası bu dersle 

olmuştur (Demir ve Ekici, 2015: 52).  

2005 öğretim programlarında, içinde bulunduğumuz çağ, “bilginin hızla yenilenerek üretildiği 

çağ” olarak betimlenmiş; bu özelliklere dayandırılarak toplumun bireylerinin sahip olmaları gereken 

özellikler “bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme” olarak ortaya konulmuş; bireylerin bu 

özellikleri kazanmalarında geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı; amaca ulaşmanın 
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ezberlemeye değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitime bağlı olduğu; hızla gelişen bilim ve 

teknolojinin eğitimin her alanını etkilemesi gerektiği; eğitim yaklaşımlarında köklü değişimlerin 

zorunlu olduğu; çoklu zeka ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının ön plana çıktığı belirtilmiştir 

(ERG, 2005: 30). 2005 yılında geliştirilen ve 2009’da gözden geçirilen Hayat bilgisi dersi programı 

hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirildiği 

belirtilmiştir (MEB, 2009): 

• Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk millî eğitiminin amaçları ve ilköğretimin 

amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler 

• Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar 

• Uluslararası kuruluşlara göre (örneğin UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere 

kazandırılmak istenen özellikler 

• Çeşitli ülkelerde eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler 

• Kalkınma planlarına göre (DPT) eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler 

• MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (hayat bilgisi, fen ve 

teknoloji, sosyal bilgiler, Türkçe, matematik) tarafından belirlenen beceriler. 

• 2005 yılında ülke genelinde uygulanmaya başlanılan Hayat Bilgisi Dersi Programı ile ilgili 

yapılan çok sayıda değerlendirme çalışması.  

Yeni bir program geliştirmek, programdaki, öğrencideki, öğretmendeki, materyallerdeki, 

ortamlardaki, çevredeki değişimi ve gelişmeyi sürekli izlemek demektir ve bu değerlendirmenin okul 

dışındaki uzmanlar tarafından yapılması kadar okul içi öğretmen/uzman/eğitici personel tarafından 

yapılması bütünlük ve süreklilik açısından önemlidir (ERG, 2005: 42). Ülkemizde aynı adla 1926 yılı 

programında ilk defa yer alıp sonraki her öğretim programında kendine önemli bir yer bulan hayat 

bilgisi dersinin öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2016 

yılından geçerli olmak üzere yine değiştirilmektedir. Aradan geçen bu 90 yıllık süreçte defalarca 

değişime uğrayan hayat bilgisi dersi öğretim programı ile ilgili şu anda son çalışmalar yapılmaktadır. 

2005 yılında ülkede köklü bir reform olarak sunulup yapılandırmacı bir anlayışla hazırlanan son hayat 

bilgisi öğretim programı aradan geçen 11 yıllık süreçte tekrar değiştirilme sürecini yaşamaktadır. 

2012-2013 öğretim yılında kamuoyunda 4+4+4 değişikliği olarak tanınan zorunlu kesintili 12 yıllık 

eğitim uygulamasına geçilmesi sonrası ilkokulların derslerinin yeniden yapılanması söz konusu 

olmuştur. Kamuoyuyla ve eğitim camiasıyla yeterince paylaşılmayan bu öğretim programının 

değiştirilme gerekçeleri önemlidir.  
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 Bu çalışmada bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde sınıf öğretmeni olmak üzere 

yetiştirilen öğretmen adaylarının hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi ihtiyacı üzerine 

görüşleri sorgulanmaktadır. Sınıf öğretmeni olacak olan bu öğretmen adaylarına göre “hayat bilgisi 

öğretim programı değiştirilmeli midir”, “değiştirilme gerekçeleri neler olabilir” ve “yeni programda 

hangi kazanımlara mutlaka yer verilmelidir” sorularına cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, verilerin toplanması ve verilerin analizine ait bilgiler 

verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşmeden yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da yapılması 

planlanan kişilerin sahip olduklarıöznel görüşve deneyimlere bağlıolarak ortaya çıkan anlamların 

sistematik olarak incelenebilmesinde tercih edilen araştırma yöntemleridir (Ekiz, 2003). 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören ve 

araştırmaya gönüllü olarak katılan 70 sınıf eğitimi öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada 

verilerin toplanmasıiçin 3 sorudan oluşanyarıyapılandırılmışbir veri toplama aracı geliştirilmiştir. 

Katılımcılardan yazılıolarak, hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi gerekli midir ve hayat 

bilgisi öğretim programınındeğiştirilme gerekçeleriolarak algıladıkları 5 nedenin ne olduğuve 

programda yer almasını önerdikleri 3 kazanımı yazmaları istenmiştir. Araştırmada 350 neden ve 210 

kazanım önerisi elde edilmiştir. 

Araştırma öğretmen adaylarının hayat bilgisi öğretim programlarını ne kadar tanıdıklarının ve 

değişime ilişkin algılarının belirlenmesi açısından önemli olduğu için küçük bir grupla sözlü görüşme 

yapmak yerine daha çok sayıda öğretmen adayının görüşünün alınmasıdaha anlamlıbulunmuşve 

katılımcı görüşlerinin yazılıolarak alınmasına karar verilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf eğitimi 

öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımı tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan sınıf eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımı 

Cinsiyet f % 
Kız  47 67,1 
Erkek 23 32,9 
Toplam  70 100 
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Buna görearaştırmaya katılan sınıf eğitimi öğretmen adaylarının yaklaşık üçte biri erkek 

öğretme adayı iken üçte ikisi kadın öğretmen adayıdır.  

Verilerin analizi 

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği (Yıldırım & Şimşek, 2005) 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre alt temaların oluşturulması sürecinde 2 alan 

uzmanı ayrıayrıtüm dökümleri okumuş ve yine birbirinden bağımsız olarak katılımcıların okulöncesi 

eğitime ilişkin sorun olarak belirledikleri maddeleri belirli başlıklar altında birleştirmişler ve alt 

temalarıoluşturmuşlardır. Daha sonra bir araya gelen uzmanlar, farklıtemalar altında değerlendirdikleri 

görüşler üzerinde tartışarak uzlaşıya varmışlardır. Araştırmanın güvenirliği “Güvenirlik = 

Görüşbirliği/(GörüşBirliği + Görüş Ayrılığı)x100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles ve 

Huberman, 1994). Araştırmada faydalanılan uzmanlar arasındaki güvenirlik oranı% 91 olarak 

bulunmuştur. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan 70 sınıf öğretmeni adayına sorulan ilk soru “Hayat bilgisi öğretim 

programının değiştirilmesi gerekli midir” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi gerekliliği üzerine görüşler 

Hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi gerekli midir f % 
Evet  33 47,1 
Hayır  37 52,9 
Toplam  70 100,0 

Tablo 2 incelediğinde öğretmen adaylarının yaklaşık %53’ü “hayır”, yaklaşık %47’si de 

“evet” yanıtı vermişlerdir. Birbirine yakın oranlar olmakla birlikte programın değişmemesi gerektiğini 

düşünen öğretmen adayları çoğunluktadır.  

Araştırmaya katılan 70 sınıf öğretmeni adayına sorulan ikinci soru “Hayat bilgisi öğretim 

programının değişmesine etki eden nedenler neler olabilir” sorusudur. Araştırmaya katılan 70 sınıf 

öğretmeni adayı programın değişmesini etkilediği düşünülen 350 neden ve programda yer alması 

gerektiği düşünülen 210 kazanım yazmıştır. Bu nedenler ve kazanımlaranaliz edildiğinde 28 farklı 

nedenin ve 31 farklı kazanımın öğretmen adaylarınca belirlendiği ortaya çıkmıştır. Önce bu nedenler 

daha sonra da önerilen kazanımlar frekansı çok olandan az olana göre sırayla tablolar halinde 

sunulmuştur.  
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Tablo 3. Frekansı 30’un üzerinde olan nedenler 

Önem  
sırası 

Programın Değiştirilme Nedeni f % 

1 Bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayideki değişikliklere uyum sağlamak 39 55,7 
2 4+4+4 değişikliklerine (5. sınıflar, seçmeli dersler vb.) uyum sağlamak 33 47,1 
3 Yapılandırmacı yaklaşımın tam olarak uygulanamaması 32 45,7 

 
Tablo 3 incelediğinde öğretmen adaylarının 2005 Hayat Bilgisi Programının değişmesi 2016 

Hayat Bilgisi Programının hazırlanması gerekçelerini yazarken en çok önem verdikleri gerekçe 

“Bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayideki değişikliklere uyum sağlamak” olmuştur. 39 sınıföğretmeni 

adayı (%55,7) değişen bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayi şartlarının hayat bilgisi programının da 

değişimini gerektirdiğini düşünmektedir. 2. önem sırasına sahip neden ise “4+4+4 değişikliklerine (5. 

sınıflar, seçmeli dersler vb.) uyum sağlamak” olmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının 33’ü (%47,1) 

zorunlu kesintili 12 yıllık eğitim uygulamasına uyum sağlamak amacıyla hayat bilgisi programının 

değişmiş olabileceğini düşünmektedir. 3. önem sırasına sahip neden ise “Yapılandırmacı yaklaşımın 

tam olarak uygulanamaması”dır. 32 Sınıf öğretmeni adayı (%45,7) yapılandırmacı yaklaşımın tam 

olarak uygulanmamasının program değişikliğinde etkili olabileceğini ifade etmektedir.  

Tablo 4. Frekansı 20-30 arasında olan nedenler 

Önem  
sırası 

Programın Değiştirilme Nedeni f % 

4 2005 programının yetersizlikleri 25 35,7 
5 Siyasi etkiler 22 31,4 
6 Kazanımların yenilenmesi ve değişmesi ihtiyacı 21 30,0 
7 Fen bilimleri (fen ve teknoloji) dersinin 4. sınıftan 3. sınıfa inmesi 20 28,5 

 
Tablo 4 incelediğinde öğretmen adaylarının 2005 Hayat Bilgisi Programının değişmesi 2016 

Hayat Bilgisi Programının hazırlanması gerekçelerini yazarken en çok önem verdikleri 4. gerekçe 

“2005 programının yetersizlikleri” olmuştur. 25 öğretmen adayı (%35,7) 2005 programının 

yetersizliklerinin hayat bilgisi programının değişmesini gerektirmiş olabileceğini düşünmektedir. 

Öğretmen adaylarının 22’si (%31,4) “Siyasi etkiler” nedeniyle programın değiştiğini ifade etmektedir. 

Öğretme adaylarının %30’u ise “Kazanımların yenilenmesi ve değişmesi ihtiyacı”nın etkisini 

önemserken %28,5’i “Fen bilimleri (fen ve teknoloji) dersinin 4. sınıftan 3. sınıfa inmesini hayat 

bilgisi programının yenilenmesinde bir gerekçe olarak değerlendirmektedir.  

Tablo 5. Frekansı 10-20 arasında olan nedenler 

Önem  
sırası 

Programın Değiştirilme Nedeni f % 

8 Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemindeki değişiklikler 17 24,3 
9 Okula başlama yaşının düşmesi 16 22,9 
10 Toplum ve ailedeki değişimler, ihtiyaçlar, sorunlar, bozulmalar 15 21,4 
11 Tema yaklaşımı yerine ünite yaklaşımının gerekli görülmesi 14 20,0 
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12 11 senelik bir uygulama süresinin yeterli görülmesi  13 18,6 
13 Günümüzün değişen (komşu ülkeler, savaş-göç, doğal afet durumları) şartları 12 17,1 
14 Öğretmenlerin değişim talepleri 11 15,7 
15 Kazanım sayısının çok olması 10 14,3 
15 2005 programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 10 14,3 
15 İlkokuma yazma ile ilgili sorunlar 10 14,3 

 
2005 Hayat Bilgisi Programının değişmesi nedenlerinden frekansı 10-20 arasında olanlar 

incelendiğinde ilk sırayı 17 öğretmen adayının (%24,3) tercih ettiği “Gelişmiş ülkelerin eğitim 

sistemindeki değişiklikler”in aldığı görülmektedir. “Okula başlama yaşının düşmesi” durumunun 

program değişikliğinde etkili olduğunu öğretmen adaylarının %22,9’unun düşündüğü görülmektedir. 

“Toplum ve ailedeki değişimler, ihtiyaçlar, sorunlar, bozulmalar”ın ise öğretmen adaylarının %21,4’ü 

tarafından önemsendiği anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının beşte biri “Tema yaklaşımı yerine ünite 

yaklaşımının gerekli görülmesi” gibi bir nedenin program değişikliğinde etkili olduğunu vurgularken 

%18,6’sı “11 senelik bir uygulama süresinin yeterli görülmesi” söz konusu olabilir düşüncesindedir. 

“Günümüzün değişen (komşu ülkeler, savaş-göç, doğal afet durumları) şartları”nın program 

değişiminde etkisi olduğunu düşünen öğretmen adayları %17,1 oranında, “Öğretmenlerin değişim 

talepleri” nin etkisi olduğunu düşünen öğretmen adayları ise %15,7 oranındadır. Araştırmaya katılan 

70 öğretmen adayının sadece 10’u da program değişikliğinde “Kazanım sayısının çok olması”nı, 

“2005 programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar”ı ve “İlkokuma yazma ile ilgili sorunlar”ı 

etkili görmektedir.  

Tablo 6. Frekansı 0-10 arasında olan nedenler 

Önem  
sırası 

Programın Değiştirilme Nedeni f % 

16 Eğitimden beklentilerin değişmesi  5 7,1 
17 Ders kitaplarının yenilenmesi gerekliliği 4 5,7 
17 İngilizce dersinin 2. sınıfa inmesi 4 5,7 
18 Çevreye daha duyarlı bireyler yetiştirmekgerekliliği 3 4,3 
18 Farklı yöntem ve tekniklerin gelişmesi 3 4,3 
18 Çocuk gelişimi ile ilgili araştırmalar 3 4,3 
19 Daha çok branş öğretmeninin derslere girmesinin istenmesi 2 2,9 
19 Hayat bilgisini sosyal bilgiler dersine daha uyumlu hale getirmek  2 2,9 
19 Hayat bilgisinin tekrar mihver ders yapılmak istenmesi 2 2,9 
20 Nüfus artışı ve göçler 1 1,4 
21 Hayat bilgisinin okul öncesi eğitimle ilişkilendirilme gerekliliği  1 1,4 

 
2005 Hayat Bilgisi Programının değişmesi konusunda etkisi en az olduğu düşünülen yani 

frekansı 0-10 arasında olan nedenler incelendiğinde “Eğitimden beklentilerin değişmesi” 5 öğretmen 

adayınca, “Ders kitaplarının yenilenmesi gerekliliği” ve “İngilizce dersinin 2. sınıfa inmesi” dörder 

öğretmen adayınca, “Çevreye daha duyarlı bireyler yetiştirmek gerekliliği”, “Farklı yöntem ve 

tekniklerin gelişmesi” ve “Çocuk gelişimi ile ilgili araştırmalar” üçer öğretmen adayınca, “Daha çok 

branş öğretmeninin derslere girmesinin istenmesi”, “Hayat bilgisini sosyal bilgiler dersine daha 

uyumlu hale getirmek” ve “Hayat bilgisinin tekrar mihver ders yapılmak istenmesi” ikişer öğretmen 
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adayınca yazılmıştır. Araştırmada frekansı en düşük olan nedenler ise sadece birer öğretmen adayının 

tercih ettiği “Nüfus artışı ve göçler” ile “Hayat bilgisinin okul öncesi eğitimle ilişkilendirilme 

gerekliliği”dir.  

Tablo 7. Yeni program için önerilen kazanımlar 

Önem  
sırası 

Önerilen Kazanımlar  f % 

1 Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımı (amaç, süre vb.) ile ilgili 
kazanımlar 

33 47,1 

2 Vatanın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliği ilgili kazanımlar 32 45,7 
3 Atatürk ve cumhuriyetin değerine ilişkin kazanımlar 24 34,3 
4 İnternet kullanımı (bilgi arama, sosyal ağlar, kişisel bilgi paylaşımı vb.) ilgili kazanımlar 21 30,0 
5 Türk bayrağı, istiklal marşı ve andımız ile ilgili kazanımlar 15 21,4 
6 Vatanseverlik ile ilgili kazanımlar 12 17,1 
6 Türk tarihinin önemine ve değerine ilişkin kazanımlar 12 17,1 
7 Cinsiyet ayrımı yapmama ilgili kazanımlar 7 10,0 
8 Milli kültür (değişim, yozlaşma, koruma vb.) ile ilgili kazanımlar 6 8,6 
8 Ülkesindeki tarihi yerler ve korunmasına ilişkin kazanımlar 6 8,6 
9 Medya kullanımı, televizyon programları, reklamlar ile ilgili kazanımlar 5 7,1 
9 Doğal beslenme, sağlıklı gıdalar ile ilgili kazanımlar 5 7,1 
9 Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme ile ilgili kazanımlar 5 7,1 
10 Komşu ülkelerle ilgili bilgiler içeren kazanımlar  4 5,7 
11 Din, dil, ırk ayrımı olmadan yaşamak ilgili kazanımlar 2 2,9 
11 Saygı kavramına ilişkin kazanımlar 2 2,9 
11 Barış içinde yaşamak ile ilgili kazanımlar 2 2,9 
12 Hak ve özgürlükler ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Ülkesindeki farklı kültürler ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Sevgi kavramına ilişkin kazanımlar 1 1,4 
12 Bilgi edinme yollarına ilişkin kazanımlar 1 1,4 
12 Empati kurma ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Yaratıcı fikirler geliştirme ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Kendi kararlarını kendisinin vermesine ilişkin kazanımlar 1 1,4 
12 Nesli tükenen hayvanlar ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Toplumdaki sorumluluklar ve roller ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Akrabalık ilişkileri ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Ülkelerin yönetim sistemleri ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Uzay, gök cisimleri ile ilgili kazanımlar 1 1,4 
12 Çocuk oyunlarına ilişkin kazanımlar 1 1,4 
12 Günlük hayatı kolaylaştıran fikirler (bağcık bağlama, kavanoz açma vb.) ile ilgili kazanımlar 1 1,4 

 
Tablo 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının 2016 Hayat Bilgisi öğretim programında 

bulunmasını gerekli gördükleri kazanımların başında %47,1 oranıyla “Cep telefonu, tablet, bilgisayar 

gibi teknolojik aletlerin kullanımı (amaç, süre vb.) ile ilgili kazanımlar”ın geldiği, ikinci sırada %45,7 

oranıyla “Vatanın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliği ilgili kazanımlar”ın geldiği, üçüncü sırada %34,3 

oranıyla “Atatürk ve cumhuriyetin değerine ilişkin kazanımlar”ın yer aldığı, dördüncü sırada %30 

oranıyla “İnternet kullanımı (bilgi arama, sosyal ağlar, kişisel bilgi paylaşımı vb.) ilgili kazanımlar”ın 

geldiği ve beşinci sırada %21,4 oranıyla “Türk bayrağı, istiklal marşı ve andımız ile ilgili 

kazanımlar”ın yer aldığı ortaya çıkmıştır. 
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Yeni programda yer alması konusunda öğretmen adaylarının (sadece birer kişi) en az tercih 

ettikleri kazanımlar ise “Hak ve özgürlükler ile ilgili, Ülkesindeki farklı kültürler ile ilgili, Sevgi 

kavramına ilişkin, Bilgi edinme yollarına ilişkin, Empati kurma ile ilgili, Yaratıcı fikirler geliştirme ile 

ilgili, Kendi kararlarını kendisinin vermesine ilişkin, Nesli tükenen hayvanlar ile ilgili, Toplumdaki 

sorumluluklar ve roller ile ilgili, Akrabalık ilişkileri ile ilgili, Ülkelerin yönetim sistemleri ile ilgili, 

Uzay, gök cisimleri ile ilgili, Çocuk oyunlarına ilişkin kazanımlar ve Günlük hayatı kolaylaştıran 

fikirler (bağcık bağlama, kavanoz açma vb.) ile ilgili kazanımlar” olarak ortaya çıkmıştır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma ilkokul eğitiminin sorunlarına hayat bilgisi dersi penceresinden geleceğin 

öğretmenlerinin bakış açısını yansıtması bakımından ilk çalışmalardan birisi olarak değerlendirilebilir. 

2016-2017 öğretim yılından itibaren kademeli olarak ülke çapında uygulamaya girmesi beklenen yeni 

hayat bilgisi öğretim programına öğretmen adaylarının ön bakışını yansıtan araştırmada 70 öğretmen 

adayıyla çalışılmıştır.  

“Hayat bilgisi öğretim programının değişmesi gerekli midir” sorusuna öğretmen adaylarının 

yaklaşık %53’ü “hayır”, yaklaşık %47’si de “evet” yanıtı vermiştir.  

“Hayat bilgisi öğretim programının değişmesine etki eden nedenler neler olabilir” sorusuna da 

28farklı nedenden oluşan 350 değişim nedeni yazılmıştır. Öğretmen adaylarının en önemli olarak 

algıladıkları 5 değişim nedeni “Bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayideki değişikliklere uyum 

sağlamak”, “4+4+4 değişikliklerine (5. sınıflar, seçmeli dersler vb.) uyum sağlamak”, “Yapılandırmacı 

yaklaşımın tam olarak uygulanamaması”, “2005 programının yetersizlikleri” ve “Siyasi etkiler”dir. 

Öğretmen adaylarının en önemsiz olarak algıladıkları 5 değişim nedeni ise “Daha çok branş 

öğretmeninin derslere girmesinin istenmesi”, “Hayat bilgisini sosyal bilgiler dersine daha uyumlu hale 

getirmek”, “Hayat bilgisinin tekrar mihver ders yapılmak istenmesi”, “Nüfus artışı ve göçler” ile 

“Hayat bilgisinin okul öncesi eğitimle ilişkilendirilme gerekliliği”dir. Sınıf öğretmeni adaylarının 

program değişikliğinde etkili olabileceğini düşündüğü nedenlerin birbiriyle ilişkili olduğu da dikkat 

çekmektedir.  

“Yeni programda hangi kazanımlara mutlaka yer verilmelidir” sorusuna da öğretmen 

adaylarınca 210 kazanım yazmıştır. Bu kazanımlar analiz edildiğinde 31 farklı kazanımın öğretmen 

adaylarınca belirlendiği ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının 2016 Hayat Bilgisi öğretim 

programında bulunmasını en gerekli gördükleri 5 kazanımın “Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi 

teknolojik aletlerin kullanımı (amaç, süre vb.) ile ilgili kazanımlar”, “Vatanın birliği, bütünlüğü ve 

bölünmezliği ilgili kazanımlar” “Atatürk ve cumhuriyetin değerine ilişkin kazanımlar” “İnternet 

kullanımı (bilgi arama, sosyal ağlar, kişisel bilgi paylaşımı vb.) ilgili kazanımlar” ve “Türk bayrağı, 

istiklal marşı ve andımız ile ilgili kazanımlar” olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Bu araştırmanın diğer önemli bir sonucu da araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretim 

programı değişimi çerçevesinden eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin duyarlılığıdır. Araştırma 

konusuyla doğrudan ilgili bir çalışmaya rastlanılamadığındanbenzer araştırmalarla bu araştırmanın 

sonuçları yeterince tartışılamamıştır.    

Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretim programının değişmesinde en 

etkili olduğunu düşündükleri faktör “Bilim, teknoloji, ekonomi ve sanayideki değişikliklere uyum 

sağlamak”tır. Gerçekten son yıllarda çok hızlı üretilen ve değişen bilgi, teknoloji, ekonomik ve sanayi 

süreçler küreselleşmenin de etkisiyle çok hızlı yayılmaktadır. Medya ve internet teknolojisinin 

gelişmesinin de etkisiyle çocukların teknolojiyi kullanma yaşı gittikçe düşmektedir. Bir de özellikle 

FATİH Projesi uygulama alanı genişledikçe sınıflarda internet bağlantısı ve akıllı tahta kullanımı 

artmaktadır. Bütün bu değişimler programların da değişmesinde etkili olabilir. Sınıf öğretmeni 

adayları 4+4+4 değişikliklerine (5. sınıflar, seçmeli dersler vb.) uyum sağlama amaçlı olarak da 

program değişikliği yapılmış olabileceğini düşünmektedir. 2012-2013 öğretim yılında zorunlu kesintili 

12 yıllık eğitim uygulamasına geçilmiştir. Kamuoyunda 4+4+4 değişikliği olarak kabul gören 

uygulamanın en çok tartışılan yanı hiç tartışılmadan uygulanmaya başlanmasıdır. İlkokulların 4 yıla 

inmesi, 5. sınıfların ortaokula alınması, seçmeli derslerin çoğalması gibi örnekler verilebilir. 

Yapılandırmacı yaklaşımın tam olarak uygulanamaması da sınıf öğretmeni adaylarının program 

değişikliğinde önemli gördükleri sebepler arasında yer almaktadır. Sınıf mevcutlarının çokluğu, 

öğretmenlerin gösterdikleri direnç, ülkedeki eğitim eşitsizlikleri gibi sebepler 2005 programlarının 

temel yaklaşımı olan yapılandırmacılığın uygulanmasını zorlaştırmıştır.     

Sınıf öğretmeni adaylarının 2. derecede etkili gördükleri nedenler incelendiğinde 2005 

programının yetersizlikleri ilk sırada yer almaktadır. Dünyadaki gelişmeler ve araştırmalarla paralellik 

açısından bakıldığında, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programları yeni yaklaşımlara uygun olarak 

hazırlanmaya çalışılmış, ancak gerek kuramsal gerekse araştırmaya dayalı kaynaklarda belirtildiği gibi 

eğitim sistemimiz için geçerli olan diğer yaklaşımlarla bütünlük ve devamlılık içinde ve belli bir denge 

sağlayarak düzenlenmemiştir (ERG, 2005: 5). Siyasi etkiler de sınıf öğretmeni adaylarının program 

değişikliği gerekçelerindedir. Eğitim tarihimizin cumhuriyet sürecine bakıldığında seçimlerle ya da 

darbelerle değişen yönetimlerin ilk icraatlarının eğitime el atmak olduğu çok net görülmektedir. Hatta 

bakan değişimleri ya da talim terbiye kurulu başkanı değişimleri de bu örneklere eklenebilir. 

Kazanımların yenilenmesi ve değişmesi ihtiyacıüçüncüsırada yer alan neden olmuştur. Önceki ve yeni 

(2005) programların farklılaştığı önemli ayrımlardan biri de öğrenme çıktıları için kullanılan 

terminolojidir. Önceki programlarda “amaç”, “hedef” ve “hedef davranışlardan” bahsedilirken yeni 

programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazanım” ifadesi kullanılmıştır. Bu kullanımın amaç 

olarak yüzeysel olmadığı, aksine programın benimsediği felsefi yaklaşıma uygun bir çıkış olduğu 

söylenebilir (ERG, 2005: 4). Hayat Bilgisi programında geliştirilmesi amaçlanan özellikler kazanımlar 
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olarak ifade edilmiştir. Çocuklarda gelişmesi amaçlanan temel yaşam becerileri, olumlu kişisel 

nitelikler, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak bilgiler belirlenen temalarla 

bütünleştirilerek kazanımlar oluşturulmuştur. Programda kazanımlar, çocukların doğrudan gözlenebilir 

davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren ifadeler olarak tanımlanmıştır (ERG, 

2005: 22). Fen bilimleri (fen ve teknoloji) dersinin 4. sınıftan 3. sınıfa inmesi desınıf öğretmeni 

adaylarının program değişikliğinde önemli gördükleri sebeplerdendir. Sosyal bilgiler ve fen içerikli 

derslerin öğrencilerin düzeyine indirilmesiyle oluşan hayat bilgisi dersi ilk üç sınıfta yer alırken fen ve 

teknoloji dersinin fen bilimleri adını alıp 4. sınıfta 3. sınıfa indirilmesi programların değişmesinde 

etkili olmuş olabilir.   

Sınıf öğretmeni adaylarının 3. derecede etkili gördükleri nedenler incelendiğinde gelişmiş 

ülkelerin eğitim sistemindeki değişikliklerin örnek alınmış olabileceği vurgulanmıştır. 4+4+4 

değişikliğinin bir sonucu olan (öğretmen adaylarınca özellikle vurgulandığı için ayrı madde olarak 

incelenen) okula başlama yaşının düşmesi de daha küçük çocukların seviyesine imek gerektiğinden 

önemli görülmüştür.  Toplum ve ailedeki değişimler, ihtiyaçlar, sorunlar, bozulmalar değişen kültürel 

yapıyla birlikte ele alındığında öğretmen adaylarınca hayat bilgisi öğretim programının değişmesinde 

etkili görülmüştür. Tema yaklaşımı yerine ünite yaklaşımının gerekli görülmesi de önemli görülen 

nedenlerdendir. Programda içerik, öğrenme alanları altında üniteler ve kavramlardan oluşmaktadır. 

Genel olarak tematik yaklaşım ve küresel bağlantılarla desteklenen yakından uzağa ilkesinin 

uygulandığı gözlenmektedir. Yeni programda içerik belirlenirken insanın bütünlüğü ilkesine paralel 

olarak izlenen bütüncül yaklaşımın bir sonucu olarak üç sınıf için çocuğun yaşamında temel oluşturan 

üç ana öğrenme alanı-birey, toplum ve doğa- benimsenmiş ve bu alanları kuşatan ana temalar 

programda yer almıştır. Bu tematik yaklaşım çerçevesinde ortaya çıkan “Okul heyecanım”, “Benim 

eşsiz yuvam” ve “Dün, bugün ve yarın” temalarında birbiriyle ilişkili ünite, konu ve kavramların 

bütünlük içinde ele alınması amaçlanmıştır. Programda temalar altında beceriler, ara disiplinler, kişisel 

nitelikler ve diğer derslerle bütünleştirici bir yaklaşım izlenmesi amaçlanmıştır (ERG, 2005: 15). 2005 

yılında uygulanmaya başlanan Hayat Bilgisi Programı için 11 senelik bir uygulama süresini yeterli 

görenöğretmen adayları da söz konusudur. Günümüzün değişen (komşu ülkeler, savaş-göç, doğal afet 

durumları) şartları da bazı öğretmen adayları tarafından etkili görülürken özelikle Suriye’de yaşanan 

savaş ortamı ve onun yaratığı göç dalgaları sonucu ülkemizde yaşanan sıkıntılar burada vurgulamış 

olabilir. Öğretmenlerin değişim talepleri de sınıf öğretmeni adaylarının program değişikliğinde önemli 

gördükleri sebeplerdendir. Kazanım sayısının çok olması ki 3 sene süresince bu derste yaklaşık 300 

kazanımın işlenmesi gerekliliği öğretmen adaylarını etkilemiş durumdadır.  Gömleksiz, Yıldırım ve 

Yetkiner’in (2011) yaptıkları araştırmada da sınıf öğretmenleri özelikle hayat bilgisi dersinde 

yapılandırmacı yaklaşımın daha başarılı uygulanması için kazanımların birleştirilerek sayısının 

azaltılması gerektiğini önermişlerdir. 2005 programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve 
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İlkokuma yazma ile ilgili sorunlar da sınıf öğretmeni adaylarının program değişikliğinde önemli 

gördükleri sebeplerdendir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının en az derecede etkili gördükleri nedenler incelendiğinde eğitimden 

beklentilerin değişmesi, ders kitaplarının yenilenmesi gerekliliği, İngilizce dersinin 2. sınıfa inmesi, 

çevreye daha duyarlı bireyler yetiştirmek gerekliliği, farklı yöntem ve tekniklerin gelişmesi, çocuk 

gelişimi ile ilgili araştırmalar, daha çok branş öğretmeninin derslere girmesinin istenmesi, hayat 

bilgisini sosyal bilgiler dersine daha uyumlu hale getirmek, hayat bilgisinin tekrar mihver ders 

yapılmak istenmesi, nüfus artışı ve göçler ve hayat bilgisinin okul öncesi eğitimle ilişkilendirilme 

gerekliliğidir. Bu nedenler arasında dikkat çeken maddelerin ilki hayat bilgisinin tekrar mihver ders 

yapılmak istenmesidir. 1926-2005 arası mihver ders özelliği taşıyanbu dersilişkilendirmelerle 2005 

programında mihver olarak adlandırılmasa da özelliğini kısmen sürdürmektedir denilebilir. Eğitim 

yoluyla geliştirilmeye çalışılan özelliklerin, becerilerin ve değerlerin bütünlüğü ve devamlılığı 

açısından programlar arasındaki ilişkilendirmeler çok önemlidir. Oysa yapılan incelemeler sonucunda 

2005 programında ilişkilendirmenin zayıf olduğu, genellikle belli kazanımlarda odaklaştığı 

görülmüştür. Örneğin, Hayat Bilgisi dersinin diğer derslerle ilişkisinin anlamlı ve güçlü olması 

beklenirken, birinci sınıfta Türkçe dersi ile %20 civarında, Matematik dersi ile de %4 civarında bir 

ilişkilendirme yapılmıştır (ERG, 2005: 6).Bu nedenler arasında dikkat çeken maddelerinikincisiise 

hayat bilgisinin okul öncesi eğitimle ilişkilendirilme gerekliliğidir. 2012-13 eğitim-öğretim yılı 

itibarıyla uygulamaya geçen “4+4+4” sistemiyle ilköğretime başlama yaşının aşağıya çekilmesi ve 

okulöncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmaması, okulöncesi eğitim konusunda kafa 

karışıklığı yaşanmasına ve 2008’den bu yana elde edilen kazanımların erozyona uğramasına neden 

olmuştur. “4+4+4” ile ilkokula başlama zorunluluğunun bir yıl öne çekilmesi, okulöncesi eğitimin 

öncelikli olmadığı ve daha erken yaşta ilkokula başlamanın daha yararlı olduğu algısını oluşturmuştur 

(Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016: 10). 

Programların başarısı değerlendirme sürecinin ne kadar sürekli olduğu ve araştırmalarla 

desteklenerek programı geliştirmede nasıl katkıda bulunacağı ile ilgilidir. Yeni programların 

geliştirilmesi gerektiren en önemli yönü değerlendirme modelidir. Bu durum programın değişime 

açıklığını ve sürdürebilirliğini de etkilemektedir. Program sadece kâğıt üstünde bir belge değil, 

yaşayan ve hem bireysel, hem sosyal ihtiyaçlara cevap veren etkileşimli bir program olmalıdır. Bu da 

programın uygulama sürecinin çok iyi planlanmasını ve izlenmesini, insan kaynaklarını geliştirme 

modelinin hazırlanmasını gerektirir (ERG, 2005: 48). 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin çizimlerinden yuva kavramına ilişkin kavramsal yapılarını 
analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılarak hazırlanmıştır. 
Amaçlı çalışma grubu seçilen araştırma toplam 78 ilkokul öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır. Verilerin 
toplanmasında çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 96 olarak 
bulunmuştur.Bu süreçte verilerin analizinde NVivo9.3 programından yararlanılmıştır.  

Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonunda; oldukça etkileyici ve açıklayıcı çizimler tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerinin yuva kavramıyla ilgili kavramsal yapılarında çizme-yazma 
tekniğiyle toplam 6 kategori belirlenmiştir. Yuva kavramına yönelik kavramsal yapılarının “Yaşanılan ev”, 
“Evde yaşayan aile fertleri”, “Yuvada yaşayan hayvanlar”, “Yuvaya yönelik olumlu ve olumsuz algılar”, “Yuva 
yapılan yerler” gibi kategorilerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Özellikle yuva kavramının ev ve evdeki aile 
fertleriyle ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Bina olarak evin çizilmesi, kapısının, pencerelerinin, etrafında 
ağaçların, güneşin, bulutların vb. çizilmesi sık sık karşılaşılan figürleri ifade etmektedir. Bu kapsamda anne, 
baba ve kardeş vurguları ön plana çıkmıştır. Özellikle dışarıdan görünen ev çizimine fazlaca rastlanmaktadır. 
Diğer taraftan yuva kavramının hayvanlarla ilişkilendirildiği çizimlerde özellikle kuş ve ağaç çizildiği 
belirlenmiştir. Evcil hayvanlardan ise kedi ve köpek çizimleri yapılmıştır. Çizimlerle birlikte yazdıkları 
cümlelerde ise, daha fazla aile fertlerine yönelik olumlu duygular ve evde (yuvada) aileleriyle birlikte yaşamanın 
verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle açıklamalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yuva, çizme-yazma tekniği, kavramsal yapı, nitel analiz 

ABSTRACT 

The aim of current study is to analyze primary school students’ conceptual structures for the concept of 
home through their drawings. Case study design was applied in this qualitative study. A total of 78 primary 
school students participated in this study in which purposeful sampling was used. Drawing-writing technique 
was used for data collection. The average reliability between coders were found to be 96%. NVivo 9.3 program 
was used while analyzing the data.  

Quite impressive and illustrative drawings were identified through the findings of this study. Within this 
scope, a total of 6 categories were determined via drawing-writing technique in primary school students’ 
conceptual structures related to the concept of home. It was found that the focus was on categories such as 

mailto:havvailgin@hotmail.com
mailto:gulayekici@yahoo.com
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"livable house", "family members are living in house", "animals are living in shelter", "positive and negative 
perceptions towards house", "places where house is built." Particularly, the concept of home was determined to 
be associated with house and family members in house. Drawing a house for building and drawing trees, the sun 
and clouds around its door and windows represent the frequently encountered figures. In this context; mother, 
father and brother emphasis has come to the fore. Especially, the drawing of a house which is visible from 
outside is very common. Besides, birds and trees were observed to be drawn in the drawings in which the 
concept of home is associated with animals. The drawing of the pets included dogs and cats. In their writings, 
explanations containing sentences about more of the positive feelings toward the member of the family and the 
happiness coming from living all together at home were made.  

Keyword: Home, drawing-writing technique, conceptual structures, qualitative analysis. 

 

GİRİŞ 

Öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımlar, içerikler yoluyla uygun eğitim durumları 

kullanılarak konu alanına göre öğrencilere davranış olarak kazandırılır ve değerlendirilir. Bu bağlamda 

Yuva kavramı detaylı olarak Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kapsamında yer alır ve öğrencinin 

gelişiminde kritik bir dönem olan ilkokul kademesinde okutulur. Yuva kavramı 2005 yılında 

uygulamaya konulan Hayat Bilgisi dersi öğretim programında “Benim Eşsiz Yuvam” adlı bir temada 

ele alınarak geniş bir biçimde işlenmektedir. 

İlkokulun genel amacı, çocukları hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmada 

Hayat Bilgisi Dersinin önemi büyüktür. Eğitimin en önemli amacı; çocuğun yaşadığı doğal ve 

toplumsal çevresine uyumunu sağlamaktır. Hayat Bilgisi Dersinde çocuğa içinde bulunduğu doğal ve 

toplumsal çevre inceletilerek, çevreyi tanımak, çevre sorunları hakkında doğru ve sağlam bilgiler 

kazandırmak, çevreye uyum için gerekli beceri ve davranışları öğretmek amaçları ön planda yer alır. 

Bu derste konular çocuğun çevresinden alındığı için diğer derslerdeki konulardan daha somut ve 

anlamlıdır. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında; öğrencilerin kendilerinin olduğu kadar ailelerinin, 

yuvalarının, yaşadıkları yerleşim biriminin ve ülkelerinin de eşsiz olduğuna özelden genele doğru 

vurgu yapılmakta ve içlerinde yaşadıkları ortama uyum sağlayabilecekleri, onlara rehberlik edecek 

bilgi, beceri ve kişisel niteliklere yer verilmektedir (MEB, 2005; MEB, 2009). 

Hayat Bilgisi dersi, toplu öğretim esasına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir. Öğrencilerin 

hem kendileri hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için tasarlanmıştır (MEB, 

2009: 6). Bu ders doğal, toplumsal, sanatsal, çağdaş düşünce ve değerlerin bileşkesinden oluşmaktadır 

(Sönmez, 1999: 11). Hayat bilgisi dersi 1926, 1936, 1948, 1968 ve 1998 programları ile birlikte 2005 

programında da aynı isimle yer almıştır (MEB, 2009: 6). 

İnceleme kapsamında yer alan “Benim Eşsiz Yuvam” adlı temada toplam 112 kazanım 

bulunmaktadır. Sınıflar bazında kazanımların dağılımı; 1.sınıfta 29 kazanım, 2.sınıfta 37 kazanım, 
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3.sınıfta ise 46 kazanım şeklinde sıralanmaktadır. Dolayısıyla oldukça fazla sayıdaki kazanımlarla 

konunun detaylıca öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

İlgili literatür incelendiğinde, İlkokul programları kapsamında farklı konularda yapılmış 

araştırmalara rastlanmaktadır. Bu kapsamda ilkokul programında değerlerin araştırılması (Aydın, 

2012; Özen, Güleryüz & Özen, 2012; Şimşek, 2013; Yaşaroğlu, 2013), programda yer alan bilgilerin 

günlük hayata uygulanabilirliği (Anagün, Ağır & Kaynaş, 2010), kullanılan yöntem ve tekniklerin 

değerlendirilmesi (Aykaç, 2011), kavram öğrenme (Dündar, 2007), ders kitabı incelenmesi Yıldız & 

Mentiş Taş, 2015) gibi konularda yapılmış pek çok araştırmaya rastlanmaktadır. Ancak öğrencilerin 

Yuva kavramı konusunda sahip oldukları kavramsal yapıları hakkında yapılmış bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu araştırmanın daha önceden yapılmamış olması, nitel araştırma modelinde bir 

çalışma olması, çizme-yazma gibi çok fazla tanınmayan ve klasik olmayan bir ölçme aracının 

kullanılarak hazırlanmış olması bakımından elde edilen sonuçların alana farklı bir bakış açısı 

kazandıracağı umulmaktadır.   

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin çizimlerinden ve yazımlarından yuva kavramına 

ilişkin kavramsal yapılarını analiz etmektir. 

YÖNTEM 

ÇALIŞMANIN MODELİ 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda durum çalışması deseni 

tercih edilmiştir. Durum çalışması, bir olguyu bulunduğu doğal gerçek yaşam çerçevesi içinde 

belirleyen, durumları çok yönlü, sistemli ve derinlemesine inceleyen bir araştırma desenidir (Cohen & 

Manion, 1997; McMillan, 2000; Patton, 1990; Verma & Mallick, 1999; Yıldırım &Şimşek, 2011). 

Durum çalışmasında verilerin olabildiğince ayrıntılı, doğrudan ve mümkün olduğunca katılımcıların 

ifadeleriyle desteklenerek sunulması oldukça önemlidir (Ekiz, 2003; Kuş, 2003; Patton, 1990; Punch, 

2005). Bu çalışmada ise, ilkokul öğrencilerinin çizimlerinden yuva kavramına ilişkin kavramsal 

yapıları analiz edilmiştir. Öğrencilerin hem çizimlerinden hem de yazarak açıkladıkları ifadelerine yer 

verilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışma Ankara ili merkez ilçesinde Büğdüz İlkokulunda yapılmıştır. Çalışmada 

araştırmacıların kolay ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur. 

Bu kapsamda Benim Eşsiz Yuvam konusunu almış öğrenciler tercih edilmiştir. Amaçlı çalışma grubu 

seçilen araştırma toplam 78 ilkokul öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır. Hayat Bilgisi programında 
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1., 2. ve 3. sınıfta “Benim Eşsiz Yuvam” konuları yer aldığından dolayı öğrenciler belirtilen üç 

sınıftan seçilmiştir. Amaçlı çalışma grubu seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 2008; Knight 

ve diğerleri,  2013) en aza indirebilmek için, öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak 

istemek, araştırmacının kolay ulaşılabilirliği, mümkün olduğunca Benim Eşsiz Yuvam konusunu 

öğrenen farklı sınıflardan katılımın sağlanması gibi kriterler dikkate alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak çizme-yazma tekniği kullanılarak, katılımcıların “yuva” kavramıyla 

ilgili kavramsal yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çizme-yazma tekniği farklı konularda farklı branşlarda ve farklı sınıflarda pek çok araştırmada 

kullanıldığı görülmektedir (Çetin & Işık, 2014; Kaynak & Temel, 2015; Kurt, Ekici, Aktaş & Aksu, 

2013; Nyachwayaa ve diğerleri, 2011; Taşkın-Ekici, Ekici & Çokadar, 2014). Bu teknikte öğrencilerin 

çizim yetenekleri değerlendirilmekle birlikte asıl amaç (Reis ve diğerleri, 2002), öğrencilerin bir konu 

hakkındaki kavramsal algılarını belirlemektir. Uluslararası geçerliliği olan karşılaştırmalara olanak 

sağlayan değerlendirme yöntemlerinden biri olarak bilinen bu teknik; bireylerin kavramlarla ilgili gizli 

kalmış düşünce, anlama, tutumlar hakkında ve kavramsal yapıyla ilgili görsel imajı ortaya çıkarmayı 

amaçlayan doğal ve yüksek nitelikli veriler elde edilmesi açısından oldukça yararlıdır (Backett-

Milburn & Mckie, 1999;Borthwick, 2011; Christensen & James, 2000; Ozden, 2009; Patrick & Tunnicliffe, 

2010; Prokop ve diğerleri, 2009; Zoldosova & Prokop, 2007). Bu kapsamda öğrencilerin 10 dakika 

içinde “Yuva kavramıyla ilgili bildiklerinizi çizerek ve yazarak anlatınız?” sorusuna bildiklerini 

detaylıca ifade etmeleri istenmiştir. Çizim 1’de, Çizim 2’de ve Çizim 3’de çizme-yazma tekniğine ait 

örneklere yer verilmiştir. 

 

       

Çizim 1: 2.sınıf Ö12              Çizim 2: 3.sınıf Ö4                  Çizim 3: 1.sınıf Ö16 

Öğrencilere Ait Çizme- Yazma Tekniğine Göre Hazırlanmış Cevap Kâğıdı Örnekleri 
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Verilerin Analizi 

Nitel modeldeki araştırmalarda toplanan verilerin değerlendirilmesinde en fazla içerik analizi 

yöntemi kullanılmaktadır. Bu noktada yuva kavramına ait kavramsal çerçeve belli olmadığından içerik 

analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer veri kaynağı materyallerin nesnel ve 

sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli kategorilere göre düzenlenmesine olanak tanıyan bir 

yaklaşımdır (Bogdan & Biklen, 2007; Cohen ve diğerleri, 2007; Hill ve diğerleri, 1997; Leblebici & 

Kılıç, 2004; Tavşancıl & Aslan, 2001). Kısacası içerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kodlar, 

kategoriler ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği 

bir biçimde anlamlı olarak düzenleyerek yorumlamaktır. Burada temel amaç, verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bunun için birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 

kategoriler çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde 

düzenleyerek yorumlamak önemlidir (Bilgin, 2006;Lichtman, 2010; Stemler, 2001; Strauss & Corbin, 

1990; Weber, 1990;Wimmer & Dominick, 2000).  

Bu çalışmada toplanan verilerin analizi oldukça detaylı bir süreçten geçmiştir. Bu kapsamda 

öğrencilerin cevap kağıtlarının analiz edilmesi ve yorum-

lanması süreci şu aşamalarda yapılmıştır; (1) kağıtların 

incelenme aşaması, (2) uygun olmayan kağıtları eleme 

aşaması, (3) tekrar derleme aşaması, (4) katılımcıların cevap 

kağıtlarının 1’den 78’e kadar numaralandırılması aşaması, (5) değerlendirilmeye uygun olan 

kağıtlardan kodların belirlenmesi aşaması (6) kategori ve alt kategori 

geliştirme aşaması, (7) kodların incelenerek kategori ve alt kategorilere 

dağılımının belirlenmesi aşaması, (8) geçerlik ve 

güvenirliğin sağlanma aşaması, (9) elde edilen kodların 

frekanslarının hesaplanması aşaması ve (10) verilerin 

yorumlanması aşamasıdır (Ekici, Gökmen & Kurt, 

2014).  
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Ayrıca metin içinde yuva kavramıyla ilgili öğrencilerin çizimlerine katılımcı numarası 

belirtilerek “(Ö21, Ö31…vb)” işareti içinde aynen alıntı yapılarak verilmiştir.  

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik oldukça önemli konulardan biridir. Bu kapsamda 

araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla üç önemli işlem yapılmıştır: (a) Verilerin 

kodlanması ve veri analiz süreci kapsamında kavramsal kategoriye nasıl ulaşıldığıyla ilgili yapılanlar 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve diğerleri, 2004; Daymon & Holloway, 2003), (b) 

Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan öğrenci çizim ve 

yazımlarından örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer verilmiştir (Roberts & Priest, 2006; 

Wiersma & Jurs, 2005) ve c) Yorumlarda ilgili araştırmalar arası tutarlılık 

sağlanmaya çalışılmıştır (Ratcliff, 1995). Bu nedenle 

literatür detaylıca incelenerek araştırmalardaki benzer 

ve farklı bulgular belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak 

çizme-yazma tekniği kullanılarak öğrencilerin yuva 

kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının belirlendiği 

herhangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise, araştırmada ulaşılan kavramsal kategoriler 

altında verilen kodların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla 

iki araştırmacının kodları ve kodlara ilişkin kategorileri ve alt kategoriler karşılaştırılmıştır. Araştırma 

verileri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra ortaya çıkan kod ve kategori listesine 

son şekli verilmiştir. Araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlılığı 

“Görüş birliği” ya da “Görüş ayrılığı” şeklinde işaretlemeler yapılarak belirlenmiştir. Araştırmacıların, 

öğrencilerin ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş birliği, farklı kodu kullandıkları 

durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Bir araştırmacı tarafından çelişkiye düşülen 

bölümlerde diğer araştırmacının görüşü alınarak kodlama yapılmıştır. Bu şekilde yapılan veri 

analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır (Miles &Huberman, 1994). Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 96 olarak 

bulunmuştur. Öğrencilerin yuva kavramıyla ilgili kavramsal yapılarına ait modelin oluşturulmasında 

NVivo9.3 programından yararlanılmıştır. 
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BULGULAR 

Bu bölümde çizme-yazma tekniğiyle elde edilen bulgular düzenlendikten sonra öğrencilerin 

açıklamalarına ve son bölümde öğrencilerin yuva kavramı konusundaki kavramsal yapılarına ait 

modele yer verilmiştir 

Tablo 1.Öğrencilerin Yuva Kavramıyla İlgili Kavramsal Yapılarına Ait Bulgular 

 

Kategoriler Alt Kategoriler Kodlar Çizim (f) Yazım (f) 

1. Yuva olarak yaşanılan 
yerler 

 Ev 34 43 
Okul 30 20 
Ağaç 30 8 
Sınıf 11 4 
Kafes 7 3 
Kümes 5 2 
Kayalık  1 1 
Orman  1 1 
Yurt  1 1 
Kulübe  1 1 
Toplum 1 1 
Vatan 1 1 
Bahçe 1 1 
Anasınıfı  1 1 
Ahır 1 1 
Hastane 1 1 
Barınak 1 1 

 Kategori Toplam=219  128 91 

2.Evde yaşayanlar 

 
 
 
 
 
Aile fertleri 

Aile 27 28 
Anne 25 24 
Baba 20 16 
Kardeş 10 13 
Dede 3 8 
Abi 2 5 
Abla 2 5 
Çocuk 1 5 
Ben 1 1 
Babaanne 1 1 

Toplam=198  92 106 
Yakın akrabalar Kuzen 1 3 

Teyze 1 1 
Dayı 1 1 

Toplam=8  3 5 
Diğer insanlar Öğretmen 2 2 

Arkadaş 1 2 
Öğrenci 1 1 

Toplam=9  4 5 
Kategori Toplamı=215    

3.Yuvada yaşayan 
hayvanlar 

 Kuş  32 41 
Ayı 4 10 
Kedi  4 5 
Tavşan 1 4 
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Aslan 2 3 
Köpek 3 2 
Leylek 2 3 
Fil 1 2 
Kartal 1 2 
Eşek 1 2 
Karga 1 2 
Zürafa 1 1 
Deve 1 1 
İnek 1 1 
Kaz 1 1 
Papağan 1 1 
At 1 1 
Kuzu 1 1 

 Kategori Toplam=142  59 83 

4. Yuvada yer alan 
nesneler 
 

 Kapı 23 3 
Yumurta 11 2 
Eşya 9 1 
Televizyon 7 1 
Koltuk 5 1 
Kitap 4 1 
Perde 3 1 
Dolap 1 1 

Kategori Toplam=74  63 11 

5. Yuvaya yönelik 
algılar ve simgeler 

Olumlu algılar Sevmek  - 1 
Mutlu - 1 
Büyük - 1 
Güzel - 1 
Sıcak - 1 
Kalp 4 1 

 

Gülen güneş 19 - 
Çiçekler 11 1 
Bulut 4 1 
Huzurlu  - 1 
Duman  15 1 
Araba 5 1 

Toplam=69  58 11 
Olumsuz algılar Ölüm - 1 

Taşınmak - 1 
Yıkılmak - 1 
Donmak - 1 
Yuva dışındaki 
hayvanlar 

- - 

Kırılmak - 1 
  5 

Toplam=5    
Kategori Toplam=74    

6. Yuvada yapılan 
faaliyetler 

 Yaşamak - 1 
Ders - 1 
Ödev - 1 
Sınav - 1 
Oyun - 1 
Yemek - 1 
Uyumak  - 1 

 Kategori Toplam=7   7 
Toplam 83 kelime  731 tekrar 
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Tablo 1 incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin yuva kavramıyla ilgili kavramsal yapılarında 

çizme-yazma tekniğiyle toplam 6 kategori belirlenmiştir. Bu kategorilerin Yuva olarak yaşanılan 

yerler kategorisi (f=219),  Evde yaşayanlar kategorisi (f=215), Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisi 

(f=142), Yuvada yer alan nesneler kategorisi (f=74), Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisi 

(f=74) ve Yuvada yapılan faaliyetler kategorisi (f=7) olarak sıralandığı belirlenmiştir. Bu noktada hem 

çizimlerin hem de yazımların birbirine yakın frekans değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Aşağıda 

bu kategorilerde yer alan kavramlara yer verilmiştir. 

Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisinde 17 kavram toplam 219 defa hem çizim şeklinde 

hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Ev (çizim f=34, yazım f=43) kavramı 

belirtilirken, bunu Okul (çizim f=30, yazım f=20), Ağaç (çizim f=30, yazım f=8), Sınıf (çizim f=11, 

yazım f=8), Kafes (çizim f=7, yazım f=3), Kümes (çizim f=5, yazım f=2), Kayalık (çizim f=1, yazım 

f=1), Orman (çizim f=1, yazım f=1), Yurt (çizim f=1, yazım f=1), Kulübe (çizim f=1, yazım f=1), 

Toplum (çizim f=1, yazım f=1),  Vatan (çizim f=1, yazım f=1), Bahçe (çizim f=1, yazım f=1), 

Anasınıfı (çizim f=1, yazım f=1), Ahır (çizim f=1, yazım f=1), Hastane (çizim f=1, yazım f=1)ve 

Barınak (çizim f=1, yazım f=1) olarak sıralanmaktadır. 

Evde yaşayanlar kategorisi Aile fertleri, Yakın akrabalar ve Diğer insanlar şeklinde 3 alt 

kategoriye ayrılmıştır. Aile fertleri alt kategorisinde 10 kavram toplam 198 defa hem çizim şeklinde 

hem de yazım şeklinde tekrar edilirken, Yakın akrabalar alt kategorisinde 3 kavram 8 defa hem çizim 

şeklinde hem de yazım şeklinde tekrarlanış ve Diğer insanlar alt kategorisinde ise 3 kavram 9 defa 

hem çizim şeklinde hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda Aile fertleri alt 

kategorisinde en fazla Aile (çizim f=27, yazım f=28) kavramı belirtilirken, bunu Anne (çizim f=25, 

yazım f=24), Baba (çizim f=20, yazım f=16), Kardeş (çizim f=10, yazım f=13), dede (çizim f=3, 

yazım f=8), Abi (çizim f=2, yazım f=5), Abla (çizim f=2, yazım f=5), Çocuk (çizim f=1, yazım f=5), 

Ben (çizim f=1, yazım f=1) ve Babaanne (çizim f=1, yazım f=1) şeklinde sırlanırken, Yakın akrabalar 

alt kategorisinde en  fazla Kuzen (çizim f=1, yazım f=3), Teyze (çizim f=1, yazım f=1) ve Dayı (çizim 

f=1, yazım f=1) şeklinde kavramlar sıralanmakta ve Diğer insanlar alt kategorisinde ise Öğretmen  

(çizim f=2, yazım f=2), Arkadaş (çizim f=1, yazım f=2) ve Öğrenci (çizim f=1, yazım f=1) şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisinde 18 kavram toplam 142 defa hem çizim şeklinde hem 

de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Kuş (çizim f=32, yazım f=41) kavramı 

belirtilirken, bunu Ayı (çizim f=4, yazım f=10),Kedi (çizim f=4, yazım f=5), Tavşan (çizim f=1, yazım 

f=4), Aslan (çizim f=2, yazım f=3), Köpek (çizim f=3, yazım f=2), Leylek (çizim f=2, yazım f=3), Fil 

(çizim f=1, yazım f=2), Kartal (çizim f=1, yazım f=2),  Eşek (çizim f=1, yazım f=2), Karga (çizim f=1, 

yazım f=2), Zürafa (çizim f=1, yazım f=1), Deve (çizim f=1, yazım f=1), İnek (çizim f=1, yazım f=1), 
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Kaz (çizim f=1, yazım f=1), Papağan (çizim f=1, yazım f=1), At (çizim f=1, yazım f=1), Kuzu (çizim 

f=1, yazım f=1) şeklinde  sıralanmaktadır. 

Yuvada yer alan nesneler kategorisinde 8 kavram toplam 74 defa hem çizim şeklinde hem de 

yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Kapı (çizim f=23, yazım f=3) kavramı 

belirtilirken, bunu Yumurta (çizim f=11, yazım f=2), Eşya (çizim f=9, yazım f=1), Televizyon (çizim 

f=7, yazım f=1), Koltuk (çizim f=5, yazım f=1), Kitap (çizim f=4, yazım f=1), Perde (çizim f=3, 

yazım f=1), Dolap (çizim f=1, yazım f=1) şeklinde  sıralanmaktadır. 

Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinde Olumlu algılar ve Olumsuz algılar olmak 

üzere iki alt kategori yer almaktadır. Olumlu kategoriler alt kategorisinde 12 kavram ve toplam 69 

defa hem çizim şeklinde hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Gülen Güneş 

(çizim f=19, yazım f=1) kavramı belirtilirken, bunu Duman (çizim f=15, yazım f=1), Çiçekler (çizim 

f=11, yazım f=1), Araba (çizim f=5, yazım f=1), Kalp (çizim f=4, yazım f=1), Bulut (çizim f=4, yazım 

f=1), Sevmek (çizim f=0, yazım f=1), Mutlu (çizim f=0, yazım f=1), Büyük (çizim f=0, yazım f=1), 

Güzel (çizim f=0, yazım f=1), Sıcak (çizim f=0, yazım f=1), Huzurlu (çizim f=0, yazım f=1) şeklinde 

sıralanmaktadır. Diğer taraftan Olumsuz alt kategorisinde 6 kavram ve toplam 5 defa yazım şeklinde 

tekrar edilmiştir. Bu kapsamda Ölüm (çizim f=0, yazım f=1), Taşınmak (çizim f=0, yazım f=1), 

Yıkılmak (çizim f=0, yazım f=1), Donmak (çizim f=0, yazım f=1), Yuva dışındaki hayvanlar (çizim 

f=0, yazım f=1) ve Kırılmak (çizim f=0, yazım f=1) kavramı olarak belirtilmiştir. 

Yuvada olanlar (faaliyetler) kategorisinde 7 kavram toplam 7 defa yazım şeklinde tekrar 

edilmiştir. Bu kapsamda Yaşamak (çizim f=0, yazım f=1), Ders (çizim f=0, yazım f=1),  Ödev (çizim 

f=0, yazım f=1), Sınav (çizim f=0, yazım f=1),  Oyun (çizim f=0, yazım f=1),  Yemek (çizim f=0, 

yazım f=1) ve Uyumak(çizim f=0, yazım f=1) kavramları belirtilmiştir. 

Tablo 1’de ilkokul öğrencilerinin yuva kavramıyla ilgili pek çok çizim yaptıkları 

belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinin Olumsuz 

algılar alt kategorisinde ve Yuvada yapılan faaliyetler kategorisinde hiçbir çizim yapmadığı 

belirlenmiştir. Ancak çizim yapılan kategoriler Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisi, Evde 

yaşayanlar kategorisi, Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisi, Yuvada yer alan nesneler kategorisi ve 

Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinin Olumlu algılar alt kategorisi olarak sıralanmıştır. Bu 

kategorilerden örnek çizimlere aşağıda yer verilmektedir. 

Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisine ait çizim örnekleri: 
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           Çizim 4: 3.sınıf Ö9                                     Çizim 5: 2.sınıf Ö21 

Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisine ait yazım örnekleri: 

 “Kuşlar hep yuvada yaşar.” (3.sınıf, Ö9)  

“Bir evde herkes mutlu olarak yaşar ve buraya yuva denir.” (3.sınıf, Ö7) 

Evde yaşayanlar kategorisine ait çizim örnekleri: 

        

        Çizim 6: 3.sınıf  Ö6                                          Çizim 7: 1.sınıf  Ö1 

 

Evde yaşayanlar kategorisine ait yazım örnekleri: 

“Yuvada annem, babam ve abim birlikte yaşıyoruz.” (3.sınıf, Ö4)  

“Okulumuz bir yuva. Okulumuzu yuva olarak görüp öğretmenleri anne ve baba gibi 

görmeliyiz.” (2.sınıf, Ö5) 

Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisine ait çizim örnekleri: 
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        Çizim 8: 1.sınıf  Ö15                                        Çizim 9: 2.sınıf  Ö14 

Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisine ait yazım örnekleri: 

“Kuşların ağaçların üzerinde çok güzel yuvaları var.” (2.sınıf, Ö13)  

“Yuva çok güzel bir şeydir. Kuşlar yuvalarında çok mutlu oluyorlar. Orada yaşıyorlar, orada 

yumurta yapıyorlar ve yavrularını büyütüyorlar ” (3.sınıf, Ö11) 

Yuvada yer alan nesneler kategorisine ait çizim örnekleri: 

         

         Çizim 10: 3.sınıf  Ö30                                         Çizim 11: 3.sınıf  Ö3 

 

Yuvada yer alan nesneler kategorisine ait yazım örnekleri: 

“Kuşlar yuvalarına yumurta yapmışlar.” (3.sınıf, Ö22)  

“Bizim evimizde eşyalarımız var.” (1.sınıf, Ö13) 

Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinin Olumlu algılar alt kategorisine ait çizim 

örnekleri: 
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Çizim 12: 2.sınıf  Ö12                                     Çizim 13: 2.sınıf  Ö4 

Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinin Olumlu algılar alt kategorisine ait 

yazım örnekleri: 

“Yuvada ailemizle kalmak bize mutluluk, sevinç ve huzur verir. Ailemizi sevmeliyiz.” (3.sınıf, 

Ö18)  

“Yuva benim için çok güvenli.Yuvada benim için çok değerli eşyalarım var ve onlarla mutlu 

bir şekilde yaşıyorum.” (2.sınıf, Ö8) 

 

Aşağıda Model 1’de araştırmaya katılan öğrencilerinin yuva kavramıyla ilgili kavramsal 

yapılarına ait kategori ve alt kategorilerin dağılımına yönelik modele yer verilmiştir. Modelde 

görüldüğü gibi araştırma verilerinden elde edilen temel kategoriler ve alt kategorilere ait öğrencilerin 

kavramsal yapılarına ait frekans değerleri verilmektedir. Buna göre en yüksek frekans değerline sahip 

kategori Yuva olarak yaşanılan yerler ve en düşük frekans değerine sahip kategori ise yuvada yapılan 

faaliyetler kategorisidir.    
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Model 1. İlkokul öğrencilerinin Yuva Kavramıyla İlgili Kavramsal Yapılarına ait Kategori ve 

Alt Kategorilerin Dağılımına Yönelik Model 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma, ilkokul öğrencilerinin çizimlerinden yuva kavramına ilişkin kavramsal yapılarını 

analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonunda; oldukça 

etkileyici ve açıklayıcı çizimler tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerinin yuva kavramıyla 

ilgili kavramsal yapılarında çizme-yazma tekniğiyle toplam 6 kategori belirlenmiştir. Bu kategorilerin 

Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisi (f=219),  Evde yaşayanlar kategorisi (f=215), Yuvada yaşayan 

hayvanlar kategorisi (f=142), Yuvada yer alan nesneler kategorisi (f=74), Yuvaya yönelik algılar ve 

simgeler kategorisi (f=74) ve Yuvada yapılan faaliyetler kategorisi (f=7) olarak sıralandığı 

belirlenmiştir. Bu kategoriler ve kategorilerde yer alan kavramlar dikkate alındığında Benim Eşsiz 

Yuvam konusunda vurgulanan kavramların yoğun olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. Ancak çizme-

yazma tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda olduğu gibi genel olarak öğrencilerin çizim becerisi 

alanında yazma becerisi alanına göre daha yetersiz kaldıkları belirlenmiştir.  Bunun en güzel 

göstergesinin öğrencilerin Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinin Olumsuz algılar alt 

kategorisinde ve Yuvada yapılan faaliyetler kategorisinde hiçbir çizim yapmadıkları olarak 

değerlendirilebilir. Ancak Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisi, Evde yaşayanlar kategorisi, Yuvada 
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yaşayan hayvanlar kategorisi, Yuvada yer alan nesneler kategorisi ve Yuvaya yönelik algılar ve 

simgeler kategorisinin Olumlu algılar alt kategorisinde çok sayıda çizimler yapılmıştır.  

Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisinde 17 kavram toplam 219 defa hem çizim şeklinde 

hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Ev kavramı belirtilirken, bunu Okul, 

Ağaç, Sınıf, Kafes ve diğerler kavramlar izlemiştir. 

Evde yaşayanlar kategorisi Aile fertleri, Yakın akrabalar ve Diğer insanlar şeklinde 3 alt 

kategoriye ayrılmıştır. Aile fertleri alt kategorisinde 10 kavram toplam 198 defa hem çizim şeklinde 

hem de yazım şeklinde tekrar edilirken, Yakın akrabalar alt kategorisinde 3 kavram 8 defa hem çizim 

şeklinde hem de yazım şeklinde  tekrarlanmış ve Diğer insanlar alt kategorisinde ise 3 kavram 9 defa 

hem çizim şeklinde hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda Aile fertleri alt 

kategorisinde en fazla belirtilen kavramlar arasında Aile, Anne, Baba, Kardeş, dede ve diğerleri 

izlemiştir. Yakın akrabalar alt kategorisinde en fazla Kuzen kavramı belirtilirken bunu, Teyze ve Dayı 

şeklinde kavramlar izlemiş ve Diğer insanlar alt kategorisinde ise Öğretmen, Arkadaş ve Öğrenci 

şeklinde sıralanmış kavramlar yer almaktadır. 

Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisinde 18 kavram toplam 142 defa hem çizim şeklinde hem 

de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Kuş kavramı belirtilirken, Ayı, Kedi, 

Tavşan, Aslan ve diğerler kavramlar izlemiştir. 

Yuvada yer alan nesneler kategorisinde 8 kavram toplam 74 defa hem çizim şeklinde hem de 

yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Kapı kavramı belirtilirken, bunu Yumurta, 

Eşya, Televizyon, Koltuk ve diğerler kavramlar izlemiştir. 

Yuvaya yönelik algılar ve simgeler kategorisinde Olumlu algılar ve Olumsuz algılar olmak 

üzere iki alt kategori yer almaktadır. Olumlu kategoriler alt kategorisinde 12 kavram ve toplam 69 

defa hem çizim şeklinde hem de yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda en fazla Gülen Güneş 

kavramı belirtilirken, bunu Duman, Çiçekler, Araba, Kalp, Bulut ve diğerleri izlemiştir. Diğer taraftan 

Olumsuz alt kategorisinde 6 kavram ve toplam 5 defa yazım şeklinde tekrar edilmiştir. Bu kapsamda 

Ölüm, Taşınmak, Yıkılmak, Donmak, Yuva dışındaki hayvanlar ve Kırılmak kavramı belirtilmiştir. 

Yuvada yapılan faaliyetler kategorisinde 7 kavram toplam 7 defa yazım şeklinde tekrar 

edilmiştir. Bu kapsamda Yaşamak, Ders,  Ödev, Sınav,  Oyun,  Yemek ve Uyumak kavramları 

belirtilmiştir. 

Araştırma sonunda kategorilerde yer alan ve en fazla belirtilen kavramlar incelendiğinde 

öğrencilerin özellikle yuva kavramıyla ev ve okul kavramlarını en fazla algılanan kavramlar olduğu 

belirlenmiştir. Bu kavramlardan öğrencilerin kendi yaşadıkları veya insanların yaşadıkları yerleri yuva 
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kavramıyla eşleştirdikleri anlaşılmaktadır. Çünkü Evde yaşayanlar kategorisinde aile fertleri 

vurgulanmıştır. Oransal değer ile toplam kazanımların % 59’u aile yapısı ve önemi, ailenin özellikleri, 

aile içi ilişkiler, ailenin işlevleri ve akrabalık ilişkileri ile ilgili (MEB, 2009) olması bu sonuçları 

desteklemektedir. Özellikle aile fertlerinden Anne kavramının en fazla belirtilmiş olması da 

öğrencilerin yuva kavramıyla anne kavramı arasında bir ilişki kurmalarıyla ilgili olduğunu 

düşündürmektedir. Diğer taraftan yuva kavramı hayvanlar açısından düşünüldüğünde öğrencilerin en 

fazla ağaç kavramını yuva veya yuva yapılan yer olarak algıladıkları belirlenmiştir. Bu sonuç diğer 

sonuçlarla birbirini destekler niteliktedir, çünkü Yuvada yaşayan hayvanlar kategorisinde en fazla Kuş 

kavramı belirtilmiştir. Belirtilen her iki sonucu destekler nitelikte Yuvada yer alan nesneler 

kategorisinde kapı ve yumurta kavramları belirtilmiştir. Kapı kavramları insanların yaşadıkları ev 

kavramına ait bir kavram iken yumurta ise kuşların yuvalarında en fazla bulunan nesne şeklinde 

düşünülmüştür. 

Ayrıca öğrencilerin yuva olarak en fazla bina olarak evin çizilmesi, kapısının, pencerelerinin, 

etrafında ağaçların, güneşin, bulutların vb. çizilmesi sık sık karşılaşılan figürleri ifade etmektedir. Bu 

vurgu insanların artık bahçeli evler yerine apartman dairelerinde yaşadıklarının bir göstergesi olarak 

kabul edilebilir. Ev vurgusunun sonraki aşamasında anne, baba ve kardeş vurguları ön plana çıkmıştır. 

Özellikle dışarıdan görünen ev çizimine fazlaca rastlanmakta ve aile fertleri bir şekilde evin içinde 

veya yanına yerleştirilmektedir. 

Diğer taraftan yuva kavramının hayvanlarla ilişkilendirildiği çizimlerde özellikle kuş ve ağaç 

çizildiği belirlenmiştir. Evcil hayvanlardan ise kedi ve köpek çizimleri yapılmıştır. Çizimlerle birlikte 

yazdıkları cümlelerde ise, daha fazla aile fertlerine yönelik olumlu duygular ve evde (yuvada) 

aileleriyle birlikte yaşamanın verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle açıklamalar yapılmıştır. Diğer 

taraftan gülen güneş ve duman çizimleri yuva kavramıyla hayatın ve canlılığın vurgusunun yapıldığına 

işaret etmektedir. Çünkü gülen bir güneşin olduğu çizimlerde mutlu insanlar görebilmekteyiz veya 

duman çıkan bir ev çizimi ki o yuvada yaşayan insanların olduğunu, mutlu bir ailenin olduğunu ve 

canlılığın olduğunu vurgulamaktadır. 

Sonuç olarak; öğrenciler ilkokul Hayat Bilgisi dersi öğretim programında yer alan Benim 

Eşsiz Yuvam ünitesi kapsamında yer alan pek çok kavrama vurgu yapmışlardır ki bu kapsamda toplam 

83 farklı kavramı ifade etmişlerdir. Öğrencilerin tüm ünitelerde kavramsal yapılarının ve bu 

kavramların görsel imajlarının gelişimini sağlayabilmek adına öğretim programları daha somut 

kavramlarla vurgu yapar şekilde düzenlenebilir ve resim vb olmak üzere diğer derslerle paralellik 

gösterecek şekilde anlatılmasıyla öğrencilerin kavramsal yapılarına katkı sağlanabilir. Öğrencilerin 

vurgularından YUVA=YAŞAM’dır eşitliğini vurgulamak çalışma sonuçlarını özetler nitelikte bir 

ifade olarak kabul edilebilir. 
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Öneriler 

1. Öğretim programlarında yer alan konular işlenirken öğrencilerin kavramsal yapılarının 

görsel imajlarıyla desteklenmesi amacıyla çizimlerle bildiklerinin anlatmalarına yönelik uygulamalar 

yaptırılabilir. 

2. İlkokul programındaki farklı kavramlarla ilgili öğrencilerin kavramsal yapılarını 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

2. Bu araştırma farklı ölçme araçlarıyla (görüşme,  kavram testleri vb) yapılabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler 
açısından yuvayla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırma nicel çalışma modelinde tarama 
desenine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da Büğdüz İlkokulunda kayıtlı toplam 78 
ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yuvayla ilgili semantik farklılık ölçeğiyle 
elde edilmiştir. Ölçek iki uçlu 9 zıt sıfat çiftinden oluşmaktadır. Bu ölçekte 5 dereceli puan aralığının kullanımı 
tercih edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel istatistik yöntemleri ve ANOVA kullanılmıştır. Katılımcıların puanı 5 ve 4 seçeneğindeyse pozitif 
tutuma sahip oldukları, 3 seçeneğindeyse nötür tutuma sahip oldukları ve 2 ve 1 seçeneğindeyse negatif tutuma 
sahip oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu süreçte SPSS-20 ve NVivo9.3 programlarından 
yararlanılmıştır.  

Çalışmanın sonunda; ilkokul öğrencilerinin semantik farklılığa göre yuva kavramına yükledikleri 
değerlerin pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Yuva kavramını en fazla güvenli, huzurlu, gerekli, değerli, 
mutluluk ve sevgi olarak algıladıkları belirlenmiştir. Yuva kavramına yönelik olarak olumsuz sıfatların tercih 
edilmediği tespit edilmiştir. İlkokul öğrencilerinin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin 
sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç, ilkokul 1. 
sınıfta yuva kavramını öğrenen öğrencilerle ilkokul 2. ve 3. sınıfta yuva kavramını öğrenen öğrenciler arasında 
yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin değişiklik göstermediğini ifade etmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Duygusal semantik farklılık, semantik farklılık ölçeği, ilkokul öğrencileri, yuva, 
değerler. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine elementary school students’ positive and negative attitudes 
towards home concept in terms of emotional semantic values that they attributed to these schools. The research 
was prepared as a survey research in quantitative research model. The participants were 1st, 2nd and 3rd grade 
students of a state Büğdüz primary school in Ankara and totally 78 students participated in research. The data 
were obtained with semantic differences scale for home. The scale consists of two double-edged 9 opposite 
adjectives. The use of 5 graded scale is preferred. Cronbach's alpha reliability coefficient was calculated as 
.94.Descriptive statistical methods and ANOVA were used to analyze the data. Participants’ scores were 
evaluated as positive if their score was 5 or 4, scores were evaluated as neutral if their score was 3 and evaluated 
as negative if their score was 2 or 1. This process has benefited from SPSS 20 and NVivo 9.3 programs.  
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At the end of the study; it is found that elementary school students’ attributed values towards home 
concept are positive due to semantic differences. It is determined that home concept is mostly perceived as 
secure, peaceful, necessary, valuable, happiness and love. It has been found that negative attributes has not been 
used for home concept. It has been determined that elementary school students’ emotional semantic values for 
home show no statistically significant differences according to grades of elementary school. The result indicates 
1st grade students who learn home concept attribute the same emotional semantic values to home concept with 
2nd and 3rd grade students. 

Keywords: Emotional semantic difference, semantic differential attitude scale, elementary school 
students’, home. 

1.GİRİŞ 

Yuva kavramı Hayat Bilgisi dersi öğretim programında geçen önemli kavramlardan biridir. Bu 

kapsamda yer alan “Benim Eşsiz Yuvam” adlı temada toplam 112 kazanım bulunmaktadır. Sınıflar 

bazında ise kazanımların dağılımı şöyledir; 1.sınıfta 29 kazanım, 2.sınıfta 37 kazanım, 3.sınıfta ise 46 

kazanım şeklindedir. Konu bu farklı sınıflarda detaylıca incelenmektedir. Hayat Bilgisi dersi, toplu 

öğretim esasına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir. Öğrencilerin hem kendileri hem de içinde 

yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için tasarlanmıştır (MEB, 2009: 6). Bu ders doğal, 

toplumsal, sanatsal, çağdaş düşünce ve değerlerin bileşkesinden oluşmaktadır (Sönmez, 1999: 11). 

Hayat bilgisi dersi 1926, 1936, 1948, 1968 ve 1998 programları ile birlikte 2005 programında da aynı 

isimle yer almıştır (MEB, 2009: 6).  

İlkokulun genel amacı, çocukları hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmada 

Hayat Bilgisi Dersinin önemi oldukça büyüktür. Eğitimin en önemli amacı; çocuğun yaşadığı doğal ve 

toplumsal çevresine uyumunu sağlamaktır. Hayat Bilgisi Dersinde çocuğa içinde bulunduğu doğal ve 

toplumsal çevre inceletilerek, çevreyi tanımak, çevre sorunları hakkında doğru ve sağlam bilgiler 

kazandırmak, çevreye uyum için gerekli beceri ve davranışları öğretmek amaçları ön planda yer 

almaktadır. Bu derste konular çocuğun çevresinden alındığı için diğer derslerdeki konulardan daha 

somut ve anlamlıdır. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında; öğrencilerin kendilerinin olduğu kadar 

ailelerinin, yuvalarının, yaşadıkları yerleşim biriminin ve ülkelerinin de eşsiz olduğuna özelden genele 

doğru vurgu yapılmakta ve içlerinde yaşadıkları ortama uyum sağlayabilecekleri, onlara rehberlik 

edecek bilgi, beceri ve kişisel niteliklere yer verilmektedir (MEB, 2005;2009).  

Öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımlar, içerikler yoluyla uygun eğitim durumları 

kullanılarak konu alanına göre öğrencilere davranış olarak kazandırılır ve değerlendirilir. Bu bağlamda 

Yuva kavramı detaylı olarak Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kapsamında yer alır ve öğrencinin 

gelişiminde kritik bir dönem olan ilkokul kademesinde okutulur. 2005 yılında uygulamaya konulan 

Hayat Bilgisi dersi öğretim programında “Benim Eşsiz Yuvam” adlı bir temada ele alınarak geniş bir 

biçimde işlenmektedir. Aynı şekilde 2009 programında da 1.sınıfta, 2.sınıfta ve 3.sınıfta “Benim Eşsiz 

Yuvam” teması işlenmektedir. 
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İlgili literatür incelendiğinde İlkokul programları kapsamında farklı konularda yapılmış 

araştırmalara rastlanmaktadır. Bu kapsamda ilkokul programında değerlerin araştırılması (Aydın, 

2012; Özen, Güleryüz & Özen, 2012; Şimşek, 2013; Yaşaroğlu, 2013), programda yer alan bilgilerin 

günlük hayata uygulanabilirliği (Anagün, Ağır & Kaynaş, 2010), kullanılan yöntem ve tekniklerin 

değerlendirilmesi (Aykaç, 2011), kavram öğrenme (Dündar, 2007), ders kitabı incelenmesi (Yıldız & 

Mentiş Taş, 2015) gibi konularda yapılmış pek çok araştırmaya rastlanmaktadır. Ancak öğrencilerin 

yuva kavramına yönelik duygusal semantik tutum farklılıkları hakkında yapılmış bir araştırmaya 

rastlanmamıştır.  

Genel anlamda tutum, bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir konu, kavram, nesne, 

olgu ya da olaya yönelik deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği olumlu ve olumsuz 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bir tepkide bulunma eğilimidir (Güney, 2000; İnceoğlu, 1993; 

Kağıtçıbaşı, 2010; Tezbaşaran, 1996). Tutumlar bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla 

bireylerin öğrenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır (Anderson, 1988; Bagozzi & Burnkrant, 1985; 

Bloom, 1979). Tutumlar, algıların sonucunda oluşmaktadır (Akande, 2009). Bireylerde tutumları 

oluşturmak ve değiştirmek oldukça uzun ve önemli bir süreçtir. Bir bireyin tutum oluşturmasında 

bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeler bulunmaktadır. Bu noktada tutumsal ve davranışsal desenler 

dört elemandan oluşmaktadır. Eylem, eyleme yönelik hedef, eyleme yönelik içerik ve zaman. Bu dört 

elemanın genel ya da özel bir örüntüsü de eyleme yönelik tutumları oluşturmaktadır (Ajzen & 

Fishbein, 1977). Dolayısıyla tutumun belirlenmesi bireye kazandırılacak davranışsal hedeflerde, 

izlenecek öğretim yöntemi açısından önemlidir. Çünkü bilişsel başarının duyuşsal başarı ile pozitif 

ilişkisinin olduğu bilinmektedir (Bloom 1979). Tutumlar doğrudan ya da dolaylı ölçme teknikleri ile 

ölçülebilirler (Kağıtçıbaşı, 2010). Bu çalışmada öğrencilerin yuva kavramına ait semantik farklılık 

tutum ölçeği uygulanarak değerlendirme yapılmıştır. Ancak İlgili literatür incelendiğinde bu şekilde 

bir değerlendirmenin yapıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırma sonuçlarının ilgili 

literatüre farklı bir bakış açısıyla nitelikli veriler kazandıracağı beklenilmektedir. Ayrıca çalışmada 

yuva kavramına yönelik duygusal semantik farklılık ölçeğinin hazırlanması çalışmaya önem 

katmaktadır. Bu kapsamda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler hangi yönde eğilim 

göstermektedir? 

2. Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler sınıf değişkenine 

göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma Nicel modelde yapılmıştır. Bu kapsamda tarama deseni kullanılmıştır. Tarama 

deseni geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 

araştırma desenidir. Bu desende araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Erkuş, 2012; Karasar, 2013). Bu araştırmada da ilkokul 

öğrencilerinin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçesinde bulunan Büğdüz devlet okulunda 

kayıtlı 78 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubunun araştırmacıların kolay 

ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Benim 

Eşsiz Yuvam konusunu almış öğrenciler tercih edilmiştir. Hayat Bilgisi programında 1., 2. ve 3. sınıfta 

“Benim Eşsiz Yuvam” konuları yer aldığından dolayı öğrenciler belirtilen üç sınıftan seçilmiştir. 

Amaçlı çalışma grubu seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 2008; Knight ve diğerleri,  2013) 

en aza indirebilmek için, öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacının 

kolay ulaşılabilirliği, mümkün olduğunca Benim Eşsiz Yuvam konusunu öğrenen farklı sınıflardan 

katılımın sağlanması gibi kriterler dikkate alınmıştır. Öğrencilerin 28’i (%35.89) 1.sınıf öğrencisi iken,  

20’i (%25,64) 2.sınıf öğrencisi ve  30’u (%38,46) 3.sınıf öğrencisidir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler semantik 

farklılık ölçeğiyle toplanmıştır. Bu ölçek ilk olarak Osgood, Suci ve Tannenbaum tarafından 

geliştirilmiş olup (Russell & Hollander, 1975; Tavşancıl, 2010) katılımcıların duyuşsal özelliklerinin 

belirlenmesinde oldukça etkilidir (Anderson, 1988). Bu ölçekte 5 veya 7 dereceli puan aralığı 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 5 dereceli puan aralığının kullanımı tercih edilmiştir. Ölçek iki 

kutuplu bir yapı göstermektedir. Karşılıklı kutuplarda zıt sıfatlarla tanımlanan niteliklerin yer aldığı iki 

kutuplu derecelendirme ölçeğidir. Sıfatlar olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle 

ve daima şeklinde değerlendirmeye alınırken, olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır. 

Bu ölçekte öğrenciler karşılıklı kutuplarda bulunan sıfatlardan birini yuva kavramına uygunluğu 

açısından seçmektedirler. Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin 

geneline ait hesaplamalar yapılırken ortalaması 3.5 ve üstü olanlar pozitif tutum olarak kabul edilirken, 

3.5 ile 2.5 arasındaki değerlerin nötr olduğu ve 2.5 değerinin altındaki değere sahip olanlarında negatif 

tutuma sahip oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır (Lohr & Bummer, 1992; Aktaran, Ekici, 

Gökmen & Kurt, 2015). Bu kapsamda öğrencilere “Yuva kavramıyla ilgili hangi özellikleri 
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ilişkilendiriyorsunuz?” sorusuyla ilişkili semantik farklılık tutum ölçeği verilmiştir. Aşağıda yuva 

kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeğinden örnek maddeler yer almaktadır. 

 Daima Genellikle Kısmen Genellikle Daima  
Güvenli      Güvensiz 

Değerli      Değersiz   

                                         

Yuva kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinin hazırlanmasında Hayat 

Bilgisi dersi öğretim programında (MEB, 2005; 2009) yer alan “Benim Eşsiz Yuvam” konusunda yer 

alan sıfatlardan ve 15 öğrencinin hazırladığı kompozisyonlarda vurgulanan sıfatlardan yararlanılmıştır. 

Öğrencilerin zihinlerinde kargaşaya neden olmaması için mümkün olduğunca konunun çok özel 

boyutlarıyla ilgili olmayan genel sıfatlar tercih edilmiştir. Hazırlanan sıfat çiftlerini içeren ölçme aracı 

ilkokulda görev yapan toplam iki öğretmenin alan uzmanı olarak görüşlerinin alınmasıyla son şekli 

verilmiştir. 9 sıfat çiftinden oluşan ölçme aracı toplam 57 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonunda 

yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre ölçeğin toplam varyansın 

%49.09’unu açıkladığı ve eigen değeri 3.51 olan tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. 

Ölçme aracında yer alan maddelerin faktör yükleri .70 ile .86 arasında değişmektedir. Yuva kavramına 

yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

.94 olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 1. Yuva Kavramına Yönelik Duygusal Semantik Farklılık Ölçeğinin Faktör Yapısı 

Semantik ifadeler X  SS Faktör yükleri 
Güvenli-Güvensiz 4,56 1.18 .72 
Zevkli-Zevksiz 4,10 1.32 .76 
Karmaşık-Basit 2,19 1.21 .70 
Huzurlu-Huzursuz 4,17 1.54 .80 
Değerli-Değersiz 4,00 1.32 .75 
Gerekli-Gereksiz 4,43 1.67 .84 
Mutlu-Mutsuz 4,11 1.28 .86 
Sevgi-Sevgisiz 4,27 1.44 .68 
Düzenli-Düzensiz 4,12 1.33 .71 
Açıklanan toplam varyans=49.09; Eigenvalue değeri=3.51,   
Cronbach Alpha .94 

 

Verilerin analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde iki kutuplu her bir sıfata ait tek tek frekans,  yüzde ve aritmetik 

ortalama değerleri hesaplandıktan sonra, her bir sıfat çifti için toplam aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. Katılımcıların puanı 5 ve 4 seçeneğindeyse pozitif tutuma sahip 

oldukları, 3 seçeneğindeyse nötr tutuma sahip oldukları ve 2 ve 1 seçeneğindeyse negatif tutuma sahip 

oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1399 
 

ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir. Yuva kavramına 

yönelik semantik farklılık ölçeği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiki 

yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve ANOVA kullanılmıştır. 

Ayrıca yuva kavramına yönelik semantik farklılık tutum ölçeğinin değerlendirilmesinde SPSS-20 ve 

Şekil 1’in hazırlanmasında Nvivo9.3 programından yararlanılmıştır.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmanın alt amaçları yönünde veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlere ait bulgular 

Öğrencilerin yuva kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğiyle elde edilen 

verilere ait betimsel değerlere Tablo 2’de yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin yuva kavramıyla 

ilgili ortaya koydukları duygusal anlamların düzeyleri ile kullanılan sıfatların hangileri olduğu, 

puanlanan sıfatların genel ortalamaları, standart sapma değerleri ve her bir seçenekteki % ve frekans 

değerleri belirtilmiştir. 

Tablo 2. Yuva Kavramına Yönelik Semantik Farklılık Tutum Ölçeğiyle Elde Edilen Verilerin 

Betimsel Değerlerine Ait Bulgular 

 

Semantik ifadeler  
N X  SS 

Daima Genellikle Kısmen Genellikle Daima 
f % f % f % f % f % 

Güvenli-Güvensiz 78 4,53 ,976 59 75,6 9 11,5 6 7,7 1 1,3 3 3,8 
Zevkli-Zevksiz 78 4,16 1,22 47 60,3 10 12,8 13 16,7 3 3,8 5 6,4 
Karmaşık-Basit 78 2,55 1,57 14 17,9 10 12,8 15 19,2 5 6,4 34 43,6 
Huzurlu-Huzursuz 78 4,12 1,31 47 60,3 11 14,1 11 14,1 1 1,3 8 10,3 
Değerli-Değersiz 78 4,19 1,26 48 61,5 13 16,7 8 10,3 2 2,6 7 9,0 
Gerekli-Gereksiz 78 4,24 1,27 51 65,4 11 14,1 7 9,0 2 2,6 7 9,0 
Mutlu-Mutsuz 78 4,00 1,38 43 55,1 12 15,4 9 11,5 6 7,7 8 10,3 
Sevgi-Sevgisiz 78 4,17 1,35 53 67,9 5 6,4 8 10,3 5 6,4 7 9,0 
Düzenli-Düzensiz 78 4,08 1,32 45 57,7 13 16,7 10 12,8 2 2,6 8 10,3 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Öğrencilerin belirlenen aritmetik ortalama değerlerine göre yuva 

kavramını daima Güvenli ( X =4.53; %75,6), daima Sevgi ( X =4,17; %67,9), daima Gerekli ( X =4,24; 

%65,4), daima Değerli ( X =4,19; %61,5), daima Huzurlu ( X =4,12; %60,3), daima Zevkli ( X =4,16; 

%60,3), daima Düzenli ( X =4,08; %57,7), daima Mutlu ( X =4,00; %55,1), ve daima Basit ( X =2,55; 

%43,6) olarak algılamaktadırlar. Buna göre aritmetik ortalama değerlerinden anlaşıldığı gibi 

öğrenciler yuva kavramını en fazla Güvenli, Sevgi, Gerekli, Değerli, Huzurlu, Zevkli, Düzenli, Mutlu 

ve Basit olarak algılamaktadırlar. Diğer taraftan yuva kavramına yönelik toplam duygusal semantik 

farklılık tutum puanı 9 iki uçlu semantik sıfatın aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1400 
 

kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise 

negatif tutumu ifade etmektedir (Lohr & Bummer, 1992; Aktaran, Kurt & Ekici, 2014). Buna göre 

öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması X = 4.00 olarak hesaplanmıştır. Bu puan öğrencilerin 

genel puan ortalamasına göre yuva kavramına yönelik olarak pozitif tutuma sahip olduklarını ifade 

etmektedir. Şekil 1.’de öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerle 

hazırlanan model yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler 

Öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin sınıf 

değişkenine göre farklılığına ilişkin bulgular 

Tablo 3’de öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin sınıf 

değişkenine göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için ANOVA testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3. Öğrencilerin Yuva Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Sınıf 
Değişkenine Göre Farklılığına Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Semantik ifadeler Sınıf N X  SS F p 
Güvenli-Güvensiz 1 28 4,96 1,18 

4,591 .093 2 20 4,25 1,23 
3 30 4,33 1,12 

Zevkli-Zevksiz 1 28 4,10 1,39 
,160 .852 2 20 4,30 1,08 

3 30 4,13 1,16 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1401 
 

Karmaşık-Basit 1 28 2,10 1,57 
2,667 .076 2 20 3,15 1,63 

3 30 2,56 1,45 
Huzurlu-Huzursuz 1 28 3,85 1,60 

,978 .381 2 20 4,35 1,26 
3 30 4,23 1,00 

Değerli-Değersiz 1 28 3,92 1,65 
,958 .388 2 20 4,30 1,08 

3 30 4,36 ,92 
Gerekli-Gereksiz 1 28 4,03 1,62 

1,184 .312 2 20 4,60 ,68 
3 30 4,20 1,18 

Mutlu-Mutsuz 1 28 3,78 1,59 
,545 .582 2 20 3,95 1,50 

3 30 4,16 1,08 
Sevgi-Sevgisiz 1 28 4,10 1,52 

,769 .467 2 20 4,50 1,05 
3 30 4,03 1,37 

Düzenli-Düzensiz 1 28 3,89 1,61 
,574 .566 2 20 4,10 1,33 

3 30 4,26 ,98 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri 

duygusal semantik değerlerin sınıf değişkenine göre farklılığına ilişkin ANOVA testi sonuçları 

incelendiğinde; p<0.05 düzeyinde semantik ifadelerin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Belirlenen p değerleri .076 ile .852 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar 

öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin sınıf değişkenine göre 

değişmediğini ifade etmektedir. Toplam 9 zıt sıfatlardan bazılarında 1.sınıfta kayıtlı olan öğrencilerin 

puanlarının yüksek olduğu, bazılarında 2.sınıfta kayıtlı öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu ve 

bazılarında ise 3.sınıf öğrencilerinin puanlarının yüksek olduğu ancak bu farklılıkların istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik 

değerler açısından yuvayla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir.  

Öğrencilerin belirlenen aritmetik ortalama değerlerine göre yuva kavramını en fazla Güvenli, 

Sevgi, Gerekli, Değerli, Huzurlu, Zevkli, Düzenli, Mutlu ve Basit olarak algılamaktadırlar. Yuva 

kavramına yönelik olarak olumsuz sıfatların tercih edilmediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yuva 

kavramına yönelik toplam duygusal semantik farklılık tutum puanı toplam 9 iki uçlu semantik sıfatın 

aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade 

ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir (Lohr & Bummer, 

1992). Buna göre öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması X = 4.00 olarak hesaplanmıştır. Bu puan 

öğrencilerin genel puan ortalamasına göre yuva kavramına yönelik olarak pozitif tutuma sahip 
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olduklarını ifade etmektedir. Belirtilen sıfatlardan da anlaşıldığı gibi, öğrenciler yuvayı diğer tüm 

sıfatlardan önce Güvenli olarak ifade etmişlerdir. Bu sıfatla birlikte öğrencilerin yuva kavramını 

güvende olmakla ilişkilendirdiklerini ifade etmektedir. Bu sonuç öğrencilerin yuva kavramının temel 

amaçlarından biri olan ki yuvanın içinde yaşayan canlılara güvenle yaşayabilecekleri ortam 

sağlayabilmek amacına yönelik düşünceyi vurguladıkları belirlenmiştir. 

Diğer taraftan öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin sınıf 

değişkenine göre farklılığına yönelik ANOVA testi sonuçları incelendiğinde; p<0.05 düzeyinde 

semantik ifadelerin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Belirlenen p 

değerleri .076 ile .852 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin yuva kavramına yükledikleri 

duygusal semantik değerlerin sınıf değişkenine göre değişmediğini ifade etmektedir. Toplam 9 zıt 

sıfattan bazılarında 1.sınıfta kayıtlı olan öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu, bazılarında 2.sınıfta 

kayıtlı öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu ve bazılarında ise 3.sınıf öğrencilerinin puanlarının 

yüksek olduğu ancak bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla 

bu sonuç ilkokul 1. sınıfta yuva kavramını öğrenen öğrencilerle ilkokul 2. ve 3. sınıfta yuva kavramını 

öğrenen öğrenciler arasında yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin değişiklik 

göstermediğini ifade etmektedir. Ülkemizde pek çok öğretim programında olduğu gibi Hayat Bilgisi 

dersi öğretim programında yer alan “Benim Eşsiz Yuvam” adlı konunun da sarmal içerik düzenleme 

modeline göre düzenlendiği düşünüldüğünde yuva kavramına yükledikleri duygusal semantik 

değerlerin sınıf değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemesi oldukça ilginç bir 

sonuçtur. Bu sonuç öğrencilerin yuva kavramına yönelik olarak belli tutumlara sahip olduklarını ve 

derste bu konunun işlenmesinin öğrencilerin duygusal semantik tutum değerlerinde anlamlı bir 

değişiklik yapmakta etkili olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. 

Araştırma sonuçlarından hareket edilerek konuyla ilgili olarak aşağıdaki öneriler belirtilebilir; 

1) Bu araştırma karma modelle hazırlanabilir. Nicel model kullanılarak toparlanan 

verilerle elde edilen semantik tutum değerlerindeki değişimlerin nedenleri nitel model kullanılarak 

araştırılabilir. 

2) Bu araştırma farklı ölçme araçlarıyla desteklenir şekilde düzenlenebilir. 

3) Bu araştırma farklı demografik özelliklere sahip öğrencilerle hazırlanabilir. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE 

DAVRANIŞLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME 

 

M. Sencer BULUT ÖZSEZER  Niket TOPAL 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

 

Öz 

Bu çalışma İlköğretim 3. sınıf öğretmenlerinin derslerinde zaman yönetimine ilişkin davranışlarını ve 
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup nitel araştırma teknikleri temel 
alınarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerinden (Seyhan- Yüreğir) kolay 
ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile seçilen 5 ilköğretim okulunda görev yapan 15 üçüncü sınıf öğretmeni 
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve yarı yapılandırılmış gözlem teknikleriyle 
toplanmıştır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, 15 sınıf öğretmeniyle Hayat Bilgisi dersinde zaman 
yönetimi ile ilgili olarak neler yaptıkları üzerine görüşmeler yapılmış ve içlerinden gönüllü olan 4 öğretmenin 
sınıfı gözlenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; 
öğretmenlerin büyük bölümünün Hayat Bilgisi dersinde zaman yönetimi ile ilgili sorulara kuramsal açıdan 
literatüre uygun cevaplar verdiği fakat sınıf gözlemlerinde bu bilgilerin uygulamaya taşınmadığı görülmüştür. 
Öğretmenlerin büyük bölümünün Hayat Bilgisi ders süresinin ortalama 15–20 ya da 20– 25 dakikasını verimli 
kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlere göre bunun temel nedeni öğrencilerin dikkat sürelerinin kısalığı, sınıf 
gözlemlerinde ise dersin ders dışı etkenlerle bölünmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Derste zaman yönetimi, sınıf yönetimi, sınıf öğretmeni, ilköğretim 

Abstract 

This study has been done in order to determine time management in the classroom behaviours and ideas 
of teachers of third grade at primary school.  The research is descriptive and it was designed in basis of 
qualitative research techniques.  15 teachers of third grades, who work at different  primary schools in Adana 
/Turkey, form the study group of this research. Data for research were collected by semi-structured interview and 
observation techniques. In accordance with the general aim of the research, interviews have been done with 15 
classroom teacher about what they do concerning time management in the classroom, and 4 voluntary teachers’ 
class were observed. Obtained data was analysed by content analyses. In the result of the research, it was seen 
that most teachers answers fit with literature related to time management in the classroom. Basically classroom 
teachers know theoretical perspective about time management yet at class observations, it was seen that those 
information was not put into practice at classroom. Most teachers use 15-20 or 20-25 minutes of lesson time 
efficiently on average.  Basic reason of this, according to teachers, is short attention time of students; but at class 
observations, lessons to be interrupted due to extracurricular factors such as visitors (parents or from 
administration team),ringing of the teachers mobile phone etc.  Also overall results revealed that most of the 
teachers seem to not prepared for the lesson appropriately.  

Keywords:   Time management, Classroom management, Primary School, Classroom Teacher   
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GİRİŞ 

Zaman, soyut bir kavramdır ve belli bir işi yapabilmek için ihtiyaç duyulan süre, zaman 

kavramı olarak tanımlanabilmektedir. Bir eylem ya da olay belli bir zaman dilimi içinde meydana 

gelmektedir. Zaman, arka arkaya meydana gelen olay ve olayların algılanmasıdır (Açıkalın, 1998).  

Adair ve Adair (1996)’e göre zaman, zor bulunan bir kaynaktır.  Harcanan zamanın yerine yenisi 

konulamaz, geriye de dönülemez.  İnsanlar için zaman kazanmak ve bunu akıllıca kullanacaklarını 

öğrenmekten daha önemli bir şey yoktur. 

İnsanın zamanı iyi kullanabilmesi, kendisine, çalışma yaşamına, toplumsal yaşamına, 

dinlenme ve eğlenmesine, biyolojik ve fiziksel gereksinimlerin karşılanmasına ayırdığı zaman 

arasında dengeyi iyi kurabilmesine bağlıdır (Köktaş ve Köktaş, 2007).  Eren (1996)’e göre, zaman 

kullanımında insanların karşı karşıya olduğu asıl sorun, zamanın nasıl daha etkili kullanılacağı 

noktasında önem taşımaktadır.  Bu nedenle bir kişinin öncelikli amacı, üretim yeteneğini en üst düzeye 

çıkararak bir iş için harcanan zamanı en aza indirmektir.  Çünkü tasarruf edilemeyen, sadece tüketilip 

kaybedilen ve geri getirilmesi mümkün olmayan zamanın, etkili ve verimli kullanılması 

gerekmektedir.  

Bu gereklilik “zaman yönetimi” kavramının varlığına ve önemine işaret etmektedir.  

Cüceloğlu (1997), bu kavrama farklı bir açıdan bakarak, akışı değiştirilemeyen veya dondurulamayan 

zamanı yönetmek yerine bireyin kendisini belli bir zaman dilimi içinde yönetmesi ya da etkin bir hayat 

için zaman kullanımı kavramlarının kullanılması gerektiğini savunmaktadır. 

Okullar, gündelik faaliyetlerini belirli zaman dilimleri içinde gerçekleştirmek zorundadır. Ders 

yılı başında bir eğitim öğretim yılının 180 gün ve bir okul gününün 6 saat olacağı kesinleştirilse de 

ders yılı içinde grip salgını, kar tatili, hastalık izni, öğrencilerin devamsızlıkları, aşı izni gibi bu 

zamanı daraltan çeşitli sebepler ortaya çıkmaktadır (Weinstein ve Mignano, 1993).  Böylece akademik 

zaman, okuldan okula ve öğretmenden öğretmene farklılık gösterebilmektedir.  Öğretmenin zamana 

ilişkin tutumu da, sadece çeşitli konulara ayırdıkları zamanın yanı sıra eğitime ayırdığı zaman 

açısından da farklılık gösterir (Köktaş ve Köktaş, 2007).   

Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da zamanı verimli olarak kullanmak 

planlı olabilmeye bağlıdır. öğretmenler zamanı etkili kullanmak ve yönetmek istiyorlar ise 

önceliklerini bir plan doğrultusunda düzenlemelidirler (Durukan ve Öztürk, 2004). 

Aydın (2000, 95)’a göre öğretim, “öğrencilerin düşünce odaklarının değiştirilmesi ve bu 

amaçla tüm psikolojik ve fiziksel enerjilerinin derse yoğunlaştırılması olarak” tanımlanmaktadır. Bu 

bağlamda sınıfı yönetmek, ders süresini öğretim amaçlarına uygun biçimde etkili ve verimli yönetmek 
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anlamındadır. Bu nedenle zaman yönetimi sınıf yönetiminin en stratejik öğelerinden biridir (Aydın, 

2000).   

Sınıfta zamanın etkili kullanımı sınıf yönetimini kolaylaştırırken öğrencilerin de öğretim 

etkinliklerinden daha çok yararlanmalarına fırsat yaratır.  Öğrenci öğrenme için ne kadar çok zaman 

harcarsa ve ne kadar az akademik olmayan işlerle uğraşırsa o kadar çok öğrenir ve daha az istenmeyen 

davranış gösterir.  Öğretmenin çeşitli nedenlerle dersi kesintiye uğrattığı zaman öğrenciler daha çok 

istenmeyen davranış gösterirler (Erden,  2001). 

Bloom (1976), Carroll (1963), Harnischfeger ve Wiley (1976)’ ın hazırladıkları öğrenme 

modelindeki kesin yargı; öğrenme düzeyinin en kararlı değişkeninin zaman olduğudur.  Birçok 

araştırmada, zaman dikkate alınarak uygulanan planların amaçlarına daha çok ulaştığı görülmüştür 

(Akt: Kalaycı, 1994). 

Sınıfta öğretmenden beklenen asıl davranış, öğretimsel zamanın yönetimidir.  Öğretimsel 

zaman iyi yönetildiğinde bu durum öğretimin yönetimini ve sınıf düzenini olumlu yönde etkiler.   

Weinstein ve Mignano (1993)’ ya göre, öğretim için ayrılan süre korunmalı ve bu süre çok 

dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü zaman dikkatli kullanıldıkça öğrencilerin öğrenmek için fırsatları 

artacaktır. Öğrenmeye ayrılan süre ile öğrenme miktarı doğru orantılıdır.  Burada cevabını aradığımız 

soru, herhangi bir konunun öğrenilebilmesi için ne kadar sürenin gerekli olduğu değil, ayrılan sürenin 

ne kadarının etkili kullanıldığıdır (Halis, 2001). 

Bu sebeble özellikle ilkokul gibi küçük yaş öğretmenlerinin zaman yönetimine ilişkin 

davranışları ve görüşleri merak konusudur. Bu çalışma İlköğretim 3. sınıf öğretmenlerinin derslerinde 

zaman yönetimine ilişkin davranışlarını ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.  

1) İlkokul 3. sınıf öğretmenlerinin derslerinde zaman yönetimiyle ilgili yaşadıkları 
sıkıntılara ilişkin görüşleri nelerdir?   

2) İlkokul 3. sınıf öğretmenlerinin derslerinde etkili zaman yönetimine ilişkin aldıkları 
önlemler ile ilgili görüşleri nelerdir? 

3) İlkokul 3. sınıf öğretmenlerinin derslerinde ortalama olarak kullandıkları verimli süre 
ile ilgili görüşleri nelerdir? 

4) İlkokul 3. sınıf öğretmenleri derslerinde zaman yönetimi ile ilgili olarak, 

                  4.1. etkinlik akışını nasıl sürdürmektedirler? 

                  4.2.  öğrenci çalışmalarını nasıl yönlendirmekteler? 
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                  4.3.  rutinleri nasıl kullanmaktalar?  

YÖNTEM 

Araştırma betimsel bir araştırma olup nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerinden (Seyhan- Yüreğir) kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi yöntemi ile seçilen 5 ilköğretim okulunda görev yapan 15 üçüncü sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve yarı yapılandırılmış gözlem 

teknikleriyle toplanmıştır.  Çalışmada İlköğretim 3. sınıf öğretmenlerine zaman yönetimine ilişkin 

görüşlerinin incelenmesinde içerik ve etkinlik açısından farklılık olmaması için tek bir derse 

odaklanılmıştır. Seçilen ders ise öğrencilerin aktif katılımlarının olması gerektiği, temel, zorunlu ve 

sözel bir ders olan  Hayat Bilgisi dersidir. Dolayısıyla 3. Sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersinde 

zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin ne (görüşme) ve davranışlarının nasıl (gözlem) olduğu 

incelenmiştir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda görüşme yapılan 15 sınıf öğretmeni içinden 

gönüllü olan 4 öğretmen ile de sınıf gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi 

yapılarak çözümlenmiştir. 

BULGULAR 

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler üç, gözlemden elde edilen bulgular ise dört l başlıkta ele 

alınmış, bir bütün olarak görülmesi ve daha anlaşılır olması için bu bulgular tablolaştırılmıştır. İlk 

olarak görüşmeden elde edilen bulgular daha sonra da gözlem bulguları sunulacaktır. Bulgularda yer 

alan son başlığımız ise gözlem ve görüşme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesidir.   

Öğretmenlerin Derslerinde Zaman Yönetimiyle İlgili Yaşadıkları Sıkıntılar 

Öğretmenlerin derslerinde zaman yönetimiyle ilgili yaşadıkları sıkıntılarını gösteren bulgular 

Tablo 1’de gösterilmiştir.   

Tablo 1. Öğretmenlerinin Derslerinde Zaman Yönetimiyle İlgili Yaşadıkları Sıkıntılar 

Öğretmenler 
Kodlar 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 f 

Öğrencilerin 
dikkat süresi 

 X X X X X  X   X X X  X 10 

Ders süresi    X X  X        X 4 
Seviye 
farklılıkları 

   X X   X        3 

İstenmeyen 
davranışlarla 
meşgul olma 

  X      X       2 

Etkinlikleri 
uygulamanın 
zaman alıcı 

   X     X       2 
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olması 
Sınıf mevcudu X X              2 
Öğrencilerin ilk 
10 dakika hikaye 
okumaları 

        X       1 

Geç gelen 
öğrenciler 

     X          1 

Öğrencilerin 
isteksizliği 

       X        1 

Hayat Bilgisi 
dersinin ilk saat 
olması 

X               1 

Ders dışı 
etkenler 

            X   1 

Öğrenci 
devamsızlıkları 

X               1 

Öğrenci 
eksikleri 

     X          1 

Ders kitabının 
eksik yönleri 

     X          1 

Öğrencilerin 
konuşma 
isteklerini kesme 

           X    1 

Öğrenilenin 
davranışa 
dönüşmesi 

     X          1 

Öğrencilerin 
derse hazırlıksız 
gelmeleri 

             X  1 

 

Görüşme yapılan öğretmenlerin çoğu (10) öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak dikkat 

sürelerinin kısalığını zamanla ilgili bir sıkıntı olarak dile getirirken dört öğretmenimiz etkinlikleri 

uygulamada “ders süresinin” yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Görüşme yapılan öğretmenler; “seviye 

farklılıklarını”(3), “derste istenmeyen davranışlarla meşgul olmayı” (2), “sınıf mevcudunun 

fazlalığını”(2), ve “etkinlikleri uygulamanın zaman alıcı olmasını” (2) zamanla ilgili sıkıntılar olarak 

ifade edilmiştir.  Aşağıda dikkat süreleri ile ilgili olarak bir öğretmen ifadesine yer verilmiştir, 

“…15 dakikadan sonra aynı tempoda çocuklarla gidemezsin. Çocukların dikkati dağılır. 15 

dakikadan sonra sırayla oynarlar, kalemle oynarlar, arkadaşına yönelir. Bunu toparlamak için 25 

dakikayı geçemezsin. Çünkü normal bir insanın da dikkati dağılır.” (B1)  

Ders süresinin bazı konularda yetersiz geldiğini düşünen başka bir öğretmen ise; 

“…Bazı konularda 40’ süre verilmiş bu süre bazı konularda bize yeterli gelmiyor. Ders 

anlatımı açısından ders anlatımı bittikten sonra etkinliklere ayıracak süre kalmıyor. Hem ders anlat 

hem etkinlik 40’ da yetişmiyor. Birçok konuda bunu gözlemliyoruz. Bazı konularda 40’ yeterli 

etkinliği de yapabiliyoruz sınıf içerisinde etkinlikle birlikte dersimizi işleyebiliyoruz. Bazı konularda 

yetiştiremiyoruz etkinliği süre yeterli gelmiyor.” (E5) şeklinde görüş bildirmiştir.  
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Derste istenmeyen davranışlarla meşgul olmanın zaman kaybına yol açtığını düşünen bir 

diğer  öğretmen ise; 

“…bir oyun oynatacaksın tüm öğrenciler “ben ben” diyor. “tamam, çocuğum hepiniz 

oynayacaksınız” diyorum. Çok fazla karışıklık süre kaybı meydana geliyor… Ya da öğrencilerin ben 

geldiğimde kitaplarının açık olması ya da yerlerinde oturmaları bunları öğretmem üç beş haftamı aldı. 

Disiplin sorunu vardı. Yoklamayı almak bile 15 dakikamı alıyordu.” (B2) şeklinde  görüşünü ifade 

etmiştir. 

Öğretmenlerin Zaman Yönetimi İle İlgili Aldıkları Önlemler 

Görüşme yapılan öğretmenlere zaman yönetimi ile ilgili aldıkları önlemlere ilişkin görüşleri 

Tablo 2.’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi İle İlgili Aldıkları Önlemlerle İlgili Görüşler 

Öğretmenler 
Kodlar 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 f 

Etkinliği ders 
saati dışında 
tamamlatma 

  X X X   X X X X  X X X 10 

Öğrencilerin 
dikkatini 
çekme 

  X X X X  X   X X   X 8 

İstenmeyen 
davranışları 
önleme 

 X      X X     X  4 

Etkinlikleri 
düzenleme 

X X      X       X 4 

Materyal 
kullanımını 
arttırmak 

   X  X       X X  4 

Öğrenciyi 
motive etme 

     X X       X  3 

Sunum 
teknolojisinin 
kullanımı 

    X X          2 

Fırsat eğitimi     X   X        2 
Öğrenci 
beklentilerini 
dikkate almak 

 X       X       2 

Etkinliği 
Sonuca 
Ulaştırma 

 X             X 2 

Duyuşsal 
eğitim 

     X   X       2 

Öğrenci 
merkezli 
eğitim 

              X 1 

Velilerle etkili 
iletişim kurma 

        X       1 
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Görüşme yapılan öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili olarak aldıkları önlemlerin başında 

“etkinliği ders saati dışında (farklı dersler, teneffüs, etüt saati, evde vb.) tamamlatma” (10) ve 

“öğrencilerin dikkatini çekerek” (hikâyeleştirme, oyunlaştırma, beden dilini kullanma, hayatla ilgili bir 

konudan bahsetme, şarkı söyletme vb.) dikkat süresini uzatma (8) olduğu görülmektedir. Birbirinden 

farklı dört öğretmen ise zaman yönetimi ile ilgili aldıkları önlemleri; “İstenmeyen davranışları 

önleme”, “Etkinlikleri düzenleme” ve “ Materyal kullanımını arttırma” olarak ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerinin dikkatini çekmek için kullandığı yöntemi dile getiren bir öğretmen görüşünü 

“…40 dakikayı baz aldığımızda 20–25 dakika tam etkili oluyorsun ondan sonra çocukların 

mutlaka dikkati dağılıyor. Bunu nasıl hallediyoruz ben çocukların dağıldığını fark ediyorum o an 

benim en çok yaptığım aniden bir dönüş, hayatla ilgili ortaya bir konu atma, onların ilgisini çekecek 

bir konuşma yapıyorum.” (E5) şeklinde ifade ederken, etkinliklerin sayısı fazla olduğu zaman 

etkinlikleri farklı derslere aktaran bir öğretmen ise; 

 “…O günkü etkinliklerimiz çok fazlaysa resim dersine, müzik dersine kaydırabiliyorum. Ama 

resim dersine adapte ederek.” (B6) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Etkinlikleri bulunduğu okulun şartlarına göre düzenleyen bir öğretmenimiz; 

 “…Bulunduğum okul ve çevreye göre çıkardığım etkinlikleri oluyor. Kendi eklediklerimde 

oluyor. Mesela karla ilgili bir etkinlik varsa çıkarıyorum. Etkinlikleri tam anlamıyla yapacağız desek 

yetişmiyor. Çıkarttığımız ya da iki etkinliği birleştirerek yaptığımız oluyor.” (B8) şeklinde görüş 

bildirirken, 

Öğrencilerin dikkat süresinin materyal kullanımını arttırarak uzayacağını düşünen bir 

öğretmen de; 

“…Derste malzemeniz anlatımınız yavansa ders o kadar sıkıcı oluyor. Malzeme fazlalaştıkça 

çocuklara gösterdiğiniz ürün fazlalaştıkça çocukların dikkatleri daha da çoğalıyor. Mesela küre 

öğrenciler ilk defa sınıfa küre getirdiğimde incelediler. Araç gereç çocukların dikkat süresini 

arttırıyor.” (B6) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmenlerin Derslerinde Ortalama Olarak Kullandıkları Verimli Süre  

Görüşme yapılan öğretmenlerin derslerinde etkili ve verimli olarak kullandıkları ortalama 

süreyi genelde 15-20 dakika (8 öğretmen) olarak ifade etmişlerdir. Dört öğretmen bu süreyi 20-25 

dakika, bir öğretmen 25-30 dakika, bir öğretmen 10 dakika, bir öğretmen ise 40 dakika olarak 

belirtmiştir. 

Sınıf Gözlemlerine Göre Öğretmenlerin Sınıfta Zaman Yönetimi İle İlgili Davranışları  
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Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin zaman yönetimine ilişkin davranışları çalışmanın alt 

amaçları doğrultusunda, Etkinlik Akışını Sürdürme, Öğrenci Çalışmalarını Yönlendirme, Zaman 

Yönetimine Yönelik Rutinleri Kullanma ve  Öğretmenlerin Derslerinde Zaman Yönetimine İlişkin 

Genel Davranışları başlıkları altında sunulmuştur. 

Sınıf gözlemlerine göre tema ve kodlarının öğretmenlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Öğretmenlerin Derslerinde Etkinlik Akışını Sürdürmeleri 

Öğretmenlerin sınıfta etkinlik akışı içerisinde; etkinlikler arası geçişleri, sonraki etkinliğe 

öğrencileri hazırlamaları, gereksiz açıklama yapmaları, öğrencilerin hiçbir eylem yapmadan 

beklemeleri gibi durumlar gözlenmiştir.  “Etkinlik Akışını Sürdürme” teması adı altında ele alınmıştır. 

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin büyük bölümünün (3) etkinlik akışı içerisinde 

“gereksiz açıklama yaptığı” gözlemlenmiştir. Bu duruma örnek olarak B1 öğretmeni ders esnasında 

konuyla ilgili olarak tüm öğrencileri konuşturmaya çalışırken aniden dönüp bir öğrenciye “…senin 

yüzün daha mı şişmiş bugün Ali tek taraflı kilo almış.” demiş. Hemen ardından öğrenciler söz hakkı 

alırken “ben cıbıl gelin dedim diye mi böyle geliyorsunuz” diye kısa kollu giyen öğrencilere kızarak 

öğrencilerin konu üzerindeki dikkatlerini dağıtan açıklamalar yaptığı gözlenmiştir. (B1)  

Yapılan gözlemler sonucunda iki öğretmeninin “etkinlikler arası geçişi belirttiği” gözlenmiştir. 

Etkinlik geçişini belirten bir öğretmenimiz  “…Evet, birinci etkinliği bitiriyoruz, ikinci etkinliği ise 

Esra oku.” diyerek ilk etkinliğin bittiğini, ikinci etkinliğe geçildiğini öğrencilerine duyurduğu 

gözlenmiştir. (E5) 

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin yalnızca birinin etkinliğe “dikkat çekerek” başladığı 

gözlenirken diğer taraftan sadece bir öğretmenimizin sınıfında öğrencilere bilgisayardan şarkı dinletip, 

CD izleterek “sunum teknolojisini” kullandığı gözlenmiştir. Bir öğretmenin ise derste “öğrencilerinin 

hiçbir eylem yapmadan bekledikleri” gözlenmiştir. 

Öğretmenlerin Derslerinde Öğrenci Çalışmalarını Yönlendirmeleri 

Öğretmenlerin sınıfta, etkinliğe başlamadan önce yaptıkları açıklamalar, etkinlik esnasında 

öğrencilerle ilgilenme, etkinlik esnasında ya da sonrasında geribildirim verme, öğrencilere materyaller 

ile ilgili görevler verme gibi davranışları gözlenmiştir. Buna göre elde edilen bulgular “Öğrencileri 

Sorumlu Tutmak” teması adı altında ele alınmıştır. 

Öğretmenlerin hepsinin “etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunduğu” gözlenmiştir. Etkinlikle 

ilgili açıklama yapan B3 öğretmenimiz çalışma kitabındaki etkinlikle ilgili olarak “…Akrostiş nedir 

diye?” sorup “…hatırlıyor musunuz?” diyerek Akrostiş çalışmasını öğrencilere anlatmış ve “…çalışma 

kitabındaki şiir yazma etkinliğini yapın.” şeklinde etkinlikle ilgili açıklama yaptığı gözlenmiştir. (B3) 

İki öğretmenin etkinlik ile ilgili olarak öğrencilerine “geribildirim verdikleri” gözlenmiştir. 

Öğrencilerin etkinlikle ilgili yazdıkları şiirleri B5 öğretmenimiz; bir öğrenciye “…şiiri daha uzun 

yazabilirdin” şeklinde bir değerlendirme yapmış sonra başka bir öğrenciye “…bu da güzel olmuş” 

diyerek dönüt vermiştir. “…Mustafa sen ne yazdın?” deyip şiiri okutan öğretmen. “Evet, aferin.” 

demiştir. Bir diğer öğrenciye ise şiirini okuduktan sonra “…dizelerin arasında uyum olmamış.” 
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demiştir. Başka bir öğrenci şiirini okuduğunda ona da şiirinin akrostiş çalışmasına uygun olmadığını 

düzeltmesi gerektiğini söyleyerek öğrencilerine geribildirim verdiği gözlenmiştir .( B5) 

Gözlemler sırasında bir öğretmenin bilgisayarı açma, klimanın kumandasını getirme gibi 

“öğrencilere materyaller ile ilgili görevler verdiği” görülürken, iki öğretmenimizin sıraların arasında 

dolaşarak öğrencilerin sorunlarına yardımcı olduğu yani “öğrencilerin ilerlemesini gözlemlediğine” 

rastlanmıştır. Öğrencilerin ilerlemesini gözlemleyen Bir öğretmen öğrenciler etkinlikle meşgul iken 

sıraların arasında gezinmiş.  Bir öğrencinin yanına giderek sorusunu cevaplamış, diğer  öğrenciye 

“senin sayfan var mı?” diye sorarak  “aferin böyle devam edin.” diyerek öğrencilerle ilgilenmeye 

devam etmiştir.  Ön sıradaki bir öğrencinin çalışmasına yardımcı olurken  uhusu olmayan bir 

öğrenciye “nerede uhun?” diye sormuş ve başka bir öğrenciden uhu alıp öğrenciye yardımcı 

olmuştur.(B3)  

Öğretmenlerin Derslerinde Rutinleri Kullanmaları  

Öğretmenlerin derslerinde yoklamayı nasıl aldıkları, ödevleri nasıl verdikleri, ödevleri nasıl 

kontrol ettikleri, ders defterini yazmaları gibi durumlar gözlenmiştir. Gözlemler sonucunda elde edilen 

bulgular “Rutinler” kategorisi olarak ele alınmıştır. 

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin ikisinin “sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeler (masa 

örtülerinin serilmesi, sınıfta temizlik yapılması vb.)” yaptığı, bir öğretmenin de “günlük olaylardan 

bahsettiği” gözlenmiştir. Sadece bir öğretmenimizin yoklama aldığı gözlemlenirken bu 

öğretmenimizin farklı gözlemlerde hem standart yoklama hem de gelmeyeni sorarak yoklama aldığı 

görülmüştür. Gözlemlerde bir öğretmenin ödev verdiği gözlenmiş, farklı bir öğretmenin ödevi 

inceleyerek kontrol ettiği, başka bir öğretmenin ise belli öğrencilerin ödevlerini kontrol ettiği 

gözlenmiştir.   

Sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeler rutiniyle ilgili olarak, görevli öğrenciler masa örtülerini 

daha önce dağıtmadığı için öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerin masa örtülerini sermeleri için 

beklediği gözlenmiştir. (B1) 

Öğretmenlerin Derslerinde Zaman Yönetimine İlişkin Genel Davranışları  

Öğretmenlerin derslerinde zaman yönetimine ilişkin genel olarak davranışları ile ilgili yapılan 

gözlemlerde elde edilen bulgular “Planlama Zamanı”, “Öğretmenlerin Derslerinde Zamanla İlgili 

Sıkıntıları” ve “Ders Süresine Uymama” teması olarak ele alınmıştır. 

“Planlama Zamanı” teması ele alındığında gözlemlerde bir öğretmenimizin “derste kılavuz 

kitabı okuduğu” gözlenirken diğer öğretmenlerin derse daha hazırlıklı geldikleri görülmüştür.  

“Öğretmenlerin derslerinde zamanla ilgili sıkıntıları”na ilişkin gözlem bulgularını ele aldığımızda 
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öğretmenlerin hepsinin derslerinin “ders dışı etkenlerle” (sınıfa veli ya da idarecinin gelmesi, 

öğretmenin çağırılması, öğretmenin telefonunun çalması vb.) bölündüğü görülmüştür. B1 

öğretmenimizle gözlem sonrası yapılan görüşmede dersin bölünmesine sebep olan ders dışı etkenlerle 

ilgili olarak öğretmenimizin “…iki öğrencinin geç kalması. Aileden kaynaklı olarak öğrenciler geç 

kalıyor. Sabahçıyken geç kalıyorlar ama dikkatlerini dağıtmazlar.” şeklinde görüş bildirmiştir.  

Sınıf gözlemlerinde ortaya çıkan “Öğretmenlerin derslerindeki zamanla ilgili sıkıntıları”ndan 

bir diğeri ise öğretmenlerin üçünün derste istenmeyen davranışlarla meşgul olmasıdır. Ders öncesi 

yaşanan bir istenmeyen davranışla ilgili olarak E5 öğretmenimiz “…Çocuklar havalar ısındı bu 

nedenle hepimizde bir gevşeklik var ama söylememe rağmen bazı arkadaşlarımız hala top oynuyor ve 

koşuyorlar. Hava sıcakken yapılmaz.” diyerek uyarıda bulunduğu gözlenmiştir. 

Gözlemler sonrasında öğretmenlerimizle yapılan kısa görüşmelerde üç öğretmenimiz de 

zamanla ilgili sıkıntılarını; ders süresinin yetersizliği ve etkinlikleri uygulamanın zaman alıcı olması 

şeklinde belirtmişlerdir.  

E5 öğretmenimizle gözlem sonrası yapılan görüşmede öğretmenimiz sunum teknolojisi ile 

ilgili eksikliklerden dolayı dersi istediği gibi işleyemediğini “…Projeksiyon cihazı olsaydı istediğim 

gibi slâytlardan yararlanabilirdim.” şeklinde ifade etmiştir. 

 “Ders Süresine Uymama” temasında ise üç öğretmenin derse geç başladığı gözlenmiştir. 

Öğretmenlerin derse geç kalma nedenleri arasında; ders öncesi bahçede yapılan törenin 10 dakika 

uzaması (B1) ya da başka öğretmen raporlu olduğu için diğer sınıftaki öğrencilerin bir bölümünün B5 

öğretmenimizin sınıfına getirilmesi nedeniyle öğretmenin sınıfa geç geldiği gözlenmiştir. Derse geç 

kalma sebebi anlaşılamayan B3 öğretmenimizin dersten erken çıktığı da gözlenmiştir. B3 

öğretmenimizle gözlem sonrası yapılan görüşmede ders süresinin yetersizliğinden dolayı etkinlikleri 

ev ödevi olarak verdiğini söylemesi dikkat çekici bir unsurdur, öğretmenin buna ilişkin ifadesi ise 

“Süre yeterli değildi ancak iki ders saatinde bitirilebilir. Bu nedenle etkinliği ödev olarak verdim.” 

şeklindedir. Aynı öğretmenimizin dersten erken çıktığının gözlemlendiği bir derste “Hadi 5 dakikamız 

kaldı.  Yazın onu bitsin. Sonra bayrak şiirini okuyacağız.” şeklinde zamanla ilgili olarak öğrencilerini 

sıkıştırdığı da gözlenmiştir. 

Gözlem ve Görüşme Bulgularının Birlikte Değerlendirilmesi 

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin gözlem bulguları ile bu öğretmenlerle yapılan 

görüşmeler sonucu elde edilen bulgular bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde;  
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Ders öncesi hazırlıkla ilgili olarak yapılan gözlemlerde bir öğretmenin derste kılavuz kitabı 

okuduğu gözlenirken aynı öğretmenimiz yapılan görüşmede ders öncesi hazırlık yaptığını ifade 

etmiştir. 

Öğretmenlerin etkinlik akışını nasıl sürdürdükleri ile ilgili bulgulara baktığımızda 

görüşmelerde öğretmenlerin büyük bölümü (3) derse öğrencilerin dikkatini çekerek başladığını ifade 

ederken gözlemlerde bu duruma sadece bir öğretmenin sınıfında rastlanmıştır. Etkinlikler arası geçişi 

belirtme ile ilgili olarak görüşmelerde sadece bir öğretmen etkinlikler arası geçişi belirttiğini ifade 

ederken gözlemlerde iki öğretmenimizin “etkinlik geçişini belirttiği” görülmüştür. “Sunum 

teknolojisini kullanmaya” ise sadece bir öğretmenin gözlem ve görüşme bulgularında rastlanmıştır. 

Öğretmenlerin derste zamanı daha etkili kullanmak için öğrencileri sorumlu tutmaları ile ilgili 

bulgulara baktığımızda gözlemlerde ve görüşmelerde öğretmenlerin tümünün “etkinlikle ilgili 

açıklama yaptığına” rastlanmıştır. Bu öğretmenlerin üçü görüşmelerde öğrencilerine geribildirim 

verdiklerini ifade ederken gözlemlerde sadece iki öğretmenin öğrencilerine geribildirim verdiği 

görülmüştür. “Öğrencinin ilerlemesini gözlemleme” ile ilgili olarak gözlemlerde iki öğretmenimizin 

öğrenciler etkinlikle meşgul olurken sıraların arasında gezinip öğrencilerinin sorunlarına yardımcı 

olduğu gözlenirken, görüşmelerde bu öğretmenlerden birinin bu durumla ilgili açıklamasına 

rastlanırken diğer öğretmenimiz bu durumla ilgili herhangi bir görüş bildirmemiştir.  

Sınıftaki rutinlerle ilgili bulguları incelediğimizde görüşmelerde öğretmenlerin tümü yoklama 

aldıklarını ifade ederken gözlemlerde sadece bir öğretmenimizin yoklama aldığı görülmüştür. Bu 

öğretmenin bir gözleminde “standart yoklama” başka bir gözleminde ise yoklamayı gelmeyeni sorarak 

aldığı görülmüştür. Bu öğretmenimizle yapılan görüşmede de öğretmenimiz her iki yoklama 

yöntemini zamanın olup olmaması durumuna göre kullandığını ifade etmiştir. Görüşmelerde tüm 

öğretmenler öğrencilere ödevi kısa notlar yazdırarak verdiğini ifade ederken gözlemlerde sadece bir 

öğretmenimizin öğrencilerine ödev verdiği görülmüştür.  Öğretmenlerin öğrencilerinin ödevlerini nasıl 

kontrol ettiklerine baktığımızda gözlemlerde bir öğretmenin “ödevleri inceleyerek kontrol ettiği” 

başka bir öğretmenin ise “belli öğrencilerin ödevlerini kontrol ettiği” gözlenmiştir. Görüşmelerde ise 

her iki öğretmende ödevleri zaman zaman kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Rutinlerle ilgili olarak 

gözlemlerde iki öğretmenin sınıfında dersin başında “sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeler (masa 

örtülerinin serilmesi, sınıfta temizlik yapılması vb.)” yapıldığı, bir öğretmenin ise dersin başında 

“günlük olaylardan bahsettiği” görülmüştür. Fakat görüşmelerde sınıflarında gözlem yapılan 

öğretmenlerden hiçbiri “sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeleri” ve “günlük olaylardan bahsetmeyi” 

rutinler arasında sıralamamışlardır. 

Sınıf gözlemlerinde öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili yaşadıkları sıkıntılara 

baktığımızda üç öğretmenin sınıfında “istenmeyen davranışlarla meşgul olduğu” gözlenirken tüm 
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öğretmenlerin derslerinin “ders dışı etkenlerle” bölündüğü gözlenmiştir. Ancak görüşmelerde 

“istenmeyen davranışlarla meşgul olma” ve “ders dışı etkenlerle” dersin bölünmesi hiçbir öğretmen 

tarafından zaman yönetimi açısından bir sıkıntı olarak dile getirilmemiştir. 

TARTIŞMA  

Öğretmenlerin büyük bölümünün öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak “dikkat süresinin” 

kısalığını bir sıkıntı olarak dile getirdikleri görülmektedir. Durukan ve Öztürk (2004) ilkokullarda 

dikkat süresini 15-20 dakika olabileceğini, öğretmenin sınıfının yaş ve dikkat sürelerine göre arada bir 

uyandırıcı, dikkatlerini toplayıcı etkinliklere yer vermesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bu araştırmada 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencilerinin dikkat sürelerini bildiğini ancak bunu bir sıkıntı 

olarak algıladıklarını görmekteyiz.  

Öğretmenlerin bir bölümü ders süresini zamanla ilgili bir sıkıntı olarak dile getirirken az 

sayıda öğretmen “etkinlikleri uygulamanın zaman alıcı olması” nı sıkıntıları arasında sıralamışlardır. 

Güven (2008)’in sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programının uygulanmasına ilişkin görüşlerini 

belirlemek için yaptığı çalışmada öğretmenlerin programı uygularken karşılaştıkları sorunların başında 

derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla sınıfta yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin 

sonunda yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları için ayrılan ders saatlerinin süresi yetersiz kalması 

yer almaktadır. Etkinlikler için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması, programın zamanında 

yetişemeyeceği kaygısını yaratmaktadır. Bu araştırmada etkinlikleri uygulamanın zaman alıcı olması 

bulgusu Güven (2008)’in araştırmasındaki bulgularla benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Öğretmenlerin zamanla ilgili sıkıntıları arasında seviye farklılığı da sıralanmıştır. Her sınıf 

farklı ilgi, yetenek ve beceriye sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Öğretmenin öğretim 

etkinliklerindeki hızını doğru ayarlaması, öğrencilerini tanıması ve öğrencilerinin derste sözel olmayan 

ifadelerini dikkate almasına bağlıdır (Özkılıç, 2000). Bu araştırmada öğretmenlerin derslerinde seviye 

farklılıklarını zamanla ilgili bir sıkıntı olarak görmelerinin sebebi öğretmenlerin dersi işleme hızlarının 

öğrencilerinin seviyeleriyle uyumlu olmaması şeklinde düşünülebilir.  

Diğer taraftan öğretmenler öğrencilerin sergiledikleri istenmeyen davranışları zamanla ilgili 

bir sıkıntı olarak dile getirmişlerdir. İstenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri çok farklıdır. Eğer 

bu nedenler bilinirse öğretmenin alacağı önlemler ile bunların birer zaman tuzağına dönüşmesi 

önlenecektir. Öğretmenin beklenmeyen durumlar için planda zaman ayarlaması yapması zaman 

kaybını engelleyecektir (Polat, 2001). Bu araştırmada öğretmenlerin istenmeyen davranışları zaman 

açısından sıkıntı olarak görmelerinin nedeni istenmeyen davranışlarla baş ederken zorlanmaları 

şeklinde açıklanabilir.  
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Öğretmenlerin derslerinde zaman yönetimi ile ilgili aldıkları önlemlere baktığımızda en çok 

dile getirilen önlemin “etkinliği ders dışında (farklı dersler, teneffüs, etüt saati, evde vb.) 

tamamlatma”, öğretmenlerin bir kısmınca tercih edilen bir diğer önlemin ise “etkinlikleri düzenleme” 

(etkinlik çıkarma, etkinlik ekleme, etkinlik birleştirme vb.) olduğu görülmektedir. Yapıcı ve 

Leblebiciler (2007)’in öğretmenlerin ilkokul programına yönelik görüşleri ile ilgili yaptığı araştırmada 

“ders içi etkinlikleri yapmak için ders saati yeterlidir” maddesine öğretmenlerin % 33’ü çoğunlukla 

katılmıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Bu araştırmaya katılan öğretmenler de ders saatini yeterli 

bulmadıkları için bu önlemleri tercih ettikleri söylenebilir. 

Diğer taraftan öğretmenlerin büyük bölümü tarafından belirtilen önlem “öğrencilerin dikkatini 

çekme”dir. Öğretmenler öğrencilerin dikkat süresini uzatmak için kullandıkları dikkat çekme 

yöntemlerini; hikâyeleştirme, oyunlaştırma, beden dilini kullanma, hayatla ilgili bir konudan 

bahsetme, şarkı söyletme vb. şeklinde ifade etmişlerdir. Öğretmen zamanı etkili kullanmak için dersin 

işlenişini ilginç hale getirmeli, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde dersi devam ettirmelidir. Yapılan 

araştırmalar öğrencinin bildiği ya da çok zor olduğunu düşündüğü konulara ilgisinin zaman içerisinde 

kaybolduğunu göstermektedir. Öğrencilerin ilgilerinin devamlılığını sağlamak için öğrencilerin tüm 

duyu organlarına hitap edecek şekilde ders işlenerek zaman etkili şekilde kullanılabilir (Durukan ve 

Öztürk, 2004). Öğretmen, öğrencinin yaş ve dikkat süresini göz önünde bulundurarak öğrencilerin 

sıkıldığı anlarda farklı yöntemler kullanmalıdır (Tok, 2007). Görüşmede birçok öğretmenin dikkat 

çekmeden bahsetmesine karşılık gözlemlerde bu duruma çok az rastlanması öğretmenlerin dikkat 

çekmeyi zamanı etkili kullanmak için bir önlem olarak bildikleri fakat uygulamadıkları şeklinde 

düşünülebilir. Benzer sonuçlar Çağlar’ın (2009) öğretmenlerin dikkat çekmeye yönelik neler yaptığını 

ortaya koyduğu çalışmada değinilmiştir. 

Öğretmenlerin bir bölümü “materyal kullanımını arttırmayı” ve az sayıda öğretmen “sunum 

teknolojisi kullanımını” derslerinde zaman yönetimi ile ilgili aldıkları önlemler arasında 

sıralamışlardır. Öğretimin görsel işitsel araçlarla sunulması öğrencilerin dikkatini çekerek öğrencilerin 

motive olmasını sağlar (Yalın, 2003). Materyallerle iyi düzenlenmiş öğrenim çevresinin öğrencilerin 

öğrenmesini daha kalıcı ve etkili kılacağı beklenmektedir (Çilenti, 1991). Şaktanlı (2001)’nın sınıfta 

ders zamanın yönetimi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonucunda öğretim yaşantısının uygun araç-gereç 

ve görsel işitsel materyallerle desteklenmemesi, ders zamanının yönetimini engelleyici bir etken olarak 

ortaya çıkmıştır. Araştırmalar öğretimsel zamanla öğrenme düzeyi arasında güçlü bir ilişkinin 

olduğunu göstermektedir (Porter, 1993; Purkey ve Smith, 1983; Akt: Çelik, 2002). Bu araştırmada az 

sayıda öğretmenin materyal kullanımını arttırmaları ve sunum teknolojisini kullanmaları 

öğretmenlerin öğretimsel zamanı verimli kullanmak için bu tip önlemler almadığını göstermektedir. 

“İstenmeyen davranışları önleme” az sayıda öğretmence zaman yönetimi ile ilgili alınan bir 

önlemdir. İstenmeyen davranışlar zamanın etkili kullanılmasını olumsuz etkileyeceği için istenmeyen 
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davranışların önlenmesi gerekmektedir. Sınıfta kuralların etkin biçimde uygulanması, öğrencilere adil 

davranılması istenmeyen davranışları azaltabilir (Öztürk, 2004). Az sayıda öğretmenin istenmeyen 

davranışları önlemeyi zaman yönetimi ile ilgili önlemleri arasında yer alması öğretmenlerin 

istenmeyen davranışların önlenmesini zaman yönetimi ile ilgili bulmamaları şeklinde yorumlanabilir. 

Bu araştırmada incelenen bir diğer konu sınıf gözlemlerine göre öğretmenlerin derslerinde 

etkinlik akışını nasıl sürdürdükleridir. Bulguları incelediğimizde öğretmenlerin büyük bölümünün 

etkinlik akışı içerisinde “gereksiz açıklama yaptığı” görülmektedir. Aydın (2008)’ a göre uzun 

açıklamalar, öğrencilerin derse ilgisini azaltırken konu dışına çıkılmasını da kolaylaştırmaktadır. 

Öğretmenlerin büyük bölümünün derste gereksiz açıklama yapmaları ile ilgili olarak öğretim 

zamanında öğretmenin kendinden kaynaklı kayıplar yaşandığı düşünülebilir.  

Etkinlik akışını sürdürürken sadece bir öğretmenin derse başında “dikkat çektiği” 

gözlenmiştir. Buna karşılık sınıflarında gözlem yapılan öğretmenlerin büyük bölümü görüşmelerde 

derse dikkat çekerek başladıklarını dile getirmişlerdir. Başlangıç zamanı öğretim zamanının küçük bir 

kısmı olmakla beraber, öğrenci motivasyonu, derse dikkat çekilmesi ve dersin amaçlarının açıklanması 

açısından önem taşımaktadır (Çelik, 2002). Bu durum öğretmenlerin zaman yönetimi açısından derse 

dikkat çekerek başlamanın öneminin farkında oldukları ve bunu kullandıklarını zannettikleri fakat 

kullanmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin bir bölümünün “etkinlikler arası geçişi belirttiği” 

gözlenirken bu öğretmenlerle yapılan görüşmelerde sadece bir öğretmen etkinlikler arası geçişi 

belirttiğini ifade etmiştir. Öğretmenin birinci etkinliği sonlandırıp, geçişi duyurarak, herkesin dikkatini 

çektiğinden emin olduktan sonra ikinci etkinliğe başlaması geçişin daha düzgün ilerleyeceğini 

göstermiştir. (Köktaş ve Köktaş, 2007).   Etkinlikler arası geçişlerde belirsizlik olması ve 

öğretmenlerin buna dikkat etmemesi öğretimsel zamanda kayıplara neden olabilmektedir. 

Öğretmenlerin derslerinde öğrenci çalışmalarını yönlendirmeleri ile ilgili olarak sınıfında 

gözlem yapılan tüm öğretmenlerin “etkinlikle ilgili açıklama yaptığı” görülmüştür. Aynı zamanda bu 

öğretmenlerin tümü görüşmelerde de etkinlikle ilgili açıklama yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenin öğretim etkinlikleri ile ilgili açık yönlendirmelerinin öğrenciyi başarıya götürdüğü 

görülmüştür. Köktaş ve Köktaş (2007) ve Çelik (2002)’ ye göre öğretim zamanın yönetiminde, 

öğretim etkinliklerinin açıklık derecesi önemlidir.  Bu durum öğrenciler çalışmaya başlamadan önce 

öğretmen tarafından ne yapacaklarına ilişkin bilgilendirildikleri için bu konuda sınıfta öğretim 

zamanında kayıplar yaşanmadığı şeklinde düşünülebilir. 

Sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin yarısının “öğrencilerin ilerlemesini gözlemlediği” ve  

“öğrencilere geribildirim verdikleri” gözlenmiştir. Öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra öğretmenin 

aralarda gezinerek, öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemesi, sorunlara yardımcı olması ve öğrencilerine 
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yaptıkları çalışmalarla ilgili anında bilgi vermesi öğrencilerin çalışmayla daha çok ilgilenmesine 

dolayısıyla sınıftaki öğrenme zamanının artmasına neden olmaktadır (Ekici, 2004; Köktaş vfe Köktaş, 

2007). Görüşme bulgularını ele aldığımızda araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu öğrencilerin 

ilerlemesini gözlemlediğini ve öğrencilere geribildirim verdiklerini ifade etmişlerdir.  Bu durumla 

ilgili olarak öğretmenlerin çoğunun öğrencilerin ilerlemesini gözlemleme ve öğrencilere geribildirim 

vermeyi sınıfta öğrenme zamanını arttırıcı öğretmen davranışları olduğunun farkında olmalarına 

rağmen bu davranışları sınıfta yeterince göstermedikleri söylenebilir. 

Derslerinde rutinleri nasıl kullandıkları ile ilgili olarak sınıflarında gözlem yapılan 

öğretmenlerin tümü görüşmelerde yoklama aldıklarını ifade ederken sadece bir öğretmenin 

gözlemlerde yoklama aldığı görülmüştür. Yoklama alan öğretmenimizin farklı gözlemlerde standart ve 

gelmeyeni sorarak yoklama aldığı gözlenmiştir. Bu öğretmenimizle yapılan görüşmede de 

öğretmenimiz her iki yoklama yöntemini zamanın olup olmaması durumuna göre kullandığını ifade 

etmiştir. Ceren (2008)’ in İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerini derste zamanı etkili kullanabilme 

yeterlilikleri ile ilgili yaptığı araştırmada araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı yoklama yapmanın 

gereksiz olduğu sonucuna vararak yoklamayı göz ucu ile ya da öğrencilere yaptırdıklarını 

belirtmişlerdir. Bu araştırmada da öğretmenlerin büyük bölümünün derste yoklama almaması Ceren 

(2008)’ in araştırmasının sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Görüşmelerde tüm öğretmenler öğrencilere ödevi kısa notlar yazdırarak verdiğini ifade 

ederken gözlemlerde sadece bir öğretmenimizin öğrencilerine ödev verdiği görülmüştür.  

Öğretmenlerin öğrencilerinin ödevlerini nasıl kontrol ettiklerine baktığımızda gözlemlerde bir 

öğretmenin “ödevleri inceleyerek kontrol ettiği” başka bir öğretmenin ise “belli öğrencilerin ödevlerini 

kontrol ettiği” gözlenmiştir. Görüşmelerde ise her iki öğretmende ödevleri zaman zaman kontrol 

ettiklerini belirtmişlerdir. İlgili literatüre baktığımızda düzenli kontrol edilmeyen ödevlerin eğitimsel 

olarak değeri kalmazken öğrenci için de öğretmen tarafından verilen bir yük olarak algılanmaktadır. 

Öğretmen ödevleri verme ve kontrol etme aşamalarında belli bir zaman planlaması yapmamışsa, 

ödevler sınıf içinde bir zaman tuzağı olabilmektedir (Polat, 2001). Gözlemlerde sadece bir öğretmenin 

ödev vermesine karşılık farklı iki öğretmenin ödev kontrolü yapmaları ödevlerin gözleme başlamadan 

önceki gün verildiği ya da ders dışında saatlerde verildiği şeklinde düşünülebilir. Belli öğrencilerin 

ödevlerinin kontrol edilmesi verilen ödevin eğitimsel değerini düşürdüğü söylenebilir. 

Rutinlerle ilgili olarak gözlemlerde iki öğretmenin sınıfında dersin başında “sınıfla ilgili 

fiziksel düzenlemeler (masa örtülerinin serilmesi, sınıfta temizlik yapılması vb.)” yapıldığı, bir 

öğretmenin ise dersin başında “günlük olaylardan bahsettiği” görülmüştür. Fakat görüşmelerde 

sınıflarında gözlem yapılan öğretmenlerden hiçbiri sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeleri ve günlük 

olaylardan bahsetmeyi rutinler arasında sıralamamışlardır. Aydın (2008)’a göre sınıfta yapılan günlük 

işler (temizlik kontrolü, beslenme vb.) veya bazı yönetsel görevlerin (geziler, veli toplantısı vb. 
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etkinliklerin duyurusu) ders zamanında kayda değer kayıplara neden olmaktadır. Bu araştırmada 

öğretmenlerin günlük olaylardan bahsetme ve sınıfla ilgili fiziksel düzenlemeleri ders rutinleri 

arasında görmedikleri ya da öğretmenlerin bu rutinleri zaman alan etkinlikler olarak görmedikleri 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin derslerinde zaman yönetimine ilişkin genel olarak davranışlarını 

incelediğimizde bir öğretmenin derste öğretmen kılavuz kitabı okuduğunu görmekteyiz. Ceren (2008)’ 

in İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerini derste zamanı etkili kullanabilme yeterlilikleri ile ilgili yaptığı 

araştırmada araştırmaya katılan öğretmen, müfettiş ve yöneticiler derste zamanı etkili kullanabilmek 

için dersten önce öğretmenin mutlaka hazırlık yapması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu öğretmenimizle 

yapılan görüşmede öğretmenimiz ders öncesi hazırlık yaptığını ifade etmesine rağmen derste öğretmen 

kılavuz kitabı okuması öğretmenin ders öncesi hazırlık yapmadığını göstermektedir. Bu araştırmada az 

sayıda da olsa öğretmenin derse hazırlıksız gelmesi ile ilgili olarak derste zaman kayıplarının 

öğretmen kaynaklı olduğunu gösterebilir. 

Gözlemler esnasında öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili çeşitli sıkıntılar yaşadığı 

gözlenmiştir. Bu sıkıntılardan biri “ders dışı etkenlerle dersin bölünmesidir”. Görüşmelerde sınıfında 

gözlem yapılan öğretmenlerin hiçbiri ders dışı etkenlerle dersin bölünmesini zaman yönetimi 

açısından bir sıkıntı olarak dile getirmezken gözlemlerde tüm öğretmenlerin sınıfında sınıfa veli ya da 

idarecinin gelmesi, öğretmenin çağırılması, öğretmenin telefonunun çalması vb. nedenlerle dersin 

bölündüğü görülmüştür. Ders süresinde zamanı etkili kullanmak için; dersin işlenişini kesintiye 

uğratacak, öğrencilerin dikkatlerinin başka yöne kaymasına neden olacak durumlar (idare tarafından 

yapılan duyurular, bir öğrencinin çağırılması vb.) ortaya çıkabilir. Öğretmen özellikle kendini 

ilgilendiren konularda hassas düşünerek ve hareket ederek sınıfta zamanı daha etkili kullanabilir 

(Durukan ve Öztürk, 2004). Bu araştırmada da öğretmenlerin tümünün derslerinin ders dışı etkenlerle 

aksaması ve bu sebeple zaman kaybetme görüşmelerde hiçbir öğretmen tarafından belirtilmediğinden 

öğretmenlerin dersin bölünmesi ya da aksamasından rahatsızlık duymadıkları ya da bunu zaman kaybı 

olarak görmedikleri şeklinde düşünülebilir.  

Gözlemler esnasında öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili yaşadıkları bir diğer sıkıntı ise 

“istenmeyen davranışlarla meşgul olma” dır. Çoğu öğretmenin sınıfında istenmeyen davranışlar 

nedeniyle dersi işlemesi aksamıştır. Görüşmelerde sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin hiçbiri 

istenmeyen davranışlarla meşgul olmayı zaman yönetimi açısından bir sıkıntı olarak dile getirmezken 

gözlemlerde öğretmenlerin çoğunun sınıfında istenmeyen davranışlarla meşgul olma zaman yönetimi 

açısından bir sıkıntı olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum öğretmenlerin istenmeyen davranışlarla meşgul 

olmayı zaman yönetimi açısından zaman kaybettirici bir etken olarak görmemeleri ya da bunun 

farkında olmamaları şeklinde yorumlanabilir.  
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Öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili olarak ders süresine uyma davranışlarını 

incelediğimizde öğretmenlerin büyük bölümünün derse geç başladığı görülürken diğer taraftan bir 

öğretmenin derse geç başlarken aynı zamanda dersten erken çıktığı da gözlenmiştir. Derse zamanında 

başlamak ve erken bitirmemek kısıtlı sürenin akılcı kullanımı ve öğrencilere model oluşturma 

açısından bir gerekliliktir (Halis, 2000). Özkılıç ve Korkmaz (2004)’ın İlkokul öğretmenlerinin zaman 

yönetimine ilişkin davranışları ilgili yaptığı araştırmada “ders zili çalmadan sınıfta olurum” sorusuna 

araştırmaya katılan öğretmenlerin %83.3’ü “hayır” cevabını vermiştir. Sönmez (1992)’in İlkokul 

öğretmenlerinin sınıf içi etkinlikleri ile ilgili yaptığı araştırma ilkokul öğretmenlerinin %4 ‘ü derse 

zamanında girerken %94’ü derse geç girmektedir. Kırk dakikalık dersin ortalama bir ile beş dakika 

arası boşa geçmektedir. Bu araştırmada da sınıfında gözlem yapılan öğretmenlerin büyük bölümünün 

derse geç başlaması Özkılıç ve Korkmaz (2004) ve Sönmez (1992)’in araştırma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. Öğretmenlerin derse geç gelme nedenlerine baktığımızda ise öğretmenin dersi işleme 

isteksizliği veya kendinden kaynaklı olmayan dış etkenlerden (tören, idari görev vb.) kaynaklandığı 

görülmektedir. Gözlem yapılan derslerin ilk saate denk gelmesinden bahçede yapılan törenler ya da 

ders öncesi oluşan günlük sorunlarla ilgili düzenlemelerin dersin süresini kesintiye uğrattığı 

söylenebilir. Diğer taraftan gözlemler esnasında derse geç gelme sebebi anlaşılamayan ve aynı 

zamanda dersten erken çıkan B3 öğretmeninin derste“ Hadi 5 dakikamız kaldı.  Yazın onu bitsin.  

Sonra bayrak şiirini okuyacağız.” şeklinde zamanla ilgili olarak öğrencilerini sıkıştırdığı da 

gözlenmiştir. Bu durumla ilgili olarak öğretmen derse geç başlayıp, dersi erken bitirerek ders süresini 

kısaltmasına karşılık öğrencileri sıkıştırarak ya da etkinlikleri ev ödevi vererek ders etkinliklerini 

yetiştirmeye çalıştığı söylenebilir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak bulgulara baktığımızda öğretmenlerin çoğu öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak 

dikkat sürelerinin kısalığını zamanla ilgili bir sıkıntı olarak dile getirmiş, ayrıca bir kısım 

öğretmenimiz ise etkinlikleri uygulamada “ders süresinin” yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Öğretmenler; “seviye farklılıklarını” da zaman yönetimi açısından bir sıkıntı olarak değerlendirmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin aldıkları önlemlerin başında “etkinliği ders saati dışında (farklı dersler, teneffüs, 

etüt saati, evde vb.) tamamlatma” ve “öğrencilerin dikkatini çekerek” (hikâyeleştirme, oyunlaştırma, 

beden dilini kullanma, hayatla ilgili bir konudan bahsetme, şarkı söyletme vb.) öğrencilerin dikkat 

süresini uzatma olduğu görülmektedir. Çok az öğretmen ise zaman yönetimi ile ilgili aldıkları 

önlemleri; “İstenmeyen davranışları önleme”, “Etkinlikleri düzenleme” ve “Materyal kullanımını 

arttırma” olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenlere derslerinde etkili ve verimli olarak kullandıkları 

ortalama süre sorulduğunda çoğunlukla 15-20 dakika olduğunu bir kısım öğretmen ise bu sürenin 20-

25 dakika olduğunu ifade etmişlerdir.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1423 
 

Araştırmanın gözlem bulgularına genel olarak baktığımızda ise öğretmenlerin büyük 

bölümünün görüşmelerde zaman yönetimiyle ilgili verdikleri yanıtlarla tutarlı olmadığı dikkati 

çekmiştir. Yani sınıf öğretmenleri zaman yönetimi ile ilgili  kuramsal açıdan literatüre uygun cevaplar 

verdikleri halde sınıf gözlemlerinde bu bilgileri uygulamaya taşınmadıkları görülmüştür. Ayrıca, 

gözlemlerde görüşme ile tutarlı bulunan, öğretmenlerin büyük bölümünün ders süresinin ortalama 15–

20 ya da 20– 25 dakikasını verimli kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlere göre bunun temel nedeni 

öğrencilerin dikkat sürelerinin kısalığı iken, sınıf gözlemlerinde ise dersin ders dışı etkenlerle 

bölünmesidir. 

ÖNERİLER 

Bu çalışma sonunda hem uygulamaya hemde araştırmaya yönelik bazı öneriler getirilebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir bölümünün ders öncesi hazırlık ve zamanla ilgili planlama 

yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin derste zamanı etkili kullanabilmeleri için ders öncesi 

hazırlık ve zamana yönelik planlama yapmaları ile ilgili uygun önlemler alınmalı ve desteklenmelidir.  

Öğretmenlerin büyük bölümünün öğrencilerin öğrenme zamanını arttırıcı stratejileri bildikleri 

fakat bu stratejilerin çok az öğretmence kullanıldığını ortaya çıkarılmıştır.   Uygulamadaki sıkıntılar 

araştırılarak buna yönelik düzenlemeler getirilmeli ve desteklenmelidir.   

Öğretmenlerle dersin başında dikkat çekme ve dikkati sürdürmeyle, öğretim yöntem ve 

teknikleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır.  

Sınıfta öğrenme zamanını arttırmak için mutlaka öğrencinin ilerlemesi gözlenmeli ve 

öğrencilere geribildirim verilmelidir. Bunun için öğretmenlere ödev, bireysel performans, ölçme 

değerlendirme konularında uygulamalı eğitimler verilmelidir. 

 Öğretmenlerin derse zamanında girip zamanında çıkmaları için idare tarafından önlemler 

alınmalıdır. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin derslerinin ders dışı etkenlerle bölünerek  ders zamanının 

kesintiye uğradığı görülmüştür. Ders zamanın ders dışı etkenlerle bölünmemesi için okul idaresi ve 

öğretmenlerce önlemler alınıp, kurallar oluşturulmalıdır. 

Derste zamanın etkili kullanması öğretmenin ve öğrencilerin ders zamanın her saniyesinin 

öneminin farkında olmalarına bağlıdır. Bu nedenle öğretmenlere ve öğrencilere zaman yönetimi ile 

ilgili farkındalık kazandırıcı rehberlik hizmetleri verilmelidir.  
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Bu araştırma sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Benzer bir araştırma branş öğretmenlerinin 

derste zaman yönetimine ilişkin davranışları ve görüşleri incelenebilir. Ayrıca nicel yöntemler 

kullanılarak daha geniş kitlelere ulaşılabilir ve genelleme yoluna gidilebilecek araştırmalar yapılabilir.  

KAYNAKÇA 

Açıkalın, A. (1998), Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Ankara:      Pegem 
Yayınları. 

Adair, J. ; Adair, T. (1996), Zaman Yönetimi, Çev.  Bengi Güngör, Ankara: Öteki Yayınevi 

Aydın, A. (2000), Sınıf yönetimi (3. Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. 

Aydın, A. (2008), Sınıf yönetimi (9. Baskı), Ankara: Pegem Yayınları. 

Bloom, B.S. (1976).  Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill. 

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64, 723-733. 

Ceren, A. (2008), “İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Derste Zamanı Etkili Kullanma 
Yeterlilikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Cüceloğlu, D. (1997), İyi Düşün Doğru Karar Ver, 19. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

Çağlar, A. (2009), “Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Etkinliklerin Yönetiminde Dikkat çekme ve 
Sürdürme Davranışlarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Adana  

Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 

Çilenti, K. (1991), Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Ankara: Kadıoğlu Matbaası. 

Durukan, H.; Öztürk, H.İ. (2004), Sınıf Yönetimi, Çanakkale: HD Yayıncılık. 

Ekici, G. (2004), “Öğretimin Yönetimi”, E. Karip(Ed.), Sınıf Yönetimi,  Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
61-95. 

Erden, M. (2001), Sınıf Yönetimi, Birinci Basım, İstanbul: Alkım Yayınları. 

Eren, E. (1996), Organizasyon ve Yönetim, 3. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım. 

Güven, S. (2008), “Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin 
Görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, 177,  224-236. 

Halis, İ. ( 2002), Sınıf Yönetimi, Konya: Mikro Yayınları. 

Halis, İ. (2001), Demokratik Sınıf Ortamı İçin Profesyonel Sınıf Yönetimi, Konya: Mikro Yayınları. 

Harnischfeger, A., Wiley, D. E. (1976). Teaching-learning processes in the elementary school: a 
synoptic view. Studies of Educational Prosesses. No:9, University of Chicago.  

Kalaycı, N. (1994), “İlkokul İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki 
Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara. 

Köktaş, Ş. ;  Köktaş V. (2007),  Etkili Sınıf Yönetimi , Adana: Çeskod Yayınları. 

Özkılıç, R. (2000), “Sınıfta Zaman Yönetimi”, L.  Küçükahmet(Ed.), Sınıf Yönetiminde Yeni 
Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 91-106. 

Özkılıç, R. ; Korkmaz, N. H. (2004), “Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Beden Eğitimi Spor 
Öğretmenlerinin Sınıfta Zaman Yönetimine İlişkin Davranışları”, Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 2,  s. 17, 281-293. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1425 
 

Öztürk, B. (2004), Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi, E. Karip(Ed.), Sınıf 
Yönetimi,  Ankara: Pegem A Yayıncılık.  

Polat, H.(2001),  “İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Eğitsel Durumlar İle İlgili 
Görüşleri ve Zamanı Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, MarmaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Purkey, S.C., Smith, M. S. (1983). Towards the Effective School, Oxford: Blackwell 

Sönmez, V. (1992), “İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinlikleri”, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 
97-106. 

Şaktanlı, C. (2001), “Sınıfta Ders Zamanın Yönetimi”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 

Tok, Ş. (2007), “Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler”, A. Doğanay (Ed.), Öğretim İlke ve 
Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Weinstein, C. S. ;  Mignano, A. J. (1993), Elementary classroom management : lessons from research 
and practice,  New York : McGraw-Hill. 

Yalın, H.İ.,(2003), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara:Nobel Yayınları. 

Yapıcı, M. ; Leblebiciler N.H. (2007), “Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına Yönelik 
Görüşleri” , http://ilkogretim-online.org.tr/                          vol6say3/v6s3m37.pdf, [saat: 18.03, tarih: 9 Nisan 
2009]. 

  

http://ilkogretim-online.org.tr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vol6say3/v6s3m37.pdf


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1426 
 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “BAŞARI” KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DUYGUSAL 

SEMANTİK DEĞERLER 

EMOTIONAL SEMANTIC VALUES ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF “SUCCESS” 

BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

Doç. Dr. Gülay EKİCİa 

aGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,  

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, ANKARA,  gulayekici@yahoo.com 

Dr. Öğrencisi. Havva ILGIN BİLİCİb,  

bGazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA, havvailgin@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırmada “ilkokul öğrencilerinin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler hangi 
yönde eğilim göstermektedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma nicel çalışma modelinde tarama desenine 
göre hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da bir ilkokulda kayıtlı toplam 65 öğrenci 
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri başarıyla ilgili semantik farklılık ölçeğiyle elde edilmiştir. Ölçek iki uçlu 10 
zıt sıfat çiftinden oluşmaktadır. Bu ölçekte 5 dereceli puan aralığının kullanımı tercih edilmiştir. Sıfatlar 
olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle ve daima şeklinde değerlendirmeye alınırken, 
olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak 
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri ve t-testi kullanılmıştır. Bu süreçte SPSS-20 ve 
NVivo9.3 programlarından yararlanılmıştır.  

Çalışmanın sonunda; ilkokul öğrencilerinin semantik farklılığa göre başarı kavramına yükledikleri 
değerlerin negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda başarı kavramını en fazla zor, sıkıcı, yorucu, 
karmaşık ve pahalı olarak algılamaktadırlar. İlkokul öğrencilerinin başarı kavramına yükledikleri pozitif 
duygusal semantik değerler arasında ise; değerli, gerekli ve gönüllü algılarının yer aldığı belirlenmiştir. İlkokul 
öğrencilerinin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırma sonunda, farklı ölçme araçlarıyla belirlenen 
sonuçları destekler ve detaylandırır sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde semantik farklılık ölçeğiyle yapılmış 
araştırmanın olmaması bu araştırma sonuçlarının önemini arttırmaktadır. Bu araştırma sonunda, öğrencilerin 
semantik farklılığa göre başarı kavramına yükledikleri değerlerin negatif yönde olduğunun belirlenmesi, 
öğrencilerin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyen bireysel faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal semantik farklılık, semantik farklılık ölçeği, ilkokul öğrencileri, başarı, 
değerler. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to answer the following question; “In what direction do the emotional 
semantic values attributed to the concept of “success” by primary school students show tendency?”. This study 
was prepared according to a survey design in quantitative model. The sample of the study was composed of a 
total of 65 students attending a primary state school in Ankara. The data were gathered through “the semantic 
difference scale for the concept of success”. The scale included 10 bipolar couples of opposite adjectives. 5-point 
Likert scale was preferred in this study. The adjectives were evaluated starting from positive ones as always, 
usually, sometimes, usually, always; the negative adjectives were reverse-scored. The Cronbach Alpha 
Reliability of the scale was found as .96. For the analysis of the data, descriptive statistical analysis methods and 
t-test were applied. SPSS-20 and NVivo9.3 programs were used in the analysis.  
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The results of the study revealed that the values attributed to success according to semantic difference 
by primary school students were in negative direction. The concept of success was mostly perceived as boring, 
tiring, complex, and expensive. On the other hand, the positive semantic values attributed to success by primary 
school students include the following perceptions as valuable, necessary, and voluntary. The semantic values 
attributed to success by primary school students show no significant difference by gender. The results of the 
present study are in consistent with the results of the other studies conducted by different instruments in the 
literature. The lack of studies conducted through the semantic difference scale in the literature enhances the 
importance of the results of the present study. Finally, students’ attribution of negative values to success 
according to semantic difference can be accepted as one of the individual factors affecting students’ success in a 
negative way.          

Keywords: Emotional semantic difference, semantic differential attitude scale, elementary school 
students’, success. 

 

GİRİŞ 

“BAŞARI” kavramı öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca sürekli olarak ulaşmak istedikleri 

anahtar kavramlardan biridir. Genel anlamda düşünüldüğünde, başarı, belirlenen amaca ulaşma ve 

isteneni elde etme olarak tanımlanmaktadır. Eğitim-öğretim açısından düşünüldüğünde başarı program 

hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünüdür (Demirtaş & Güneş, 2002). Dolayısıyla genel anlamda 

belirtilen başarı tanımıyla eğitim-öğretim süreci açısından belirtilen başarı tanımı birbirinden farklılık 

ifade etmektedir. Çünkü okuldaki eğitim-öğretim sürecindeki başarı açısından düşünüldüğünde bir 

öğrenci programda belirlenmiş olan hedef davranışları beklenilen şekilde ortaya koyması durumunda 

başarılı sayılabilmektedir.  

Başarı hem farklı faktörlerden etkilenmekte hem de farklı faktörleri etkileyerek öğrencilerin 

yaşamlarında etkili olmaktadır. Bu yönde düşünüldüğünde başarıyı etkileyen pek çok faktör 

bulunmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, öğrencilerin başarılarına etki eden faktörler eğitim-

öğretim alanında yapılan araştırmalarda hala en önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. 

Yapılan araştırmalar, bu unsurların çok farklı boyutlarının olduğunu ortaya koyarken, toplam 228 

değişkenin öğrenci başarısında etkili olduğu belirtilmektedir (Marzano & Marzano, 2003). Bu boyutlar 

arasında genel olarak öğrencinin bireysel niteliklerinden kaynaklanan unsurlar (Dadlı, 2015; 

Dağdelen, 2013; Diamond ve diğerleri, 2004; Ekici, 2003; Keser &  Sarıbay, 2007; Lewis, 1999; Özer 

& Anıl, 2011; Şevik, 2014), öğrencinin ailesinden kaynaklanan unsurlar (Bean  ve diğerleri, 2003; 

Çelenk, 2003; Epstein, 1987; Epstein, 2008; Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005; Maton &  

Hrabowski, 1998; Özer ve Anıl, 2011; Özkan ve Yıldırım, 2013; Şevik, 2014; Türk, 1999; Yıldırım & 

Dönmez, 2008), öğretmenin niteliklerinden kaynaklanan unsurlar (Agyenmang, 1993; Bulucu, 2003; 

Ekici, 2002; Gordon, Kane &  Staiger, 2006; Graham ve diğerleri, 2001; Sözer, 1991; Şama & Tarım, 

2007; Ulay, 2004), dersin özelliğinden kaynaklanan unsurlar (Bahar, 2002; Ekici, 2010; Özatlı, 

2006; Özkan, 2003), okul yönetiminden kaynaklanan unsurlar (Günçer & Köse, 1993; Tural, 2002) 

ve uygulanan eğitim sisteminden kaynaklanan unsurlar (Cohen & Hill, 2000; Guskey, 2002; 
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Huberman, 1995; Stein & Wang, 1988; Witziers ve diğerleri, 2003) olarak söylenebilir (Aktaran, 

Ekici, 2014). Görüldüğü gibi başarı kavramı pek çok faktörün etkisinde olan bir kavramdır. Böylesine 

önemli bir kavram hakkında öğrencilerin duygusal semantik tutum değerlerinin belirlenmesi ilgili 

literatüre oldukça farklı bir bakış açısı kazandırması açısından oldukça önemlidir. 

İlgili literatür taraması yapıldığında en fazla çalışmaların yapıldığı konuların başında tutum 

konusu gelmekle birlikte duygusal semantik tutum konusunda yapılmış çalışmaya rastlanmamaktadır. 

Tutum, bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir konu, kavram, nesne, olgu ya da olaya 

yönelik deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği olumlu ve olumsuz bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal bir tepkide bulunma eğilimi olarak ifade edilmektedir (Güney, 2000; İnceoğlu, 

1993; Kağıtçıbaşı, 1999; Kağıtçıbaşı, 2010; Tezbaşaran, 1996). Tutumlar bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal boyutlarıyla bireylerin öğrenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır (Anderson, 1988; 

Bagozzi & Burnkrant, 1985; Bloom, 1979). Tutum, uzun bir süreç sonunda ve algıların sonucunda 

oluşmaktadır (Akande, 2009). Bireylerde tutumları oluşturmak ve değiştirmek oldukça uzun ve yoğun 

çaba harcanması gereken bir süreçtir. Bir bireyin tutum oluşturmasında bilişsel, duygusal ve 

davranışsal öğeler bulunmaktadır. Tutumsal ve davranışsal desenler dört elemandan oluşur. Bunlar;  

eylem, eyleme yönelik hedef, eyleme yönelik içerik ve zamandır. Bu dört elemanın genel ya da özel bir 

örüntüsü de eyleme yönelik tutumları oluşturmaktadır (Ajzen & Fishbein, 1977). Dolayısıyla tutumun 

belirlenmesi bireye kazandırılacak davranışsal hedeflerde ve izlenecek öğretim yöntemi açısından 

oldukça önemlidir. Çünkü bilişsel başarının duyuşsal başarı ile pozitif ilişkisinin olduğu bilinmektedir 

(Bloom 1979). Bilişsel başarı ile duyuşsal başarı hem birbirini etkilemekte hem de birbirinden 

etkilenmektedir. Eğitim sürecinin önemli bir öğesi olan tutum, başarılı öğrenmenin gerçekleşmesinde 

etkilidir. Öğrencilerin öğrenmeye ve derse yönelik tutumlarının olumlu olması, hem akademik başarıyı 

artırmakta (Yenilmez & Özabacı, 2003) hem de duyuşsal başarıyı arttırmaktadır. 

Tutumlar doğrudan ya da dolaylı ölçme teknikleri ile ölçülebilmektedirler (Kağıtçıbaşı, 2010). 

Bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin başarı kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeği uygulanarak 

değerlendirme yapılmıştır. Ancak İlgili literatür incelendiğinde bu şekilde bir değerlendirmenin 

yapıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Başarıya yönelik tutum konusunda yapılan 

çalışmaların genel olarak belli konularda yoğunlaştığı ve özellikle başarının bir sonuç olarak 

değerlendirildiği veya diğer farklı değişkenlerle ilişkisinin değerlendirildiği belirlenmiştir.  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde başarı kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeği 

kullanılarak yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak başarı kavramına yönelik 

semantik tutumların belirlenmesi, öğrencilerin başarıya yönelik duygusal durumlarının ortaya 

çıkarılmasını sağlamaktadır. Çünkü başarı kavramına yönelik düşüncelerin gelişmesinde ve başarıya 

ulaşması ve başarıyı anlamlandırmak için öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal 

anlamların olumlu ya da olumsuz yönde olmasının önemli bir rolü bulunmaktadır. Duygusal semantik 
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değerlerin belirlenmesinin temelinde bireyin sahip olabileceği tutumu hakkında taşıdığı anlamsal 

değerlerin incelenmesi yatar. Yani ilgili tutum konusunun/objesinin birey için ne anlam taşıdığını 

ölçmek asıl amaçtır. Böylece bir objenin bir birey için anlamı belirlenmiş olacaktır (Arul, 2002; 

Arkonaç, 2001; Aktaran, Tavşancıl, 2010). Yapılan bu çalışma ile literatürde yer alan ve daha önce 

yapılmış olan çalışmalardan farklı olarak duygusal semantik farklılık ölçeğinde yer alan duygusal 

değerlere göre öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri olumlu ve olumsuz tutumlar incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarının ilgili literatüre farklı bir bakış açısıyla nitelikli veriler kazandıracağı 

beklenilmektedir. Ayrıca çalışmada başarı kavramına yönelik duygusal semantik farklılık ölçeğinin 

hazırlanması çalışmaya önem katmaktadır. Bu kapsamda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 

1.Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler hangi yönde eğilim 

göstermektedir? 

2. Öğrencilerin başarı kavramına duygusal semantik değerler cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık göstermek temidir?  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma Nicel modelde yapılmıştır. Bu kapsamda tarama deseni kullanılmıştır. Tarama 

deseni geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

desenidir. Bu desende araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılmıştır (Erkuş, 2011; Karasar, 2012). 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçesinde bulunan Büğdüz İlkokulunda  

kayıtlı toplam 65 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubunun araştırmacıların kolay 

ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur. Amaçlı çalışma grubu 

seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 2008; Knight ve diğerleri,  2013) en aza indirebilmek 

için, öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacının kolay ulaşılabilirliği 

ve farklı sınıflardan katılımın sağlanması gibi kriterler dikkate alınmıştır. Öğrencilerin 15’i (%23.07) 

1.sınıf öğrencisi iken, 9’u (%13.84) 2.sınıf öğrencisi, 17’i (%26.15) 3.sınıf öğrencisi ve 24’ü (%36.92) 

4.sınıf öğrencisidir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler semantik 

farklılık ölçeğiyle toplanmıştır. Bu ölçek ilk olarak Osgood, Suci ve Tannenbaum tarafından 

geliştirilmiş olup (Russell & Hollander, 1975; Tavşancıl, 2010), duyuşsal özelliklerin belirlenmesinde 

oldukça etkilidir (Anderson, 1988). Bu ölçekte 5 veya 7 dereceli puan aralığı kullanılabilmektedir. Bu 

çalışmada 5 dereceli puan aralığının kullanımı tercih edilmiştir. Ölçek iki kutuplu bir yapı 

göstermektedir. Karşılıklı kutuplarda zıt sıfatlarla tanımlanan niteliklerin yer aldığı iki kutuplu 

derecelendirme ölçeğidir. Sıfatlar olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle ve 

daima şeklinde değerlendirmeye alınırken, olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır. 

Bu ölçekte öğrenciler karşılıklı kutuplarda bulunan sıfatlardan birini başarı kavramına uygunluğu 

açısından seçmektedirler. Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin 

geneline ait hesaplamalar yapılırken ortalaması 3.5 ve üstü olanlar pozitif tutum olarak kabul edilirken, 

3.5 ile 2.5 arasındaki değerlerin nötr olduğu ve 2.5 değerinin altındaki değere sahip olanlarında negatif 

tutuma sahip oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır (Aktaran, Ekici, Gökmen & Kurt, 2015; 

Kurt & Ekici, 2014). Bu kapsamda öğrencilere “Başarı kavramıyla ilgili hangi özellikleri 

ilişkilendiriyorsunuz?” sorusuyla ilişkili semantik farklılık tutum ölçeği verilmiştir. Aşağıda başarı 

kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeğinden örnek maddeler yer almaktadır. 

 Daima Genellikle Kısmen Genellikle Daima  

Pahalı      Ucuz 

Zor      Kolay  

                                         

Başarı kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinin hazırlanmasında toplam 

17 öğrencinin başarı kavramına yönelik ifade ettikleri sıfatlardan yararlanılmıştır. Mümkün olduğunca 

konunun çok özel boyutlarıyla ilgili olmayan genel sıfatlar tercih edilmiştir. Hazırlanan sıfat çifti 

ilkokulda görev yapan toplam iki öğretmenin alan uzmanı olarak görüşleri alınmıştır. 10 sıfat çiftinden 

oluşan ölçme aracı toplam 89 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonunda yapılan açımlayıcı faktör 

analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre ölçeğin toplam varyansın %28,19’unu açıkladığı ve 

eigen değeri 2.81 olan tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Ölçme aracında yer alan 

maddelerin faktör yükleri .556 ile .871 arasında değişmektedir. Başarı kavramına yönelik duygusal 

semantik farklılık tutum ölçeğinin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 1. Başarı Kavramına Yönelik Duygusal Semantik Farklılık Ölçeğinin Faktör Yapısı 

Semantik ifadeler  SS Faktör yükleri 
Zor-Kolay 2,29 1,43 .703 
Yorucu- Yorucu değil 4,12 1,35 .650 
Karmaşık-Basit 2,27 1,38 .624 

X
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Gerekli-Gereksiz 2,16 1,36 .581 
Değersiz-Değerli 4,18 1,32 .735 
Mutlu-Mutsuz 4,03 1,45 .638 
Zorunlu-Zorunlu değil 3,41 1,62 .556 
Gönüllü-Gönüllü değil 3,98 1,35 .768 
Pahalı-Ucuz 3,92 1,59 .871 
Sıkıcı değil -Sıkıcı    
Açıklanan toplam varyans=28.19; Eigenvalue değeri=2.81, 
Cronbach Alpha .96 

 

Verilerin analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde iki kutuplu her bir sıfata ait tek tek frekans,  yüzde ve aritmetik 

ortalama değerleri hesaplandıktan sonra, her bir sıfat çifti için toplam aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin puanı 5 ve 4 seçeneğindeyse pozitif tutuma sahip 

oldukları, 3 seçeneğindeyse nötr tutuma sahip oldukları ve 2 ve 1 seçeneğindeyse negatif tutuma sahip 

oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade 

ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir. Başarıya yönelik 

semantik farklılık ölçeği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiki 

yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve bağımsız gruplar için t-

testi kullanılmıştır. Ayrıca başarı kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeğinin 

değerlendirilmesinde SPSS-20 ve Şekil 1’in hazırlanmasında Nvivo9.3 programından yararlanılmıştır.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmanın alt amaçları yönünde veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

 Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlere ait bulgular 

Öğrencilerin başarı kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğiyle elde edilen 

verilere ait betimsel değerlere Tablo 2’de yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin başarı kavramıyla 

ilgili ortaya koydukları duygusal anlamların düzeyleri ile kullanılan sıfatların hangileri olduğu, 

puanlanan sıfatların genel ortalamaları, standart sapma değerleri ve her bir seçenekteki % ve frekans 

değerleri belirtilmiştir. 

Tablo 2. Başarıya Yönelik Semantik Farklılık Tutum Ölçeğiyle Elde Edilen Verilerin Betimsel 

Değerlerine Ait Bulgular 
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Öğrencilerin belirlenen aritmetik ortalama değerlerine göre başarı kavramını daima zor ( X

=2,29; %49,2), daima Yorucu ( =2,12; % 64,6),  daima Karmaşık ( =2,27; %44,6), daima Gerekli (

=3,56; %50,8), daima Değerli ( =4,76; %64,6), daima Mutlu ( =4,03; %61,5), daima Zorunlu 

değil ( =3,41; %41,5), daima Gönüllü ( =3,98; %58,5), daima Pahalı ( =2,17; %60) ve Sıkıcı  (

=2,27; %67,7) olarak algılamaktadırlar. Buna göre aritmetik ortalama değerlerinden anlaşıldığı gibi 

öğrencilerin başarı kavramını en fazla Değerli, Mutlu, Gönüllü, Gerekli, Zorunlu Değil, Zor, 

Karmaşık, Sıkıcı, Pahalı ve Yorucu olarak algılamaktadırlar. Diğer taraftan başarı kavramına yönelik 

toplam duygusal semantik farklılık tutum puanı toplam 10 iki uçlu semantik sıfatın aritmetik 

ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade ederken, 3.5-2.5 

arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir (Lohr & Bummer, 1992). Buna 

göre öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması X = 3.08 olarak hesaplanmıştır. Bu puan öğrencilerin 

genel puan ortalamasına göre başarı kavramına yönelik olarak nötr tutuma sahip olduklarını ifade 

etmektedir. Şekil 1.’de öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerle 

hazırlanan model yer almaktadır. 

 

X X

X X X

X X X X

Semantik ifadeler  
N  SS 

Daima Genellikle Kısmen Genellikle Daima 
f % f % f % f % f % 

Zor-Kolay 65 2,29 1,43 32 49,2 2 3,1 18 27,7 6 9,2 7 10,8 
Yorucu- Yorucu değil 65 2,12 1,35 42 64,6 5 7,7 6 9,2 7 10,8 5 7,7 
Karmaşık-Basit 65 2,27 1,38 29 44,6 9 13,8 13 20,0 8 12,3 6 9,2 
Gerekli-Gereksiz 65 3,56 1,36 33 50,8 5 7,7 15 23,1 7 10,8 5 7,7 
Değersiz-Değerli 65 4,76 1,32 6 9,2 3 4,6 6 9,2 8 12,3 42 64,6 
Mutlu-Mutsuz 65 4,03 1,45 40 61,5 9 13,8 2 3,1 7 10,8 7 10,8 
Zorunlu-Zorunlu değil 65 3,41 1,62 16 24,6 2 3,1 13 20,0 7 10,8 27 41,5 
Gönüllü-Gönüllü değil 65 3,98 1,35 38 58,5 5 7,7 5 7,7 14 21,5 3 4,6 
Pahalı-Ucuz 65 2,17 1,59 39 60,0 13 20,0 1 1,5 3 4,6 9 13,8 
Sıkıcı değil -Sıkıcı 65 2,27 1,26 6 9,2 1 1,5 6 9,2 8 12,3 44 67,7 

X
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Şekil 1. Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler 

Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet 

değişkenine göre farklılığına ilişkin bulgular 

Tablo 2’de öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyete 

göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için t-testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 2. Öğrencilerin Başarı Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin 

Cinsiyete Göre Farklılığına Yönelik Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik 

değerlerin cinsiyete göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için t-testi sonuçları incelendiğinde; 

p<0.05 düzeyinde semantik ifadelerin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Belirlenen p değerleri .084 ile .981 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin 

başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyetlerine göre değişmediğini ifade 

etmektedir. Toplam 10 zıt sıfatlardan bazılarında kızların puanlarının yüksek olduğu bazılarında ise 

erkeklerin puanlarının yüksek olduğu ancak bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir.  

 

 

 

Semantik ifadeler Sınıf  N  SS t p 
Zor-Kolay Kız 37 2,29 1,39 

,33 .975 
Erkek 28 2,28 1,51 

Yorucu- Yorucu değil Kız 37 4,21 1,31 
,635 .527 

Erkek 28 4,00 1,41 
Karmaşık-Basit Kız 37 2,45 1,50 

1,225 .225 
Erkek 28 2,03 1,20 

Gerekli-Gereksiz Kız 37 2,18 1,41 
,135 .893 

Erkek 28 2,14 1,32 
Değersiz-Değerli Kız 37 4,02 1,38 

1,107 .272 
Erkek 28 4,39 1,22 

Mutlu-Mutsuz Kız 37 4,13 1,35 
,667 .511 

Erkek 28 3,89 1,59 
Zorunlu-Zorunlu değil Kız 37 3,40 1,67 

,056 .955 
Erkek 28 3,42 1,59 

Gönüllü-Gönüllü değil Kız 37 4,00 1,29 
,105 .917 

Erkek 28 3,96 1,45 
Pahalı-Ucuz Kız 37 3,91 1,58 

,024 .981 
Erkek 28 3,92 1,63 

Sıkıcı-Sıkıcı değil Kız 37 4,51 1,01 
1,756 .084 

Erkek 28 3,96 1,50 

X
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada “ilkokul öğrencilerinin başarı kavramına yükledikleri duygusal semantik 

değerler hangi yönde eğilim göstermektedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda oldukça dikkat 

çekici sonuçlar elde edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda; ilkokul öğrencilerinin semantik farklılığa göre başarı kavramına 

yükledikleri değerlerin en fazla negatif yönde olduğu tespit edilirken, başarı kavramını en fazla 

Değerli, Mutlu ve Gönüllü olarak algılamaktadırlar. Bu sıfatlar başarı kavramının en fazla değerli 

olarak algılandığını, başarının Mutluluğa işaret ettiğini ve başarının kimsenin zoruyla olamayacağını 

gönüllü olarak elde edilebileceğini vurgulamaktadır.  

Diğer taraftan başarı kavramına yönelik toplam duygusal semantik farklılık tutum puanı 

toplam 10 iki uçlu semantik sıfatın aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve 

üzeri puan pozitif tutumu ifade ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu 

ifade etmektedir (Lohr & Bummer, 1992). Buna göre öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması X = 

3.08 olarak hesaplanmıştır. Bu puan öğrencilerin genel puan ortalamasına göre başarı kavramına 

yönelik olarak nötr tutuma sahip olduklarını ifade etmektedir.Nötr tutuma sahip olmalarının temel 

sebebi başarının oldukça emek verilerek elde edilebilecek bir durum olması ancak başarı elde 

edildiğinde ise insanları çok mutlu eden bir sonuç olmasından kaynaklı olması olarak düşünülebilir. 

Öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri negatif duygusal semantik değerlerin diğerlerine 

oranda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda başarı kavramına yönelik olarak en fazla daima 

yorucu, sıkıcı, pahalı, pahalı, zor ve karmaşık olarak semantik tutumlar algıladıkları belirlenmiştir. Bu 

sıfatlardan da anlaşıldığı gibi başarı elde edilmesi belli bir çabayı, belki zorlu bir süreci, belki ciddi 

maddi harcamaları gerektiren ve bireyin ciddi anlamda yorulacağı bir sürece işaret eden kavramı 

vurguladığından, öğrencilerin görüşleri bu yönde oldukça anlam ifade etmektedir. Araştırma sonunda, 

farklı ölçme araçlarıyla belirlenen sonuçları destekler ve detaylandırır sonuçlar elde edilmiştir. 

Literatürde semantik farklılık ölçeğiyle yapılmış araştırmanın olmaması bu araştırma sonuçlarının 

önemini arttırmaktadır. Çünkü bu araştırma sonunda, öğrencilerin semantik farklılığa göre başarı 

kavramına yükledikleri değerlerin negatif yönde olduğunun belirlenmesi, öğrencilerin başarıya 

ulaşmasını olumsuz yönde etkileyen bireysel faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. İlgili literatürde 

de öğrencilerin başarılarının pek çok bireysel faktörlerin etkisi altında olduğunu ifade eden 

araştırmalar yer almaktadır (Dadlı, 2015; Dağdelen, 2013; Diamond ve diğerleri, 2004; Ekici, 2003; 

Keser &  Sarıbay, 2007; Lewis, 1999; Özer & Anıl, 2011; Şevik, 2014). Belirtilen bu negatif yöndeki 

duygusal semantik değerlerin yanında öğrencilerin başarı kavramına yönelik olarak pozitif 

tutumlarının da olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin başarı kavramına yükledikleri pozitif 

duygusal semantik değerlerin en fazla Değerli, Mutlu, Gönüllü ve Gerekli sıfatlarıyla ifade ettikleri 
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tespit edilmiştir. Bu kapsamda başarının değerli olduğu ve en yüksek aritmetik ortalamayla ( =4,76) 

elde edilmiş olması oldukça anlamlıdır. 

Araştırmada elde edilen en önemli sonuçlardan biri ise araştırmaya katılan öğrencilerin başarı 

kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermediğinin belirlenmiş olmasıdır. Bu sonuç başarı kavramının cinsiyet 

değişkeninden etkilenmediğini ifade etmektedir. Başarı hem kız öğrencilerin hem de erkek 

öğrencilerin en önemli hedeflerinin başında gelmektedir. O nedenle istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın tespit edilmemiş olması araştırmada elde edilen anlamlı bir sonuçtur. 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar yönünde aşağıdaki öneriler belirtilebilir.  

1.Bu araştırma sonuçlarının nedenlerini detaylıca açıklamaya yönelik olarak nitel modelde 

araştırmalar hazırlanabilir. 

2.Öğrencilerin tercih ettikleri sıfatların ilgili seçeneğini neden tercih ettikleri yönünde 

açıklamalarını belirtecekleri çalışmalar planlanabilir. 

3.Bu araştırma öğrencilerin diğer demografik özellikleri dikkate alınarak planlanabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ilkokul fen bilgisi ders kitaplarında yer alan görsellerin fen bilgisi ders programda 
yer alan “Bilgi Öğrenme alanı” ve “Fen Teknoloji Toplum Çevre” öğrenme alanına uygunluklarının 
değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak ilkokul 3ve 4. Sınıf ders kitaplarında yer alan görseller 
incelenerek Bilgi Öğrenme Alanı, Fen Teknoloji Toplum Çevre öğrenme alanının alt öğrenme alanları olan;  

Sosyo bilimsel konulara uygunluğu b)Bilimin doğasına uygunluğu c)Bilim ve teknoloji ilişkisi 
ç)Bilimin toplumsal katkısı d)Sürdürülebilir kalkınma e)Fen ve kariyer bilinci, açısından değerlendirilmesine 
karar verilmiştir. Görsellerin öğrenme alanlarına uygunluklarını tespit emek amacıyla açık uçlu, kısa cevaplı, 
boşluk doldurma ve çoktan seçmeli 85 (45+40)sorudan oluşan resimli anket formu 58( 26+32) sınıf öğretmenliği 
2. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmada çoğu görselin FTTÇ öğrenme alanını desteklemediği 
görülmüştür.  Görsellerin çoğunun ise Bilgi Öğrenme Alanını desteklediği sonucuna varılmıştır. Anahtar 
kelimeler: Görsel, Öğrenme alanı, Fen -Teknoloji -Toplum –Çevre öğrenme alanı, Bilgi öğrenme alanı. 

SUMMARY 

The purpose of this research is, evaluating the suitability between the images taking part of the primary 
school science lesson books with the ‘’science, technology and the society’’ taking part of the science 
lesson  schedule. In accordance with this purpose by analyzing the images partaking in 3rd and 4th grade 
primary school lesson books it is decided to evaluate them with the aspects of subtitles of ‘’science, technology 
and the society’’. Those subtitles are a) suitability of socio-scientific subjects b) suitabilty of science’s nature c) 
connection between science and technology d) social contribution of science e) sustainable improvement f) 
conciousness of science and career. Open ended questions with short answers was developed to determine if the 
images are suitable for the FTTÇ learning domain and applied to the 3rd and 4th grade students by making 
validity and reliability researchment. In this Researchment It is seen some images support the 5 subtitles but 
some of them support less learning domain. Also It is seen less image doesn’t support any of learning domaint 
or/and it is not realized by students what are they. This research is in progress.   

Keywords: Imagines, Learning domain, Science-Technology-Society-Environment 
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GİRİŞ  

Öğretme - öğrenme sürecinde araç gereç kullanımının önemi tartışılmaz bir gerçektir. 

Eğitimsel olarak düşünüldüğünde bireyler farklı biçimlerde öğrenir, öğrendiklerini farklı biçimlerde 

gösterir ve kullanırlar. Boydak (2001) görsel, işitsel ve kinestetik/dokunsal öğrenme stillerine sahip 

olan öğrencilerin özelliklerini aşağıdaki gibi açıklamaktadır: Görsel öğrenme stiline sahip öğrenciler, 

özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Düz 

anlatım yöntemiyle yeterince öğrenemezler. Tam olarak dersi anlayabilmeleri için dersin mutlaka 

görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay 

öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Derslerini film, video, harita, diyagram gibi 

materyallerle destekleyen öğretmenleri severler. Sanatsal yönleri güçlüdür, görsel sanatlardan ve 

tasarımlardan hoşlanırlar.  

Görsel öğrenen öğrenciler araç gereç kullanımına ihtiyaç duymaktadırlar. Eğitim-Öğretimde 

basılı araç gereçlerde en çok kullanılan görseller resimler, fotoğraflar, çizimler, karikatürler, grafik ve 

tablolardır. Bu görsel araçlar hareketsiz resimler kapsamındadır. Fotoğraf ve resimler, özellikle, 

kavram ve olguların öğretilmesi sırasında, öğrencilerin sözel sembollerle ifade edilen bilgileri 

zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olur. Ayrıca, resimler dil öğretiminde öğrencilerin konuşma 

ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde de etkili olarak kullanılabilir( Kaptan, F: 1998: 88).    

 Bireylerin farklı biçimlerde öğrenmeleri, öğrendiklerini farklı biçimlerde gösteriyor 

ve kullanıyor olmalarındaki en temel etken, bize bireyler hakkında önemli ipuçları sağlayan 

sağ ve sol lobdan oluşan beynimizdir. Sol lob konuşma, matematiksel işlemler, diziler,  sayılar ve 

analiz gibi konularda çok üstündür, mantıklı ve doğrusal çalışmaktadır. Sağ lob ise ritim, hayal kurma, 

renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlara sahiptir. Bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işler. En 

önemli özelliği fotografik olmasıdır( Şimşek, N. 2010: 83).  Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her 

üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz. Ders kitaplarında yer alan görseller her üç öğrenme stilinden 

birine ya da birkaçına sahip olan öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı özelliklere sahip olmaları 

gerekir.  

E. Dale’nin Yaşantı Konisine göre de insanlar öğrendiklerinin 1% Tatma, 2% Dokunma, 

4% Koklama, 10% Duyma, 83% Görme ile gerçekleştirir. 

Felder Modeli(Öğrenciler için etkili öğrenme)’inde ise görsel öğrenen öğrencilere konuyla ilgili 

diyagramlar, şemalar, fotoğraflar ve daha pek çok görsel materyalleri bulmaları öneriliyor. Bu konuda 

öğrencilerin öğretmenlerinden referans kaynak ya da CD sürümleri isteyebilecekleri de tavsiyeler 

arasında. Konuyla ilgili kavram haritaları oluşturarak önemli noktaları kare içerisine alabileceğiniz, 
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altlarını çizebileceğiniz, örneğin bir konuyla ilgili tüm ayrıntıları aynı renkle renklendirebileceğiniz 

söyleniyor(Felder, 2002).  

Fen Bilimleri 3-8. sınıf ders programı fen bilimleri dersinin yapısını(2013 Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programları) “Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında, tüm öğrencilerin fen okuryazarı 

olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar 

ve Dünya ve Evren konu alanları ile Beceri, Duyuş, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) öğrenme 

alanları belirlenmiştir. Öğretim programı, bu konu alanlarını temel alarak hazırlanmasına karşın 

bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, duyuş ve FTTÇ öğrenme alanları ile ilişkilendirilmiştir. 

Kazanımlar, bilimsel bilginin; beceri, duyuş ve günlük yaşamla olan ilişkisi dikkate alınarak 

tasarlanmıştır. Sonuç olarak Fen Bilimleri konu alanları, sadece temel fen kavram ve ilkelerini değil, 

aynı zamanda bu ders kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken beceri, duyuş ve FTTÇ 

ilişkilerini de içermektedir” Şeklinde açıklamaktadır.  

  Bilgi ile ilgili öğrenme alaları yukarıda belirtilmiştir. Fen teknoloji Toplum Çevre öğrenme 

alanı ise aynı programda aşağıdaki gibi açıklanmıştır.  

 Bu öğrenme alanları: 

a. Sosyo-Bilimsel Konular: Bilim ve teknoloji ile ilgili sosyo-bilimsel problemlerin 

çözümüne yönelik bilimsel ve ahlaki muhakeme becerilerini kapsamaktadır. 

b. Bilimin Doğası: Bilimin ne olduğu, bilimsel bilginin nasıl ve ne amaçla oluşturulduğu, 

bilginin geçtiği süreçleri, bilginin zamanla değişebileceğini ve bilginin yeni araştırmalarda nasıl 

kullanıldığını anlamayı kapsamaktadır. 

c. Bilim ve Teknoloji İlişkisi: Bilim ve teknolojinin karşılıklı etkileşimi ve birbirlerine olan 

katkısına yönelik anlayışı kapsamaktadır. 

ç. Bilimin Toplumsal Katkısı: Bilimsel bilginin toplumsal gelişime ve toplumsal sorunların 

çözümüne olan katkısını anlamayı kapsamaktadır. 

d. Sürdürülebilir Kalkınma: Doğal kaynakların tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanınması, tasarruflu kullanımın bireysel, toplumsal ve ekonomik 

faydalarına ilişkin bilinç geliştirmeyi kapsamaktadır. 

e. Fen ve Kariyer Bilinci: Fen bilimleri alanındaki mesleklerin farkında olma ve bu 

mesleklerin bilimsel bilginin gelişimine yaptığı katkıya ilişkin bilinç geliştirmeyi kapsamaktadır. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1442 
 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, İlköğretim Kurumları(İlkokullar Ve Ortaokullar) Fen Bilimleri 

Dersi(3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar)Öğretim Programlarına uygun olarak hazırlanan, ilkokul 3. ve 4. sınıf 

fen bilimleri kitaplarında yer alan görsellerin sınıf öğretmenliği 2. Sınıf öğrencilerinin görüşleri 

doğrultusunda “Bilgi Alanı ve Fen Teknoloji Toplum Çevre( FTTÇ) öğrenme alanına 

uygunluklarının” araştırılmasıdır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Görseller Bilgi alanını desteklemekte midir? 

2) ve 4. Sınıf fen kitaplarında kullanılan görseller sosyo bilimsel konuları desteklemekte 

midir? 

3) İçerikte kullanılan görseller bilimin doğası hakkında yeterli bilgiyi sağlamakta mıdır? 

4) Görsellerle bilim ve teknoloji arasındaki ilişki ortaya konulabilmiş midir? 

5) Görsellerle sürdürülebilir kalkınma bilinci oluşturulabilmiş midir? 

6) Görseller öğrencilere kariyer bilinci oluşturma konusunda etkili olabilmekte midir? 

 Önem 

Fen okuma materyallerinde Fen e özgü çok sayıda kavramın olduğunu, kitaplarda fen e özgü 

anlatım becerilerinin kullanıldığını, grafik ve bunun gibi materyaller fazla bulunduğunu ve fen okuma 

materyallerinin güçlük düzeyinin yüksek olduğu belirtilmektedir( Fen Öğretimi, 1997: 42). Öğretimde 

görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmaktadır.  

Sınıf ortamında öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi hatırlayabilmelerini sağlamak için de 

çoklu ortamların (çoklu ortam özelliklerini taşıyan öğrenme durumlarının) düzenlenmesi önem 

taşımaktadır. (Seferoğlu, S., 2006: 54). Araştırma sonuçlarına göre insanlar: Okuduklarının % 10’unu, 

İşittiklerinin % 20’sini, Gördüklerinin % 30’unu, Söylediklerinin % 70’ini, Görüp işittiklerinin % 

50’sini, Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadırlar. Buradan da hareketle görsel materyallerin( 

ders kitaplarında hareketsiz resim, fotoğraf ve çizimler) eğitim öğretim yaşamımızda da önemi 

büyüktür.  
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama 

modeli; bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin alındığı veya ilgi, yetenek, tutum gibi 

özelliklerinin belirlendiği incelemelerin genellikle büyük örneklemler üzerinde yapıldığı bir araştırma 

modelidir (Fraenkel & Wallen, 2006).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklem grubunu tesadüfi olarak seçilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Öğretmenli 2. sınıfta okuyan 46 kız 12 erkek öğrenciden oluşmaktadır.  

 Veri Toplaması Değerlendirilmesi 

Veriler, görsellerin Bilgi Öğrenme Alanı ve FTTÇ Öğrenme Alanına uygunluklarını tespit 

etmek amacıyla hazırlanan açık uçlu, kısa cevaplı, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli 85 

(45+40)sorudan oluşan görsel- sözel anket formunun 58( 26+32) Sınıf Eğitimi Öğretmenliği 2. Sınıf 

öğrencilerine uygulanarak toplanmıştır. Elde edilen veriler tablolara işlenerek her bir görsel için 

kitapta belirtilen bilgiler doğrultusunda verilen cevap- beklenen cevapla karşılaştırılarak sonuçlar % 

oranlara dönüştürülerek yorumlanmıştır.  

BULGULAR  

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 3.1a. Öğrencilerinin “Beş Duyumuz” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 

cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen 
cevap 

Doğru 
% 

 
 
 
1 

Aşağıdaki resmin konusu ne 
olabilir? 

Canlılar dünyası…………………….. 
Duyu organları………………............          
Doğa ve hayvan sevgisi ……………. 
Çevre / Çevreyi tanıyalım………… 
Boş vaktini nasıl geçirirsin?................ 
Sosyalleşelim……………………… 

1 
1 
2 
- 
- 
1 
% 20 

1 
5 
5 
6 
2 
2 
%24 

 
 
Beş 
Duyumuz 
 
 
 

 
% 
23 
 
 

 
 
2 

Resimdeki çocuk parmağı ile 
başka hangi organlarını 
gösterebilirdi? 

Duyun organlarını………………… 
Göz, burun, ağız……………………. 
Vücudumuzun herhangi bir organını 
 

2 
3 
- 
%40 

7 
11 
3 
%33 

 
Göz, burun, 
dil, deri 

 
 
% 
34,6 

 
 
 

 
 
 

Yakından Televizyon izlenmemeli… 
Televizyonun zararları……………… 
Televizyon izlenmemeli…………… 

3 
- 
- 

12 
1 
2 
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3 

Aşağıdaki resim size ne 
anlatmak istiyor? 
 

Tv nin zararlı olduğu……………..... 
Uzaya ilgi duymayın…………….... 
Zararlı Davranışlar………………… 
Ses ve Görüntüyü algılama………… 
Çocukları video oyunlarından uzak tu 
TV izlerken yere oturmalıyız……… 
Boş……………………………… 
 

- 
- 
- 
  - 
  1 
  1 
  %60 

2 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
%49 

Televizyon 
yakından 
izlenmemeli 

 
% 
 60 

 
 
 
4 

 
 
Aşağıdaki resim size ne 
anlatmak istiyor? 

Soğukta şapka takın..................... 
Soğuk havada sıkı giyinmeliyiz......... 
Hava şartlarına uygun giyinme…...... 
Kulak sağlığımız…………………… 
Üşümek……………………………… 
Sağlığımıza dikkat etmek…………… 
Mevsimler……………………………
Duyma…………………………… 

1 
1 
 
2 
 
- 
- 
- 
%20 

7 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
%34 

 
Soğukta 
kulaklarımız
ı 
korumalıyız 

 
 
% 
30.8 
 

 
 
5 

Yukarıda 4 soruda verilen 
resimlerin ortak konusu ne 
olabilir? Verilen listeden 
seçiniz. 

Beş duyumuz………………………... 
Canlılar dünyasına yolculuk………… 
Çevremizdeki ışık ve ses…………… 
 

4 
1 
- 
   %80 

13 
5 
4 
 
%62 

 
Beş 
Duyumuz 
 

 
% 
65.4 

 
6  

Aşağıdaki resimde kutunun 
içinde başka ne olabilirdi? 

Tuz ruhu, deterjan, kezap………….. 
Su…………………………………… 
Tıbbi ilaçlar………………………... 

4 
- 
1 
%80 

19 
2 
- 
%90.5 

İçilmemesi 
koklanmam
ası gereken 
sıvılar 

 
    % 
88 
 

7 Sizce böyle maddeler ne 
yapılmamalı? 

İçilmemeli, koklanmamalı…………   
Çocuklardan uzak tutulmalı………… 

3 
2 

15 
6 

İçilmemeli, 
koklanmam
alı,  
Çocuklarda
n uzak 
tutulmalı 

% 100 

8 Resimdeki çocuklardan 
hangisi doğru yapıyor? 

Üfleyerek yiyen çocuk doğru yapıyor. 
Sıcak ağzını yakabilir……………….. 

5 21 Sıcak 
yemek 
doğru 
değildir 

% 100 

9  
 
Aşağıda sağdaki resimde en 
büyük tehlike nedir? 

Şapka takmamış…………………….. 
Çocuğa araba çarpabilir………… 
Yolun beton olması…………………. 
Balkondan düşebilir…………………. 
Sıcakta koyu renkli giyilmemeli…… 

- 
4 
- 
- 
1 
%20 

3 
14 
3 
    1 
  - 
%14 

 
Sıcakta 
şapka 
takılmalı 

 
 
% 
 
15 

 

1.Beş duyumuz için seçilen resim diğer üniteleri de çağrıştırdığından üniteyi temsil 

etmemektedir. 

2.Resimde göz, burun, ağız ya da dudak gibi organlarını da gösterebileceklerini söyleyen 

öğrenciler dudak ya da ağızı dil yerine kullanarak kavram yanılgısı yapmışlardır. 

3.Öğrencilerden % 40 ‘ı ilgili görselden yakından televizyon izlememeli mesajını 

çıkaramamışlardır. 
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4.Öğrencilerden % 70 ‘ı ilgili görselden soğuk kulak sağlığımızı olumsuz etkileyebilir 

mesajını çıkaramamışlardır. 

6.Sınıf öğretmenliği öğrencilerinden bazılarının içerisinde çamaşır suyu olan ve üzerine “X” 

işareti konulan şişede başka ne olabilirdi? Sorusuna su olabilirdi diyebilmeleri düşündürücüdür. 

8. Kitap yemeği üfleyerek yiyen çocuğun doğru yaptığını söylüyor. Oysa üfleyerek yemek 

yemeğin Sıçrama, mikrop yayma, sofra adabı… gibi sakıncaları da vardır. 

9. Resimdeki çocuğun şapkasız olmasından çok yolda yürümesi daha tehlikeli olarak 

algılanmış görselin vermek istediği mesaj % 15 te kalmıştır. 

Tablo 3.2a.Öğrencilerin “Kuvveti Tanıyalım” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 

cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

 
10 

Kuvvetin etkisiyle canlı ya da 
cansız varlıklar hareket 
ederler. Aşağıdaki resimlerden 
hangisinde bir kuvvet yoktur? 

Tüm resimlerde kuvvet vardır 
Sadece “d” vardır…………… 
Sadece “c” de vardır………. 
Hiç birinde kuvvet yoktur 
Boş……………….. 

1 
4 
- 
- 
- 
% 20 

7 
11 
1 
1 
1 
%33 

Tüm resimlerde 
kuvvet varır 

 
 
% 30.8 

11 Aşağıdaki şekillerden hangisi 
dönme, yavaşlama, sallanma, 
yön değiştirme ve hızlanma 
hareketi yapar? 
(Top, beşik, kırmızı ışığa 
yakalan bir araba, yüz metre 
koşucuları, tenis topu 

Top 
……………………………… 
Beşik…………………………. 
Araba ……………………… 
Koşucular:…………………. 
Tenis 
topu…………………………. 

2 
5 
4 
4 
3 
 
 
%72 

19 
20 
14 
20 
14 
 
 
% 3 

Top: Dönme 
Beşik: Sallanma 
Araba( kırmızı ışık) 
Yavaşlama 
Koşucular: 
Hızlanma 
Tenis topu: Yön 
değiştirme 

 
 
 
% 
73 

12 Yukarıda 10 ve 11. sorularda 
verilen resimlerin ortak 
konusu nedir? Verilen listeden 
seçerek cevabın karşısına 
yazınız. 

Kuvveti tanıyalım 5 
 

21 
 
 

Kuvveti Tanıyalım  
 
% 100 

14 Resim a da tenisçi topa 
vurarak topun yönünü 
değiştirmiştir. Resim b ve c de 
ne olmuştur? Yazınız.   

Her ikisinde de kuvvetin 
etkisiyle şekil değişikliği 
yapılmış……… 
Matkap, masayı deliyor, kutu 
buruşturulmuş, çöpe 
atılmış………… 
Anlamadım…………….. 

2 
 
 
 
3 
 
%40 

4 
 
 
 
16 
1% 
19 

a)Matkapla masada 
delik açılarak şekil 
değişikliği yapılmış 
b)  Kutuya kuvvet 
uygulanarak şekli 
değiştirilmiş. 
 

 
 
% 23 

15 O halde cisimlere kuvvet 
uyguladığımız 
da başka ne olur? Bir tanesini 
yazınız 

Düşer 
Parçalanır 
Yön değiştirir, şekilleri 
değiştirir, yer d. 
Eğilir, ezilir, parçalanır 
Bükülebilir………………... 
Balon patlar, kalem kırılır……. 
Kuvveti 
tanıyalım…………………… 

 
 
3 
 
 
  1 
1 
 
% 

1 
1 
13 
 1 
2 
1 
2 
1 
%  

Şekil, yön, yer 
değiştirebilir, 
durdurabilir, 
harekete geçirebilir. 
Canlılara zarar 
verebilir. 
 
 

 
 
 
 
%62 
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 60 62 
16 Aşağıdaki 6 resimde kuvvetin 

hangi yönü anlatılmak 
istenmiştir?        

Basınç…………………….. 
Tehlike……………………… 
Harekete geçirme……………. 
Sürtünme………………… 
Yer değiştirme………………. 
İtme çekme ,ileri, geri, ters 
Sürükleme…………………… 
Kuvvet enerjidir……………. 
Hız……………………… 
Düşme………………………. 
Boş………………………… 
 

 2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 60 

 1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
%24 

 
 
 
 
 
Kontrolsüz güç 
Zararlı olabilir. 

 
 
 
 
 
% 31 

17 Yukarıda verilen resimlerin 
hangisinde(-lerinde) tehlikeli 
bir durum yoktur? Tehlikeli 
olmayanların numarasını 
yazınız. 
 

Hepsi tehlikeli………….. 
Boş…………………… 
Basınç………………….. 
 

2 
2 
1 
 
% 
40 

19 
2 
 
 
% 
90 

Tümü kontrolsüz 
gücün sonuçlarını 
anlatıyor. Tümü 
tehlikelidir. 

 
 
% 81 

  

10. Öğrencilerin % 67 si ayçiçeğinin güneşe yönelmesindeki etkenin kuvvet olduğunu fark 

edememişlerdir. Kız öğrencilerin % 33, erkek öğrencilerin ise % 20 si beklenen cevabı vermişleridir. 

12. Görsel vermek istediği mesajı % 100 iletmiştir. 

14. Öğrencilerin % 77’i kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklini değiştireceğini görsellere 

bakarak genelleyememişleridir. Matkap ile tahtanın delindiği fark edilememiştir.  

15.Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kuvvetin etkisiyle cisimlere ne olduğunu bilmekte ama 

genelleyememektedirler. 

16. Verilen 6 resmim ortak noktası nedir? Diye sorulduğunda öğrencilerin % 32 si kuvvet 

kontrol edilmez ise zararlı olabilir sonucuna ulaşabilmişlerdir. 

Tablo 3.3a.Öğrencilerin “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 

cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

18 Soru18:”Maddeyi Tanıyalım 
”ünitesi için resim a                      
ve b den hangisi daha 
uygundur? 

A daha uygun……………………. 
B daha uygun…………………….. 
İkisi de uygun değil………………. 
İkisi de uygun……………… 
 

4 
… 
1 
… 
%
80 

 
5 
9 
6 
1 
 
%24 
 

Doğrusu -a- dır. 
Ünitenin giriş resmi 
a da verilen 
resimdir. 

 
 
%23 

19 Aşağıdaki resimde “d” de 
verilen saydam ve sert bir 
cisimdir.  “a,  b, c”  de 

a)Esnek…………………………….. 
Katı, sert…………………………….. 
Opak………………………………… 

4 
1 
- 

14 
4 
1 

a)Esnek 
b)Yumuşak 
c)Sert 
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verilenlerin özelliklerini de siz 
yazınız. 
 

Zıplayan…………………………….. 
Renkli silindir……………………….. 
b) Yumuşak……………………….. 
Sert……………………………......... 
c)Sert……………………………....... 
Yumuşak …………........................... 
Boş………………………………… 
 

- 
- 
3 
2 
5 
- 
- 
%
80 

1 
1 
16 
5 
19 
1 
1 
% 
78 

 
 

 
% 79 

20 O halde Maddeleri 
birbirlerinden nasıl ayırt 
edebiliriz? Yazınız 
 

Renk, şekil, koku, dokunarak    …… 
Katı, sıvı, gaz olrak      
Donma, kaynama, buharlaşma…….. 
özelliklerine göre 
Boş………………………………… 

1 
3 
- 
1 
1 
%
20 

14 
5 
2 
- 
- 
% 
67 

 
Duyu 
organlarımızla 
 

         
 
 
% 58 

21 Aşağıdaki maddeleri 
birbirinden nasıl ayırt 
edebiliriz? 

1. Tuz+ Şeker: Tadarak…………… 
Buharlaştırma………………….. 
Süt+ meyve suyu: Renginden ………. 
Tadarak +kokusundan…………… 
Kahve +kakao: Kokusundan……….. 
Tad, şekil, renk…………………….. 
Zımpara kağıdı+peçete: Dokunarak 
Bağlama gitar(görmeden): Sesinden 
 

5 
- 
1 
4 
3 
2 
3 
4 
 
% 
73 

20 
1 
12 
9 
12 
9 
19 
19 
 
% 
84 

Tuz+ Şeker= Tat 
Süt+ M.su=Renk 
Kahve +kakao=Ko 
Zımparakağıdı+Peç
ete:Doku 
Bağlama+gitar(gör
meden)= Ses 
 

 
 
 
 
% 76 
 
 

22 Boşluğu aşağıdaki resme 
bakarak tamamlayınız 
Bazı maddeler…………. 
olabilir. 
 

Sağlığa zararlı ya da tehlikeli, 
zehirli…………………….... 
 

5 21  
Zararlı, zehirli ya da 
Tehlikeli 

 
% 
100 

24 3 Resmi de inceledikten sonra 
altına ortak özelliklerini 
yazınız. 

Katı, sıvı, gaz………………. 
Tahta, cam, buhar……………. 
Dokunma, tat, tat 

4 
- 
1 
% 
80 

19 
2 
- 
% 
91 

Katı 
Sıvı 
Gaz 

 
% 
88 

 
25 

Resimdeki çocuk ne yapıyor?  
 
Çocuğun bu davranışını nasıl 
buluyorsunuz, neden?  
 
Çocuğun yerinde siz 
olsaydınız ne yapardınız? 

Yemeği üflüyor……………………... 
 
 
 
Üflemek doğru değil……………….... 
Doğru buldum………………………. 
 
 
Beklerdim…………………………. 
Üflerdim…………………………… 
Soğuk su katardım………………….. 
 
 

5 
 
 
 
3 
2 
 
 
2 
2 
1 
%
70 

20 
 
 
 
12 
6 
 
 
11 
5 
- 
% 
74 

Yemeği Üfleyerek 
soğutuyor 
 
Doğru değil çünkü 
tehlikeli ve sağlıksız  
 
Yemeğin 
soğumasını 
beklerdim 

% 
100 
 
58 
 
 
50 

 
18. Kız öğrencilerin %24’ü erkek öğrencilerin % 80’i görseli ünite ile örtüştürebilmiştir. 

Verilen iki resimde de çocukların bulundukları ortamların benzemesi, her iki resimde de bazı 

çocukların benzer davranışları yapıyor olması, ikisinde de çocukları açık havada ağaçlı ve yeşil bir 

ortamda olmaları aynı resim gibi algılanmasına yol neden olmuştur. Bu durum görselleri dikkatli 
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incelemeyen öğrencilerin yanılmasına neden olmuştur. Ancak her iki görsel de ünitelerin giriş resmi 

olarak dikkat çekici değildir. 

19.  Genel olarak öğrencilerin %   79’u örnek doğrultusunda beklenen cevapları vermişlerdir.  

20. 19. Sorudan sonra öğrencilerin20. Soruda maddeyi katı sıvı gaz olarak gruplandırmaları 

beklenmezdi. Erkek öğrencilerin % 20 si beklenen cevabı vermiştir( kız öğrenciler% 67) 

21. Öğrencilerin aynı soruda verilen diğer görsellere  %80 beklenen cevabı verirken süt ve 

meyve suyu ile kakao-kahveyi ayırmada beklenen cevabı vermede daha fazla yanılmışlardır.  

22. Öğrencilerin tamamı güvenlik önlemi alınarak kullanılan kimyasalın tehlikeli olduğuna 

görsele bakarak anlayabilmişlerdir 

24. Öğrencilerin % 80’i görselde verilen maddelere bakarak katı, sıvı, gaz genellemesine 

ulaşmışlardır. 

25. Öğrencilerin % 50 si yemeği soğutmak için üflemenin doğru olduğunu düşünüyor. 3. Sınıf 

fen bilimleri ders kitabında da yemeği sıcak yemenin tehlikeli olduğunu vurgulamak için resmin 

üzerine -X- koyarken, üfleyerek yemek yiyen öğrencinin davranışının sıcak yiyen çocuğa göre doğru 

olduğunu vurguluyor. Oysa: Üflemek hem sağlıksız hem de sıcak yemeğin sıçrama ihtimaline karşı 

tehlikelidir. 

Tablo 3.4a.Öğrencilerin “Çevremizdeki ışık ve sesler” ünitesi ile ilgili resimli sorulara 

verdikleri cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

26 Hangisi doğal ses kaynağıdır? 
Numarasını yazınız. 

 Doğal ses kaynağıdır 5 21 Böcek( 2) % 100 

27 Etrafımızı görebilmemiz için 
neler gereklidir? 

Işık………………………….. 
Göz………………………… 
Işık ve göz…………………. 

2 
1 
2 
% 
40 

2 
10 
9 
% 
43 

Işık, göz  
% 
42 
 
 

28 Verilen resmin konusu 
aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

Çevremizdeki ışık ve ses……………. 
Maddeyi tanıyalım………………….. 
Beş duyumuz……………………….. 

 
4 
1 
%
80 

15 
4 
2 
%71 

Çevremizdeki ışık 
ve sesler 

% 
73 

29 Aşağıdaki resimlerden ışık 
kaynağı olanların altına ışık 
kaynağının adını yazınız. 
 

1………………………………… 
2……………………………………. 
3…………………………………. 
4…………………………………… 
5……………………………………. 
6…………………………………… 
7……………………………….. 

- 
1 
1 
1 
3 
4 
3 

- 
21 
1 
- 
18 
15 
18 

1 Tabak 
2 Ay 
3 Dünya 
4  Balık 
5 Yıldız 
6 Ateş böceği 
7 Güneş 
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30 Aşağıda gördüğümüz ışık 
kaynaklarına genel olarak …. 
ışık kaynakları denir. Çünkü 
bunlar……… 

Yapay ışık kaynaklarıdır…………… 
Doğal ışık kaynaklarıdır……………. 

5 
 
% 
10
0 
 

19 
2 
 
%90 
 

 
Yapay,  
Çünkü bunlar insan 
tarafından 
yapılmıştır. 
 

 
 
%92 
 
 

31  Sağ yanda görülen üç resim 
içinde ışık kaynağı olan varsa 
resimlerin kenarına“+” işareti 
koyunuz. 

Hiçbiri 
Ay…………………………………… 
Ayna………………………………… 
Reflektör……………………………. 
 

2 
2 
- 
1 
% 
40 

6 
14 
2 
2 
 
%28 

 
 
Doğal ışık kaynağı 
yoktur 

 
% 
31 
 

32  
Aşağıdaki resimde doğal ışık 
kaynakları hangi numaralarla 
gösterilmiştir?  

1……………………………………. 
2…………………………………….. 
3……………………………………. 
4…………………………………...… 
5…………………………………….. 
6……………………………………. 
7…………………………………….. 
8……………………………………... 

- 
5 
- 
5 
- 
1 
4 
- 
% 
93 

- 
17 
- 
18 
1 
3 
19 
- 
% 
84 

 
2, 4,7 doğal şık 
kaynağıdır.  
( güneş, yıldız, ateş 
böceği) 

 
% 94 

33 Aşağıdaki 1. Ve 2. resimde 
verilen insanlar 
ne iş yapıyor? Resimlerin 
altına yazınız 

1.Hava alanı, uçakla ilgili………….. 
2.Yol çalışması, matkap, delme işi … 
Diğer………………………… 

2 
5 
3 
%
40 

6 
19 
2 
% 
28 

1.Apron memuru: 
Uçağı park ettiriyor 
2. Matkapla yol 
deliniyor. 

%30 
 
%92 
 

34 Aşağıdaki resimleri ışık 
konusunu mu ses konusunu 
mu anlatırken kullanmak daha 
uygundur? 
 

a-Işık………………………….. 
b-Ses…………………………… 
c-Hiçbiri………………………… 
Canlıları tanıyalım………………. 

- 
1 
4 
- 
% 
% 
20 

1 
10 
9 
1 
 
%  
48 

   
 
       Ses 

 
 
% 42 
 

35 Görseldeki gibi bir yerde 
yaşamak ister  
misiniz, Neden?  

Hayır, pis……………………….. 
Evet…………………………….. 
 

5 
- 

21 
- 

İstemem  
Çünkü çevre kirli 

% 100 
 
 

36 Aşağıdaki resimlerin ortak 
noktası nedir? 

Ses…………………………. 
Gürültü………………………. 
Müzik………………………….. 
Işık…………………………….. 

3 
1 
1 
- 
%
47 

18 
3 
 
 
% 
87 

 
     Ses 

 
 
 
% 80 

37 Yukarıdaki 3,4, ve 5. 
resimlerin ortak noktası 
nedir?.............. 

Doğal ses kaynağı:……………….. 
Diğer(Müzik, ses,güzel ses):……… 

0 
5 

0 
21 

Doğal ses kaynağı % 0 

38 Yukarıdaki 1,2 ve 6. Resimde 
yapılan iş en çok hangi 
organımızı rahatsız eder? 
İşaretleyiniz. 

Kulak……………………………. 
Deri……………………………… 
Diğer(  )… 

5 
 
% 
10
0 

19 
1 
1 
% 
91 

Kulak, gürültü 92 

39 Doğal ses kaynağı olanlar 
hangi numaralarda 
belirtilmiştir? 

1,6,7,8,9……………………………. 
1,6,7…………………………………. 
6,7,8,9……………………………….. 
1,6,7,8,9,11…………………………. 

5 
 
%  
10
0 

18 
1 
2 
1 
%86 
 

1,6,7,8,9  
% 85 

Soru Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
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No % 
42 
 

Görseldeki gibi bir çevrede 
yaşamak ister mi siniz neden? 

Evet, temiz ve güzel, düzenli…….. 
Hayır, kendi çevremde yaşamak……. 
İsterdim(1), hiç ağaç yok(1) 

4 
1 
% 
80 

19 
1 
% 
91 

 
Temiz 

% 89 

43 Sizin de böyle bir ANI nız var 
mı? Yazınız 

Var( çöpler toplanmamıştı, elektrik 
telleri kesilmişti….) 
Yok………………………………….. 

1 
 
4 
%
20 

6 
 
15 
%40 
 

Evet ya da hayır % 32 
Evet 
oranı 

44 Aşağıdaki karikatürde nasıl bir 
çevre sorunu anlatılmıştır? 
Yazınız. 

Hava kirliliği………………………... 
Çevre kirliliği………………………. 

1 
4 
%
20 

10 
10 
%50 

 
Çevre kirliliği 

%42 

46 Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 
Yanlış kullanımları tespit 
ederek resimlerin altına 
yazınız. 

Kitap okuyor ama TV açık………… 
Diş fırçalarken su  boşa akıyor……… 
Kimse yok ışık açık………………… 
Yağmur yağarken bahçeyi suluyor….. 
Gündüz ışık açık……………………. 
 

2 
2 
- 
1 
2 
% 
35 

10 
17 
6 
13 
11 
% 
54 

Yandaki başlıklar 
doğru ama oranların 
yüksek olması 
beklenirdi.  

% 48 

49 Yağmur ormanı nedir? Bol yağmur yağan ormanlar……. 
Yağmur yağan orman……… 
Diğer ………………………… 

2 
1 
2 
%
40 
 

12 
5 
3 
% 
57 

Yağmur ormanları, 
yıllık en az 1750-
2000 mm yağışa 
dayalı, yüksek yağış 
miktarı ile 
karakterize 
ormanlardır. 

%54 

42. Öğrencilerin % 89’u resimde temiz ve düzenli ve güzel bir çevre gördükleri için böyle bir 

çevrede yaşamak istediklerini ifade etmişlerdir. Görsel vermek istediği mesajı vermiştir..  

43. Öğrenicilerin sadece 6 tanesi(( 23)  resimdeki çocuğa benzer bir anılarının olduğunu 

belirterek nedenini açıklamışlardır. Toplumsal çevre kirliliği duyarlılığımız göz önüne alındığında 

öğrencilerin resmin vermek istediği mesajı doğru aldıkları görülmektedir. 

44. Öğrencilerin % 42 ‘i hava kirliliği  % 58 ise sorunu çevre kirliliği olarak görmüştür. 

Burnuna filtre takan ineğin büyük ve ön planda yer alması toprak ve su kirliliğinin fark edilmesini 

kısmen engellemiştir.  Çevre kirliliğini güçlü bir şekilde vurgulayan bu görselin doğal ve yapay çevre 

konusu içerisinde değil, ben ve çevrem konusunda yer verilmesi daha uygun olabilirdi. 

46. Elektrik ve su tasarrufunu anlatan görselden öğrencilerin % 54’ü verilmek istenen mesajı 

çıkarmıştır.  

49.Öğrencilerin % 54 ‘ü Yağmur ormanını doğru tanımlamışlardır. Ancak görselde sırandan 

yağmur yağan herhangi bir ağaçlı bölge konulması öğrencilerin yağmur ormanlarını “Yağmur yağan 

orman” şeklinde algılamalarını sağlamıştır. Doğal çevre anlatılırken tüm örnekler Türkiye’den 

seçilirken sadece yağmur ormanlarının Türkiye dışından alınması ülkemizde de yağmur ormanı 

olduğu sonucunun çıkarılmasına neden olabilir. Van Gölü, Ağrı Dağ’ında olduğu gibi Amazon 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1451 
 

Yağmur ormanları şeklinde isim belirtilebilirdi. Ya da yağmur ormanı yerine sadece orman görseli 

kullanılabilirdi.  

Tablo 3.6a.Öğrencilerin “Yaşamımızdaki elektrikli araçlar ” ünitesi ile ilgili resimli sorulara 

verdikleri cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

41 Görseller ile ünite adlarını 
eşleştiriniz. 
Beş duyumuz:  
Kuvveti tanıyalım: 
Maddeyi tanıyalım: 
Çevremizdeki ışık ve sesler: 
Canlılar dünyasına yolculuk: 
Yaşamımızdaki elektrikli 
araçlar: 
Gezegenimizi tanıyalım: 

Beş duyumuz: g …………………… 
Kuvveti tanıyalım: a………………. 
Maddeyi tanıyalım: d……………….. 
Çevremizdeki ışık ve sesler: c……… 
Canlılar dünyasına yolculuk: f…… 
Yaşamımızdaki elektrikli araçlar: h… 
Gezegenimizi tanıyalım: e………….. 
 

1 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
%
51 

10 
20 
13 
17 
17 
19 
14 
% 
75 
 

Beş duyumuz: g  
Kuvveti tanıyalım: a 
Maddeyi tanıyalım: 
d 
Çevremizdeki ışık 
ve sesler: c 
Canlılar dünyasına 
yolculuk: f 
Yaşamımızdaki 
elektrikli araçlar: h 
Gezegenimizi 
tanıyalım: e 

 
% 70 

48 Resimlerin adlarını 
altlarındaki boşluklara yazınız. 

1.Köşe lambası..…………………. 
2. Klima………………………… 
3. Projeksiyon aleti………………….. 
4. Röntgen cihazı……………………. 
5.Fotokopi makinası……………… 
6. Şişeleme ünitesi……………… 

5 
4 
4 
5 
 4 
 4 
% 
87 

20 
19 
16 
12 
18 
12 
% 
66 

   
 
 
%83 

41. “Beş Duyumuz” adlı ünitenin giriş görselini ünite adı ile örtüştürebilen öğrencilerin oranı  

% 42 , “Kuvvetin Tanıyalım” ünitesinin giriş görselini % 92 , “Maddeyi Tanıyalım ünitesinin giriş 

görselini % 62  , “Çevremizdeki Işık ve Ses” ünitesinin giriş görselini % 73   , “Canlılar dünyasına 

yolculuk” ünitesinin giriş görselini% 73 ,”Yaşamımızdaki Elektrikli araçlar” ünitesinin giriş görselini 

%  88, Gezegenimizi Tanıyalım” ünitesinin giriş görselini % 65 öğrenci ilişkilendirebilmiştir. 

48. Elektrikle çalışan aletlere örnek olarak verilen görsellerden en az tanınanı, röntgen cihazı 

ile şişeleme makinası olmuştur.  Bu görseller öğrencilerin yakın çevresinden örnekler değillerdir.  

Tablo 3.1b.Öğrencilerin “Vücudun Bilmecesini Çözelim ” ünitesi ile ilgili resimli sorulara 

verdikleri cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

1 Resmin konusu 
aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

a)Vücudumuzun bilmecesini çözelim 
b)Kuvvetin etkileri 
c) Maddeyi tanıyalım  
d)Dünyamızın hareketleri 
e)Mikroskobik canlılar ve çevremiz 

5 
1 
 
 
1 
%71 

13 
5 
1 
 
  6 
%50 

Vücudumuzun 
bilmecesini 
çözelim  
   A 

% 56 
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3 Aşağıdaki iki resim size ne 
anlatmak istiyor? 
 

Destek sistemleri var……………….. 
Diğer…………………………….. 
Ormanda iskelet görürsen çadıra kaç 
Çadıra girerken eğil 

5 
2 
 
 
%71 

18 
7 
 
 
%70 

Çadırdaki 
destek sistemi 
gibi vücudu 
muzun da bir 
destek sistemi 
vardır 

% 72 

6 Şekilde gördüğünüz yapılar 
nelerdir? Görevleri nedir? 

Kas sistemi: Organları korur ve hareketi 
kolaylaştırır……………………………. 
Diğer………………………………….. 

 
 7 
- 
% 
100 

 
18 
  7 
 
%70 

Kaslarımız, 
hareketimizi 
kolaylaştırır 

%78 

8 İskelet ve kas sağlığımız için 
nelere dikkat etmeliyiz? 
Örnekteki gibi resimlerin 
altına yazınız. 

Spor yapmalıyız……………………….. 
Güneş ışığından yararlanmalıyız…….. 
Dinlenmeliyiz………………………… 
Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz…… 
Ani hareketlerden kaçınmalıyız……… 
Güneşten korunmalıyız……………… 
Ağır şeyler kaldırmamalıyız………… 
Süt içmeliyiz…………………………. 
 

7 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
%65 

20 
20 
19 
10 
2 
5 
17 
15 
%56 

-Spor yapm 
-Güneşten yar. 
-Dinlenmeliyiz 
-İyi beslenmeli. 
-Ani harkl kaçn 

 
% 64 

9  Çocuklar nerede spor yapıyor 
altlarına yazınız 

Tırmanma( Yamaçta)………………. 
Yürüme(Yolda)…………………….. 
Yürüme yolunda……………………..  
Doğada……………………………… 

4 
3 
2 
1 
%30 

25 
10 
4 
10 
%15 

Dağda ya da 
yamaçta 
 
Yürüyüş 
yolunda 

 
% 19 

10 Çocuk ne yapıyor? 
 

a)Temiz havda spor yapıyor 
b) Temi havada derin nefes alıyor  
c) Temiz havda gökyüzünü izliyor 
 

- 
7 
- 
% 
100 

3 
20 
1 
% 
77 

Temiz havada 
derin nefes 
alıyor  
   B 
 

 
% 87 

11 Aşağıdaki organalar, 
 

a) Hareketimizi sağlayan 
organlarımızdır 
b) Kanımızı dolaştıran organlarımızdır 
c) Soluk alıp vermemizi sağlayan……. 
organlarımızdır 

- 
 
- 
6 
% 
86 

- 
 
- 
24 
% 
92 

 
C 
Solunum 
organları 

 
% 97 

15 Bu resimlerde ne yapılıyor? Nabız sayılıyor 6 
% 
86 

24 
% 
92 

Bilek ve 
boyundan nabız 
sayılıyor 

%97 

18 Aşağıdaki resme bakarak 
soluk alış verişi ve nabzın 
değişimini en yüksek, orta, 
düşük şeklinde altlarına 
yazınız. 

2,3,1………………………………….. 
Diğer………………………………… 

7 
- 
% 
100 

23 
1 
% 
88 

 
   2,3,1 

%97 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

19 Aşağıda verilen şekil 
cümlelerden hangisi ile 
ilgilidir? 
 

a)Vücudumuzu tanıyalım……………  
b)Kuvvetin etkileri ………………. 
c)Maddeyi tanıyalım ……………. 
d) Basit elektrik devreleri…………… 
 

- 
4 
   3 
   - 
% 
57 

- 
20 
4 
- 
% 
77 

Kuvvetin 
etkileri 
      B 

% 74 

20 Hangi resimdeki çocuklar bir 
kuvvet uygulamaktadır? 

1,2,3,4……………………………… 
Diğer……………………………….. 
 

4 
3 
%57 

7 
18 
%30 

Tümü % 36 

24 Aşağıdaki şekillerden 
hangisine kuvvet 
uygulanmıştır? 

Tümüne……………………………… 
Diğer………………………………… 

6 
1 
%86 

16 
8 
%61 

Tümüne %71 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1453 
 

25 Yukardaki kuvvet uygulanan 
şekillerden hangisi ya da 
hangileri eski haline geri 
dönebilir, neden? 

Hamur…………………………… 
Diğer................................................. 

2 
5 
%30 

4 
20 
%16 

Hamur, 
yumuşak ve 
esnektir 

 
%19 

 
20. Öğrenciler oyun hamuru ve kumla oynayan çocuklar ile parkta kuvvet uygulanarak dönen 

oyuncağa kuvvet uygulandığını fark etmemişler, sadece balonun üzerinde zıplayan çocuğun kuvvet 

uyguladığını düşünmüşlerdir. 

25. Çatlamış yumurta, bükülmüş tel ve parmakla bastırılmış hamurdan hangisi eski haline 

dönebilir? Sorusuna genellikle telin eski haline dönebileceğini söylemişlerdir. Hamurun yumuşak ve 

esnek olduğunu fark eden öğrenci oranı ise % 19 dur. Bu durum görsellerden kaynaklanmamaktadır.  

Tablo 3.3b.Öğrencilerin “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 

cevaplar. 

 
Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

27 Aşağıdaki resim hangi 
ünitenin başlığı olabilir? 
 

a)Kuvvetin etkileri  
b) Maddeyi tanıyalım  
c) Dünyamızın hareketleri 

- 
- 
7 
% 0 

2 
3 
19 
%13 

Maddeyi 
Tanıyalım 

% 9 

28  Resimdeki maddeleri hangi 
araçlarla ölçeriz? Ok çizerek 
eşleştiriniz 

Peyniri- terazi 
Süt- dereceli silindir 

7 
% 
100 

21 
 
%80 

Peyniri terazi, 
Sütü dereceli 
silindir ile 
ölçeriz 

%90 

29 Resimlere bakıp maddenin 
hallerini bularak her iki 
resimde de ilgili şekillerin 
üzerlerine ayrı ayrı yazınız. 
 

Balon gaz, Deniz-su, Ada- katı……… 
Maddenin gaz hali anlatılmıştır……… 
Sıvı(su) ve gaz(balon) hali ………….. 

1 
6 
- 
% 
14 

11 
- 
13 
 
%34 

Balon : Gaz ile 
dolu 
Deniz sıvı 
Ada: Katı 

%36 

30 Aşağıdakilerden hangisi ya da 
hangileri madde değildir? 
Madde olmayanların üzerine 
X koyunuz 

Kitap, Ekmek, Su, Balon, Su, Defter.. 
Işık ……………………………. 

- 
  7 
% 
100 

 
23 
% 
96 

 
 
Işı madde 
değildir. 

 
%100 

34 Aşağıdaki resimler ne 
anlatmak istiyor? 
 

a)Kaynama ve buharlaşmayı  
b) Katı, sıvı, gazı 
c) Erime ve donmayı. ……………….. 

- 
- 
7 

 
 
24 

Erime, donma 
 
     C 

 
% 
100 

35 Resim hangi başlık için 
uygundur? 
 
 

a)Maddenin doğadaki halleri 
b) Maddenin halleri 
c)Maddenin ölçülebilen özellikleri 
d) Türkiye’ de balıkçılık.  
 

1 
 
2 
4 
%14 

9 
8 
- 
7 
%33 

Maddenin 
doğadaki halleri 
 
A 

 
%32 

37 Resim hangi başlık için 
uygundur? 
 

a) Maddeyi niteleyen özellikler  
b) Maddenin ısı ile değişimi 
c)Maddenin ölçülebilen özellikleri 
 

1 
6 
- 
%87 

1 
21 
3 
%81 

 Maddenin ısı 
ile değişimi 
      B 

%87 

39 Aşağıdaki resimlerden alet 
olanların üzerine A eşya 
olanlara ise E yazınız. 

İletki, gönye, pergel…….A………….. 
Ayna, Halı, Koltuk , Terlik, Saç 
fırçası…E…………………………… 
Diğer……………………………….. 
 

5 
 
5 
2 
%71 

18 
 
18 
7 
%75 

Ayna, Halı, 
Koltuk , Terlik, 
Saç fırçası…E 
Kerpeten, İletki, 
gönye, 

 
%74 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1454 
 

 pergel…….A 
40 Aşağıdaki şekillerin anlamı 

nedir? 
 
Çok bilinen bir görselin başka 
amaçla kullanılması 
karışıklığa yol açıyor 

a)Geri dönüşümü anlatıyor ………. 
b) Maddenin cisme dönüşümünü…….. 
anlatıyor  
c) Sağlığa zararlı alışkanlıkları…….. 
anlatıyor. 
 

3 
3 
 
- 
%43 

11 
11 
 
  2 
%46 

 
 
B: Maddenin 
cisme 
dönüşümü 

 
 
% 45 

41 Aşağıda verilen resimlerin 
üzerine karışım ise K saf 
madde ise S yazınız. 

Gümüş külçeler s  
Tabakta mercimek+ tuz  k 
Çikolata  k(8 kişi saf madde demiş) 
Süzme çay  k  ( 12 kişi saf  madde 
demiş) 

4 
4 
1 
4 
%46 

19 
23 
22 
19 
%87 

Gümüş saf 
madde 
Diğerleri 
karışımdır. 

%75 

     27. Görsel maddeyi tanıyalım ünitesine ait olduğu halde erkek öğrencilerin tamamı kız 

öğrencilerin ise 19 u dünyanın hareketleri seçeneğini işaretlemiştir.   

     35. Maddenin doğadaki halleri ünitesinin giriş resmi öğrencilere balıkçılığı çağrıştırmıştır.  

Ünite adı ile görsel arasında ilişki kuran öğrenci oranı %32'dir.  

     39. Bazı öğrenciler tarak ve terliği alet olarak etmişlerdir. Bu görselden değil kavram 

yanılgısından kaynaklanmaktadır. 

     40. Maddenin cisme dönüşümünü anlatan görsel geri dönüşüm ile karıştırılmıştır. Görsel 

vermek istediği mesajı % 45 oranında iletebilmiştir. 

     41. Süzme çay görseli, çay otunu ve suyu ayırdığı, çikolata görseli ise külçe altın….vb. gibi 

göründüğü için karışıklığa yol açmaktadır.  

Tablo 3.4b.Öğrencilerin “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojisi ” ünitesi ile ilgili 

resimli sorulara verdikleri cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

46 Resimdeki şehir aydınlatması a)Şehir iyi aydınlatıldığı için daha güzel 
görünüyor. 
b)Aydınlanma ay ile yapılsaydı daha iyi 
olurdu. 
c)Aydınlanmada ışık kirliliği söz 
konusudur. 

…5 
 
 
 
…2 
%29 

7 
 
- 
 
17 
%71 

Aydınlanmada 
ışık kirliliği söz 
konusudur 
         C 

 
 
%61 

47 Aşağıdaki ürünlerin adı nedir? 
Adlarını resimlerin altına 
yazınız. 

Telefon, Hoparlör, Radyo…………… 6 
% 
86 

24 
% 
100 

Telefon, 
Hoparlör, 
Radyo 

% 
97 

48 Aşağıdaki ürünlerin adı nedir? 
Adlarını şekillerin altına 
yazınız. 

1.Mikrofon………………………… 
2.Ses sistemi……………………. 
3.Megafon………………………….. 
4.İşitme cihazı…………………….. 
 

5 
4 
5 
4 

24 
20 
15 
 11 

1.Mikrofon 
2.BK 
3.Megafon 
4.İşitme cihazı 
 

 
%71 
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48.  İşitme cihazı Mouse ile, ses sistemi ise teyp ve bilgisayar kasası ile karıştırılmıştır.  

2Tablo 3.5b.Öğrencilerin “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz ” ünitesi ile ilgili resimli sorulara 

verdikleri cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

49 Yanda görülen alet ne işe 
yarar 

Gözle görülemeyen canlıları büyütür…. 
Diğer……………………………… 

2 
5 
% 
29 

21 
3 
% 
88 

Gözümüzle 
göremeyeceğimi
z kadar küçük 
varlıkları 
incelememizi 

%74 

51 Yandaki resim ne anlatıyor Mikroskobun gelişimi……………… 
Diğer………………………………. 

1 
6 
%14 

5 
19 
%21 

Mikroskobun 
tarihi gelişimini 

%19 

52 Aşağıda verilen şekil ne 
anlatmak istiyor? 

Mikroskobik canlıları……………….. 
Diğer……………………………….. 

3 
4 
%43 

10 
13 
%42 

Mikroskobik 
canlıları  

%42 

53 Aşağıdaki resimde 
mikroskobik olanların 
altındaki kutucuğa + işareti 
koyunuz. 
 

1…………………………………….. 
2……………………………………. 
3…………………………….…………. 
4……………………………………… 
5…………………………………… 
6………………………………….…… 

- 
6 
- 
2 
6 
5 
%80 
 

- 
20 
- 
- 
20 
20 
%83 

 
1,3,4 
mikroskobik 
 
2,5,6 
mikroskobik 

 
%85 

54 Aşağıdaki resim hangi 
konunun başlığı olabilir? 
 
 

a)İnsan ve çevre ilişkisi  
b) Dünya dönüyor 
c)Mikroskobik canlılar 

7 
 
% 
100 

20 
 
% 
83 

İnsan be Çevre 
ilişkisi 
    A 

%90 

55 Bu resim size ne anlatmak 
istiyor? 
 

Doğa sevgisi……………………… 
Çevrenin geleceği elimizde…………… 
Çevre-insan ilişkisi………………. 
Diğer……………………………… 

5 
- 
- 
2 
%71 

- 
10 
5 
8 
%40 

Dünyanın 
geleceği insanın 
elinde 

%50 

56 Böyle bir çevrede yaşamak 
ister misiniz,  
Neden? Çünkü: 

Hayır, çok kirli……………………….. 7 
% 
100 

23 
% 
96 

Hayır, sağlığa 
zararlı bir çevre 

% 
97 

51. Öğrencilerin sadece %19 u görselin vermek istediği mesajı doğru anlamıştır.  

Tablo 3.6b.Öğrencilerin “Basit Elektrik Devreleri ” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 
cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

57 Bu resim hangi üniteye ait 
olabilir 

Elektrik 7 
% 
100 

23 
% 
96 

Basit elektrik 
devreleri 

% 
97 

58 Bu çocuk aşağıdaki araçlar ile 
ne yapmayı düşünüyor 
olabilir? 

Elektrik devresi   ………………… 
Diğer……………………………… 

5 
2 
%71 

20 
 
%83 

Devre kurmayı % 
81 

60 Aşağıdaki resimlerden 
hangisinde devre çalışır? 
Altına yazalım. 
 

1…………………………………….. 
2 
3……………………………………. 
4 

3 
- 
5 
%57 

8 
 
8 
%33 

1,3 çalışır 
2,4 çalışmaz 

%40 
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60. Oranın % 40 olması görsellerden değil bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilir. 

Tablo 3.7b.Öğrencilerin “Dünyamızın Hareketleri ” ünitesi ile ilgili resimli sorulara verdikleri 

cevaplar. 

Soru 
No 

Sorular Verilen Cevaplar E K Beklenen cevap Doğru 
% 

61 Aşağıdaki resim hangi 
ünitenin başlangıç resmi 
olabilir? 
 

a)Dünyamızın hareketleri…………… 
b)Maddeyi tanıyalım 
c)Kuvvetin etkileri 

7 
- 
% 
 0 

22 
1 
% 
4 

Maddeyi 
tanıyalım 
      B 

% 3 

62 Resim size ne anlatmak 
istiyor? 
 

Mevsimleri……………………….. 
Doğanın güzelliğini……………….. 
Çevremizi…………………………… 

5 
2 
- 
%71 

20 
- 
  3 
%83 

-Mevsimleri 
-Dünyanın 
dönmesi ile 
mevsimlerin 
oluştuğunu 
-Dünyanın 
döndüğünü 

%83 

63 Aşağıdaki şekillerden 
hangisinin ya da hangilerinin 
dünyanın dönmesi ile bir ilgisi 
vardır? 

 d) 1,2,3 
 

 4 
 
%57 

13 
 
%54 

 Üçü de 
dünyanın 
dönmesi ile 
ilgilidir.      D 

%54 

 

61. Görselin vermek istediği mesajı iletme oranı % 3 olarak en düşük orana sahiptir. 

 SONUÇ TARTIŞMA 

1) Görsellerin en yüksek % 100 ( 9 ), en düşük % 0 ( 2) arasında mesaj iletme gücüne 

sahiptir. İncelene görsellerden 26’sı( 15+11) % 50’nin altında,46’sı ise  (22+24)  % 50’nin 

üzerindedir.  

2) 3.Sınıf ders kitabı için yapılan anket çalışmasında genel olarak erkek öğrencilerin 

beklenen cevabı verme oranı % 61; kız öğrencilerin beklenen cevabı verme oranı ise 58’ dir. 4.Sınıf 

ders kitabı için  yapılan çalışmada ise genel olarak erkek öğrencilerin beklenen cevabı verme oranı % 

60; kız öğrencilerin beklenen cevabı verme oranı ise % 55 tir.  

3) Bu çalışmada genellemeden örneğe gidildiğinde öğrenciler daha doğru sonuçlara 

ulaşabilirken, örnekten genellemeye gidildiğinde bu oran düşük olmaktadır. 

4) İlkokul 3-4 . Sınıflar için bazı görsellerin düzeyi çok yüksektir. Sınıf öğretmenliği 

öğrencileri bile röntgen aletini ve şişeleme ünitesi resmini tanımakta güçlük çekerken 3-4. Sınıf 

öğrencilerinden bu aletleri tanımaları beklenemez. Sadece bilgi değil bilgiyi anlamayı kolaylaştırmak 

amacıyla verilen görsellerin de eğitimde “Kolaydan Zora” ilkesiyle çelişmemesi gerekir(3. Sınıf / 48. 

Soru) 
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5) Yine eğitimde “Yakından Uzağa” ilkesi göz önüne alındığında sınıf öğretmenliği 

öğrencilerinin bile tam olarak adını ve ne işe yaradığını bilmedikleri trafikte kullanılan bir aracın( 

reflektör) yansıtıcı olup olmadığını bilmeleri zordur( 31. Soru).  

6) Ders kitapları hazırlanırken sadece bilgilerin değil görsellerin seçiminde de 

öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerinin göz önünde bulundurulması gerekir. …….. 

7) Bazı görseller çelişkiye yol açmaktadırlar. Örneğin gece bir ay görseli midir, 

doğmakta ya da batmakta olan bir güneş görseli mimdir net olarak belli değildir(3. Sınıf/ 29. Soru). 

8) Aşağıdakilerden hangi görsel verilen ünitenin giriş resmi olabilir şeklinde 7 tane 

eşleştirme veya çoktan seçmeli soru sorulmuş(Soru: 1,18,28,41 ile 1,27,57,61,54   ) bu sorulara 

beklenen cevabı verenlerin oranı % 49, 3olmuştur. Görsellerin ünite adını temsil etme oranı düşük 

bulunmuştur. Oysa ünite adını temsil eden görselin dikkat çekici ve güdüleyici ve ünite ile ilgili merak 

uyandırıcı olması beklenir.  

9) Sınıf ders kitaplarında;  Beş Duyumuz, Maddeyi Tanıyalım, Gezegenimizi Tanıyalım 

ünitelerin giriş görselleri ile 4. Sınıf ders kitaplarında;  Kuvveti Etkileri ve Maddeyi Tanıyalım 

ünitelerinin giriş görselleri karıştırılmaktadır. 

10) Öğrencilerin tamamı 5,7,8,12,22,25,26,35 ile 34(4. Sınıf). Sorulara( Toplam 9 soru) % 

100 beklenen cevabı verirken 37 ile 30. Sorulara( Toplam 2 sru) beklenen cevabı verme oranları % 0 

olmuştur.  

11) Sınıf Maddeyi Tanıyalım( 3. Ünite) ünitesinde: Maddenin Doğadaki Halleri( B) ve 

Maddenin Halleri(D) gibi konu başlıklarının yakın olması görsellerin de karıştırılmasına neden 

olmaktadır. Maddenin Doğadaki Halleri yerine  : “Saf ve Saf Olmayan Maddeler” denilebilir.  

12) Çok bilinen bir görselin başka maçla kullanılması( Geri dönüşüm sembolünün 

maddenin cisme dönüşümünde)  kullanılması öğrenciye çağrışım yaptırarak yeni öğrenilen bilginin 

öğrenilmesi kolaylaştırdığı gibi karmaşaya da yol açabilir. ( Soru 40/4. Sınıf) 

13) Tablo 4. 3: Görsellerin Öğrenme Alanlarına Dağılımları 

 
Öğrenme Alanı/ Alt Alanı adı 

 
 
 

Destekleyen toplam görsel 
sayısı(  %50-100)  
(Toplam görsel sayısı 85) 

Görseller Bilgi alanını desteklemekte midir?                 BÖA 56 

3. ve 4. Sınıf fen kitaplarında kullanılan görseller sosyo bilimsel konuları 
desteklemekte midir? 

FTTÇ Yok 

İçerikte kullanılan görseller bilimin doğası hakkında yeterli bilgiyi 
sağlamakta mıdır? 

FTTÇ Yok 
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Görsellerle bilim ve teknoloji arasındaki ilişki ortaya konulabilmiş midir? FTTÇ 3 (3,49,51) 

Görsellerle sürdürülebilir kalkınma bilinci oluşturulabilmiş midir? FTTÇ 3(40,55,46) 
Görseller öğrencilere kariyer bilinci oluşturma konusunda etkili olabilmekte 
midir? 

FTTÇ Yok 

BÖA: Bilgi Öğrenme Alanı        FTTÇ: Fen Teknoloji Toplum Çevre Öğrenme Alanı 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 3ve 4. Sınıflarda öğrenciler belirlenen vizyona ulaşma 

konusunda eksikleri vardır.  Programda 3-8. Sınıflar için ortak bir program hazırlamakla 

beraber öğrencilerin zihinsel gelişimleri göz önünde bulundurularak Öğrenme alanları ve programın 

Vizyonu konusunda sınıf düzeyinde düzenlemeler yapılabilir. 

1) İncelen 85 görselden 56’sı Bilgi Öğrenme Alanını desteklerken,  79 görsel “Fen 

Teknoloji Tolum Çevre” öğrenme alanını desteklememektedir.   

2) Resimler ilişkili bilgilerle birlikte verildiğinde bilginin anlaşılmasını kolaylaştırdıkları 

için emek ve zamandan tasarruf sağladıkları gibi özellikle görsel öğrenen öğrencilerin de öğrenme 

işini kolaylaştırmaktadır.  Sonuç olarak Napolyon’un da dediği gibi.  
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FEN ÖĞRETİMİNDE GELENEKSEL VE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

TEKNİKLERİNİN KULLANILMA SIKLIKLARININ BELİRLENMESİ 

USE OF SCIENCE IN TEACHING TECHNIQUES OF TRADITIONAL AND 

ALTERNATIVE ASSESSMENT TO DETERMINE THE MORBIDITY 

Naciye ŞİMŞEK 

 

ÖZET:   

Bu çalışma, İlköğretim Fen Bilimleri Dersi ( 6-8) , 2004-2013 yılı Öğretim programının fen dersi için 
önerdiği ölçme değerlendirme süreçlerinde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ile Geleneksel 
Ölçme Değerlendirme Tekniklerini hangi sıklıkla kullandıklarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma, 
2014- 20016 eğitim öğretim yıllarında 160 öretmen adayı ile uygulama okullarında görev yapan 34 fen ve 
teknoloji dersi uygulama öğretmeni ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak 2004 Fen ve Teknoloji Dersi 
Programının birinci bölümünde (Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Temelleri) yer alan Tablo- 1.4 
(Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri) ‘ten yararlanılarak geliştirilen sıkı yapılandırılmış 
anket formu ve zamana yayılmış doğal- yapılandırılmamış gözlem yolu ( A. Hilal Balat 204)  ile uygulama 
derslerinde toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek temalaştırılmıştır. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Fen ve teknoloji dersi programı, Fen ve Teknoloji / Fen Bilimleri dersi 
öğretmeni, alternatif ölçme tekniği, geleneksek ölçme tekniği, öğretmen adayı. 

ABSTRACT 

This study has been performed for the purpose of determining the frequency of use of “Alternative 
Measurement and Assessment  Techniques and Traditional Measurement and Assessment  Techniques” by the 
Lesson of Science and Technology for Elementary Education (6-8) in the measurement assessment processes 
proposed by 2004 Teaching program for the lesson of science and technology. The study was conducted with 
160 candidate teachers and 34 science and technology lesson practice teachers commissioned in practice schools 
in the academic years of 2009- 20016. As data collection tool the strictly configured survey form developed by 
making use of  Table- 1.4 (Traditional and Alternative Measurement and Assessment  Techniques) included in 
the first section of 2004 Lesson of Science and Technology Program (Basics of Lesson of Science and 
Technology Teaching Program) and the method of natural and non-configured observation expanded over a 
period of time (A. Hilal Balat 204) was used and the data were collected in practical lessons. The data acquired 
were analyzed with the method of content analysis and themed.  

Keywords: Science and technology education program, a Science and Technology teacher, alternative 
measurement techniques, the traditional measurement technique 
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GİRİŞ 

Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip 

oluma derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesi, 

bir betimleme (tanımlama) işlemidir. Değerlendirme ise öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek 

amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, 

sistematik bir süreçtir (Fen ve Teknoloji programı, 2004)  yani, değerlendirme bir yargılama işlemidir 

ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır    ( Tekin, 1996. Turgut, 1997).  

2004 programında öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan bazı değişikliklerin olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu değişikliklerden en önemlisinin ölçme-değerlendirme alanında olduğu 

görülmektedir. Program özellikle klasik değerlendirmeden farklı olarak öğrenci farklılıklarını dikkate 

alan alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerinin kullanılması üzerinde durmaktadır (Kutlu,2005; 

Güven, 2008). Programında geleneksel ölçme araçları ile elde edilen verilerin tek başına anlam ifade 

etmediğinden yola çıkılarak, tamamlayıcı ölçme araç ve tekniklerinin kullanılması önerilmektedir. Bu 

araç ve teknikler öğrencilere bilgi, beceri, duyuş ve diğer çoklu performanslarını sergileyebilecekleri 

çoklu fırsatlar sunacaktır( 2013 Fen Bilimleri Ders Programı) denilmektedir. Çepni ise (2007) « 

alternatif ölçme değerlendirme teknikleri geleneksel ölçme-değerlendirme tekniklerinin dışında kalan 

değerlendirme şekli olarak bilinmektedir» şeklinde ifade etmektedir. 

Bu çalışmanın içerisinde sıkça geçeceği için 2004 Fen ve Teknoloji Programında yer alan 

geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine  kısaca hatırlayalım. 

Geleneksel Teknikler 

Yazılı yoklamalar: Yazılı yoklamalar, soruların öğrencilere yazılı olarak verilip bütün 

öğrencilerin aynı süre içinde cevaplama durumunda oldukları bir sınav türüdür. 

Kısa cevaplı testler: Bir tür yazılı yoklamadır. Özellikle alt düzey hedeflerin ölçülmesinde 

kullanılır. Bu tür testlerde bilme düzeyindeki kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür. 

Cevabı bir kaç cümle ile sınırlı kapalı uçlu sorulardır.  

Uzun cevaplı sorular: Ne yazılacağı sınırlandırılmış kapalı uçlu(örneğin: Marmara bölgesinin 

iklimi hakkında bilgi veriniz) ya da sınırlandırılmamış açık uçlu (örneğin: Teknoloji sayesinde 

yaşamımız nasıl değişmiştir?) sorular bu uruba girerler. 

 Boşluk doldurma (Tamamlama)  testleri: Cevabı bir kelime, rakam veya en çok bir cümle 

ile verilebilen testlerdir. Kapalı uçlu soru tipindedirler. Bilgi basamağındaki davranışları ölçer. 
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Çoktan seçmeli testler: Bir sorunun cevabını, verilen birtakım cevaplar arasından seçerek 

cevaplamayı gerektiren sorulara seçmeli testler adı verilir. Cevabın verilmesi iki seçenekten birinin 

seçilmesi biçiminde ise bunlara doğru-yanlış testleri, ikiden çok seçenek arasından seçmeyi 

gerektiriyorsa bunlara da çoktan seçmeli test denilmesi gelenekselleşmiştir (Baykul,1999).  

Doğru yanlış testleri: Bazıları doğru, bazıları yanlış önermelerden oluşan yönergenin 

okunarak cevabın doğru ya da yanlış olarak sınıflanıp cevap kâğıdına kodlanması veya soru formu 

üzerine bir işaretle belirlenmesini gerektiren sorulardır.  

Eşleştirme testleri:  Çoktan seçmeli testlerin farklı bir biçimidir. İki bölümde verilen bilgiler, 

eşleştirilir. Örneğin bir bölümde ülkeler diğer bölümde başkentleri verilerek ülkeleri başkentlerini 

yanına yazarak gibi yönergelerle eşleştirilerek yapılır. 

Soru cevap testleri: Dersin başında öğrencilerin konuya ilişkin ön öğrenmelerini kontrol 

etmek, öğretim sürecinde öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğrencileri öğrenmeye karşı motive etmek, 

ders boyunca konunu anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek ve öğretim sürecinin sonunda 

değerlendirme yapmak için kullanılır(Aygören ve arkadaşları, 2010). 

Alternatif Teknikler 

 Kendi kendini değerlendirme, öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi olan öz 

değerlendirme farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. Önemli olan, öğrencinin ne öğrendiğini, hangi 

konuları öğrenmede güçlük çektiğini belirlemesi, öğrenme sürecinde sorumluluk taşımasıdır. Öz 

değerlendirmeden farklı olarak, öğrencinin bir başka öğrencinin çalışmalarını, performansını 

değerlendirmesi de söz konusudur (Genceli, 2008). 

Portfolyo, öğrenciye ve başkalarına, öğrencinin bir ya da daha fazla alandaki başarılarını 

sunmak için, öğrenci çalışmalarının toplanmasıdır. Bu dosyayı öğrenci kendisi hazırlar; ancak 

öğretmen ve veli bu konuda rehberlik yapmalıdır. Bu bağlamda portfolyo, öğrenci gelişimini takip 

edebilmek ve değerlendirmek için bireyin öğrenme sürecinin göstergesi olarak öğrenci çalışma 

örneklerinin toplanması için kullanılır(Okutan ve arkadaşları, 2010). 

Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği: Doğru yanlış tipindeki sorulardan oluşur. Bu testlerden 

farklı olarak soruların birbirinden bağımsız cevaplanması yerine her bir soruya verilen kararın bir 

sonraki soruyu etkilemesiyle oluşturulan bir tekniktir.  

Yapılandırılmış grid: Öğrencilerin bilgileri ne şekilde ilişkilendirdiğini yani öğrencilerin 

anlamlı öğrenmelerini ölçmeyi amaçlayan bir tekniktir. Örneğin basit makinelerin resim ya da 

fotoğrafları ve her bir fotoğrafa numara verilir. Bu resimleri birbirinden ayıran ya da birbirine 
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benzeyen özellikler çeşitli sorularla sorgulanır. Örneğin: Hangisi ya da hangilerinde destek kolu 

ortadadır? Cevap 1,3,6…gibi.  

Kelime ilişkilendirme: Genellikle 30 sn gibi bir sürede, herhangi bir konuyla ilgili bir anahtar 

kavramın çağrıştırdığı kelimeler cevap olarak verilir. Anlamsal bellekte iki kavram birbirine ne kadar 

yakınsa o kadar sıkı ilişkidedir(Genceli,2008). 

Kendi kendini değerlendirme: Öğrencinin kendini değerlendirmesi farklı biçimlerde 

gerçekleştirilebir. Bu tekniğin amacı, öğrencinin ne öğrendiğini, hangi konuları öğrenmede güçlük 

çektiğini belirlemesi ve bu süreçte sorumluluk taşımasıdır. 

 Gösterim tekniği:  anlatım yönteminin daha etkili bir öğretim gerçekleştirmek için görsel 

materyaller kullanılarak geliştirilmesi, zenginleştirilmesidir. Öğrencilerin bir konuyu işitirken aynı 

zamanda görmelerine olanak tanıdığı için etkili ve kalıcı öğrenme sağlar.  

Görüşme tekniği: Öğrencinin bir kavram, durum veya olay hakkındaki anlayışını 

derinlemesine inceleme ve varsa öğrencinin eksik yönlerini belirleme amaçlı kullanılır. Görüşme 

görüntü veya ses kayıt cihazıyla kaydedilir.(Genceli, 2008) 

Dramatizasyon tekniği: Başlıca amacı öğrencilerin olmayan yeni bir şey üretmelerini 

geliştirmek olan, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra sahip oldukları bilgi ve yaşantıları 

üzerine hayal ettikleri dünyayı oluşturmalarına olanak sağlar(Aygören ve arkadaşları,2010). 

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, 

araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve 

çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Örneğin: 

Sınıfımızda çoğalan bir hücreliler nelerdir?, Evimizim bodrum katında kültür mantarı yetiştirebilir 

miyiz?, Enerji tasarrufu için slogan geliştirelim…gibi. 

Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin 

yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından 

ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç 

becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler çeşitli şekillerde belirlenebilir. Proje konuları 

öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.  

Kavram haritaları: Öğrenciler için, öğrenilecek temel fikirleri ve bunlar arasındaki ilişkileri 

açık hâle getirmekte ve önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağlantılar kurulmasına yardımcı 

olmaktadır. Ezber yerine anlamlı öğrenmeyi gerçekleştiren kavram haritaları öğretmenlere; anlamları 

organize etme, öğrencilerle tartışma yollarına karar verme ve yanlış öğrenmeleri ortaya çıkarma 

olanağı vermektedir. Öğrenciler bu sayede anlamları keşfetmekte ve öğrendiklerini daha uzun süre 
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hatırlayabilmektedirler. Kavram haritaları kavramları ve kavramların birbirlerine çizgilerle nasıl 

bağlandığını göstermektedir (Kaptan ve Korkmaz) 

Performans değerlendirme: Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları 

çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, “performans değerlendirme” olarak ifade 

edilebilir. Öğrencinin performansını değerlendirmek bir süreçtir. Bu nedene, verilen ödevler, yapılan 

poster ya a projeler, deneyler, araştırmalar…performans değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.   

YÖNTEM  

Çalışma Grubu: Çalışma, 2014- 2016 yıllında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıfta okuyan( 7-8. Dönem) 160 aday öğretmen ile Çanakkale il 

merkezde görev yapan 34 Fen ve Teknoloji Dersi öğretmeni kapsamaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmanın verileri nitel araştırma yönteminin iki türü ile 
yapılmıştır. 

Bunlar: 

1.Görüşme: Fen ve teknoloji ders programından( 2004) Tablo- 1.4 yararlanılarak hazırlanan 

Sıkı yapılandırılmış görüşme formunun uygulama okullarında görev yapan Fen ve Teknoloji dersi 

öğretmenlerince doldurulması ve;  

 2.Gözlem: Gözlem: Öğretmen adaylarının, (Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması 

derslerinde) uygulama okullarında Fen Bilimleri derslerinde 2014- 2016 yıllarına  ( 5 dönem )  yayılı 

olarak Fen ve Teknoloji  öğretmenlerinin kullandıkları geleneksel ve alternatif ölçme tekniklerinin 

gözlemlenmesi ile yapılmıştır. 2014 yılında elde edilen veriler, 2015 ve 2016 yıllarındaki verilerle 

karşılaştırılarak sonuca varılmıştır. 

BULGULAR  

Fen Ve Teknoloji/ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Değerlendirmelerine Göre: 

Tablo 1: Öğretmenlerin Geleneksel Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Sıklığı 

Geleneksel Teknikler Sık sıkKullanıyorum Ara sıra Kullanıyorum HiçKullanmıyorum 

Çoktan seçmeli testler 
Doğru-yanlış soruları 
Eşleştirme soruları 
Tamamlama soruları 
Kısa cevaplı yazılı yoklamalar 
Uzun cevaplı yazılı yoklamalar 
Soru -cevap 

11 
8 
6 
6 
6 
4 
9 

2 
5 
7 
7 
5 
2 
4 

- 
- 
- 
- 
2 
7 
- 

   TOPLAM 50 32 9 
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Grafik  1a: Öğretmenlerin Geleneksel Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri Kullanma Oranı 
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Grafik 1b: Öğretmenlerinin Sık Sık Kullandıkları Geleneksel Ölçme VeDeğerlendirme 

Tekniklerinin Karşılaştırılması 

 Tablo 2  : Fen Öğretmenlerinin “Alternatif Ölçme Değerlendirme” Tekniklerin  Kullanma 

Sıklığı 

 
Alternatif Teknikler 

Sık sık 
Kullanıyorum 

    Ara sıra 
Kullanıyorum 

Hiç  
Kullanmıyorum 

Performans değerlendirme 
Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 
Kavram haritaları 
Yapılandırılmış grid 
Tanılayıcı dallanmış ağaç  
Kelime ilişkilendirme 
Proje 
Drama 
Görüşme  
Yazılı raporlar  
Gösteri  
Poster 
Grup ve/veya akran değerlendm. 
Kendi kendini değerlendirme 

5 
2 
7 
4 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
4 
9 
4 
3 

8 
9 
6 
6 
7 
7 
8 
5 
7 
10 
9 
4 
6 
7 

- 
2 
- 
3 
- 
1 
- 
5 
3 
1 
- 
- 
3 
3 

TOPLAM 60 99 21 
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Grafik  2: Fen Ve Teknoloji  Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme 

Tekniklerini  Kullanma Oranı  
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Grafik 2 : Fen Ve Teknoloji  Öğretmenleri Tarafından Sık Sık Kullanılan Alternatif Ölçme Ve 

Değerlendirme Tekniklerinin Karşılaştırılması 
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Grafik 3: Fen Ve Teknoloji Öğretmenin Geleneksel Ve Alternatif Ölçme  Değerlendirme 

Tekniklerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması  

3.2. Öğretmen Adaylarinin Gözlemlerine Göre Geleneksel Ve Alternatif Tekniklerin 

Kullanilma Sikliği    

Tablo 1: Geleneksel Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri   

Tarafından Kullanılama Sıklıkları    

Geleneksel Teknikler Sık sık 
Kullanılıyor 

Ara sıra 
kullanılıyor 

Hiç  
Kullanılmıyor 

Çoktan seçmeli testler 
Doğru-yanlış soruları 
Eşleştirme soruları 
Tamamlama 
Kısa cevaplı yazılı yoklamalar 
Uzun cevaplı yazılı yoklamalar 
Soru –cevap 

32 
22 
8 
8 
18 
16 
32 

9 
20 
29 
33 
20 
17 
10 

2 
1 
6 
2 
5 
10 
1 

TOPLAM 136 138 27 
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Grafik 1a:  Geleneksel Tekniklerin Fen Ve  Teknoloji Öğretmenleri Tarafından   Kullanılma 
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Grafik 1b: Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin   Sık 

Sık Kullandıkları Geleneksel Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre Alternatif Ölçme Değerlendirme   

Tekniklerinin   Fen Ve  Teknoloji Öğretmenleri Tarafından Kullanılama Sıklıkları    

 
Alternatif Teknikler 

Sık sık 
Kullanılıyor 

Ara sıra 
kullanılıyor 

Hiç 
Kullanılmıyor 

Performans değerlendirme 
Öğrenci ürün dosyası(portfolyo) 
Kavram haritaları 
Yapılandırılmış grid 
Tanılayıcı dallanmış ağaç  
Kelime ilişkilendirme 
Proje 
Drama 
Görüşme  
Yazılı raporlar  
Gösteri  
Poster 
Grup ve/veya akran değerlendirmesi 
Kendi kendini değerlendirme 

16 
5 
11 
1 
2 
7 
11 
0 
3 
11 
6 
7 
1 
0 

23 
22 
12 
13 
15 
10 
28 
7 
10 
21 
27 
27 
17 
15 

4 
16 
20 
29 
26 
26 
4 
36 
30 
11 
10 
9 
25 
28 

TOPLAM 81 247 274 
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Grafik 2 A: Öğretmen Adaylarına Göre Alternatif Tekniklerinin Fen Ve Teknoloji   

Öğretmenler Tarafından Kullanılma Oranları              
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Grafik 2b: Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre Fen Ve Teknoloji    Öğretmenlerinin Sık 

Sık Kullandıkları Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri 
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Grafik 3: Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine  Göre Fen Ve Teknoloji   Öğretmenlerinin  

Geleneksel Ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Sıklıkları 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

1. Öğretmenlerin en sık kullandıkları ölçme değerlendirme tekniklerin başında çoktan seçmeli 

testler gelirken en az kullanılan teknik uzun cevaplı yazılı yoklamalar olmuştur. Öğretmenler uzun 

cevaplı yazılı yoklamaları hiç kullanmıyorum bölümünde en yüksek oranda işaretlemişlerdir. Bu tip 

soruların hazırlanması kolay olmakla beraber okunması ve değerlendirilmesi zordur. Ancak öğrencinin 

bilgilerini organize etme, bilgiler arasında ilişki kurma, bilgileri istenilen soruya göre analiz ederek 

sonuca varma, öğrencinin konuya yaklaşım şeklini ve bilgileri ifade etme biçimini ortaya koydukları 

ve  ayırıcı sorular oldukları için her sınavda sorulması gereken sorulardandır. Çoktan seçmeli sorular 

okunmasının ve değerlendirilmesinin kolay olması nedeniyle sık kullanılan ölçme- değerlendirme 

yöntemlerinden birisidir. Soru- cevap tekniği en çok kullanılan ikinci geleneksel teknik olurken 

eşleştirme soruları, tamamlama soruları ve kısa cevaplı yazılı yoklamalar aynı oranda kullanılan 

teknikler olarak üçüncü sırada yer almışlardır. 

2. Öğretmenlerin % 55 i geleneksel teknikleri sık sık kullandıklarını belirtirken % 35 i ara sıra 

kullandıklarını % 10 u ise hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının gözlemleri de 

paralel sonuçlar ortaya koymuştur.  Oysa 2004 ve 2013 Fen programları yeniden yapılandırılırken 

programın temeli zihinde yapılandırma kuramı/ Araştırma sorgulama dayandırılmış geleneksel ölçme- 

değerlendirme yöntemlerinin yetersiz kalması nedeniyle alternatif/ tamamlayıcı ölçme-değerlendirme 

yöntemleri önerilmiştir. 

3. Öğretmenlerin % 12 alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hiç kullanmadıklarını, % 

55 i ara sıra kullandıklarını ve % 33 ü de sık sık kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları 

ise bu tekniklerin % 46’sının hiç kullanılmadığını,% 41’i ara sıra kullanıldığını % 13'ü sık sık 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu araştırmanın yapılmaya başlandığı 2014 yılında bazı öğretmenlerin 

alternatif tekniklerin neler olduğu söylendiğinde yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, V 
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diyagramı gibi teknikleri ilk kez duyduklarını ifade etmelerine rağmen bu teknikleri bile ara sıra 

kullanıyoruz şeklinde işaretledikleri görülmüştür. Bu çalışmanın devam ettiği 2015 ve 2016 yıllarda 

hemen hemen adını duymadıkları alternatif teknik olmamasına rağmen kullanma oranlarında 

ortalamayı etkileyecek önemli bir değişiklik olmamıştır. 

4. Araştırmada öğretmenin deneyimi bir ölçüt olarak değerlendirmeye alınmamakla beraber 1-

5 yıllık öğretmenlerin alternatif teknikleri daha fazla bildikleri ve kullandıkları görülmüştür. Bunun 

nedeni olarak bu öğretmenlerin 2004 yılında programın yeniden yapılandırılması ile birlikte bu 

programın gereklerini lisans eğitimi sırasında öğrenmiş olmalarına bağlanmaktadır. 

5. Öğretmenler tarafından en çok kullanılan alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerinden 

poster hazırlama ve kavram haritaları en sık kullanılırken öğrenci ürün dosyaları ve yazılı raporlar en 

az kullanılan teknikler olmuştur. Öğretmen adayı gözlemleri bu sonuçları desteklemektedir. 

6.  Öğretmenler drama ve kendini değerlendirme tekniklerini kullandıklarını belirtirken aday 

öğretmenler drama ve kendini değerlendirmenin hiç kullanılmadığını belirtmişlerdir.  

7.  Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için MEB tarafından düzenlenen “hizmet içi 

eğitim” çalışmalarının süresi ve sıklığı yeniden gözden geçirilmeli, yeni programların okullarda 

uygulamaları ile ilgili her yıl araştırmalar yapılarak eksikler saptanmalı ve bu eksiklerin giderilme 

yolları aranmalıdır.       

8. Yeni programın okullarda görülen uygulama eksiklerinden birisi de öğretmenlerin kendi 

yetiştikleri programı ve okullarda kullandıkları programı her bakımdan iyi tanıyor olmaları onlara 

kullanma kolaylığı sağladığından yeni programları kabullenmelerini güçleştirmektedir. 
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ÖZET 

Sınıf ergonomisi, öğrencilerin eğitimi için düzenlenen eğitim ortamlarını kapsamaktadır. Sınıf 
ergonomisinin amacı, öğrenme ve öğretme etkinliklerindeki anlamlılığı ve kaliteyi arttırıp öğrencinin başarılı 
olmasını sağlamaktır. Araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf ergonomisini sağlamak için ortamda yaptıkları 
düzenlemelerini kapsamaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kütahya il merkezinde 108 
sınıf öğretmeninin katıldığı araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin % 58.3’ü sınıflarının ergonomik yapılarını 
yeterli bulmamakta, % 52.8’ise gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtmektedir. Ancak bu düzenlemelerin sadece 
öğrenci oturma alanları ile sınırlı olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin basit çözümlerle sınıfı daha ergonomik 
hale getirebilmeleri için gerekli yönlendirmelerin yapılması önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Sınıf ergonomisi, sınıf öğretmeni, fiziki mekan 

ABSTRACT 

Classroom ergonomy encompasses the education environment arranged for educating students. The aim 
of classroom ergonomy is to ensure student’s success by enhancing the significance and quality of teaching and 
learning activities. The research includes the arrangements done by classroom teachers in the environment to 
achieve classroom ergonomy. According to the results of the research conducted during the fall term of 2015-
2016 academic period in the city centre of Kütahya, 58.3 % of the teachers didn’t find their ergonomic structure 
adequate while 52.8 % stated that they did the required arrangements. However, it was seen that these 
arrangements were only limited to students’ sitting areas. In order for teachers to make their classes more 
ergonomic with simple solutions, they should be provided with necessary guidance.  

Key Words: Classroom ergonomy, classroom teacher, physical environment 
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GİRİŞ 

Sınıf ergonomisi, öğrenme ortamının öğrencilerin biyolojik ritmine uygun olarak 

düzenlenmesini içermektedir. Amacı, öğrenme öğretme etkinliklerinde öğrencinin maksimum düzeyde 

başarılı olmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrencinin, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişim 

özelliklerine yönelik olarak öğrenme ortamının düzeni ve tasarımı ile ilgilenir. Her geçen gün 

öğrenmelerdeki etkililiği ve kalıcılığı arttıran değişkenlere ilişkin yeni buluşlar ve düzenlemeler 

yapılmaktadır. Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla bilgi teknolojileri, internet alt yapısı, eğitim 

yazılımları ve ideal eğitim araç ve gereçleri sınıflara girmektedir. Eğitimde ergonomi, öğrenme 

ortamından olabildiğince verim alınması ile çalışma ortamının kolay organize edilebilirliğini 

arttırmaktadır. Mevcut kaynakların verimli kullanılıp özgüveni yüksek, girişimci ve nitelikli bireyleri 

yetiştirmek, okul sistemleri, öğretim programları, öğretim kadrosu, okul binaları vb. birçok değişkenin 

stratejik yönetimi ile mümkün olmaktadır (Arpacı ve Tokyürek, 2011: 196-197, Bayındır, 2015: 258).  

Eğitim sürecini etkileyen değişkenlerin başında fiziki ortam gelmektedir. Fiziki ortam, eğitim 

etkinliklerinin temel taşını oluşturur. Dersliklerin öğrenci ergonomisine göre düzenlenmesi öğrencinin 

hem daha güvenli hem de daha konforlu şekilde öğrenmesini sağlar (Zorlu ve Erbay, 2011: 235). 

Milli Eğitim Bakanlığı okul standartlarını belli yönetmeliklere göre düzenlemektedir (TSE, 

MLO, ISO 9001, EARGED, METARGEM vb.) ancak bu donanımların yapılandırılması okuldan 

okula sınıftan sınıfa değişmektedir. Önemli harcamalarla organize edilen sınıfların eğitimde kalite 

düşüşüne neden olmayıp öğrenme öğretme hizmetini kolaylaştırıcı şekilde ve işlevsel olması 

gerekmektedir. Belki de asıl sorun eğitimcilerin sınıfın fiziki ve ergonomik hale nasıl getirileceği 

konusunda yaşadıkları problemleri içermektedir. Çünkü standartlar bütüncül olarak bir sorunu 

çözmemekte, aksine bazen sorunlara bile neden olabilmektedir (Gök ve Gürol, 2002: 264; İSG rehberi, 

2014: 5-9; Küçükoğlu ve Özerbaş, 2004: 123-124). 

Öğretmenlerin çocukların güvenliği için kendi imkanları ile belli önlemler alabilmektedirler. 

Sünger vb. yumuşak malzemelerle öğrencilerin ellerini sıkıştırabilecekleri ya da çarpabilecekleri sivri 

noktalar kaplanabilmektedir. Elektrik kablo ve prizlerinin saklanması, zeminin daima kuru tutulması, 

devrilecek eşyaların sabitlenmesi buna örnek olarak verilebilmektedir. Öğrencilerin eğitim ortamına 

uyumunu sağlamak ve bu ortamı en verimli şekilde kullanmaların sağlamak için ise sınıfta bazı 

fiziksel düzenlemeleri yapmak ve pratik çözümler üretmek öğretmenin tasarrufundadır. Sıraların 

öğrencilere göre ayarlanması, öğrenci yerleşim düzeni, tahtanın görülebilirliğinin arttırılması, ısı, ışık, 

havalandırma, ses, akustik ve nem gibi düzenlemelerin yapılması ciddi tadilatlar gerekmeden 

yapılabilecek değişiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çocukların gelişimi için öğrenme ortamlarının düzenlemesi merkeze öğrenciyi ve öğrenmeleri 

almak demektir. İnsan temelli bir düzenleme ve kendi kendine yeterek yapılan iyileştirmeler eğitimde 
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etkililiği daha da arttıracaktır (Dönmez, 2008: 10-11). Eğitim ergonomisi denildiğinde ise öğrenci 

sayısı, grubun yerleşimi, sınıfların boyutları, ısı, ışık, havalandırma, ses, akustik, yalıtım, 

renklendirme, estetik, temizlik, iklimlendirme, sıra, masa, tahta vb. kullanılan araç gereçlerin 

öğrenciye uygunluğu akla gelmektedir (Karaçalı, 2006: 147; Önder, Gül, ve Ergüldürenler, 2013: 45). 

Eğitim ergonomisi mekan performans öğeleri ile sınıflandırılmıştır. Bunlar teknik olarak, 

sağlık, dayanıklılık, yapısal bütünlük, güvenlik, işlevsel olarak, etkinlik, verimlilik, iş akışı ve 

organizasyon, davranışsal olarak ise mahremiyet, alansallık, sosyal etkileşim ve yoğunluktur. Fiziki 

ortamın öğrencinin duyuşsal özellikleri üzerinde etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Sınıfın oturma 

düzeni, araç gereçler, mobilya ve resimler gibi donatılar öğrencinin öğrenme ortamına isteyerek 

katılımını belirleyen araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Tuncel, 2008: 27-28; Yalçınkaya, 2012: 

788-789). 

Öğrencinin kendini güvende ve rahat hissetmesi ortama uyumu ile yakından ilgilidir. 

Öğrencinin ergonomik olmayan bir ortama uyum sağlamasını istemek onu öğrenme ve öğretme 

yaşantılarında performansını azaltmak anlamına gelmektedir. Ortamda bulunan nesnelerin rengi, 

boyutu, kullanımı öğrenciyi ne yönde etkilediği hakkında öğrenci ve öğretmen rollerinin ortak bir 

mekanda bütünleşmesini sağlamaktadır. Öğrencinin sosyal, bilişsel ve devinimsel özelliklerinin 

dikkate alınarak planlanmış bir sınıf eğitim esnekliğini öğrencilere daha kolay sunacaktır. Özellikle 

sınıfın esnek bir tasarımla değişken olarak farklı ders içeriklerine göre değişebilen özelliklerinin 

olması öğrencilere ve gruplara büyük kolaylıklar sağlayacaktır (Özbayraktar, 2005: 102; Polat ve 

Ünişen, 2014: 66-67). Araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamının fiziksel değişkenleri üzerindeki 

etkisini ortaya koymak ve yaptıkları düzenlemelerin boyutunu belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırma, sınıfın fiziki değişkenleri üzerinde öğretmenin etkisini betimlemeyen bir 

çalışmadır. Araştırma, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Kütahya’da görev yapan 108 sınıf 

öğretmenini kapsamaktadır. Kolay ulaşılabilirlik yolu ile seçilmiş gönüllü öğretmenlerden 

araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin görev yaptıkları 

okullar, mevcut okul yapıları ülke bazında standart özellikler içerdiği için okul yapısı değişken olarak 

alınmamıştır. Anketin oluşturulmasında okul ve sınıf ergonomisini içeren literatür taranmış, 30 

maddelik bir anket oluşturulmuştur. Anket soruları ile öğretmenlerin sınıfın standart özelliklerine 

rağmen sınıfı öğrenci öğrenmelerine uygun hale getirme sürecindeki yerini belirlemek hedeflenmiştir.  

Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin sınıflarını 

öğrencilere uygun düzenleyip düzenlemedikleri, sınıf ergonomisini yeterli bulup bulmadıkları sayısal 

olarak derecelendirilmiştir. Likert 5’li sınıflama ile alınan değerlerde katılım oranları için en yüksek 
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yüzde oranı esas alınmıştır. Her maddeye ilişkin olarak, 4,21-5,00 her zaman, 3,41-4,20 çoğu zaman, 

2,61-3,40 bazen, 1,81-2,60 nadiren, 1,00-1,80 hiç olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma, kullanılan 

anket, istatistiki hesaplamalar ve örneklem ile sınırlıdır.  

BULGULAR 

Sınıf öğretmenlerinin etkili ve verimli bir öğrenme için sınıf ortamını düzenleme durumlarına 

ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1-Araştırmaya katılan öğretmen sayısı 

 Fr % 
 
 

Bay 65 60.2 
Bayan 43 39.8 
Toplam 108 100.0 

Araştırmaya 65’i bay, 43’ü bayan 108 sınıf öğretmeni katılmıştır.  

Tablo 2-Öğretmenlerin sınıf ergonomisini yeterli bulma durumları 

 Fr % 
 Evet 45 41.7 

Hayır 63 58.3 
Toplam 108 100.0 

Öğretmenlerin % 58.3’ü sınıf ergonomisini yeterli bulmamaktadır. % 41.7’si için mevcut sınıf 

ortamı yeterlidir. 

Tablo3-Öğretmenlerin sınıf ergonomisini sağlama durumları 

 Fr % 
 Evet 57 52.8 

Hayır 51 47.2 
Toplam 108 100.0 

Öğretmenlerin % 52.8’i sınıfı öğrencilerin öğrenmelerine uygun bir hale getirdiğini, % 47.2’si 

ise mevcut haliyle kullandığı yönünde görüş bildirmiştir. 

Tablo 4-Öğretmenlerin sınıfın ergonomisi üzerindeki düzenlemeleri 

MADDELER % Çok fazla Fazla Bazen Nadiren Hiç 
1-Sınıfın ısısı belli bir düzeyde tutuyorum (20-22 C) 38.9 39.8 14.8 6.5 - 
2-Öğrenci sıralarını farklı yerleşim düzenleri ile daha 
işlevsel hale getirebiliyorum  

60.2 31.5 7.4 - 0.9 

3-Işık kaynağını sıra ve tahtadaki yazıları 
aydınlatacak şekilde kullanabiliyorum 

32.4 18.5 13.9 24.1 11.1 

4-Öğrencinin oturma alanlarında rahat hareket 
edebilmelerini sağlayacak çözümler üretebiliyorum  

57.4 24.1 16.7 1.9 - 

5-Öğrenci sıraları ve tahtanın yüksekliğini 
öğrencinin boyuna göre ayarlayabiliyorum  

40.7 30.6 17.6 5.6 5.6 

6-Duvarların gürültü yalıtımı sağlayabiliyorum (40- 22.2 12.0 11.1 25.0 29.6 
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Öğretmenlerin % 60.2’si öğrenci sıralarını daha işlevsel hale getirebildiğini, % 57.4’ü oturma 

alanlarında rahat hareket edebilmelerini sağladığını, % 55.6’sı ise öğrenci başına düşün alanı işlevsel 

kullanabildiğini belirtmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin sınıf ortamını düzenleme durumlarını belirlemeye dönük araştırma sonuçlarına 

göre, öğretmenlerin sadece % 41.7’si sınıf ergonomisini yeterli bulmaktadır. Bunun nedeni 

öğretmenlerin ya fiziksel ortamın öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkisini yeterince doğru 

algılayamamalarından ya da mevcut şartlarla eğitim sürecini sürdürme anlayışından 

kaynaklanabilmektedir. Öğretmenlerin % 52.8’i sınıfta gerekli fiziki düzenlemeleri yaptığını 

belirtmektedir. Ancak bu düzenlemelerin tablo 4’te de görüldüğü gibi oturma alanları ile sınırlı olduğu 

60 db) 
7-Sınıf duvarlarında öğrenci dikkatini dağıtmayacak 
renkli öğeler kullanıyorum 

20.4 23.1 44.4 5.6 6.5 

8-Duvarlar ve mobilyaları estetik bir renk uyumu 
içinde düzenliyorum 

31.5 27.8 32.4 4.6 3.7 

9-Öğrencilerin göz sağlığının korunması için sınıf 
aydınlatmasını ayarlayabiliyorum (300 lm) 

22.2 31.5 37.0 4.6 4.6 

10-Sınıftaki teknolojik araçları doğru 
konumlandırabiliyorum 

44.4 29.6 13.0 4.6 .8 

11-Öğrenci başına düşen alanı işlevsel olarak 
kullanabiliyorum (1,2 mk)  

55.6 5.6 11.1 8.3 19.4 

12-Havalandırma düzeyi ve güvenliğini 
sağlayabiliyorum (150mm/sn) 

35.2 24.1 22.2 12.0 6.5 

13-Sınıftaki dolapları öğrenciye kullandırıyorum  47.2 41.7 10.2 0.9 - 
14-Priz koruması kullanıyorum 6.5 14.8 25.0 17.6 36.1 
15-Pencere koruması kullanıyorum 17.6 19.4 18.5 26.9 17.6 
16- Elektrik tesisatına doğrudan erişimi 
kapatabiliyorum  

25.9 13.0 10.2 12.0 38.9 

17-El sıkışmalarına karşı kapı takozları 
oluşturabiliyorum 

29.6 13.9 6.5 18.5 31.5 

18-Sınıfın tabanını yumuşak bir hale getirebiliyorum 10.2 7.4 12.0 13.9 56.5 
19-Sınıfta kaygan zemin ikaz araçları oluşturuyorum 15.7 21.3 15.7 30.6 16.7 
20-Büyük dolap ve panolar sabitliyorum 23.1 16.7 32.4 9.3 18.5 
21-Sınıfa giriş çıkış alanlarını genişletiyorum 13.0 28.7 13.9 15.7 28.7 
22-Sınıftaki camlı malzemeler kırılmaya karşı streç 
film ile kaplıyorum 

36.1 28.7 18.5 10.2 6.5 

23-İlkyardım dolabı ve malzemelerim var  35.2 15.7 14.8 8.3 25.9 
24- Sınıftaki demir aksamlar ve çıkıntılar yumuşak 
malzeme ile kapatıyorum 25.0 35.2 13.9 25.0 0.9 

25-Uzatma kablolarını saklayabiliyorum 20.4 21.3 36.1 12.0 10.2 
26-Acil durum eylem planım var 21.3 24.1 21.3 5.6 27.8 
27-Engelli öğrenciler için ortam düzenlemesi 
yapıyorum 

37.0 17.6 35.2 9.3 0.9 

28-Güvenlik ve sağlık ikaz işaretlerim var 5.6 37.0 22.2 21.3 13.9 
29-Sınıf panolarında kullanılan iğne, çivi, raptiye 
gibi delici araçların yerine zararsız tutturucular 
kullanıyorum 

22.2 29.6 24.1 13.9 10.2 

30-Sınıfın ses ve yankı oranı ayarlayabiliyorum 6.5 13.0 24.1 11.1 45.5 
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anlaşılmaktadır. Öğrenci güvenliği, belli düzenleme ve tadilat gereken değişikliklerin ya da özel 

donanımların sağlanması hususunda öğretmenin herhangi bir düzenleme yapamadığı ve sınıfları 

mevcut hali ile kullandıkları görülmektedir. Araştırma bulgularına dayalı olarak; öğretmen adaylarına 

ve öğretmenlere okul ve sınıf ergonomisi ile ilgili eğitimlerin verilmesi, öğrenci güvenliğini sağlayıcı 

pratik çözümlerin öğretilmesi, iş güvenliği ile alınması gereken önlemler hususunda okulların 

yakından takip edilmesi, öğrenme ortamındaki bazı fiziksel sorunların ortadan kaldırılması için 

yaratıcı çözümlerin oluşturulması ve bunların sınıflarda kullanılması, gerektiğinde sınıfların iç 

mimarlarca, ekolojik ve tasarruflu geri dönüşebilen malzemelerle donatılması yoluyla örnek sınıfların 

oluşturulması ve ideal ergonomik sınıflara ilişkin araştırmalar yapılıp eğitim paydaşlarının haberdar 

edilmesi önerilmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmada gerçek yaşam problemlerinin üstesinden gelme süreci olarak tanımlanan bir matematiksel 
modelleme “indirimli satışlar” probleminin uygulanabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan matematik uygulamaları kitabından alınan “indirimli satışlar” problemi, 
2014-2015 eğitim öğretim yılında, Doğu Anadolu bölgesindeki üç ilden toplam 498, ortaokul 5.sınıf öğrencisine 
uygulanmıştır. Çalışma betimsel niteliktedir. Çalışmanın verileri betimsel istatistik yöntemi ile çözümlenmiştir. 
Öğrencilerin yanıtları incelendiğinde, problemin 5.sınıflar için uygulanabilirlik düzeyinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme,  indirimli satışlar problemi, ortaokul 5. sınıf 

Abstract 

In this study it was aimed to analyze applicability level of a mathematical modeling problem defined as 
process of overcoming real life problems. In this sense, “discount sales” problem obtained from mathematical 
practices book prepared by Ministry of National Education was applied in 2014-2015 academic year on 290 
students from Erzurum, 109 students from Siirt and 99 students from Van all of whom are 5th grade. In the 
study, case study method from qualitative research approaches was used and data of the research was evaluated 
with quantitative descriptive analysis. When the replies of students were analyzed, it was determined that they do 
not regard mathematics as a part of their real life and applicability of problem is low for 5th grades. 

Key Words: Mathematical modeling, discount sales problem, elementary school 5th grade 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bireylerin bu hızlı gelişmelere uyum 

sağlayabilmeleri için bilgiyi yorumlayabilecekleri ve günlük hayatlarında kullanabilecekleri donanıma 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmek için öğrencilere verilen 

eğitimin niteliği ve sunulan problem çözme deneyimleri önemlidir. Bu bağlamda ülkemizdeki ortaokul 

matematik öğretim programının hedeflerinde öğrencilerin bugünü ve geleceği keşfetmede ihtiyaç 

duyacakları matematiksel bilgi, düşünme, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, karşılaştıkları gerçek 

hayat problemlerini çözebilmeleri, matematiği gerçek hayat ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmeleri 

yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Blum ve Leiß (2007) matematik öğretiminin 

amacını, öğrencilerin gerçek hayat problemlerini çözerken matematiksel bilgi, beceri ve yeteneklerini 

kullanmalarının sağlanması olarak belirtmişlerdir. Ancak sınıflarda matematik soyut ve ezberlenmesi 

gereken bir yığın kurallar olarak işlendiğinden dolayı öğrencilerin geneli matematikte işledikleri 

konularla günlük hayatta nasıl karşılaşabileceklerini, bu konuların günlük hayatta ne işe yaradıklarını 

bilmemekte ve matematiği sadece okulda işlenen bir ders olarak görmektedirler. Matematik 

derslerinde gerçek hayat problemlerine yer verilmesi bu tür sıkıntıların aşılmasını ve öğretim 

programının amaçlarına ulaşmasını sağlayabilir (Kaiser, 2005; Kaiser ve Schwarz, 2006). 

Gerçek hayat problemleri ile matematik arasında ilişki kurulabilmesi için matematiksel 

modellemenin önemli rolü vardır. Çünkü matematiksel modelleme gerçek hayat problemlerini çözme 

sürecidir (Özer Keskin, 2008). Modelleme etkinliklerinde sınıfta öğretilen matematik konuları günlük 

yaşam durumlarıyla ilişkili bir şekilde sunularak okul matematiği ile günlük yaşam arasında bilgi 

aktarımı sağlanır (Doruk, 2010). Böylelikle öğrenciler matematiksel bilgilerle gerçek dünya arasında 

ilişkinin nasıl olduğu ve gerçek dünyada bu bilgilerin uygulanabilirliği ile ilgili bir bakış kazanırlar 

(Sriraman, 2005). Modelleme süreci matematik eğitiminin amacına uygun bir problem çözme 

aktivitesi olarak kabul edilmektedir (Kertil, 2008). Çünkü matematiksel modelleme öğrencilerin 

yaratıcılıklarını arttırmakta, problem çözmeye yönelik tutumlarını etkilemekte, matematiksel 

kavramları anlamalarında yardımcı olmakta ve dünyayı daha iyi anlamalarını sağlamaktadır (Blum, 

2002; Blum ve Ferri, 2009; Kim ve Kim, 2010). Ülkemizde hazırlanan öğretim programında 

modelleme becerisinin programın temel öğelerinden biri olarak gösterilmesi modellemeye verilen 

önemi ortaya koymaktadır. Öğretim programımızda yer alan modelleme becerisi ile öğrencilerin 

matematiksel düşünme yollarını kullanarak gerçek hayat problemlerinin çözümüne ulaşacak 

matematiksel modeller kurabilmeleri ve gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade 

edilebilmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2013). Öğrencilerin matematiksel modelleme becerisine sahip 

olmalarında ise hiç kuşku yok ki öğretmenlerin rolü büyüktür. Öğretmen adayları veya öğretmenlerle 

yapılan modelleme etkinlikleri onların mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır (Lesh ve Doerr, 2003). 

Ayrıca öğretmenlerin birçoğu matematiksel modellemeden ve öğretimdeki öneminden habersizlerdir 
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(Akgün, Çiltaş, Deniz, Çiftçi ve Işık, 2013; Siller ve Kuntze, 2011). Dolayısıyla uygulanan eğitim 

sistemi ile öğretim yapan öğretmenlerden gelecekteki derslerinde matematiksel modelleme yöntemini 

kullanmalarını beklemek yanlış olur. Bu yüzden matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme 

etkinliklerini oluştururken ve bu etkinlikleri uygularken hangi basamakların gerçekleştiğini, ne tür 

zorluklarla karşılaşıldığını ve süreç sonunda nelerin kazanıldığını yaşayarak öğrenmeleri önemlidir. 

Böylelikle onların matematiksel modelleme ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmaları sağlanabilir. 

Ülkemizde 2012 yılında 4+4+4 sisteminin uygulanmasıyla benimsenen bu program eğitim 

sistemine dahil edilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde matematik başarısının düşük olması, matematiğe 

duyulan ihtiyacın artması, zihinsel jimnastik yapmak ve bilgiyi somutlaştırması gibi sebeplerden 

dolayı tercih edilen derslerden biride matematik uygulamasıdır (Almas, 2013). Matematik 

Uygulamaları dersinin amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şöyle açıklanmaktadır: Dersin genel 

amacı öğrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma fırsatı vererek matematik bilgi 

ve becerilerini geliştirirken matematiği sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmektir 

(TTKB, 2012, s.1). Bu genel amacın üç bileşeni vardır: 

1. Öğrencilerin aldığı zorunlu matematik dersinin genel amaçlarını desteklemek ve 

matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleştirmek ve bu yolla matematiksel bilgilerini 

derinleştirmektir. 

2. Öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel kavramlar 

arasında, matematik çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini geliştirmektir. 

3. Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik hakkında doğru değerleri ve problem 

çözümünde gereken sabrı ve çabayı gösterecek tutumları kazandırmaktır (TTKB, 2012, s.1). 

İnsanoğlu günlük hayatında ne zaman, ne tür zorluklarla karşılaşacağını önceden bilemediği 

için toplumdaki her bireyin gerçek yaşam problemlerini öğrenmesi ve üstesinden gelmesi oldukça 

önem taşımaktadır. Artık gerçek problem durumlarında etkili çözümler üretebilen, öğrendiği 

matematiği günlük yaşamda etkili bir şekilde kullanabilen, matematiğin gerçek dünya ile olan sıkı 

ilişkisinin farkında olan ve böylece matematikten korkmak yerine ondan zevk alan ve onu seven 

bireyler yetiştirmektir (Doruk ve Umay, 2011). Bu noktada matematik bilgisinin hem gerçek hayatla 

hem de diğer derslerde öğrenilenler ile ilişkilendirilmesine önem verilmeli; okullarda matematiğin 

günlük hayattaki kullanımını açık biçimde öğrencilerin görmelerine yardımcı olacak örnekler 

seçilmelidir (Yılmaz, 2009). Nitekim Verschaffel, Greer, ve De Corte (2000), matematik 

eğitimcilerinin okullarda öğretilen matematik bilgilerinin öğrenciler tarafından günlük yaşamda 

karşılaşılan problemlerin çözümü sürecinde kullanılması gerektiği fikrinde birleştiklerini 

vurgulamakta ve bu uygulamanın sonucunda da öğrencilerde matematik başarısının ve matematiğe 

olan tutumun olumlu yönde artacağını belirtmişlerdir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı dersin amacına uygun problem durumlarını gösteren ve ders 

etkinlikleri için en önemli materyal olan Öğretmenler İçin Öğretmen Materyalleri Kitaplarını 

hazırlamıştır. Bu kitaplarındaki etkinlikler günlük hayatta karşılaşabileceğimiz problemler ve onlara 

getirilebilecek çözüm önerileridir. Her bir problem dersin amacına ve kazanımlarına uygun olarak 

hazırlanmıştır. Problemlerin çözümünde matematiksel beceri ve bilgilerin olması gerektiği göz önüne 

alınmış hazırlanan problemlerin sırası Matematik Dersi kazanımlarıyla paralel olmuştur. Ayrıca ders 

için seçilen problemlerin ortak özelliği çözümde hangi işlem veya tekniğin kullanılacağının kolayca 

görülemediği, öğrencilere nitelikli matematiksel düşünme fırsatları sunacak problemler olmalarıdır. 

Problemlerde çözüm için gereken her bilgi verilmemiş olacaktır ve çözüm için öğrencilerin bazı 

varsayımlarda bulunması gerekebilecektir. Hatta farklı öğrenciler farklı, fakat mantıklı varsayımlarla 

çözüme yaklaşabilir ve dolayısıyla farklı çözümlere ulaşabilirler (TTKB, 2012, s.1). Bu araştırmada 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan matematik uygulamaları kitabından alınan matematiksel 

modelleme “indirimli satışlar” probleminin ortaokul 5.sınıf öğrencilerine uygulanabilirliğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Bu araştırma betimsel niteliktedir. Mcmillan ve Schumacher’e (2010) betimsel araştırma 

yöntemleri bir durumun geçmişteki ya da şimdiki durumunun ne olduğunu özetlemek için kullanılır. 

Bu tür araştırma yaklaşımında ne, nerede ve nasıl sorularına cevap aranır. Bu araştırmada da ortaokul 

5. Sınıf öğrencilerinin “indirimli satışlar” probleminin çözümüne yönelik verdikleri cevapların 

resmedilmesi amaçlandığından betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. “indirimli satışlar” problemi 

2014-2015 eğitim öğretim yılında, Doğu Anadolu bölgesindeki üç ilden toplam 498, ortaokul 5.sınıf 

öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmanın verileri betimsel istatistik yöntemi ile çözümlenmiştir.  

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcıları 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Erzurum 

ilinden 290, Siirt ilinden 109 ve Van ilinden 99 olmak üzere toplamda beş farklı okuldan 498 beşinci 

sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.  

Veri toplama aracı ve verilerin toplanması 

Araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılı ortaokul ve imam hatip ortaokulları için 

MEB’in hazırladığı Matematik Uygulamaları 5 (II. Dönem) kitabında bulunan “İndirimli Satışlar “ 

problemi kullanılarak elde edilmiştir. Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine materyal kitaptaki yönerge göz 

önüne alınarak ders öğretmenleri tarafından problemin çözümü yaptırılmıştır. Problemin çözümüne 

yönelik öğretmenler tarafından indirim durumlarının fiyat örnekleri üzerinden hesaplanması gibi 

yaklaşımlar kullanılmıştır.  
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada öğrencilerin ayrıntılı cevap kâğıtları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

Öğrencilerin çözümleri ders öğretmeni ile birlikte toplam beş araştırmacı tarafından incelenmiş ve 

problem çözme süreç basamaklarına göre “yanlış cevap” için ( 0 )  , “kısmen doğru cevap” için ( 1 ) ,“ 

kısmen yanlış cevap “ için  ( 2 ) ve “doğru cevap “ için (3) şeklinde puanlaması yapılmıştır. Aşağıda 

yapılan puanlamanın ayrıntıları verilmiştir. 

0 Hiçbir çözüm yok veya tamamen yanlış 

1 Birden fazla indirim uyguladığından, basit matematiksel hatalar yaptığından vb. 

çözüm bulamamış 

2 Doğru çözüm bulunduğu halde avantajlı mağaza hakkında açıklama 

yapılamamış 

3 Fiyat vererek çözüm yapılmış ve gerekli açıklama yapılmış 

BULGULAR 

Bu bölümde 5. Sınıf öğrencilerinin “ İndirimli Satışlar “ problemine verdikleri cevaplardan 

elde edilen nicel verilere ve öğrenci cevaplarından yapılan alıntılara yer verilmiştir. Problemin 

uygulanabilirliği Erzurum, Van ve Siirt illerindeki öğrencilerin verdiği cevaplara göre incelenmiştir. 

Erzurum ilindeki öğrencilerin probleme verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 1’de 

kategorize edilmiştir. 

Tablo 1:Erzurum ilindeki öğrencilerin probleme verdikleri yanıtların analizi 

 YANLIŞ  
 
f(%) 

 
 

KISMEN 
DOĞRU 
f(%) 

 KISMEN 
YANLIŞ  
f(%) 

 DOĞRU 
 
f(%) 

 

KIZ 58 (37.9)  61 (39.9)  20 (13)  14 (9.1)  
ERKEK 72 (52.6)  33 (24.1)  14 (10.2)  18 (13.1)  

TOPLAM 130 (44.8)  94 (31.7)  34 (11.7)  32 (11)  

 

Tablo 1’de ki verilere göre Erzurum ilindeki öğrencilerin % 44.8’i problemi yanlış, %31.7’si 

kısmen doğru, % 11.7’si kısmen yanlış, % 11’i doğru cevaplamıştır. Ayrıca kız öğrencilerin %37.9’u 

yanlış ,%39.9’u kısmen doğru,%13’ü kısmen yanlış,% 9.1’i doğru olarak problemi cevaplamıştır. 

Erkek öğrencilerin ise %52.6’sı yanlış, %24.1’i kısmen doğru, %10.2’si kısmen yanlış, %13.1’i doğru 

olarak problemi cevaplamıştır. 

Van ilindeki öğrencilerinin probleme verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2:Van ilindeki öğrencilerin probleme verdikleri yanıtların analizi 

 YANLIŞ 
 
f(%) 

 
 

KISMEN 
DOĞRU 
(1) f(%) 

 KISMEN 
YANLIŞ 
f(%) 

 DOĞRU 
 
f(%) 

 

KIZ 27 (65.9)  5 (12.2)  2 (4.9)  7 (17)  
ERKEK 37 (63.8)  8 (13.8)  7 (12)  6 (10.4)  

TOPLAM 61 (61.7)  13(13.1)  9 (9.1)  13 (13.1)  

        

Tablo 2‘de ki verilere göre Van ilindeki öğrencilerin % 61.7’si problemi yanlış, %13.1’ i 

kısmen doğru, %9.1’i kısmen yanlış, % 13.1’i doğru cevaplamıştır. Ayrıca kız öğrencilerin % 65.9’u 

yanlış,%12.2’si kısmen doğru,%4.9’u kısmen yanlış,% 17 ‘si doğru olarak problemi cevaplamıştır. 

Erkek öğrencilerin ise %63.8’i yanlış, %13.8’i kısmen doğru, % 12’si kısmen yanlış, %10.4’ü doğru 

olarak problemi cevaplamıştır. 

Siirt ilindeki öğrencilerin probleme verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3:Siirt ilindeki öğrencilerinin probleme verdikleri yanıtların analizi 

 YANLIŞ 
 
f(%) 

 
 

KISMEN 
DOĞRU 
f(%) 

 KISMEN 
YANLIŞ 
f(%) 

 DOĞRU 
 
f(%) 

 

KIZ 37 (57)  10 (15.3)  2 (3.1)  16 (24.6)  
ERKEK 28 (63.6)  2 (4.6)  1 (2.3)  13 (29.5)  

TOPLAM 65 (59.6)  12 (11)  3 (2.8)  29 (26.6)  

 

Tablo 3’de ki verilere göre Siirt ilindeki öğrencilerin % 59.6’sı problemi yanlış, % 11’i kısmen 

doğru, %2.8”i kısmen yanlış, % 26.6’sı doğru cevaplamıştır. Ayrıca kız öğrencilerin % 57’si 

yanlış,%15.3’ü kısmen doğru,%3.1’i kısmen yanlış,% 24.6’sı doğru olarak problemi cevaplamıştır. 

Erkek öğrencilerin ise %63.6’sı yanlış, %11’i kısmen doğru,%2.8’i kısmen yanlış, %26.6’sı doğru 

olarak problemi cevaplamıştır. 

Tüm katılımcıların probleme verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Tüm öğrencilerin probleme verdikleri yanıtların analizi 

 YANLIŞ 
 
f(%) 

 
 

KISMEN 
DOĞRU 
f(%) 

 KISMEN 
YANLIŞ 
f(%) 

 DOĞRU 
 
f(%) 

 

KIZ 122 (47.1)  76 (29.3)  24 (9.3)  37 (14.3)  

ERKEK 137 (57.3)  43 (18)  22 (9.2)  37 (15.5)  
TOPLAM 259 (52)  119 (23.9)  46 (9.2)  74 (14.9)  
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Tablo 4’de ki verilere göre etkinliğe katılan tüm öğrencilerin %52’sı problemi yanlış, %23.9’u 

kısmen doğru, %9.2’si kısmen yanlış, %14.9’u doğru cevaplamıştır. Ayrıca kız öğrencilerin %47.1’i 

yanlış,%29.3’ü kısmen doğru,%9.3’ü kısmen yanlış, %14.3’ü doğru olarak problemi cevaplamıştır. 

Erkek öğrencilerin ise %57.3’ü yanlış, %18’i kısmen doğru,%9.2’si kısmen yanlış, %15.5’i doğru 

olarak problemi cevaplamıştır. 

Aşağıda bazı öğrencilerin “indirimli satışlar ” problemine verdikleri cevaplardan alıntılara yer 

verilmiştir. 

Yanlış olarak yanıt veren bir öğrencinin cevap kâğıdında öğrencinin B mağazasında yapılan 

%30’luk indiriminden sonra ikinci yapılan  %20’lik indirimi toplayıp %50 indirim yapma hatasına 

düşmüştür. Cevaplarda yanlış olarak kategorize edilen öğrencilerin geneli aynı hataya düşmüştür. 

 

Kısmen doğru olarak puanlandırılan bir öğrencinin cevap kâğıdı ise; indirimli fiyat üzerinden 

indirim yapılacağının farkına varıyor ama her iki mağazaya da % 30luk indirimin üzerine %20’lik 

indirimi uyguluyor. Ayrıca B mağazası için yapılan işlemlerde hatalarda mevcuttur. 

 

Kısmen yanlış olarak puanlandırılan bir öğrencinin cevap kâğıdı ise şöyledir. Öğrenci 

indirimli fiyat üzerinden indirim yapıldığını fark ederek daha fazla para ödeyeceğini anlıyor ama 

işlemlerde hata yapıyor. 
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Doğru olarak puanlandırılan bir öğrencinin cevap kâğıdı ise şöyledir; Öğrenci burada neden 

pahalı olduğunu örnekleriyle ifade ediyor ve çözümü tam anlamıyla doğru gerçekleştiriyor.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Beşinci sınıf matematik uygulamaları dersinin “indirimli satışlar” probleminin uygulandığı bu 

araştırmada tüm katılımcıların  (498) verdiği cevaplar dikkate alındığında, katılımcıların %52 sinin  

(259) problemi yanlış cevapladığı görülmüştür. Bu 259 öğrencinin büyük bir çoğunluğu, bu problemin 

çözümü için hiçbir işlem yapmamış, bazıları ise  “A mağazasının indirimi daha fazla”, “B mağazasının 

indirimi daha fazla” veya “2 mağazanın da indirimi eşit orandadır” şeklinde cevaplar vermişlerdir. 

Probleme yanlış cevap veren bir kısım katılımcı B mağazasında yapılan indirimleri %20 +%30 

şeklinde topladıktan sonra %50’yi bulmuş ve A mağazasında yapılan %50 indirime eş değer olduğunu 

ifade ederek eşit bir indirim olduğu kanaatinde bulunmuşlardır. Blum ve Leiß (2007) matematik 

öğretiminin amacının, öğrencilerin gerçek hayat problemlerini çözerken matematiksel bilgi, beceri ve 

yeteneklerini kullanmaları olduğu ifadesinden yola çıkılırsa çalışmaya katılan öğrencilerin bu noktada 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1487 
 

zorlandıklarını görülmektedir. Öğrenciler sınıf içerinde öğrenmiş oldukları matematiksel bilgilerini 

gerçek yaşamda kullanma noktasında güçlükler yaşamaktadırlar.  Bu noktada Kaiser’in (2005) de 

çalışmasında belirttiği gibi, matematik derslerinde gerçek hayat problemlerine daha fazla yer verilmesi 

bu tür sıkıntıların aşılmasını ve öğretim programının amaçlarına ulaşmasını sağlayabilir.  

Probleme kısmen doğru şeklinde cevap veren katılımcıların sayısının %23.9 (119) olduğu 

görülmüştür. Kısmen doğru şeklinde cevap veren katılımcıların cevapları incelendiğinde katılımcılar 

A ve B mağazasında yapılan indirimlerin farklı olduğunu algılamış fakat cevaplamaya çalışırken 

birden fazla indirim uyguladığından sonucu bulamamış veya yanlış bulmuştur. Probleme kısmen 

doğru şeklinde cevap veren katılımcıların sayısının  %9.2’si (46)  olduğu görülmüştür. Katılımcıların 

cevapları incelendiğinde A ve B mağazasında yapılan indirimlerin farklı bir indirim olduğunu ve A 

mağazasında yapılan indirimin daha fazla olduğunu anlamışlar fakat yaptıkları hesaplamalar sonunda 

basit matematiksel işlem hatalarından dolayı aradaki farkı doğru bulamamışlardır. Bu katılımcılar 

kazak fiyatını değişken olarak alarak model kurma yerine, kazak fiyatını genelde “100TL”, “60TL”, 

“300TL” ……gibi varsayarak yapılan indirim sonrasında hangi mağazanın daha fazla indirim 

yaptığını bulmaya çalışmışlardır. Probleme doğru cevap veren katılımcılar tüm katılımcıların %14.9 

(74) unu oluşturmaktadır. Bu katılımcıların cevaplarına bakıldığında katılımcıların kazağa belli bir 

fiyat vererek A ve B mağazalarında yapılan indirimden hangisinin daha fazla olduğunu bulabildikleri 

görülmüştür. Katılımcılar genelde “kazak fiyatını 100TL” varsaymış ve A mağazasında yapılan 

indirimin B mağazasına göre ne kadar fazla olduğunu da matematiksel olarak hesaplamışlardır. Dikkat 

çeken noktalardan biri de katılımcıların kazak fiyatı için mutlaka belli bir değer vererek indirimi 

hesaplamış olmalarıdır (100TL, 50 TL, 60 TL… gibi.). Katılımcılar kazak için bilinmeyen bir 

değişken değeri kullanma yoluna gitmemiş ve herhangi bir matematiksel model kurmamıştır.  

Elde edilen bu sonuçlar ‘’İndirimli Satışlar Problemi’’nin 5. sınıflar seviyesinin üstünde 

olduğu ve problemin uygulanabilirliğinin zayıf olduğu saptanmıştır. Bunun sebepleri arasında 

öğretmenlerinde modelleme konusunda yeterliliklerinin az olduğu da yatmaktadır. Nitekim Akgün vd. 

(2013) gibi literatürde yapılan benzer çalışmalarda öğretmenlerin birçoğunun matematiksel 

modellemeden ve öğretimdeki öneminden habersiz oldukları belirlenmiştir. Dolayısıyla matematiksel 

modelleme problemlerine sınıf içi etkinliklerde daha fazla yer verilmelidir. Matematiksel modelleme 

yöntemini öğrencilere etkin bir şekilde öğretmesi için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi bu 

olumsuz durumu minimum düzeye indirebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi doğrultusunda internet ve bilgisayarlar 
birçok alanda kullanılmaya başlanmış ve insanlığın vazgeçilmez teknolojisi olmuştur.  Her alanda yaygın olarak 
kullanılan bu teknolojinin, eğitim öğretim faaliyetlerinde etkili kullanılabilmesi öğrencilerin internet ve 
bilgisayar kullanımına ilişkin  tutumlarına bağlıdır. 

  Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin  
bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları araştırılmıştır. Verilerin toplanmasında  anket formu ve 
“Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, MYO 
öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Kız 
öğrenciler ve 2. sınıf öğrenciler bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutum göstermektedir. 5 
yıl ve üzeri bilgisayar ve internet kullananların  bilgisayar kullanımına ilişkin tutum ortalamaları daha yüksektir. 
Cep telefonunda interneti olan öğrenciler, internet kullanımına yönelik daha olumlu tutuma sahiptirler.  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, İnternet, Tutum, Meslek Yüksekokulu 

ABSTRACT 

Today, in the direction of the rapid development of information and communication technologies, 
internet and computers started to be used in many areas and have become an indispensable technology for 
humanity. Effective usage of this technology, which is used widely in every field, in educational activities 
depends on the students’ attitudes towards internet and computer use.  

In this study, attitudes of students, studying at Canakkale Onsekiz Mart University Biga Vocational 
School, towards computer and internet use were examined. A questionnaire and “Computer and Internet Attitude 
Scale” were used to collect the data. According to the results of the study, it was found that vocational school  
students had positive attitudes towards computer and internet use. Female students and 2nd year students 
exhibited more positive attitude towards computer and internet use. Attitude mean scores of those, who were 
using computer and internet for 5 years and above, towards computer use were higher. The students, who had 
internet in their cell phones, had more positive attitude towards internet use.  

Keywords: Computer, Internet, Attitude, Vocational school  
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GİRİŞ 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi doğrultusunda internet ve 

bilgisayarlar birçok alanda kullanılmaya başlanmış ve insanlığın vazgeçilmez teknolojisi olmuştur.  

Her alanda yaygın olarak kullanılan bu teknolojinin, eğitim öğretim faaliyetlerinde  etkili 

kullanılabilmesi öğrencilerin internet ve bilgisayar kullanımına ilişkin  tutumlarına bağlıdır.  

Öğrencilerin bilgisayar ve interneti yardımcı ders materyali olarak kullanmalarının eğitim kalitesini de 

arttırdığı düşünülmektedir (İşman, 2001).   

Mesleki teknik eğitimde önemli bir yere sahip olan meslek yüksekokullarından mezun 

öğrenciler  ara eleman olarak iş hayatına başlamaktadırlar. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek 

için, sektörün aradığı nitelikli işgücünü oluşturan öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde bu 

teknolojileri en etkili biçimde öğrenmeleri gerekmektedir (Uçar& Özerbaş, 2013).  Eğitim öğretim 

etkinliklerini gerçekleştirirken teknolojiden yeterince yararlanabilecek öğrencilerin yetiştirilebilmesi 

ilköğretimden yükseköğrenime kadar teknoloji derslerinin programlarda yer alması, bunun da 

öğrencilere faydalı olabilmesi için gerekli altyapının sağlanması gerekir (Bacanak, Karamustafaoğlu 

ve Köse, 2003). Ülkemizde  üniversite öğrencilerinin okullarda bilgisayar derslerinin etkinliği ile ilgili 

bazı çalışmalarda   öğrencilerin bilgisayar derslerini yeterli bulmadığı ve internetten yararlanmaya 

karşı olumsuz tutum sergiledikleri bildirilmektedir. Ancak bu çalışmalarda bilgisayar kullanma 

tecrübesinin, bilgisayar deneyimi ile bilgisayar tutumlarını etkilediği görülmüş olup, öğrencilerin 

bilgisayar tecrübesi arttıkça tutumları arasında anlamlı farklılıkların artığı bildirilmektedir ( Köse, 

Gencer, Gezer, 2007; Yalman, Tunga, 2012). 

İnternetin üniversitelerde doğru kullanımı, üniversite kaynaklarını da destekleyen bir özelliğe 

sahiptir. Eğer öğrenciler, interneti gerçek anlamda öğrenmelerine katkı sağlamak için kullanırlarsa, 

bilgi teknolojisi aynı zamanda üniversitenin kıt kaynaklarını destekleyen bir yatırıma dönüşebilir 

(Cheung ve Huang, 2005) . 

Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar ve internete yönelik 

tutumlarının belirlenmesi, bilgisayar ve internetin daha etkin ve amacına uygun olarak kullanılması ve 

bilgisayar ve internete yönelik tutumlara etki edecek olan değişkenlerin belirlenmesi bakımından 

önemlidir.   

AMAÇ 

Bu araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin  bilgisayar ve internetin kullanımına yönelim tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda alt problemler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
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1. Öğrencilerin bilgisayar ve internete erişimine sahip olma düzeyleri nedir? 

 2. Öğrencilerin interneti kullanım amaçları nedir? 

 3. Öğrencilerin interneti hangi sıklıkla kullanmaktadır?  

4. Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir?  

5. Öğrencilerin  bazı sosyo-demografik verilere göre (sınıf, cinsiyet, sosyo- ekonomik düzey, 

ikamet) değişkenlerine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir?  

7. Öğrencilerin bilgisayar kullanma özelliklerine ve internet erişim değişkenine göre bilgisayar 

ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın tipi: Araştırma Mart- Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş kesitsel bir 

araştırmadır.  

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini  ÇOMÜ, Biga MYO öğrencileri, örneklemini ise çalışmaya katılmayı 

kabul eden, Mobilya ve dekorasyon, Süt ve ürünleri, Otomotiv ve sanayi, Elektrik-elektronik 

programına devam etmekte olan, olasılıksız amaçlı örneklem tekniği ile seçilen  toplam 208  (25 kız, 

183 erkek) öğrenci oluşturmuştur.   

Veri Toplama Araçları 

Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve bilgisayar ve internet kullanımı 

özelliklerini içeren anket formu ve “Bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutum ölçeği" 

kullanılarak toplanmıştır.  

Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği: Bu anket Polat ve Güzel’in (2011) 

“Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları” isimli 

çalışmalarından alınmıştır. Ölçek toplam 25 maddelik 5’li Likert tipinde olup 17 olumlu 8 olumsuz 

cümleden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk 15 maddesi bilgisayar kullanımına yönelik, sonraki 10 maddesi 

ise internet kullanımına yönelik tutumları ölçmektedir. Bu maddeler “Tamamen Katılıyorum, 

Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum” olmak üzere beş kategoride 

ölçeklendirilmiştir. Ölçek uygulandıktan sonra “Tamamen Katılıyorum” kategorisinden başlayarak 

sırayla olumlu cümleler 5,4,3,2,1 olarak, olumsuz cümleler ise 1,2,3,4,5 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin 

her iki alt grubundan (bilgisayar kullanma, internet kullanma) alınan puan en az 10, en fazla 50 ‘dir. 
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Ölçeğin “Bilgisayar kullanımına yönelik alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

0.70, “İnternet kullanımına yönelik tutum” alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.69 

olarak hesaplanmıştır. Bilgisayar ve internet kullanımına yönelik ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı 0.76 olarak hesaplanmıştır. Soru formu öğrencilere okulda ders aralarında verilerek, 

okuyarak doldurmaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi  

Araştırmada veriler SPSS 16.0 veri analiz programında değerlendirilerek elde edilmiş, 

sonuçların yorumlanmasında frekans ve yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. 

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda sosyo-demografik değişkenler (sınıf, cinsiyet vs.), bilgisayar 

kullanımı ve internet erişim değişkenleri bakımından, 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark aranmış, bunun 

için bağımsız grup t-testi,  Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın sınırlılıkları: Öğrencilerin kendi ifadelerine dayanmaktadır.  

Etik konular: Araştırma öncesinde Biga Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden resmi izin ve 

öğrencilerden sözel onamları alınmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 1' de öğrencilerin tanıtıcı özellikleri görülmektedir. Çalışmaya katılan MYO okulu 

öğrencilerinin programları incelendiğinde; %28,8'i mobilya ve dekorasyon, %14,4'ü süt ve süt 

ürünleri, %24'ü elektrik ve elektronik,  %32,2'si otomotiv programı öğrencisidir. Öğrencilerin % 12'si 

kız, %88'i erkek olup, %51.'i 1. sınıfa, %49'u 2. sınıfa gitmektedir. Öğrencilerin %33,3'ü köyde, 

%40,9'u kasabada, %8.7'si şehirde, %20,2'si büyükşehirde yaşamaktadır. Öğrencilerin ailelerinin 

sosyo-ekonomik durumları incelendiğinde %61,1'inin gelir durumu gelir gidere denk, %22,6'sının 

ekonomik durumu zayıf olarak saptanmıştır .  

Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (n=208) 

Tanıtıcı özellikler n % 
Program   
Mobilya ve dekorasyon 60 28.8 
Süt ve süt ürünleri 30 14,4 
Elektrik, elektronik 50 24,0 
Otomotiv 68 32,7 
Cinsiyet   
Kız 25 12 
Erkek 183 88 
Sınıf   
1. sınıf 106 51 
2. sınıf 102 49 
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İkamet   
Köy 63 30,3 
Kasaba 85 40,9 
İl 18 8,7 
Büyükşehir 42 20,2 
Ailesinin Sosyo-Ekonomik Durumu   
Gelir giderden az 47 22,6 
Gelir gidere denk 127 61,1 
Gelir giderden fazla 34 16,3 

 

Tablo 2. Öğrencilerin bilgisayar  kullanımına ilişkin özelliklerinin incelenmesi 

Bilgisayar kullanma durumu n % 

Kendisine ait bilgisayar   

Var 148 71,2 

Yok 51 29,8 

Kaç yıldır bilgisayar kullanıyor   

1 8 3,8 

2 16 7,7 

3 14 6,7 

4 42 20,2 

5 ve üzeri 128 61,5 

Bilgisayarı en çok kullandığı yer   

Okul 11 5,3 
Kütüphane 5 2,4 
Kafe 10 4,8 
Evde/yurtta 159 76,4 
Hepsi 23 11,1 
 
Bilgisayarı en çok kullanma amacı 

  

Oyun /eğlence 60 28,8 
İletişim 36 17,3 
Araştırma_öğrenme 71 34,1 
Hepsi 41 19.8 

 

Çalışmamızda öğrencilerin % 71,2'sinin kendisine ait bilgisayarının olduğu, %61,5'nin 5 yıl ve 

üzeri bilgisayar kullandığı, en çok evde/yurtta kullandığı (%76,4) saptanmıştır. Öğrenciler bilgisayarı 

%28,8 oranında oyun ve eğlence amacıyla, % 34,1'i araştırma ve öğrenmek için, %17,3'ü iletişim 

amacıyla kullanmaktadır   (Tablo 2). 

Öğrencilerin %95,2 sinin cep telefonlarında internet olduğu, en fazla evden bağlandığı 

(%59,1)  yaklaşık 2/3 nün internete ulaşım olanaklarının iyi/çok iyi olduğu ve en sık www arama 

sitesini kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin %60,6'sı 5 yıl ve daha fazla süreyle internet 
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kullanmakta olup, % 38,4'ünün haftada 21 saatin üzerinde internete bağlandıkları görülmüştür (Tablo 

3).     

Tablo 3. Öğrencilerin internet  kullanımına ilişkin özelliklerinin incelenmesi 

İnternet kullanma özellikleri n % 

İnternete bağlanılan yer   

Okulda 8 3,8 
Kütüphanede 4 1,9 
Kafe 12 5,8 
Evde 123 59,1 
Diğer 61 29,3 
Telefonda internet var mı?   

Evet 198 95,2 
Hayır 10 4.8 
İnternete ulaşım olanağı   

Zayıf 21 10,1 
Orta 42 20,2 
İyi 83 39,9 
Çok iyi 62 29,8 
En çok hangi servisleri kullandığı   
e posta 14 6,7 
www 89 42,8 
oyun 16 7,7 
chat-facebook 36 17,3 
diğer 53 25,5 
Kaç yıldır internet kullandığı   
1 12 5,8 
2 10 4,8 
3 24 11,5 
4 36 17,3 
5 126 60,6 
Haftada kaç saat internet kullandığı   
6-10 69 33,2 
11-15 30 14,4 
16-20 29 13,9 
21 saat ve üzeri 80 38,4 

 

Tablo 4.  Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalamaları  

Alt başlıklar X±SS  
Bilgisayar kullanım tutumu 53,44±6,74 

İnternet kullanım tutumu 35,73±3,95 
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Öğrencilerin bilgisayar kullanımına ilişkin tutum puan ortalamaları 53,44±6,74 olarak 

bulunmuştur. Ölçekten alınan puan en az 15, en fazla 75 ‘dir. Öğrencilerin bilgisayar kullanımına 

yönelik tutumlarının iyi düzeyde olumlu olduğu söylenebilir (Tablo 4).  

Öğrencilerin internet kullanımına ilişkin tutum puan ortalamaları 35,73±3,95olarak tespit 

edilmiştir. Ölçekten alınan puan en az 10, en fazla 50 ‘dir. Öğrencilerin internet kullanımına yönelik 

tutumlarının iyi  düzeyde olumlu olduğu söylenebilir (Tablo 4 ). 

Tablo 5. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile bilgisayar ve internet kullanımına 

ilişkin tutum ortalamalarının karşılaştırılması  

Tanıtıcı özellikler Bilgisayar kullanımı İnternet kullanımı 
Cinsiyet X±SS  X±SS  
Kız 54,2±5,4 34,36±3,4 
Erkek 53,3±6,9 35,9±3,9 
Test ve p değeri t= 0,598 

p<0,05 
t=-1,860 
p>0,05 

Sınıf   
1 52,98±7,2 36±4,1 
2 53,90±6,3 35,5±3,7 
Test ve p değeri t= -0,979 

p<0,05 
t=0,903 
p>0,05 

İkamet   
Köy 52,52±0,85 35,11±3,92 
Kasaba 53,15±0,68 36±3,68 
Şehir 53,05±2,06 35,83±5,32 
Büyükşehir 55,57±0,97 36,07±3,8 
Test ve p değeri KW=5,567 

P=0,135 
KW=2,977 
p=0,395 

Sosyo-ekonomi   
Gelir giderden az 52,82±06,06 34,59±4,16 
Gelir gidere denk 53,37±6,87 36,37±3,62 
Gelir giderden fazla 54,55±7,15 34±4,40 
Test ve p değeri KW=1,757 

p=0,415 
KW=8,559 
p=0,014 

 

Çalışmamızda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ve ikinci sınıf öğrencilerinin 1 sınıf 

öğrencilerine  göre bilgisayar tutum ortalamaları daha yüksektir. Sosyo ekonomik durum ile internet 

kullanımına ilişkin tutumları karşılaştırıldığında ise gelir gidere denk olan grubun  internet kullanımı 

tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir (Tablo 5). 

Araştırmamızda öğrencilerin kendine ait bilgisayarı olma durumu ile bilgisayar internet 

kullanma tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin 5 yıl ve 

üzeri bilgisayar ve internet kullananlarda bilgisayar  kullanımına ilişkin tutum ortalamaları  daha 

yüksektir. Cep telefonunda interneti olanların ve internet kafede internete girenlerin internet kullanım 

tutum ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 6)  
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Tablo 6. Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanmaya ilişkin bazı  özelliklerine 

göre,bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin tutum ortalamalarının karşılaştırılması  

Tanıtıcı özellikler Bilgisayar kullanımı İnternet kullanımı 
Kendine ait bilgisayar   
Var 53,71±6,67 35,84±4,06 
Yok 52,76±6,9 35,45±3,67 
Test ve p değeri t=0,920 

p=0,839 
t=0,651 
p=0,747 

Bilgisayar kullanma süresi   
1 yıl 53,87±7,77 36±3,77 
2 yıl 51,75±7,34 33,62±4,63 
3 yıl 48,21±4,77 35,14±5,80 
4 yıl 53,66±6,29 36,42±3,39 
5 yıl ve üzeri 54,12±6,75 35,81±3,76 
Test ve p değeri KW=11,949 

p=0,018 
KW=4,722 
P=0,317 

Bilgisayarı en çok nerede kullanıyor?   
Okulda 50,54±7,3 33,81±5,03 
Kütüphanede 51,6±1,01 32±4,8 
İnternet kafede 53,2±7,52 39,6±2,36 
Evde/yurtta 53,79±6,3 35,68±3,8 
Diğer 52,86±8,2 36,08±2,92 
Test ve p değeri KW=2,385 

p=0,665 
KW=16,240 
p=0,003 

Telefonda internet var mı?   
Evet 59 36 
Hayır 53,56±6,5 35,65±4,01 
Test ve p değeri t=-0,121 

p=0,062 
t=-1,17 
p=0,041 

İnternet kullanma süresi   
1 yıl 48,91±1,01 36,16±4,9 
2 yıl 47,50±4,37 33,8±4,61 
3 yıl 52±6,1 36,58±3,04 
4 yıl 54,66±5,01 34,77±3,68 
5 yıl ve üzeri 54,26±6,67 35,95±3,98 
Test ve p değeri KW=14,344 

p=0,006 
KW=6,065 
P=0,194 

 

TARTIŞMA 

Her alanda yaygın olarak kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretimde etkili 

olarak kullanılması öğrencilerin öğrenme sürecinde etkili olacaktır Bu araştırmada, bilgisayar ve 

bilgisayar programlarının geniş olarak kullanıldığı meslek yüksekokulu programlarına devam etmekte 

olan öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları incelenmiştir.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUIK) 2015 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş grubu internet kullanan bireylerin oranı %55,9’dur. Bilgisayar 

ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür (%70). Eğitim durumuna göre en 

fazla internet kullanım oranı % 91.7 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerdedir.  Çalışmamızda 

öğrencilerin %71,2'sinin kendisine ait bilgisayarının olduğu, %61,5'nin 5 yıl ve üzeri bilgisayar 
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kullandığı, en çok evde/yurtta kullandığı (%76,4) saptanmıştır. Öğrenciler bilgisayarı %28,8 oranında 

oyun ve eğlence amacıyla, %34,1'i araştırma ve öğrenmek için, %17,3'ü iletişim amacıyla 

kullanmaktadır. Ergin ve ark. (2013) tıp fakültesi öğrencilerine yaptıkları çalışmada; katılımcıların 

%28.8’i interneti en sık chat için, %20.2’si websörf için kullanırken, %14.8’i ders için ve %4.9’u da 

oyun için kullandıkları bildirilmektedir. Gökalp &Aydın'ın (2013) Ardahan Üniversitesi  Teknik 

Bilimler meslek yüksekokulu öğrencilerine yaptıkları çalışmalarında bilgisayarı %48;1'i araştırma ve 

öğrenmek için, %24,4 ü iletişim için kullandıkları saptanmıştır. Üniversiteler gelişen teknolojiye  daha 

fazla uyum sağlamakta ve internet’ten daha fazla yararlanmaları nedeniyle, üniversite öğrencilerinin 

internet’i daha fazla kullandıkları söylenebilir. Ancak bilgisayar ve internetin eğitim ve araştırma 

amacıyla kullanım oranının düşük olması biraz düşündürücüdür.  

Kullanım kolaylığı, taşınabilirliği ve internete bilgisayar olmadan da bağlanılabilmesi cep 

telefonlarının kullanım oranlarını artırmaktadır. Özellikle sosyal ağlarda paylaşılan bilgilerin, 

ödevlerin anında cep telefonlarına iletilmesi, internet kullanımını gereksinim haline getirmektedir. 

Çalışmamızda öğrencilerin % 95,2 si internete cep telefonu ile bağlanmaktadır. Gökalp &Aydın'ın 

(2013)  Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yaptıkları çalışmalarında 

telefonlarında interneti olan öğrencilerin oranı %59.3'dür.  

Çalışmamızda bilgisayar ve internet tutum anketi genel olarak değerlendirildiğinde  

MYO öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutum 

geliştirdiği belirlenmiştir. Çalışmamızda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre bilgisayar 

tutum ortalamaları daha yüksektir. Bizim bulgularımızın tersine bazı çalışmalarda erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre daha fazla bilgisayar kullanma  tutum ortalamalarının yüksek olduğu (Köse ve 

ark. 2007; Deniz, Görgen, Şeker, 2006) bildirilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilgisayara yönelik 

tutumlarının cinsiyete göre farklı olmadığını gösteren araştırma bulguları da mevcuttur (Gökalp 

&Aydın'ın, 2013).  

Çalışmamızda sınıflar arası karşılaştırma yapıldığında ikinci sınıf öğrencilerinin 1 sınıf 

öğrencilerine  göre bilgisayar tutum ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.  Çalışmamızda sosyo-

ekonomik düzeyi açısından gelir durumu orta olan öğrencilerin, gelir durumu zayıf olan öğrencilere 

göre internet kullanma tutumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. İnternet kullanımı maliyet 

gerektirdiği için bu beklenen bir sonuçtur.  

Çalışmamızda öğrencilerin ailelerinin yaşadıkları yer ile bilgisayar ve internet kullanımı 

tutumları arasında fark bulunmazken, başka bir araştırmada  köy/kasaba gibi yerleşim yerlerinde 

yaşayanların  bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu bir tutum içinde oldukları sonucu 

tespit edilmiştir (Gökalp &Aydın, 2013).  
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 Araştırmamızda 5 yıl ve üzeri bilgisayar ve internet kullanan öğrencilerin  bilgisayar  

kullanımına ilişkin tutum ortalamaları  daha yüksek bulunmuştur. Bu durum bilgisayar ve internet 

kullanım süresi  arttıkça olumlu tutum geliştirme oranının arttığını göstermektedir.  

Özellikle bilgi erişim ve iletişim alanlarında yeni olanaklar ve deneyimler sunan internet, 

olumlu özelliklerinin yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İnternet, herkesin 

birbiriyle iletişim kurabileceği, herkesin her türlü görüşü ve inancı yayabileceği, kontrollü olmayan 

açık bir ortamdır. Açık bir iletişim ortamı olan internet’te öğrenciler her türlü bilgiye ulaşabilir. Bu 

nedenle, öğrencilerin okullarda internet’in doğru ve etkili kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi; 

internet kullanımı, internet’te bilgiye ulaşma, ulaştığı bilgiyi değerlendirme gibi konularda onlara 

beceriler kazandırılması gerekir. Çalışmamızda en fazla internet kafeden internete ulaşanların internet 

kullanma konusunda daha olumlu tutum sergilemeleri bu konunun önemine dikkat çekmektedir.  

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumları onların 

bilgisayarı ve internet teknolojilerini bir eğitim aracı olarak daha istekli ve etkin bir şekilde 

öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki öneriler verilebilir; 

• Bilgisayar ve internet kullanımının eğitim kurumlarında en etkili şekilde kullanma 

yolları aranmalıdır. Okullarda ve kütüphanelerde internet erişimli bilgisayar salonları veya odaları 

kurularak öğrencilerin kullanımına sunulabilir.  

• Birçok derste öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanmaları yönünde 

uygulama ve projeler yaptırılarak öğrenciler yönlendirilebilir 

• Meslek yüksekokulu programları özel sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde 

sürekli yenilenmelidir. Özellikle piyasada aktif olarak kullanılan yazılım programları ders müfredatına 

alınabilir.  
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Özet 

Matematiği gerçek dünya olaylarına ve problemlerine modelleme yoluyla çözüm üreten sistematik bir 
düşünce yolu olarak ifade edersek, yenilenen matematik dersi programlarının matematiksel modellemeye verdiği 
önemini anlamak zor olmayacaktır. Bu araştırmanın amacı da matematik programlarında önemli bir yer tutan 
matematiksel modelleme ile ilgili matematik öğretmenlerinin farkındalıklarını belirlemektir. Betimleme 
niteliğinde olan bu çalışma, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi için çeşitli illerden Erzurum’a gelen toplam 15 
matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri dört açık uçlu anket sorusu ile elde 
edilmiştir. Görüşülen öğretmenlerin matematiksel modelleme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları bununla 
birlikte model, modelleme, matematiksel model ve matematiksel modelleme kavramlarını karıştırdıkları, 
bilmedikleri ve birbiri yerine kullandıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Model, modelleme, matematiksel model, matematiksel modelleme, matematik 
öğretmenleri. 

Abstract 

The importance that the renewed mathematics curricula attribute to mathematical modeling will not be 
impossible to understand when mathematics is defined as a systematic way of thinking that solves the real-world 
incidents and problems through modeling. This study aims to determine mathematics teachers’ level of 
awareness of mathematical modeling, which has an important place in mathematics curricula. This descriptive 
study was conducted with 15 mathematics teachers who came from various cities to Erzurum to earn a Master’s 
or a Doctorate degree. The data were collected using four open-ended questions. It was found that the teachers 
included in this study did not have sufficient knowledge about mathematical modeling, and that they confused 
the concepts of model, modeling, mathematical model and mathematical modeling and used these concepts 
interchangeably. 

Keywords: Model, modeling, mathematical model, mathematical modeling, mathematics teachers. 
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GİRİŞ  

Türkiye’de ortaokul matematik dersi öğretim programı günlük hayatında matematiği 

kullanabilen, problem çözebilen ve çözümlerini paylaşabilen bireyler yetiştirme vizyonu ile 2013 

yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu öğretim programının amaçları incelendiğinde öğrencilerin sınıfta 

öğrendiği matematiksel bilgilerini günlük hayata aktarabilmesi önem arz etmektedir. Matematiğin çok 

çeşitli değerleri içinde barındırması sınıf içi uygulamalarda da yeni yaklaşımların düşünülmesine 

neden olmuş ve geleneksel problem çözmeyi de içeren modelleme yaklaşımı matematiği günlük 

hayatla ilişkilendirmiştir (Durmuş, 2011). Bu yüzden hazırlanan yeni matematik öğretim programında 

öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında matematiksel modelleme becerisine yer verilmiştir. Bu 

beceri ile öğrencilerin matematiksel düşünme yollarını kullanarak gerçek hayat problemlerinin 

çözümüne ulaşacak matematiksel modeller kurabilmeleri ve gerçek hayat problemlerini matematiksel 

olarak ifade edilebilmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2013). 

Model, modelleme sonucunda ortaya çıkan bir ürünü ifade ederken modelleme bir süreci ifade 

etmektedir (Sağırlı-Özturan, 2010). Ayrıca model, karmaşık bir nesne veya sürecin basitleştirilmiş 

gösterimidir ve bir sürecin nasıl meydana geldiğini veya bir nesnenin nasıl oluştuğunu anlamamızı 

sağlamaktadır (Harrison, 2001). Modelleme ise birçok etkinliği içeren karmaşık bir süreçtir (Justi & 

Gilbert, 2002). Matematiksel model, belli bir amaç için oluşturulmuş ve gerçeğin bir parçasıyla ilişkili 

olan soyut, basitleştirilmiş bir yapıdır. Başka bir ifade ile matematik dilini kullanarak gerçeğin taklit 

edilmesidir (Bender, 1978). Meyer (1984), matematiksel modelleri değişken, sabit, fonksiyon, eşitlik, 

eşitsizlik, formül ve grafikler gibi matematiksel kavram parçalarıolarak belirtmiştir. Matematiksel 

modelleme ise gerçek hayat problemlerini çözme sürecidir (Keskin, 2008). Yani gerçek hayat 

problemlerinin matematik dünyasına taşınarak matematik dilinde ifade edilmesini içeren bir süreçtir 

(Güzel ve Uğurel, 2010). Özetle; 

 Model: Doğrudan deneyim kazanılmayan ya da görülemeyen şeyleri anlamaya 

yardımcı olan zihinsel resimlere denir (Dorin, Demin ve Gabel, 1990). 

 Modelleme: Bilimsel düşünme ve çalışma, belirli bir süreç sonunda ortaya ürün 

(model) koyma veya hangi ayrıntının nasıl ve ne şekilde yer alacağının belirlendiği birçok 

aşamadan oluşan aktiviteleri karşılayan karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Gümüş, 

Demir, Koçak, Kaya ve Kırıcı, 2008). 

 Matematiksel Model: Matematiksel semboller, kavramlar ve ilişkiler kullanılarak 

günlük durumları ortaya koyma işidir (Stickles, 2006). Yani gerçek objeleri veya gerçek 

durumları matematiksel objelere veya sembollere dönüştüren modellerdir. 
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 Matematiksel Modelleme: Günlük hayat problemi tercümanlık eden, matematiksel 

problemleri gerçek dünyanın sorunlarına dönüştüren modellere matematiksel modelleme denir 

(Kapur, 1998). Gerçek hayat problemlerinin matematiksel problemler ile çözümünü bulmayı 

temsil eden bir yöntemdir (MEB,2005). Yani gerçek hayat problemlerinin üstesinden gelme 

sürecidir (Keskin, 2008). 

Lingefjard (2007) öğretim elemanlarıyla matematiksel modelleme sürecindeki sıkıntıları ve 

kolaylıkları incelemek üzere yaptığı çalışmada, öğretim elemanlarıyla derslerinde matematiksel 

modellemeyi kullanıp kullanmadıkları, eğer kullanıyorlarsa üniversitelerde öğretmen adaylarına nasıl 

bir eğitimin verilmesi gerektiği ve eğer kullanmıyorlarsa kullanmama sebeplerinin neler olduğu 

sorulmuştur. Öğretim elemanları müfredatın yoğun olduğunu, matematiksel modellemenin disiplinler 

arası bir konu olduğunu ve modelleme etkinliklerinde teknolojinin kullanılmasının karmaşık olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca bu öğretim elemanlarının matematiksel modellemeyi kullanmalarında bilgi 

eksikliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Lise 10-12. sınıf matematik öğretmenleri için matematiksel 

modelleme üzerine hizmet içi kurslar düzenleyen Blomhoj ve Kjeldsen (2006) bu kurslardaki 

deneyimlerini rapor etmişlerdir. Kurs boyunca öğretmenlerin matematiksel modelleme üzerinde proje 

geliştirmeleri ve ders projelerini internette yayınlamaları istenmiştir. Burada yer alan proje raporları 

incelendiğinde matematiksel modelleme ile öğretim yönteminde zorlukların olduğu ve öğrencilerin 

matematiği öğrenmelerini destekleyen ve onları motive etmek için matematiksel modellemenin başlı 

başına bir amaç olarak görülmesi gerektiği tespit edilmiştir. Akgün vd., (2013) ilköğretim matematik 

öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıklarını belirlemek amacıyla 11 ilköğretim 

matematik öğretmeninin katılımı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve bu görüşmelerden 

sonra dört öğretmen ile yapılan sınıf içi gözlemler gerçekleştirmişlerdir. Görüşülen ve sınıf içi 

gözlemleri yapılan öğretmenlerin matematiksel modelleme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

bununla birlikte model, modelleme, matematiksel model ve matematiksel modelleme kavramlarını 

karıştırdıkları ve matematiksel modellemeyi derslerinde yeterince kullanmadıkları görülmüştür. 

Ortaokul matematik dersi öğretim programının yaklaşık dört yıldır okutulması ve modellemenin 

öğretim programlarında önemli bir yer işgal etmesi bu konu hakkında öğretmenlerin görüşlerini 

almayı gerektirmiştir. Bu yüzden çalışma matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme 

yöntemi ile ilgili farkındalıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan, bireylerin bir olguya 

ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmaya yönelik, birey sayısının 

az olduğu örneklemle çalışılan, veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlemin kullanıldığı, 

genellenebilir sonuçlar ortaya koymayı amaçlamayan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim 

araştırmalarında veri kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa 
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vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Olgu bilim 

deseninin kullanıldığı çalışmalarda verilerin elde edildiği bireyler bu olguyu bizzat yaşayan, dışa 

vurabilecek veya yansıtabilecek bireylerdir. Bu yüzden bu çalışmada da matematiksel modellemeyi 

bizzat yaşayan yani sınıflarında kullanabilecek öğretmenler seçilmiştir.  

Katılımcılar 

Çalışma, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi için çeşitli illerden Erzurum’a gelen ve hizmet 

yılları 2-7 yıl olan toplam 15 matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ve ilgili kavramlar 

hakkında öğretmen görüşlerini almak amacı ile dört açık uçlu sorudan oluşan bir görüş formu 

kullanılmıştır. Bu formda öğretmelere;  “Model, Modelleme, Matematiksel Model ve Matematiksel 

Modelleme kavramları nedir?” soruları yöneltilmiştir ve veriler nitel betimsel analiz yöntemi ile 

değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

 “Model” Kavramına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Matematiksel modelleme görüş anketine katılımcıların vermiş oldukları ifadeler aşağıdadır. 

 

 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1504 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1505 
 

 

 

 

 

 

 

Bu yanıtlar incelendiğinde matematik dersi öğretim programında yer alan model kavramının 

bilimsel gerçeklerden çok farklı olduğu görülmektedir. Öğretmenleri modeli teknik, görsel yapı ve 

temsil, kural, somutlaştırma, araç gereç gibi kavramlaş ile özdeşleştirmişlerdir. Model kavramına 

ilişkin bir öğretmen ise yanıt vermemiştir. Benzer şekilde; modelleme, matematiksel model ve 

matematiksel modelleme için yapılan tanımlarda aynı hataların olduğu öğretmenlerin bu kavramları 

anlamının dışında kullandıkları ve birbirine karıştırdıkları belirlenmiştir. 

“Matematiksel Modelleme” Kavramına İlişkin Öğretmen Görüşleri 
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Matematiksel modelleme görüş anketine katılımcıların vermiş oldukları örnek ifadeler 

aşağıdadır. 
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Öğretmenlerin kullanmış oldukları ifadeler incelendiğinde matematiksel modelli model 

kavramına nazaran çok farklı algıladıkları görülmektedir. Matematiksel model ve matematiksel 

modellemeye yönelik yukarıda verilen açıklamalar incelendiğinde öğretmenlerin bu kavramlar 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. Benzer bulguların matematiksel model ve 

modelleme kavramlarında da olduğu görülmektedir. Örneğin “Matematiksel Model” kavramına ilişkin 

bir öğretmen görüşü şu şekildedir; 

 

Bu tanım incelendiğinde matematiksel modelin sadece matematikte kullanmış hali şeklinde 

algılandığı görülmektedir. Oysaki matematiksel model diğer tüm disiplinlerde kullanılan modelin 

formülasyon görmüş halidir. Benzer şekilde “Matematiksel Modelleme” kavramına ilişkin bir 

öğretmenin görüşü ise, 

 

şeklindedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan bu çalışma da öğretmenler modeli materyal, bir şeyin belirli özelliklerini taşıyan 

temsili olarak ifade etmişlerdir. Bu açıklamalarda yer alan, modelin bir şeyin bire bir aynısı olmayan 

bir benzeri olduğu düşüncesi Güneş vd. (2003)’nin belirttiği modellerin asla kavram ya da olgunun 

tam kopyası olmadığı, hiçbir modelin bir hedefi yüzde yüz temsil etmediği görüşü ile paralellik 

göstermektedir. Öğretmenlerin modelleme hakkında belirtmiş oldukları görüşler incelendiğinde, 

modellemeyi ağırlıklı olarak etkinlik kullanma şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin 

modellemeyi model kullanma şeklinde düşünmeleri Kertil’in (2008) çalışmasında yer alan 

modellemenin model kullanma süreci olduğu ifadesiyle paralellik göstermektedir. Yapılan çalışmada 

elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin matematiksel modelleri somut materyaller ve görseller 

şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin hiçbirinin matematiksel 

modelleri Meyer (1984)’in ifade ettiği gibi değişkenler, fonksiyonlar, eşitlikler ve eşitsizlikler gibi 

matematiksel kavram parçaları olarak düşünmediğini ortaya çıkarmaktadır. Buradan hareketle 

öğretmenlerin matematiksel model ile ilgili bilgi eksikliklerinin olduğunu söylenebilir. 

Matematiksel modellemeye yönelik yapılan açıklamalar incelendiğinde 15 öğretmenden 

yalnızca bir tanesinin Sağırlı-Özturan’nın (2010) çalışmasındaki matematiksel modelleme yöntemine 

ilişkin olarak gerçek hayat problemlerinin matematiksel terimlerle çözümünü bulmayı temsil ettiği 

görüşüne kısmen sahip olduğu görülmektedir. Diğer öğretmenlerin ise matematiksel modellemeyi 

matematiksel modellerin kullanımı şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır. Matematiksel modellemeyi 

kısmen doğru tanımlayan öğretmenin ifadesi incelendiğinde bu öğretmenin, matematiksel 

modellemenin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin daha görsel hale getirilmesine ve daha kolay 

anlaşılmasına yardımcı olduğunu belirttiği görülmüştür.  

Matematiğin gerçek hayat durumlarında daha etkili kullanılabilmesi için ortaokul matematik 

öğretim programında etkinlik örnekleri ile matematiksel modellemeye daha fazla yer verilmelidir. 

Ayrıca öğrencilerin ortaokul düzeyinde matematiksel modellemeyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri 

için matematiksel model ve matematiksel modelleme yönteminden haberdar olan ve bunları 

sınıflarında etkili bir şekilde uygulayabilen öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmadan elde edilen 

bulgulardan, öğretmenlerin birçoğu matematiksel modellemenin ne demek olduğunu bilmemekte ve 

derslerinde kullanmamaktadırlar. Öğretmenlere matematiksel modelleme yaklaşımını kazandırmak 

için üniversitelerde matematiksel modelleme uygulamalarına yönelik dersler konulabilir veya bir ders 

içerisinde bir konu olarak matematiksel modellemeye yer verilebilir. Halen görev yapan öğretmenlere 

ise hizmet içi eğitim kursları verilerek matematiksel modelleme yaklaşımı kazandırılabilir. 
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ÖZET 

  Kareköklü sayıları öğrenciler tarafından genellikle günlük hayatla ilişkilendirilemeyen, karmaşık ve 
zor bir konu olarak görülmektedir. Bundan dolayı öğrenciler bu konunun öğreniminde bazı güçlükler 
yaşamaktadırlar. 

 Yapılan çalışmalarda GeoGebra ile yapılan matematik öğretiminin öğrenci başarısını artırdığı 
kanıtlanmıştır. Ancak kareköklü sayılar konusunda okullarımızda GeoGebra ile yapılan araştırmaya az sayıda 
araştırmaya rastlanmıştır. Bu nedenle araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde 
kareköklü sayılar konusunda yaşadıkları güçlükleri ve kavram yanılgılarını gidermektir. Araştırma 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kırıkkale İl Mili Eğitim Müdürlüne bağlı bir merkez ilköğretim okulunda 
yapılmıştır. Araştırmaya 8. sınıf altı öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem 
araştırması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunun oluşturulasında nitel araştırmanın “ölçütlü örnekleme” 
yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 
8 soruluk literatürde yer alan kavram yanılgılarını yansıtan açık uçlu bir başarı testi hazırlanmış ve bu testin pilot 
uygulaması 67 kişi üzerinde yapılmıştır. Testin madde güçlüğü ve geçerliliği hesaplanmış, iç tutarlığı yüksek ve 
güvenilir olduğu belirlenmiştir(cronbach a= 0.87). Verilerin analizinde frekans, yüzde ve başarı puanları 
kullanılmıştır. Testin ilk 4 sorusu çalışma grubuna ön değerlendirme olarak uygulanmış ve grupta literatürde yer 
alan köklü sayının büyüklüğüne karar verememe ve sayı doğrusu üzerinde gösterememe,  kareköklü sayılarda 
dört işlemlerde yanlış kurallaştırmalar yapma, karesel bölgenin alanı ile kareköklü sayılar arasındaki ilişkiyi 
kuramama gibi kavram yanılgıları görülmüştür. Katılımcılar ile 3 hafta ve toplamda 8 saat süren çalışma 
sonucunda gruba testin son 4 sorusu son değerlendirme olarak uygulanmıştır.  

Yapılan son değerlendirmede öğrencilerin kavram yanılgılarının azaldığı ve başarı puanlarının arttığı 
gözlemlenmiştir. Kareköklü sayıların öğretiminde GeoGebra programının kullanılması öğrenci başarısı 
artırmıştır. Bu yazılımla yapılan öğretim öğrencilerin kareköklü sayılar konusunda güçlüklerin üstesinden 
gelmelerine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: GeoGebra, Matematik Eğitimi, Kareköklü Sayılar, Kavram Yanılgısı 

ABSTRACT 

Students generally regard root numbers as a hard and complex subject which could not be correlated 
with daily life. Thus, students experience some difficulties while learning the subject. 

 The studies conducted proved that teaching mathematics with GeoGebra increased the success of 
students. However, the number of studies carried on teaching with GeoGebra at schools was found out to be few. 
Therefore, this study aims at eliminating difficulties and misconceptions that 8th-grade students of secondary 
school experience at learning  roots  numbers at mathematics class. The study was conducted at a central 
elementary school of Kırıkkale Provincial Directorate of National Education during the fall semester of 2015-

mailto:korayakdeniz1907@gmail.com
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2016. Six 8th grade students participated in the study. The research was figured as an action research which is 
one of the qualitative research methods. The study group was created by using “criterion sampling” method of 
qualitative research. In order to specify the misconceptions of students, an 8-question open-ended achievement 
test which was developed by a researcher and reflects misconceptions in the literature was prepared. The pilot 
implementation of this test was addressed to 67 people. Item difficulty and validity of the test were calculated 
and it was concluded that internal consistency was high and reliable (cronbach a= 0.87). The data were analyzed 
by using frequency, percentage and success points. The first 4 questions of the test were implemented to the 
study group as a preliminary evaluation; such misconceptions as incapability of deciding the greatness of 
numbers in square roots and specifying the places of such numbers on numerical axis, making mistakes during 
the four-operation processes of numbers in square roots, incapability of correlating the quadratic region with 
numbers in square roots were observed.  As a result of study which lasted 3 weeks (8 hours in total), the last 4 
questions of the test were implemented as a final evaluation.  

In the final evaluation, it was observed that the misconceptions of the students decreased, while success 
points increased.Use of GeoGebra software while teaching the root numbers increases the success of students.  
This method of teaching will help students overcome difficulties related to root numbers. 

Key Words: GeoGebra, Mathematics Education, Root Numbers, Misconception 

 

GİRİŞ 

Problem Durumu 

Matematik insanların soyutladığı bazı kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerle uğraşan bir 

bilimdir (Aydın ve Dilmaç, 2004). Bu kavramlar tıpkı bir ağ gibi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 
Matematik kavramlarının güçlü bir şekilde birbirine bağlı olması herhangi bir kavramın yanlış veya 

eksik öğrenilmesinin onunla ilişkili diğer kavramların da yanlış öğrenilmesine neden olmaktadır.  
Matematik derslerinde kavram öğretimi üzerinde yeterince durulmaması yığılmalı ve ardışık biçimde 

ilerleyen bir bilim olan matematiğin öğretiminde büyük bir sorun oluşturmaktadır (Turanlı, Keçeli ve 

Türker, 2007). Bu nedenle öğrenciler matematik dersinde kavram yanılgıları, ortak hatalar ve öğrenme 

güçlükleri yaşamaktadır.  

İngilizce’de yaygın olarak ‘misconception’ olarak adlandırılan ‘kavram yanılgısı’ literatürde 

bir konuda uzmanların hemfikir olduğu görüşten uzaklaşan algı veya kavrayıştır. Başka bir söyleyişle 

bir alan ya da konudaki uzaman olan algıdan uzaklaşan algılar olarak tanımlanabilir (Hammer’dan 

aktaran, Özmantar, Bingölbali ve Akkoç, 2008).  Kavram yanılgılarını öğrencilerin bilgi eksikliğinden 

kaynaklanan yanlış cevapları olarak düşünmek hata olacaktır. Kavram yanılgıları öğrencilerin 

zihinlerinde bir kavramın yerine geçen; fakat matematiksel olarak yanlış ifadelerdir. Öğrencilerin 

deneyim ve inançlarıyla desteklendiğinden değiştirmek de oldukça zordur (Yenilmez ve Yaşa, 2008).  

Üslü ve köklü sayılarda öğrencilerin tarafından genellikle günlük hayatla ilgisi olmayan ve 

içerisinde karışık kavramlar bulunan zor bir konu olarak görünmektedir (Özmantar vd. , 2008). Bu 

nedenle bu konular ilgili öğrencilerin karşılaştığı birçok güçlük ve hata bulunmaktadır. Özmantar, 
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Bingölbali ve Akkoç (2008) köklü sayılar ile ilgili 9. sınıflar (Cengiz, 2006), 8 ve 9. sınıflar (Orhun, 

1988) ve matematik öğretmen adayları (Sirotic, 1988), (Aksu,Gedik,Konyalıoğlu,2013) üzerinde 

yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin karşılaştığı güçlükleri şu başlıklar altında sıralanmıştır: 

• Köklü sayının büyüklüğüne karar verememe ve sayı doğrusu üzerinde gösterememe,  Köklü 

bir sayıyı üslü bir biçimde ifade edememe ( √𝑎3=a3 ,  √𝒂𝟑 =a3,   √𝒂𝟒 6=x6-4=a2),  √𝒂𝟐=a Her a sayısı için 

eşitliğinin doğru olduğunu düşünme,  Bir sayının karesinin karekökü ile karekökünün karesi 

arasındaki farkı ayırt edememe, Üslü sayıların kareköklerini bulmada zorlanma, √𝒂.𝒃 = √𝒂.√𝒃 

Eşitliğinin her x ve y reel sayısı için doğru olduğunu düşünme,  �𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 ifadesinin (a+b) ifadesine 

eşit olduğunu düşünme,   √𝒂± 𝒃 ifadesinin √𝒂±√𝒃 ifadesine eşit olduğunu düşünme,  Köklü 

terimin kuvvetini alma, Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, Köklü sayılarda çarpma ve bölme 

işlemi.  

Yukarıda sıralanan güçlükleri ve kavram yanılgılarını gidermede öğretmenlere büyük bir 

görev ve sorumluluk düşmektedir. Ancak okullardaki sınıf mevcutları ve öğretim programının 

yetiştirilme gereği dikkate alındığında öğretmenler öğrencilerin kavram yanılgıları ve öğrenme 

güçlüklerini derinlemesine inceleme zamanı bulamayıp konuyu yüzeysel olarak öğretmektedirler. 

Öğrenme ve öğretme faaliyetlerini kolaylaştıran her türlü yenilik, düzenleme ve araç "öğretim 

teknolojisi" olarak adlandırılabilir. Geçmişte Archimides için teknoloji, kumlara çizdiği çeşitli 

geometrik şekiller ve bunların ahşaptan yapılma modelleri idi. Apollonius kum saatinin çeşitli 

açılardaki konumlarından yararlanarak bugün "konik kesitleri" olarak bildiğimiz geometri 

kavramlarını keşfetmişti. Bugün ise deneme yanılma tecrübelerimiz dinamik yazılımlar ile öğrencilere 

aktarılmaktadır (Kabaca, 2011). GeoGebra ise son yılların en popüler dinamik matematik ve geometri 

yazılımıdır. Erişimi kolay ve ücretsizdir. Yapılan çalışmalarda GeoGebra yazılımının öğrenci 

başarısına olumlu etkisi kanıtlanmıştır.  Bu nedenle araştırmada öğrencilerin yaşadığı kavram 

yanılgılarını ve öğrenme güçlüklerini gidermek için GeoGebra yazılımı kullanılmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi; 

‘‘ Kareköklü sayılarda kavram yanılgısını gidermede GeoGebra yazılımının etkisi nedir?’’ 

olarak belirlenmiştir. 

İlgili Araştırmalar 

 Matematik alanında daha önce yapılmış olan çalışmalar birçok farklı konu ve sınıf düzeyinde 

öğrencilerin yaptıkları hataları ve kavram yanılgılarını ortaya koymuştur.  
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Cengiz (2006) ortaöğretim öğrencilerinin reel sayılar konusunda yaşadıkları yanılgı ve 

yanlışları araştırmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin köklü bir ifadeyi üslü biçimde yazmada, iki 

sayının kareleri toplamının karekökünü hesaplamada ve iki kareköklü sayıyı çarpma-bölmede oldukça 

başarısız oldukları görülmüştür. Birçok öğrenci kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinde 

sadece katsayıları çarpmış veya bölmüşlerdir.. Bazı öğrenciler ise 𝑎+ 𝑏= 𝑎+𝑏 yanılgısına sahiptir. Bu 

öğrenciler karekök alma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği olduğunu 

düşünmektedirler. Ayrıca öğrenciler bir ifadenin karekökünün o sayının mutlak değeri ile ilişkisini de 

tam olarak kavrayamamışlardır.  

Bagni (2000) ise çalışmasında 16–19 yaşları arasındaki lise öğrencileri ile görüşmeler yaparak 

onların hatalarını tespit etmeye çalışmıştır. Sonuç olarak lise 4. sınıf öğrencilerinden birinin √𝑎+

√𝑏 = √𝑎+ 𝑏 yanılgısına sahip olduğu, bir lise 3. sınıf öğrencisinin ise √𝑎2 =𝑎 yanılgısına düştüğü 

görülmüştür. Bagni öğretmenlerin hata yapan öğrencilerine karşı örnekler vererek öğrencilerinin 

yaptıkları hataları fark etmelerini sağlayabileceklerini düşünmektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı herhangi bir fiziksel ya da zihinsel bir problemi olmayan ve matematik 

dersinde kareköklü sayılar konusunda güçlükler yaşayan 8.sınıf öğrencilerinin yaşadığı güçlükleri 

gidermektir.  

 Araştırma 8. Sınıf öğrencilerinin matematik dersinde kareköklü sayılar konusundaki yaşadığı 

güçlükleri belirlemesi ve güçlüklerin giderilmesine yönelik örnek bir araştırma olması bakımından 

önemli bir araştırmadır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

1- GeoGebra kullanılmadan önce 8.sınıf öğrencilerinin kareköklü sayılar konusundaki durumu 

nedir? 

2-GeoGebra ile ders uygulandıktan sonra 8. sınıf öğrencilerinin kareköklü sayılar konusundaki 

gelişimi nasıldır? 

3- Ön değerlendirme ile son değerlendirme sonuçlarına göre 8.sınıf öğrencilerinin kareköklü 

sayılar konusundaki başarı puanları arasında nasıl fark vardır? 

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırma; 
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1-Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez ortaokulunun 8. Sınıfında öğrenim 

gören ve matematik kareköklü sayılar konusunda güçlük yaşayan 6 öğrenci ile sınırlıdır. 

2-Öğrenciler verdiği cevaplarda samimidir. 

3- 8. Sınıfların TEOG sınavından dolayı uygulamanın süresi 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

analizi ele alınmıştır. 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma nitel araştırma deseninin eylem araştırması yöntemiyle modellendirilmiştir. Var 

olan durumu derinlemesine incelemek ve öğrenmeye engel olan sebepleri belirledikten sonra en uygun 

yöntemi ve teknikleri uygulamak için eylem araştırması modeli seçilmiştir. Rawlinson ve Little (2004) 

göre eylem araştırması, eğitimcilerin öğretim araştırmaları, öğrencilerin öğrenmesi ve öğrencilerin 

öğrenmelerini geliştirmesine sürekli olarak olanak sağlayan bir süreçle ilgili profesyonel gelişim 

modelidir (Sidekli,Gökbulut,Sayar,2013).  

Çalışma Grubu 

 Bu araştırmanın çalışma grubunu belirlemek amacıyla nitel araştırmanın amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2005) göre ölçüt 

örnekleme yöntemindeki temel anlayış ise önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün 

durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir 

ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir(Sidekli vd., 2013). 

Çalışma grubu oluşturulurken öğrencilerin;  

1- Ortaokul 8. sınıf öğrencileri olması  

2- Matematik dersinde köklü sayılar konusunda güçlük yaşamaları ölçütü aranmıştır.  

Çalışma 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Kırıkkale ilinde merkeze bağlı bir 

ortaokulda 8. Sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışma grubuna 8.sınıfta öğrenim gören ve matematik 

dersinde köklü sayılar konusunda zorluk yaşayan 6 öğrenci alınmıştır. 

Çalışma Ortamı ve Süreci 
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Araştırmanın amacına uygun yapılabilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlanmıştır. 20 

kişiden oluşan bir gruba bir ön değerlendirme testi uygulanmış ve bu grup içerisinden her düzeyde 

öğrenci seçilmesine dikkat edilmiştir. Öğrencileri seçme işlemi ise öğrencilerin rencide olmaması için 

kura işlemi ile yapılmıştır. Kura sonucu 6 isim çekilmiştir. Bu 6 isim öğretmenin seçtiği kişilerdir.  

Kurada ismi okunan öğrenciler şanslı kişi olarak göstermiştir. Hatta diğer öğrencilerde kendi 

isimlerinin kuradan çıkmasını çok istedikleri gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler belirlendikten sonra çalışma başlamıştır. İlk olarak öğrencilerle görüşülüp müsait 

oldukları zamanlar öğrenilmiş ve okul yönetiminden gerekli izinler alınmıştır. İlk hafta öğrencilerin 

kareköklü sayılar ile yaşadığı problemler ve bunların nedenleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Problemleri belirlemek içinde öğrencilere çalışma kâğıtları verilmiştir. 

Öğrencilerin köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinde hata yaptıkları ve bir reel 

sayının rasyonel sayı mı irrasyonel sayı mı ayrımını yapamadıkları gözlemlenmiştir. Bu hataların 

temel nedeni köklü sayılarla işlem yaparken öğrencilerin rasyonel sayılarla işlem yapıyormuş gibi 

düşünüp oradaki kuralları köklü sayılara aktarmalarıdır. Çalışma sürecince öğrencilere GeoGebra 

programı ve işlevleri tanıtılmış MEB ortaokul 8. Sınıf matematik dersi programında sayılar ve işlemler 

öğrenme alanın kareköklü ifadeler alt öğrenme alanında yer alan kazanımlara uygun GeoGebra 

uygulamaları geliştirilmiş ve öğrencilerle beraber bu uygulamalarda etkinlikler yapılmıştır. Araştırma 

3 hafta sürmüş ve yaklaşık 8 saat uygulama yaptırılmıştır. 

Araştırma sürecinde etkinliklerde kullanılan GeoGebra uygulamalarına örnekler Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Örnek GeoGebra Uygulamaları 
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Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Öğrencilerin köklü sayılar konusundaki başarısını ölçmek amacıyla 8 soruluk açık uçlu bir 

başarı testi geliştirilmiştir. Başarı testinin geliştirilmesi sürecinde öncelikle ortaokul 8. sınıf Matematik 

Dersi Programındaki kazanımlar incelenmiştir. Alanda yapılmış araştırmalar incelenmiş ve ilgili 

literatürlerden yararlanılmıştır. Maddeler oluşturulduktan sonran başarı testinin pilot uygulaması 67 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonucunda yapılan madde analizinde başarı 

testindeki maddelerin ortalama güçlüğü % .47 görülmüştür. Başarı testinin Cronbach alfa  değerinin 

.87 olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre başarı testinin iç tutarlılığının yüksek olduğu ve güvenilir 

olduğu belirlenmiştir. 1.ve 5.sorular karesel sayıların kareköklü sayılarla ilişkisi, 2.ve 6.sorular köklü 

sayıların sayı doğrusunda gösterimi,3.ve 7.sorular rasyonel ve irrasyonel sayılar,4.ve 8. Sorularda 

köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi becerileri ölçülmüştür. Testin ilk 4 soruluk bölümü ön test 

son 4 soruluk bölümü ise son test olarak öğrencilere uygulanmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. 

Verilerin sunumunda frekans, yüzde ve başarı puanları kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken 

araştırma sürecinin etik kurallara uyması için öğrencilerin gerçek isimleri yerine kod isimler 

kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Veri toplama araçlarının uygulanması ile toplanan verilerin analizi sonucu elde edilen 

bulgular, bu bölümde araştırmanın amacında yer alan alt problemlere dayalı olarak verilmiştir. 

Araştırmanın, “GeoGebra kullanmadan önce ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin köklü sayılar 

konusundaki durumu nedir?” sorusuna cevap bulmak için yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1 Ön değerlendirme sonucuna göre öğrencilerin dört işlem becerilerindeki doğru 

cevap verme durumu 

Öğrenci Soru 1 
f           % 

Soru 2 
f            % 

Soru 3 
f               % 

Soru 4 
f               % 

   Toplam 
   f              % 

Selin                      𝟏          100 𝟏         100 0               0 𝟏              100 𝟑              75 
Şeyma 𝟎              0 𝟎             0 0               0 𝟎                  0 𝟎                0 
İbrahim 𝟎              0 𝟎             0 0               0 𝟎                  0 𝟎                0 
Hürrem 𝟏          100 𝟎             0 0               0 𝟏              100 𝟐              50 
Yeliz  𝟏          100 𝟎             0 0               0 𝟏              100 𝟐              50 
Hüsnü 𝟏          100 𝟏         100 0               0 𝟎                  0 𝟐              50 

 

Tablo 3.1’de ki verilere göre Öğrenciler birinci soruda tam kare sayıları ezbere sayabilmişler 

fakat günlük hayatla bağdaştıramamışlardır. Bu sorudaki hatalar ise öğrencilerin alan ve çevre 
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konusundaki kavram yanılgılarından kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin alan ve çevre konusunda 

kavram yanılgılarına sahip olduğu Şişman ve Aksu (2009) tarafından yapılan çalışmada da tespit 

edilmiştir.  Öğrenciler büyük bölümü 2.soruda kareköklü sayıların sayı doğrusunda hangi iki tam sayı 

arasında olduğunu bulamamışlardır (%66,6). Özkan (2011)  çalışmasında benzer bir soruları 

öğrencilerine yöneltmiş ve başarının diğer sorulara göre daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bu 

örneklem sayılarının farklı olmasından kaynaklanabilir. Soruda yapılan hatalar incelendiğinde 

öğrencilerin karekök işaretini parantez gibi algıladığı ve küçükten büyüğe doğru sıraladıkları 

görülmüştür. 3. Soruyu öğrencilerin hiçbiri doğru yanıtlayamamışlardır. Öğrencilerin ondalıklı sayıları 

kök dışına çıkarmada güçlük yaşadığı görülmüştür. 4.soruyu öğrencilerin yarısı doğru cevaplamıştır ve 

kareköklü sayılarla literatürde yer alan √𝑎± 𝑏 =√𝑎 ±√𝑏 kavram yanılgısına sahip oldukları 

görülmektedir. Bunların nedeni daha önceden ondalıklı sayılar konusunda kavram yanılgısı yaşamaları 

ve bunları düzeltememiş olmaları, önceden öğrendiği doğal ve tam sayılarda toplama ve çıkarma 

işlemlerini aşırı genelleme yaparak kareköklü sayılarda da kullanabileceklerini düşünmeleri olabilir. 

Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Bagni, 2000; Cengiz,2006 ve 

Özkan, 2011). 

Araştırmanın, “GeoGebra kullanımında sonra ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin köklü sayılar 

konusundaki durumu nedir?” sorusuna cevap bulmak için yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 3.2 Son değerlendirme sonucuna göre öğrencilerin dört işlem becerilerindeki doğru 

cevap verme durumu 

Öğrenci Soru 1 
f           % 

Soru 2 
f            % 

Soru 3 
f               % 

Soru 4 
f               % 

   Toplam 
   f              % 

Selin                      𝟏          100 𝟏         100 1             100 𝟏              100 𝟒              100 
Şeyma 𝟏          100 𝟏         100 1             100 𝟎                   0 𝟑               75 
İbrahim 𝟏          100 𝟎             0 0                 0 𝟎                   0 𝟏                  0 
Hürrem 𝟏          100 𝟏         100 1              100 𝟏              100 𝟒              100 
Yeliz  𝟏          100 𝟏         100 1              100 𝟏              100 𝟒              100 
Hüsnü 𝟏          100 𝟏         100 0               0 𝟎                  0 𝟐                50 

 

Araştırma sürecinin sonunda yapılan son değerlendirmede elde edilen veriler Tablo 3.2’de 

verilmiştir. Veriler incelendiğinde öğrencilerin köklü sayılar konusunda başarılarının arttığı 

gözlemlenmiştir. Son değerlendirme verilerine göre tüm öğrenciler karesel bölgenin alanı ile 

kareköklü sayılar arasındaki bağı kurmuş ve bunu günlük hayatla ilişkilendirebildikleri 

görülmüştür.2.soruda öğrencilerin büyük bir bölümü verilen kareköklü sayıların sayı doğrusunda 

hangi iki tam sayı arasında olduğunu göstermişlerdir(%83,3). 3.soruda ondalıklı sayılardaki güçlükleri 

giderildikten sonra öğrencilerin sayıyı kök dışına çıkarabildikleri ve rasyonel-irrasyonel sayı ayrımı 

yaptıkları görülmüştür.(%66,6). 4.soruda yazılımla hazırlanan materyal sonucunda öğrenciler 

öğrencilerin ön değerlendirme ve son değerlendirme puanları aynıdır. 
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 Araştırmanın son alt problemi olan, “Ön değerlendirme ile son değerlendirme sonuçlarına 

göre ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin kareköklü sayılar konusundaki başarı puanları arasında nasıl fark 

vardır?” sorusuna cevap bulmak için yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.3 Ön ve son değerlendirme sonucuna göre öğrencilerin kareköklü sayılar konusundaki 

başarı puanlarının karşılaştırılması 

Öğrenci Soru 1 
Ön         Son 

Soru 2 
Ön         Son 

Soru 3 
Ön         Son 

Soru 4 
Ön         Son 

   Toplam 
   Ön         Son 

Selin                      100       100  100       100     0             100 100             100   75             100 
Şeyma     0        100      0       100     0             100     0                 0     0               75 
İbrahim     0       100      0           0     0                 0     0                 0     0               25 
Hürrem 100       100      0       100     0             100     0             100   50             100 
Yeliz  100       100      0       100     0             100 100             100   50             100 
Hüsnü 100       100  100       100     0                 0     0                  0   50               50 

 

Tablo 3.3’deki veriler incelendiğinde, ön değerlendirme sonuçlarıyla son değerlendirme 

sonuçları arasında fark olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin matematik başarı puanları incelendiğinde 

diğer köklü sayılar konusunda en önemli gelişme ikici ve üçüncü soruda olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerden en fazla gelişmeyi Şeyma’da sağlamıştır. Şeyma son testte ilk üç soruda hiç hata 

yapmamış ve bu sorulara doğru yanıtlar vermiştir. Öğrencilerin son testteki başarışı ön testtekine göre  

%50 artmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada öğrencilerin kareköklü sayılar konusunda yaşadığı güçlükleri ve kavram 

yanılgılarını gidermek amacıyla GeoGebra yazılımı kullanılmıştır. Altı öğrencinin köklü sayılar 

konusunda nasıl problemler yaşadıklarını tespit etmek için vermiş oldukları cevaplar incelenmiştir. 

Öğrencilerin yaşadığı güçlükler ve kavram yanılgıları belirlendikten sonra GeoGebra yazılımında 

uygun materyaller oluşturulmuş ve öğretim gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 2.ve 3.sorularda daha çok 

güçlük yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu sorular köklü sayının sayı doğrusundaki yerini gösterme ve 

verilen sayıların irrasyonel veya rasyonel sayı olması ile ilgilidir. Başarı testindeki sorular açık 

uçludur. Öğrencilerin testte yaptığı hatalara bakıldığında ondalıklı bir sayıyı rasyonel sayıya 

çeviremedikleri ve bu yüzdende kök dışına çıkaramadıkları, büyük çoğunluğunun toplama ve çıkarma 

işlemlerini karekök işaretini yok sayarak yaptıkları görülmüştür. Ayrıca bazı öğrencilerin karesel 

bölgenin alanı ile kareköklü sayılar arasındaki ilişkiyi kuramadıkları, köklü sayıları sayı doğrusunda 

gösterirken karekök işaretini yok saydıkları veya bu işareti parantez gibi algılayıp sıralama yaptıkları 

görülmüştür. 

Yapılan öğretim sonucunda öğrencilere son değerlendirme uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 

tüm öğrenciler birinci soruya doğru yanıt vermişler ve karesel bölgenin alanı ile köklü sayıları 
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GeoGebra sayesinde ilişkilendirebildiklerini söylemişlerdir. GeoGebra ile köklü sayıların sayı 

doğrusundaki yerlerini göstermede yüksek başarı sağlanmış ve öğrencilerin irrasyonel ve rasyonel sayı 

ayrımı yapabildikleri gözlenmiştir. GeoGebra ortamında hazırlanan materyallerle desteklenmiş 

etkinliklerle ders anlatımının öğrencilerin kareköklü sayılar konusundaki başarılarında etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlere, öğretmen yetiştiren kurumlara, 

okul ve kurumların yöneticilerine ve araştırmacılara yönelik öneriler şunlardır; 

* Öğrenciler kareköklü sayılar konusunu ile ilk kez sekizinci sınıfta tanışmaktadırlar. Bu 

nedenle sekizinci sınıf öğrencilerinin kavram yanılgıları ve öğrenme güçlükleri tespit edilmesiyle 

sonraki sınıflarda aynı hataları yapmamaları ve öğrenme güçlüklerini gidermeleri sağlanabilir. 

* Öğretmenlerin anlatacakları konularda öğrencilerin çoğunlukla sahip olduğu kavram 

yanılgılarını ve öğrenme güçlüklerini bilmeleri bunları giderecek çalışmalar yapmalarını 

kolaylaştıracaktır. Bu konuda öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlenebilir. Kılavuz kitaplarda sık 

görülen hatalar ve kavram yanılgılarına yer verilebilir. 

*Öğretmenlerin yaptıkları sınavlarda kavram yanılgıları yansıtan sorulara daha çok yer 

vermeleri ve bu sorunu büyümeden çözmeleri sağlanabilir. 

* Yazılım ile başka konulardaki kavram yanılgılarını ve öğrenme güçlüklerini giderici 

çalışmalar yapılabilir. 

*Eylem araştırması bir öğretmen araştırmasıdır ve süreçte var olan yanlışı gidermeye 

yöneliktir. Öğrencilerin yaşadığı öğrenme zorluklarını ve kavram yanılgılarını en iyi derslerine giren 

öğretmenler bilebilir. Bu nedenle her öğretmen eylem araştırması modeli kullanarak başka konularda 

da bu sorunları büyümeden önleyebilir. 
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EK 1 

ÖN TEST SORULAR 

1)15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Çözümünü açıklayınız. 

2)√𝟏𝟑,√𝟑𝟓,√𝟕𝟎,√𝟖𝟑  sayılarının sayı doğrusundaki yerini çizerek gösteriniz. Nasıl 

çözüldüğünü açıklayınız. 

3)√𝟏𝟑,√𝟏,𝟔 ,√𝟒
𝟗 

 ,√𝟏,𝟐𝟏     yandaki sayılardan hangileri rasyonel sayıdır? Çözümünü 

açıklayınız? 

4)                                              Şekildeki karınca bulunduğu yerden 

√108               cm ileri gittikten sonra √48 cm geri gelmiştir. Karınca bu hareketi sonucunda 

bulunduğu yerden kaç cm ileri gitmiştir? Çözümünü açıklayanız. 
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EK 2 

SON TEST SORULAR 

5) 50 ile 170 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Çözümünü açıklayınız. 

6)√𝟏𝟗,√𝟏𝟓,√𝟑𝟎,√𝟓𝟑  sayılarının sayı doğrusundaki yerini çizerek gösteriniz. Nasıl 

çözüldüğünü açıklayınız. 

7)√𝟐𝟒,√𝟏,𝟔 ,√ 𝟗
𝟐𝟒 

 ,√𝟏,𝟔𝟒     yandaki sayılardan hangileri rasyonel sayıdır? Çözümünü 

açıklayınız? 

8) Bir köpek bulunduğu yerden önce √27𝑚 ieri gitmiştir sonra √12𝑚 geri gelen köpek en son 

√48𝑚 ileriye daha gitmiştir. Köpek bu hareketi sonucunda bulunduğu yerden kaç m ileri gitmiştir? 

Çözümünü açıklayanız. 

 

EK 3 

ÖN-SON TEST ÖĞRENCİLERİN BAZI CEVAPLARI  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini belirleyip öğrencilerin 
geometrik düşünme düzeylerini cinsiyet, matematik dersi başarısı, geometri dersi başarısı ve genel akademik 
başarısı değişkenleri açısından incelemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden alan taraması 
modeli kullanılmıştır. Araştırma büyükşehirlerin birinin merkezinde bulunan Anadolu liselerinin 11.sınıflarında 
öğrenim gören 164 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Van Hiele 
Geometrik Düşünme Testi ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; 
frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon 
analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri 
açısından en çok düzey-3 seviyesinde yığıldıkları görülmektedir. Lise öğrencilerinin cinsiyete göre geometrik 
düşünme puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Matematik dersi başarısı, geometrik dersi 
başarısı ve genel akademik başarısı değişkenlerinin lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini etkilediği 
araştırmadan elde edilen diğer önemli bir bulgudur. Ayrıca, geometri düşünme puanları ile geometri dersi başarı 
puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ancak orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer 
değişkenler arasında ise pozitif yönde ve anlamlı ancak düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Geometri, Geometrik düşünme, Lise öğrencileri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify high school students’ geometric thinking levels and to examine 
geometric thinking levels according to the gender, math course achievement, geometry course achievement and 
the academic achievement variables. The survey model which is the descriptive research method was used in this 
research. Research was conducted with the participation of 164 students of the Anatolian high school in the 11th 
grade in the center of one of the metropolitan cities. Van Hiele geometric thinking test and personal information 
form were used as data collection tools. In the analysis of data obtained in the study; descriptive statistics such as 
frequency and percentage, unpaired t-test, one-way analysis of variance and correlation analysis were used. The 
analysis of the obtained data, it was found that high school students were at level-3 at most in terms of geometric 
thinking. It was determined that there isn’t a significant difference between high school students’ geometric 
thinking points according to the gender. Another important result is high school students’ geometric thinking 
points are affected by math course achievement, geometry course achievement and the academic achievement 
variables. In addition, it was found that there was a positive correlation between geometric thinking points and 
geometry course achievement points but on moderate level. And it was found that there was a positive and 
significant but low level correlation between geometric thinking and math course achievement and academic 
achievement variables. 

Keyword: Geometry, Geometric thinking, High school students 
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GİRİŞ 

Geometri şekil, büyüklük, şekillerin birbirlerine göre durumları ve uzayın özellikleri gibi 

soruların cevapları ile uğraşan matematiğin bir dalı olarak bilinmektedir (Argün, Arıkan, Bulut ve 

Halıcıoğlu, 2014). Geometri bireye görüş kazandıran, düşünmeyi kolaylaştıran ve şekilleri göz önünde 

canlandırarak çözüme ulaşmayı sağlayan bir bilim dalıdır (Hızarcı, Kaplan, İpek ve Işık, 2004). 

Geometri öğrenme alanında yer alan konular, öğrencilerin nesnel ve eleştirel düşünme, neden-sonuç 

ilişkilerini kurabilme ve sayısal düşünme becerilerini geliştirmede önemli rol oynar. Geometri, 

matematiğin aksiyomatik yapısının anlaşılmasını ve öğrencilerin öğrenebilmesini içeren matematik 

programında geniş bir yere sahiptir (MEB, 2013). Öğrenciler, geometrik şekilleri, yapıları, 

özelliklerinin nasıl analiz edileceğini,  birbirleriyle ilişkilerini öğrenirler. Geometri, öğrencilerin sonuç 

çıkarması, ispatlama becerilerinin gelişmesinde doğal bir ortam sunmaktadır.  Öğrenciler, geometri 

sayesinde problemleri çözebilir ve matematik ile yaşam arasında bağ kurabilirler (Duatepe, 2000). 

Ancak,  bu olumlu özelliklerine rağmen geometri pek çok öğrenci tarafından sevimsiz bir ders olarak 

algılanmakta ve öğrenciler geometri dersinde zorlanmaktadır (Çelebi Akkaya, 2006). 

Geometri, yapısı gereği, öğretiminde kolaydan zora doğru bir süreç içermektedir. Bu da 

öğrencilerin bir seviyede yeterliğe kavuşmadan bir üst seviye ile karşılaşması durumunda sorunlara 

sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak geometrik düşünme, etkili bir geometri öğrenimi için bireyin 

bulunduğu düşünme seviyesine göre geometri öğretimi yapılmasını esas alır. 

İnsanların tamamı, geometrideki görüşler hakkında aynı tarzda düşünmemelerine rağmen, 

geometri bağlamında düşünebilme ve akıl yürütme becerimizi geliştirebilme kabiliyetine sahibiz (van 

De Walle, Karp & Williams, 2012:400). Bu doğrultuda, Pierre Van Hiele ve Dina Van Hiele-Geldof 

adlı iki Hollandalı eğitimci insanların geometrideki düşünmeleri yönünden farklılıklarını ve bu 

farklılığın nasıl geliştiğini aşağıdaki gibi açıklamaya çalışmışlardır (Usiskin,  1982; Baykul,  2005;  

Altun,  2005;  Baki, 2006). 

1. Düzey: Görsel Dönem (Visualization/Recognation):  Bu düzeydeki birey şekillerin 

özelliklerini fark edebilir ve şekilleri görünüşlerine göre sınıflandırabilir. Ayrıca, geometrik şekil ve 

cisimler bir bütün olarak algılanır. Kare ile daire birbirinden farklıdır. Birey için “kare karedir.” 

Karenin tanımı ve özelliklerini,  tanıma bağlı olarak kavrayamazlar. Örneğin, karenin, özel bir 

dikdörtgenin olduğunu fark edemezler. Bu düzeyde bireye yaptırılabilecek uygun etkinlikler; 

genellikle geometrik şekil içeren eşyalarla oynatmak, bu eşyalarla ilgili gözlem ve deneyimlerin 

anlattırmak ve bu nesnelerin çizimlerinin yapılması için fırsatlar tanımaktır.   

2. Düzey: Analiz  (Analysis):  Bu düzeydeki birey bir sınıftaki şekillerin her birinin 

özelliklerini analiz edebilir, ancak bu şekiller arasındaki bağıntıyı kuramaz. Bu düzeyde birey 

şekillerle ilgili bazı genellemelere ulaşabilir. Örneğin, karenin bütün kenarları birbirine eşit ve dik 
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olduğunu,  paralel kenarın karşılıklı kenarlarının birbirine eşit ve paralel olduğunu belirtebilir. 

Şekilleri açı, kenar gibi özelliklerine göre sınıflandırabilir. Bu düzeyde bireye nesneleri veya eşyaları 

ölçme,  tanımlama,  şekil bozarak başka bir şekle dönüştürme, sınıflandırma etkinlikleri yaptırılabilir. 

3. Düzey: Yaşantıya bağlı çıkarım düzeyi / sıralama  (Informal deduction  /order): Bu 

düzeydeki birey,  şekilleri ve ilişkileri mantıksal olarak sıralayabilir ancak matematiksel sisteme göre 

işlem yapamayabilir.  Basit çıkarımlarda bulunur,  ama ispatları anlamaz. İnformal ifadeler kullanarak 

bildiği ilişkilerden diğer ilişkileri çıkarabilir. Bu düzeydeki bireye bir üçgenin tepe noktasından 

indirilen dikme hem açıortay hem de kenarortay değdiğiniz zaman öğrenci bu üçgenin “ikizkenar 

üçgen” veya “eşkenar üçgen” olduğunu fark edebilir. 

4.  Düzey:  Tümevarım;  sonuç çıkarma  (Deduction): Bu düzeydeki birey şekillerin 

özelliklerini karşılaştırabilir ve tartışabilir. Ayrıca, aksiyom, teorem, postülat ve tanımlar arasındaki 

ilişkileri birey açıklayabilir ve tümevarım yoluyla akıl yürütme süreçlerini kavrayabilir. Lise 

dönemlerine denk gelir.  

5. Düzey: İlişkileri görebilme; eleştiri (Rigor): Bu düzeydeki birey çeşitli aksiyomatik 

sistemleri fark edebilir ve aralarındaki ilişkileri anlayabilir. Matematik programında yer almayan Öklit 

dışı geometriyi de yorumlayabilir.  Öğrenciler bu düzeyde geometriyle bir bilim olarak uğraşabilirler. 

Bu modelin en baskın özelliği, uzamsal fikirleri kavrama yollarını hiyerarşik yapıdaki beş 

düzeyde ele almasıdır ve bu düzeylerin her biri, geometri bağlamlarında kullanılan düşünme 

süreçlerini açıklamaktadır (van De Walle, Karp & Williams, 2012:400). Bu modelde yer alan ardışık 

düzeyler bütünsel bir algıdan parçaları analiz etmeye, daha sonra soyut matematiksel çıkarımlarda 

bulunmaya doğru ilerlemektedir (Duatepe Paksu, 2016:266). 

Bu düzeyler Hiele ve Hiele  (1957)   tarafından 0-4 olarak belirtilmiştir (Akt. Usiskin, 1982). 

Ancak daha sonra bu düzeylerin 1-5 şeklinde ifade edildiği çalışmalar da olmuştur (Aksu, 2005; Bal, 

2012; Fidan, 2009; Oral & İlhan, 2012; Senk, 1989). Geometrik düşünme düzeylerinin 1-5 şeklinde 

düzenlenmesi, düzeylerin ilk basamağı olan görsel düzeye atanamayan bireyler için “düzey-0” 

seviyesinin kullanılmasına olanak tanımaktadır  (Senk,  1989). Lise öğrencilerinin geometrik düşünme 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada düzeyler 1-5 

olarak belirtilmiştir.  Hiçbir düzeye atanamayanlar için ise, Clements ve Battista (1990) tarafından 

gözünde yarı canlandırma/tanıma öncesi dönem şeklinde ifade edilen ve yalnızca köşeli geometrik 

şekilleri köşeli olmayan geometrik şekillerden ayırmanın mümkün olduğu düzey-0 seviyesi 

kullanılmıştır. 

Düzeyler arasında ilerleme yaşa ve gelişime değil, öğretime ve geometri deneyimine bağlıdır 

(Duatepe Paksu, 2016). Verilen eğitimin niteliğine bağlı olarak ilköğretimin ilkokul kademesinde 
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bulunan bir öğrenci geometrik düşüncenin birinci düzeyinde olup ikinci düzeye geçiş süreci içerisinde 

olmalıdır. İlköğretimin ortaokul kademesinde bulunan bir öğrenci ise geometrik düşüncenin ikinci 

düzeyinde olup üçüncü düzeye geçiş süreci içerisinde olması beklenir. Lise yıllarında ise öğrenciler 

genellikle üçüncü ve dördüncü düzeylerdedir. Ancak Van Hiele’nin belirttiği gibi bu gelişim tamamen 

verilen eğitime bağlıdır. Özellikle uygun eğitim verilmedikçe 3., 4. ve 5. düzeye ulaşmak neredeyse 

imkânsız görünmektedir (Olkun ve Toluk, 2007: 225). 

İlgili Araştırmalar 

Geometriyi anlama konusunda ilköğretimden üniversite düzeyine kadar yapılan araştırmaların 

büyük bir bölümü Van Hiele geometri düşünme düzeyleri üzerine kurulmuştur (Clements & Battista, 

1990; Senk, 1989). Bu araştırmalar, genelde, öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini (Coşkun, 

2009; Fidan ve Türnüklü, 2010; Özsoy, Yağdıran ve Öztürk, 2004; Usiskin, 1982; Yılmaz, Turgut ve 

Kabakçı,2008) belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır. 

Usiskin (1982) tarafından yapılan çalışma, Van Hiele kuramıyla ilgili en önemli çalışmalardan 

biridir. Bu çalışmada,  katılımcı ortaokul öğrencilerin büyük çoğunluğunun geometrik düşünme 

düzeyleri I (gözünde canlandırma)  ve II  (analiz) olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, 

öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin düşük olduğu ve yüksekokul geometrisine hazır 

olmadıkları belirtilmiştir. Özsoy, Yağdıran ve Öztürk (2004) yaptıkları çalışmada ise, 10. sınıf 

öğrencilerinin öğrenme stilleri ile geometrik düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Öğrencilerin genelde geometrik düşünme düzeylerinin de düzey 2 (analiz) ve düzey 3 

(yaşantıya bağlı çıkarım) olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer bir çalışmada ise Yılmaz, Turgut ve Kabakçı 

(2008), lise son sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin oldukça düşük seviyede 

olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca lise öğrencilerinin cinsiyete göre geometrik düşünme düzeyleri 

arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Coşkun (2009) tarafından yapılan çalışmada ise ortaöğretim 

öğrencilerinin Van Hiele geometri anlama seviyelerinin beklenenden düşük ve buna bağlı olarak da 

ispat yazma başarılarının da zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin Van Hiele geometri 

anlama seviyeleri ile ispat yapma başarıları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Fidan ve Türnüklü (2010) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin 

geometrik düşünme düzeylerinin cinsiyet, okul öncesi eğitime devam etme,  bilgisayar kullanma ve 

ebeveynlerinin eğitim düzeylerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin 

%47.9’unun 0. düzeyde olduğu yani hiçbir düzeye atanamadığı, %29.3’ünün 1.düzeyde, %16.7’sinin 

2.düzeyde, %6.1’inin 3.düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Bununla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin dışında öğretmen adaylarının 

geometrik düşünme düzeylerini (Duatepe, 2000; Olkun, Toluk & Durmuş, 2002; Oral ve İlhan, 2012) 

belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların da mevcut olduğu belirlenmiştir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1528 
 

Duatepe  (2000)  tarafından yapılan araştırmada ilköğretim öğretmen adaylarının geometrik 

düşünme düzeylerinin okudukları lise, bulundukları coğrafi bölge, üniversitedeki bölümleri, lise türü,  

lisede alınan geometri dersi sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Olkun, Toluk ve Durmuş (2002)  tarafından yapılan araştırmada,  ilköğretim bölümü sınıf 

öğretmenliği ve matematik öğretmenliği programlarına gelen öğrencilerin Van Hiele geometrik 

düşünme düzeylerine ve bu düzeylerle bu programlara seçme ölçütleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 

Araştırma sonucunda,  öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin düşük olduğu ve birkaç düzeyde 

dağıldıkları görülmüştür. Öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri ile ÖSS matematik 

netleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin 

geometri puanları analiz edildiğinde erkeklerin lehine olmak üzere anlamlı farklılık görülmüştür. Oral 

ve İlhan (2012) tarafından yapılan araştırmada ise ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen 

adaylarının neredeyse tamamının geometrik düşünme açısından bulunmaları beklenen düzey-5 

seviyesine ulaşamadığı bulunmuştur. Bal (2012) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının 

farklı geometrik düzeylerde yer aldıkları, geometriye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ve 

geometrik düşünme düzeyleri ile tutumları arasında ise sadece “Kaygı” boyutunda anlamlı ancak 

düşük bir düzeyde ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının geometrik düşünme 

düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü ve akademik başarı değişkenlerine göre değişmemektedir.   

Çeşitli öğretim yöntemleri ile geometri düşünme düzeylerini (Duatepe, 2004; Erdoğan, 2006;  

Özcan & Türnüklü, 2013) belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların da olduğu belirlenmiştir. Duatepe, 

(2004) tarafından yapılan çalışma da drama temelli öğretimin, yedinci sınıf öğrencilerinin geometri 

başarılarına, Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine, matematiğe ve geometriye karşı tutumlarına 

etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Analiz sonuçlarına göre gruplar arasında açılar ve çokgenler; çember 

ve daire başarı testleri, bu başarıların kalıcılığı testi, Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri testi, 

matematik ve geometri tutum ölçeklerinden alınan puanlara göre deney grubu lehine istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Erdoğan (2006) yaptığı araştırmada sınıf öğretmenliği 

programındaki öğretmen adaylarının yeni ilköğretim matematik (1-5. sınıflar) öğretim programındaki 

geometri konularına yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesini ve bu hazırbulunuşluk 

düzeylerinin geliştirilmesini amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, Van Hiele’nin geometrik düşünme 

düzeylerine göre eğitim gören öğretmen adaylarının verilen eğitimle, hem geometrik düşünme 

düzeylerinin hem de matematik dersi yeni öğretim programındaki geometri konularına yönelik 

hazırbulunuşluk düzeylerinin geliştiği belirlenmiştir. Özcan & Türnüklü, (2013) tarafından yapılan 

çalışmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin geliştirilmesinde buluş 

yoluyla öğrenme stratejisinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneysel çalışma bulgularına 

dayanılarak buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına göre tasarlanan öğretimde keşfetmeye yönelik 

etkinliklerin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini geliştirdiği sonucuna varılmıştır. 
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Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Bu modeldeki düzeyler, sahip olmamız gereken bilginin ne kadar olmasından ziyade, üzerinde 

düşünebileceğimiz farklı geometrik fikir çeşitlerinin ne olduğunu ve nasıl düşündüğümüzü 

tanımlamaktadır (van De Walle, Karp & Williams, 2012:400). Bu modelin en belirgin özelliği ise 

düzeylerin ardışık bir sırayla gelmesidir. Bir kişinin bir düzeyde olabilmesi için daha önceki 

düzeylerden mutlaka geçmiş olması gereklidir (Duatepe Paksu, 2016: 272). Bu doğrultuda, Van Hiele 

& van Hiele (1957; Akt. Usiskin, 1982), yaptıkları çalışmada lise öğrencilerinin geometri konusunda 

başarısız olduklarını tespit etmişlerdir. Bunun nedeni olarak da öğrencilere 4. düzey yani çıkarım 

düzeyinde eğitim verildiğini diğer düzeylere uygun eğitim verilmediği için de başarısız olduklarını 

bulmuşlardır. Bu nedenle ilköğretimin ilk yıllarından itibaren öğrencilere geometri kavramlarının 

kazandırılmasına önem verilmelidir. Bu yapılırken de geometrik kavramların öğrenciye doğrudan 

verilmesi yerine öğrencinin kendisinin bu kavramları bulması, oluşturması özendirilmeli ve 

düzeylerine uygun eğitim verilmelidir.  

Yukardaki gibi ilgili literatür incelendiğinde ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının 

Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine belirlemeye yönelik bir çok çalışma bulunmaktadır. Ancak 

literatürde lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini belirlemeye yönelik kapsamlı 

araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ile 

matematik ve geometri dersi başarıları ve genel akademik başarıları arasındaki ilişkileri inceleyen 

araştırmaların sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliğin giderilmesi açısından bu araştırma önem 

kazanmaktadır.  

Lise yıllarında öğrencilerin geometri kavramlarını etkili şekilde öğrenilmesine önem verilir. 

Ayrıca öğrencilerin bulunduğu düzeyden daha üst bir düzeyde eğitime tabi tutulmaları geometride 

başarıyı düşüren unsurlar arasında yer alır. Geometri kavramlarının öğrenciye doğrudan verilmesi 

yerine öğrencinin kendisinin bu kavramları bulması,  oluşturması özendirilmeli ve düzeylerine uygun 

eğitim verilmelidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi ise öncelikle öğrencilerin hangi düzeyde 

olduklarının tespitine bağlıdır. Bu nedenlerden dolayı lise öğrencilerinin Van Hiele geometrik 

düşünme düzeylerinin tespiti önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini belirleyip, 

öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini cinsiyet, matematik dersi başarısı, geometri dersi başarısı 

ve genel akademik başarısı değişkenleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

problemlere yanıt aranmıştır. 

1) Lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri hangi düzeydedir? 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1530 
 

2) Öğrencilerin geometrik düşünme puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekte 

midir? 

3) Öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri, matematik dersi başarısına göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

4) Öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri, geometri dersi başarısına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

5) Öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri, genel akademik başarısına göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

6) Öğrencilerin geometrik düşünme puanları ile matematik başarısı, geometri başarısı ve 

genel akademik başarısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden survey (alan taraması) modeli kullanılmıştır. 

Lise öğrencilerinin mevcut geometrik düşünme düzeylerinin ortaya çıkarılması ve cinsiyet, matematik 

dersi başarısı, geometri dersi başarısı ve genel akademik başarısı değişkenlerine ilişkin sayısal 

verilerin toplanıp betimlenmesi bu araştırmada hedeflendiğinden betimsel araştırma yöntemlerinden 

alan taraması modeli kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için basit rastlantısal örnekleme modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanının çalışma grubunu Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki Anadolu liselerinin 

11.sınıfında öğrenim gören 164 öğrenci oluşturmaktadır.  Çalışma grubunun tamamını oluşturan 

11.sınıf öğrencileri sayısal alanda eğitim almaktadırlar.  Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 81’i 

(%49.3) bayan, 83’ü (%50.6) erkektir.  

Bu araştırmada çalışma grubunun tamamı 11.sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Bunun 

nedeni ise Van Hiele geometri testi içeriğindeki soruların genel geometrik bilgileri ölçtüğünden sadece 

11.sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. 9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerin test içeriğindeki geometri 

konularını görmeme ihtimalleri var olduğundan çalışma grubuna alınmamıştır. 12.sınıf öğrencilerinin 

ise bahar döneminde sınav hazırlık süreci içerisinde oldukları ve bu yüzden testi dikkate alarak 

çözmeyecekleri göz önüne alındığından çalışma grubuna alınmamıştır.  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak  “Van Hiele Geometrik Düşünme Testi”, kişisel bilgi 

formu ve okul idaresinden alınan öğrenci not çizelgeleri kullanılmıştır. Sözü edilen ölçme araçlarına 

ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

Van Hiele geometrik düşünme testi (VHGDT).  

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için Usiskin 

(1982) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması, geçerliği ve güvenirliği Duatepe (2000) 

tarafından yapılan “Van Hiele Geometrik Düşünme Testi- VHGDT” kullanılmıştır. Van Hiele’nin 

geometrik düşünme testi beş hiyerarşik düzeyi kapsamaktadır. Her düzey, geometri kavramlarından 

hangilerinin ne kadarının kazanıldığını değil,  insanların geometrideki kavramlar üzerinde nasıl 

düşündüklerini ve bu düşünce tiplerini belirtir. Bir düzeyde olabilmek için önceki düzeylerden 

geçilmesi gerekmektedir. Bu düzeylerdeki geçiş öğretim konusuna, öğretimin niteliğine, öğretmen ve 

öğrencilerin tecrübelerine bağlıdır (Van De Walle et al., 2012). VHGDT’nin Türkçeye çevirmesi, 

geçerlilik ve güvenirlik çalışması Duatepe (2000) tarafından yapılmıştır. Her bir düzey için testin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Usiskin’nin (1982) verilerinde .65 ile.79; Duatepe’nin 

verilerinde.59 ile.82 arasında değişmektedir. VHGDT’nin Cronbach Alpha değerinin düşük 

bulunmasının sebebi olarak bazı öğrencilerin bir seviyede 3 veya daha az doğru cevap verirken bir 

sonraki seviyede 4 hatta bazen 5 doğru cevap vermiş olması gösterilebilir. Bu da testin iç güvenirliği 

düşürmüştür. 

Bu araştırmada kullanılan kişisel bilgi formunda öğrencilerin cinsiyet, okul, sınıf, bölüm gibi 

bilgiler ve cevap anahtarı yer almaktadır. Kişisel bilgi formundan elde edilen cinsiyet bilgileri ile Van 

Hiele geometri düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını açıklamak, elde edilen 

okul, sınıf, bölüm bilgileriyle de çalışma grubunun niteliklerini betimlemek amaçlanmıştır. Okul 

idaresinden alınan öğrenci not çizelgeleri ile öğrencilerin matematik dersi başarısı, geometri dersi 

başarısı, genel akademik başarısı değişkenleri hakkında veri elde etmek amacıyla yararlanılmıştır. 

Veri Analizi 

Verilerin analizi yapılmadan önce uygulaması yapılan Van Hiele geometri anlama testinden 

elde edilmiş olunan cevap kâğıtlarına göre öğrencilerin doğru yanıtları tespit edilmiştir. Bu cevaplara 

göre her beş sorudan en az üçünü doğru yapan öğrenci birinci seviyeden başlayarak bir üst seviyeye 

doğru atanmaktadır. 

Van Hiele Geometrik Düşünme Testinde, her bir düşünme düzeyine ait 5 soru olmak üzere 

toplam 25 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. İlk beş soru 1. düzeyi, ikinci beş soru 2. düzeyi, üçüncü 
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beş soru 3. düzeyi, dördüncü beş soru 4. düzeyi ve son beş soru ise 5. düzeyi temsil etmektedir. Bir 

öğrencinin belli bir düzeye atanabilmesi için beş sorudan en az üçünü doğru yapmış olması (Usiskin 

1982) şartı aranmaktadır. Van Hiele Geometrik düşünme düzeylerinin belirlenmesinde Usiskin  (1982)  

tarafından kullanılan puanlama sistemi uygulanmıştır. Bu puanlama sistemine göre her bir Van Hiele 

düzeyinden alınacak ağırlıklı puan hesaplaması yapmıştır (Knight, 2006; Usiskin, 1982): 

0. düzey hiçbir düzeyde 3 ya da daha fazla soruya doğru cevap vermeyen 0 puan,  

1. düzeye ait 1- 5 arasındaki cevaplar için ölçüt sağlanırsa 1 puan,  

2. düzeye ait 6- 10arasındaki cevaplar için ölçüt sağlanırsa2 puan,  

3. düzeye ait 11-  15arasındaki cevaplar için ölçüt sağlanırsa4 puan,  

4. düzeye ait 16 - 20arasındaki cevaplar için ölçüt sağlanırsa 8 puan,  

5. düzeye ait 21-25arasındaki cevaplar için ölçüt sağlanırsa 16 puan verilmektedir.   

Buna göre, hiç bir düzeyde soruların en az 3’üne doğru yanıt veremeyen bir öğrenci 0 puan 

alıp Clements & Battista  (1990)  tarafından “gözünde yarı canlandırma/tanıma öncesi dönem”  

şeklinde ifade edilen 0.  düzeye,  1 puan alan öğrenci 1.düzeye, 3(1+2) puan alan öğrenci 2. düzeye, 

7(1+2+4) puan alan öğrenci 3. düzeye,  15(1+2+4+8)  puan alan öğrenci 4. düzeye ve 

31(1+2+4+8+16)  puan alan öğrenci 5. düzeye atanmıştır (Usiskin,  1982). Ayrıca Van Hiele’nin 

teorisine göre bu seviyelerde bir hiyerarşi bulunmalıdır. Yani öğrenci n. seviyeye gelmeden  (n+1). 

seviyeden bahsedilemez. Fakat teorinin bu özeliğine uygun olmayan durumlarda bulunmaktadır. 

Örneğin, bir öğrenci birinci düzeye ait sorularda yeterli doğru cevap bulmuşsa ve 2., 3., ve 4. 

düzeylerin ölçütlerini sağlamayıp 5’inci düzeye ait soruları da yeterli doğru cevap vermiş ise bu 

öğrenci 1. düzeyde olduğu kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencinin 5. düzeyi şans faktörü 

yardımıyla yeterli sayıda doğru cevapladığı varsayılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; lise öğrencilerinin hangi geometrik düşünme 

düzeyinde olduğunun belirlenmesinde betimsel istatistiklerden yüzde ve frekans analizleri 

kullanılmıştır. Van Hiele geometri düşünme puanları ile cinsiyet değişkeni gibi iki grubun 

karşılaştırıldığı durumlarda bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Geometri düşünme düzeyleri ile 

matematik başarısı, geometri başarısı ve genel akademik başarısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı 

farkın belirlendiği durumlarda, farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini ortaya koymak için 

Tukey testi uygulanmıştır. Ayrıca, Van Hiele Geometri düşünme düzeyleri ile matematik dersi 

başarısı, geometri dersi başarısı ve genel akademik başarısı arasındaki ilişki Pearson Korelasyon 

katsayısı hesaplama tekniği ile analiz edilmiştir.  
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BULGULAR 

Araştırmada ulaşılan bulgular araştırmanın alt problemlerine uygun olarak aşağıda 

sunulmuştur. Öncelikle araştırmaya katılan lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerine ilişkin 

elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerine ilişkin dağılım  

Geometri Düşünme Düzeyleri n % 
0* 2 1.2 
1 19 11.5 
2 25 15.2 
3 92 56.0 
4 16 9.7 
5 10 6.0 
Toplam 164 100 

0* düzey: Herhangi bir düzeyde bulunma ölçütlerini sağlayamayan öğrencilerin yer aldığı 

düzey 

Araştırmaya katılan öğrencilerin geometrik düşünme düzeyleri açısından en çok 92 kişi 

(%56.0) ile düzey-3 seviyesine yığıldıkları görülmektedir. Başka bir ifade ile öğrencilerin yarısından 

fazlası “3” seviyede bulunmaktadırlar. Aynı zamanda öğrencilerden 2 kişi (%1.2) “0” düzeye olup 

hiçbir düzeye atanamamışlardır. Lise öğrencilerinin Van Hiele teorisine göre 3.ve 4. seviyede olmaları 

beklenmektedir ve araştırma bulguları bu kuramsal yapı ile hemen hemen örtüşmektedir. 4. ve 5. 

düzeydeki öğrenci sayısının kısmen diğer düzeylere göre daha az olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

ortalama geometrik düşünme puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçları 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Geometrik düşünme puanlarının cinsiyete göre bağımsız gruplar t-testi sonuçları 

Cinsiyet n X SS Sd t p 

Bayan 81 7.93 6.87 162 .154 .878 

Erkek 83 7.77 7.03    

 

Lise öğrencilerinin cinsiyete göre ortalama geometrik düşünme puanları arasında anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir [t(162)=.154, p>.05]. Buna göre cinsiyet değişkeninin geometrik düşünme 

puanlarının belirlenmesinde önemli bir değişken olmadığı görülmektedir. Lise öğrencilerinin 

matematik dersi başarı puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Öğrencilerin matematik başarılarına ilişkin betimsel istatistikler 

Düzeyler n 𝑿 SS 
0 2 75.00 34.78 
1 19 65.57 11.78 
2 25 59.39 23.38 
3 92 77.01 14.98 
4 16 78.87 15.98 
5 10 84.36 7.86 
Toplam 164 73.60 17.61 

 

Yukarıdaki betimsel istatistikler incelendiğinde, “0 ve 1.” düzeylerdeki öğrenciler hariç, lise 

öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri arttıkça,  matematik başarısına ait ortalamalarının da 

arttığı görülmektedir. 5. düzeydeki lise öğrencilerinin matematik dersi başarı puanları en yüksek iken 

2. düzeydeki lise öğrencilerinin en düşük başarı puanlarına sahip oldukları görülmektedir. Lise 

öğrencilerinin, geometrik düşünme düzeyleri ile matematik dersi başarısı arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Matematik dersi başarısına göre geometrik düşünme düzeylerinin tek yönlü varyans 

analizi sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler  Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 8948.80 5 1789.76 6.790 .000* 2-3,2-4,2-5 

Gruplar içi 41646.36 158 263.58    

Toplam 50595.17 163     

*p<.05  

Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısına göre geometri düşünme düzeyleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır [F(5-158)=6.79, p<0.05].  Gruplar arasında gözlenen 

bu anlamlı farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

ikili karşılaştırmalar incelendiğinde, lise öğrencilerinin matematik başarısına göre geometrik düşünme 

düzeyleri arasında gözlenen farkın 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Diğer düzeyler arasındaki farkın ise istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgulara göre lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri 

ile matematik dersi başarıları arasında ilişkiler olduğu söylenebilir. Lise öğrencilerinin geometri dersi 

başarı puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Geometri başarılarına ilişkin betimsel istatistikler 

Düzey n 𝑿 SS 
0 2 70.80 33.65 
1 19 59.02 9.80 
2 25 55.35 15.37 
3 92 74.47 13.24 
4 16 80.01 15.70 
5 10 78.92 13.47 
Toplam 164 70.53 15.98 
 

Yukarıdaki betimsel istatistikler incelendiğinde, en yüksek geometri başarı ortalamasına sahip 

düzeyin 4’üncü düzey olduğu görülmektedir. En düşük geometri başarı ortalamasına sahip düzey ise 

2’inci düzeydir. Lise öğrencilerinin, geometrik düşünme düzeyleri ile geometri dersi başarısı arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Geometri dersi başarısına göre geometrik düşünme düzeylerinin tek yönlü varyans 
analizi sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler  Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark 
Gruplararası 11844.22 5 2368.84 12.547 .000* 1-3, 1-4, 1-5,   

 2-3,2-4,2-5 
Gruplar içi 29830.94 158 188.80    
Toplam 41675.16 163     

*p<.05  

Lise öğrencilerinin geometri dersi başarısına göre geometri düşünme düzeyleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır [F(5-158)=12,54, p<0.05].  Gruplar arasında gözlenen 

bu anlamlı farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

ikili karşılaştırmalar incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin geometri başarısına göre geometrik 

düşünme düzeyleri arasında gözlenen farkın 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Diğer düzeyler arasındaki farkın ise 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgulara göre lise öğrencilerinin geometrik 

düşünme düzeyleri ile geometri dersi başarıları arasında ilişkiler olduğu söylenebilir. Lise 

öğrencilerinin genel akademik başarı notlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Genel akademik başarılarına ilişkin betimsel istatistikler 

Düzey n 𝑿 SS 
0 2 73.88 26.08 
1 19 67.52 11.25 
2 25 64.88 12.17 
3 92 75.55 11.32 
4 16 77.93 12.63 
5 10 80.45 9.32 
Toplam 164 73.50 12.40 
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Yukarıdaki betimsel istatistikler incelendiğinde, “0 ve 1.” düzeylerdeki öğrenciler hariç, lise 

öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri arttıkça genel akademik başarısına ait ortalamalarının 

artığı görülmektedir. Lise öğrencilerinin, geometrik düşünme düzeyleri ile genel akademik başarısı 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Genel akademik başarısına göre geometrik düşünme düzeylerinin tek yönlü varyans 

analizi sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler  Toplamı S.d Kareler Ortalaması F P Anlamlı  
Fark 
 

Gruplararası 3719.78 5 743.95 5.503 .000* 2-3,2-4,2-5 

Gruplar içi 21360.04 158 135.19    

Toplam 25079.82 163     

*p<.05 anlamlı fark 

Lise öğrencilerinin genel akademik başarısına göre geometri düşünme düzeyleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır [F(5-158)=5.50, p<0.05].  Gruplar arasında gözlenen 

bu anlamlı farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

ikili karşılaştırmalar incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin genel akademik başarısına göre 

geometrik düşünme düzeyleri arasında gözlenen farkın 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Diğer düzeyler arasındaki farkın ise 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgulara göre lise öğrencilerinin geometrik 

düşünme düzeyleri ile genel akademik başarıları arasında ilişkiler olduğu söylenebilir. Öğrencilerin 

geometrik düşünme puanları ile matematik dersi, geometri dersi ve genel akademik başarıları 

arasındaki ilişki, Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz 

sonuçları Tablo 9’da görülmektedir. 

Tablo 9. Matematik dersi, geometri dersi ve genel akademik başarıları ile geometri düşünme 

puanları arasındaki korelasyon 

Başarı Puanları  Geometri Düşünme  
Matematik Dersi Başarı  0.280** 
Geometri Dersi Başarı  0.335** 
Genel Akademik Başarı 0.269** 

**p<0.01  

Tablo 9’daki veriler incelendiğinde, lise öğrencilerinin geometri düşünme puanları ile 

geometri dersi başarı puanları arasında pozitif yönde, anlamlı ancak orta düzeyde bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca lise öğrencilerinin geometri düşünme puanları ile matematik dersi ve genel 
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akademik başarı puanları arasında ise pozitif yönde, anlamlı ancak düşük düzeyde bir ilişki 

bulunmuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada ilk olarak geometrik düşünme düzeyleri incelendiğinde lise öğrencilerinin % 

1.2’sinin “0: hiçbir düzeye atanamadığı”, % 11.5’nin 1 (Görsel) düzeyinde, % 15.2’sinin 2 (Analiz) 

düzeyinde, % 56.0’nın 3 (Sıralama) düzeyinde, % 9.7’sinin 4 (Sonuç çıkarma) düzeyinde ve % 6.0’nın 

5 (Eleştiri) düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lise öğrencilerinin çeşitli geometrik düşünme 

düzeylerinde oldukları ve oranları farklı bile olsa tüm düzeylerde bulunan lise öğrencilerinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin en çok 3. düzeyde geometrik düşünmeye sahip oldukları 

belirlenmiştir.  

Aynı kapsamda,  geometrik düşünme düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin % 56.0’sının  “3:  

Sıralama”,  %  9.7’sinin  “4:  Sonuç çıkarma” düzeyindedir. Buna göre araştırmaya katılan lise 

öğrencilerinin yaklaşık %65.7’si ancak kendilerinden beklenen düzeydedir. Amerikan Ulusal 

Matematik Öğretmenleri Konseyi’ne (The National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 

2000) göre 9. sınıf ile 12. sınıf arasındaki lise öğrencilerinden 4. düzeyde olmaları beklenmektedir 

(Knight, 2006). Bu çıkarıma göre lise yıllarındaki öğrencilerin en az  “3; Sıralama” düzeyinde olmaları 

beklenmektedir. Bu araştırmada ise araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin yarısından 

fazlasının (%71.7) beklenen geometrik düşünme düzeylerinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

İlgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri 

farklı sonuçların olduğu görülmektedir (Yılmaz, Turgut ve Kabakçı, 2008; Özsoy, Yağdıran ve 

Öztürk, 2004). Yılmaz vd. (2008), lise son sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri 3. düzey 

ve daha üst düzeyde olması gerekirken genel olarak 1. ve 2. düzeylerde çıktığını belirtmişlerdir. 

Özsoy, Yağdıran ve Öztürk (2004), onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin 

genellikle düzey-2 ve düzey-3 te olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, 

önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin geometrik düşünme düzeyi profillerinin 

daha iyi olduğu söylenebilir. 

Cinsiyet ile geometrik düşünme puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı araştırmadan elde 

edilen diğer önemli bir sonuçtur. Buna göre bayan ve erkek lise öğrencilerinin geometrik düşünme 

puanlarının birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuç, Halat (2006), Halat (2008), Yılmaz, 

Turgut ve Kabakçı (2008), Bal (2012), ve Oral ve İlhan (2012) yaptıkları çalışmalarla da benzerlik 

göstermektedir. Ancak, bu bulgunun tersine, Şahin (2008), Olkun vd. (2002), ve Duatepe (2000) 

geometrik düşünme düzeyleri açısından erkek öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farka 

ulaşırken Fidan ve Türnüklü (2010) ise bayan öğrencilerin lehine anlamlı bir farka ulaşmıştır. Bu 

bulgulardan da açıkça görüldüğü gibi yapılan araştırmalarda cinsiyet ile geometrik düşünme düzeyi 
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arasındaki ilişkiye yönelik ortak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu durumda, geometrik düşünme düzeyi 

bağlamında cinsiyet değişkeninin etkili bir faktör olmadığı söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen bulgularından göre, lise öğrencilerinin matematik dersi başarısına 

göre geometri düşünme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. Yapılan 

ikili karşılaştırmalar incelendiğinde, ortaöğretim öğrencilerinin matematik başarısına göre geometrik 

düşünme düzeyleri arasında gözlenen farkın 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Lise öğrencilerinin geometrik düşünme 

düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamalarına bakıldığında,  genel olarak matematik başarısı artıkça 

geometrik düşünme testinden aldıkları puanların da arttığı görülmektedir. Buna göre,  matematik 

başarısının ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini geliştirmede nispeten etkili 

olduğu söylenebilir. Bal (2012), öğretmen adaylarının akademik başarı düzeyine göre geometrik 

düşünme puanlarının değişmediğini belirtmiştir. Oral, İlhan ve Kinay (2013), 8.sınıf öğrencilerinin 

geometrik düşünme ve cebirsel düşünme düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Diğer bir araştırma bulgusuna göre, lise öğrencilerinin geometri dersi başarısına göre geometri 

düşünme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. Yapılan ikili 

karşılaştırmalar incelendiğinde, lise öğrencilerinin geometri başarısına göre geometrik düşünme 

düzeyleri arasında gözlenen farkın 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Lise öğrencilerinin geometrik düşünme 

düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamalarına bakıldığında,  genel olarak geometri başarısı artıkça 

geometrik düşünme testinden aldıkları puanların da arttığı görülmektedir. Buna göre, geometri 

başarısının ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerini geliştirmede etkili olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmada ayrıca, lise öğrencilerinin genel akademik başarısına göre geometri düşünme 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. Yapılan ikili karşılaştırmalar 

incelendiğinde, lise öğrencilerinin genel akademik başarısına göre geometrik düşünme düzeyleri 

arasında gözlenen farkın 2-3, 2-4 ve 2-5 düzeylerindeki öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu görülmüştür. Lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerine ilişkin aritmetik 

ortalamalarına bakıldığında,  genel olarak genel akademik başarısı artıkça geometrik düşünme 

testinden aldıkları puanların da arttığı görülmektedir.  

Öğrencilerin genel akademik başarısına göre geometri düşünme düzeyleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu bulgu ile bazı araştırma sonuçları örtüşmektedir. Usiskin 

(1982), Senk (1989), Atebe & Schäfer (2010) çalışmalarında öğrencilerin başarıları arttıkça geometrik 

düşünme düzeylerinin de arttığı sonucunu bulmuşlardır. Ancak Meng & Sam (2009) ve Bal (2012) 
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öğretmen adaylarının akademik başarılarına göre geometrik düşünme puanları arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Lise öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerine ilişkin 

aritmetik ortalamalarına bakıldığında,  genel olarak genel akademik başarısı artıkça geometrik 

düşünme testinden aldıkları puanların da arttığı görülmektedir. Buna göre, geometrik düşünme 

düzeylerini lise öğrencilerinin genel akademik başarısının geliştirmede nispeten etkili olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmanın son amacı olarak, geometri düşünme puanları ile geometri dersi başarı puanları 

arasında pozitif yönde, anlamlı ancak orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca geometri 

düşünme puanları ile matematik dersi başarı puanları ve genel akademik başarı puanları arasında ise 

pozitif yönde, anlamlı ancak düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bunun nedeni öğrenci başarı 

puanlarının matematik öğretmenleri tarafından objektif olarak yansıtılmamasından kaynaklanıyor 

olabilir. Yani öğretmenlerin öğrencilere not verirken yanlı davranmalarından, gerçek puanlarının 

dışında olduğundan fazla not vermelerinden dolayı ilişkinin düşük çıktığı söylenebilir. 

Bu araştırmada lise öğrencilerinin beş farklı geometrik düşünme düzeylerinde toplandıkları,  

ancak yarısından fazlasının  (% 65.7)  kendilerinden beklenilen geometrik düşünme düzeyinde olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca, cinsiyet değişkenin geometrik düşünme düzeylerini etkilemediği 

görülmüştür. Bunun yanı sıra geometri düşünme puanları ile geometri dersi başarı notları arasında 

pozitif yönde, anlamlı ancak orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca matematik dersi 

başarı notu ve genel akademik başarı notu değişkenleri arsında ise pozitif yönde, anlamlı ancak düşük 

düzeyde bir ilişki olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca, matematik dersi başarısı, geometrik dersi 

başarısı ve genel akademik başarısı değişkenlerinin ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme 

düzeylerini etkilediği araştırmadan elde edilen diğer önemli bir sonuçtur. 

Bu sonuçlar ışığında öğretmenlere, araştırmacılara ve uygulamanın kendisine yönelik 

önerilerde bulunmuştur. Geometri derslerine başlanmadan önce bu ölçek uygulanarak, genel olarak 

öğrencilerin hangi seviyede olduğu saptanabilirse, öğretmen kavramları öğretirken bu seviyelere 

dikkat ederek, bu düzeyin özelliklerini kullanarak, öğrencileri daha ileri düzeylere taşımada başarılı 

olabilir. Geometrik düşüncenin gelişimini açıklayan Van Hiele düzeyleri teorisinden geometri 

öğrenme ortamlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin önemli çıkarımlarda bulunulabilir. Öğrencilerin 

hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi onlara uygun öğrenme ortamları sunmak açısından önemlidir 

(Duatepe Paksu, 2016). Geometrik düşünme ölçeğinin sınırlılıkları üzerine daha kapsamlı 

düşünülmelidir. Geometrik düşünme düzeyinin belirlenmesinde ölçeğinin sınırlılıklarından dolayı 

görüşme ya da gözlem gibi diğer veri toplama araçları kullanılmalıdır. 
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Bu araştırmanın çalışma grubunu, Anadolu liselerinde öğrenim gören 11.sınıf öğrencileri ile 

sınırlıdır. Diğer lise ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme 

düzeylerinin inceleneceği çalışmalarla daha genel bir değerlendirme yapılabilir.  
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VE KULLANMA SIKLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
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AND USAGE FREQUENCY OF 9TH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOK  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin yeni yayımlanan 9. sınıf matematik ders kitabını 
tanıma ve kullanmaya yönelik görüşlerini incelemektir. Bu çalışma, 66 lise matematik öğretmeninin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak matematik ders kitabı ile ilgili bir anket formu ve kişisel bilgi 
formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde tekniği kullanılmıştır. Ayrıca açık uçlu 
olarak sorulan soru ile öğretmenlerin görüşleri betimsel analiz ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde 
matematik öğretmenlerinin yaklaşık yarıya yakını yeni 9. sınıf ders kitabını kullandığı belirlenmiştir. Yeni 9. 
sınıf matematik ders kitabını kullanırken öğretmenlerin çoğunluğu ek kaynak kullandıklarını bildirmişlerdir. 
Yapılan araştırmada ders kitabının matematik öğretmenleri tarafından ders içinde kullanma sıklığının genellikle 
düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.    Matematik öğretmenlerinin görüşlerine göre 9. sınıf ders kitabının 
kullanma sıklığı son yıllarda artış göstermiştir. Ancak bu artış fazla olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin 
görüşlerine göre ders kitabının konuları ele alış şekli orta düzeydedir, ders kitabının uygulama sayısı yetersizdir 
ve ders kitabının dilinin tek tip olduğu açıklanmıştır. Matematik öğretmenlerinin yeni ve eski matematik ders 
kitaplarının karşılaştırılmasına yönelik görüşlerinde ise olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya çıktığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Matematik ders kitabı, Matematik öğretmenleri, 9. sınıf 

ABSTRACT 

This study aims to examine mathematics teachers’ views on the recognition and usage of the newly 
published 9th grade mathematics textbooks. This study was conducted with the participation of 66 high school 
mathematics teachers. A questionnaire form and personal information form were used as data collection tools. In 
the analysis of obtained data, frequency and percentages were used. In addition, the views of teachers were 
analyzed with descriptive analysis by open-ended question. In the analysis of the obtained data, it is determined 
that to close to almost half of the 9th grade mathematics teachers use the new textbooks. The majority of 
teachers stated that they use additional resources while using the new 9th grade math textbooks. The frequency 
of use of the textbook in the classroom by teachers of mathematics often turns out to be low level. The frequency 
of use of the 9th grade textbook has increased in recent years according to the views of mathematics teachers. 
However, this increase has not proved much. Also the way they handle the issue of textbook is moderate level 
according to the views of teachers. And they stated that the number of applications of the textbook is inadequate, 
the language of the textbook is uniform. In view of mathematics teachers for comparison of new and old 
mathematics textbooks, it has seen the emergence of positive and negative aspects. 

Keyword: Mathematics textbook, Mathematics teachers, 9th grade 

 
  

mailto:ozgenkemal@gmail.com


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1543 
 

GİRİŞ 

Ders kitapları bir öğretim programının ana hatlarını belirleyen bir taslak ve plandır. Sınıf içi 

öğretimi büyük ölçüde etkileyen ve yönlendiren bir öğretim aracıdır (Yılmaz, Seçken ve Morgil, 

1998). Ders kitapları her seviyeye hitap ettiği takdirde tatmin edici olur. Ders kitapları kendine has 

özellikleriyle diğer kitaplardan ayrılır. Alkan (1979) ders kitaplarını; ayrıntılı bilgi verme, bilgiler arası 

ilişkileri açıklama, öğrenmeyi denetleyen alıştırmaları, çalışma soruları, pratik deneyleri içine alma 

özellikleri ile diğer kitaplardan ayırır. 

Öğretmenin anlattıklarını istediği zaman ve yerde istediği tempoda tekrar etme imkân veren 

temel materyaldir (Küçükahmet, 2001). Bu nedenle ders kitabına yüklenen görev, öğretmenin 

olmadığı durumlarda onun görevini üstlenmek, öğrenciye bilgi vermek ve yönlendirmektir. Ders 

kitapları öğrenmede; zamanı kısaltır, bilgiyi pekiştirir ve kalıcılığa yardım eder (Aslan ve Doğdu, 

1993). Yapılan bir araştırmada ders kitaplarından bir öğretim aracı olarak %70 ve üzerinde bir oranla 

faydalanıldığı, öğrencilerin sınıf ortamındaki zamanlarını %70 ile %75 oranında ders kitaplarıyla ilgili 

etkinliklerle geçirdikleri belirlenmiştir (Karamustafaoğlu, Yaman ve Karamustafaoğlu, 2005). 

Öğrenme-öğretme sürecinde etkili öğrenme şüphesiz hitap ettiği duyu organlarıyla orantılıdır.  

Etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tasarlamalarında, öğretim materyallerinin kullanımı büyük 

önem taşımaktadır (Şahin ve Yıldırım, 1999). Bu materyallerin dil ve anlatım açısından göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli özellik; öğrenci seviyesine uygunluğu, konu dizini iyi sıralanmış 

ve anlaşılır olmasıdır (Altun, Yazgan ve Arslan, 2004). Ders kitaplarında istenilen verimin elde 

edilmesi için öğretme-öğrenme sürecinde görsel materyal kullanımı kadar önemli bir konu da görsel 

materyalin seçimi ve hazırlanmasıdır (Karamustafaoğlu vd., 2005). 

Bilgi aktarımını sağlayan en önemli araçlardan biri kitaplardır. Ders kitapları, bilgi aktarımı 

özelliğine sahip, öğrenmeyi kontrol eden, öğretimde önemli yeri olan bir araçtır (Alkan, 1979). İşaret 

ve resimlerle bilgi aktarma işlemlerinin ilkçağlara kadar uzandığı bilinmektedir. Asur ve Babiller 

tarafından M.Ö. 3000’li yıllarda yapılmış olan, matematiğin, gramer derslerini ve basit çizimleri içeren 

kil tabletler, Mısırlıların Papirus bitkisinin yapraklarının kullanarak hazırladıkları, resimli ders 

kitapları en eski ders kitaplardır (Çilenti, 1986). Antik Yunan’da ve Roma’da da okullarda ders 

kitaplarının kullanıldığına ilişkin belgeler vardır. Batıda ise çocuklar için ilk ders kitabının yazımı, 813 

yılında Mainz şehir meclisinin aldığı bir karardan sonra gerçekleşmiştir (Çilenti, 1986). 

Ders kitapları diğer alanlarda olduğu gibi matematik dalında da öğrenme ve öğretme sürecinde 

vazgeçilmez bir materyaldir. Matematik bir soyutlama bilimidir ve matematiksel bilgiler çoğunlukla 

soyut olduğundan bu tür bilgilerin diğer kaynaklardan temin edilmesi oldukça zordur (Altun vd., 

2004). Yapılan bir araştırmaya göre matematik derslerinde ders kitabını kullanma oranının %90 

civarında olduğunu ifade etmektedir (Weiss, 1987). Yapılan araştırmaların çoğu, yaygın olarak ders 
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kitaplarının okullarda, özellikle matematik derslerinde kullanıldığını göstermektedir (Muth & 

Alversmann,  1992). 

Matematik derslerindeki başarısızlığın nedenleri arasında; ders kitaplarındaki ifadelerin 

karmaşık ve anlaşılmaz oluşu, verilen örneklerin günlük yaşamla ilişkilendirilememesi gibi faktörler 

bulunmaktadır (Göze, 1999; Işık, 2003; Özgen, 1993). Bir ders kitabı öğrenciler tarafından 

yararlanılabilir olduğu ölçüde nitelikli kabul edilir (Altun vd.,2004). 

Matematik ders kitaplarının özellikleri ve içeriği üzerine birçok araştırma yapılmıştır. 

Woodward’a (1991)  göre matematik ders kitabı yoğun bir alıştırma içeriğine sahip ise faydalı 

olacaktır. Yetersiz alıştırma ve problemler; öğrencilerin göstermiş oldukları kavram yanılgılarının 

nedenini oluşturabileceği gibi becerilerin genelleştirilmesine ve devamına da izin vermemektedir. 

Engelmann et al. (1991), matematik ders kitabı kullanımının değerlendirme sonuçlarına dayanarak, 

ders kitaplarında kavram öğretim oranının çok hızlı olduğunu, güdümlü alıştırmalardan bağımsız 

alıştırmaya geçişin yetersiz kaldığını ifade etmektedirler. 

Van Dormoien (1986), ders kitaplarındaki matematiksel bilginin analiz edilmesi için dört 

farklı açıdan incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunlar; kuramsal, algoritmik, yöntemsel özellikler 

ve iletişimsel özelliklerdir. Diğer taraftan, Schmidt et al. (1997) ders kitaplarının içeriği ile ilgili 

bilgiyi onların; a) konularının karmaşıklığına, b) gelişimsel açıdan karmaşıklığına ve c) bilişsel açıdan 

karmaşıklığına göre sınıflamışlardır (Akt. Haggarty & Peppin, 2002). 

Yan & Lianghuo (2002), Singapurlu matematik öğretmenlerinin ilköğretimin ikinci 

kademesinde en yaygın kullanılan iki ders kitabını nasıl kullandıklarını inceleyen bir araştırma 

yapmışlardır. Elde edilen veriler matematik ders kitaplarının öğretim için önemli olduğunu fakat tek 

kaynak olmadığını göstermiştir. Bunun yanında farklı cinsten, farklı deneyimlere sahip, farklı 

okullardan öğretmenler arasında ders kitabı kullanımında önemli bir farklılık olmadığını ortaya 

çıkarmıştır.     

Ülkemizde de matematik ders kitaplarına yönelik öğretmen ve öğrenciler ile yapılan çeşitli  

araştırmalar; ilköğretimin I. kademesine (Artun ve Ildırı, 2013; Dayak, 1998; Esirgemez, 1995; 

Taşdemir, 2011; Tutak ve Güder, 2012) ve ilköğretimin II. kademesine (Arslan ve Özpınar, 2009; 

Erbaş, Alacacı ve Bulut, 2012; Güner, 2015; Işık, 2013; Işık, 2008; İskenderoğlu ve Baki, 2011; Kar 

ve Işık 2015; Kerpiç ve Bozkurt, 2011) yönelik matematik ders kitapları ile ilgili araştırmalar daha 

yoğun bir şekilde yapılmış iken, lise düzeyinde (Altun ve diğ,, 2004; Şahin ve Turanlı, 2005; Şimşek, 

2001) araştırmalar sınırlı kalmıştır. 

Matematik ders kitaplarına yönelik öğretmen ve öğrenciler ile yapılan çeşitli araştırmalar 5 

başlık altına ele alınabilir. 
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1.) Ders kitabını tanıma ve kullanma 

Matematik ders kitaplarını tanıma ve kullanmaya yönelik ilkokul ve ortaokul düzeyinde 

öğretmenler ile çeşitli araştırmalar yapılmıştır. (Esirgemez, 1995; Işık, 2008;  Taşdemir, 2011; Tutak 

ve Güder, 2012).  

Esirgemez (1995), ilkokul matematik ders kitaplarının öğrenmeye yeterli düzeyde katkı 

sağlamadığını ifade etmektedir. Dayak (1998), ilkokul 5. sınıf matematik ders kitaplarının matematik 

öğretiminde yeterli düzeyde bir araç olmadığını, öğrencilerin büyük bölümünün matematik ders 

kitaplarından bütün yönleriyle etkili biçimde yararlanamadıklarını belirtmektedir. Tutak ve Güder 

(2012), 5. sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı ile ilgili öğretmen görüşlerini mesleki deneyim 

ve eğitim durumlarına göre incelemişlerdir. Öğretmenlerin (1) ders kitabını tanıma ve kullanma 

düzeyi, (2) ders kitabının dili ve görsel öğeler, (3) ders kitabının içeriği ve etkinlikler, (4) kitapta 

bulunan ölçme-değerlendirme etkinlikleri olmak üzere dört başlık altında görüşleri alınmıştır. 

Öğretmenlerin ders kitabını derste temel kaynak olarak kullandıkları ancak ölçme-değerlendirme 

etkinliklerini yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 5.sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı 

hakkındaki görüşlerinin mesleki deneyim ve eğitim durumları değişkenleri açısından da incelenmiş, bu 

değişkenler arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Taşdemir (2011) ise, ilköğretim I. 

kademede okutulan matematik ders ve matematik öğrenci çalışma kitaplarını öğretmen görüşlerine 

göre incelemiştir. Ders ve çalışma kitaplarının, genel olarak belirlenen niteliklere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Ancak, bilimsel düşünme yönteminin kullanımı, öğrencilerin sınıfta etkin katılımlarının 

sağlanması, görsel, teknolojik materyallerin kullanımı ve kazanımların uygulamalarla bir bütünlük 

taşıması gibi bazı konular bakımından ise yetersiz veya kısmen yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Işık 

(2008) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim II. kademe öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını 

kullanma düzeyi, sıklığı, kitap kullanımlarını etkileyen faktörler ve ders kitabından beklentiler 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ders kitabı kullanma oranı ve sürelerinin düşük 

olduğu, önceki yıllara göre ders kitabı kullanma sürelerinde azalma olduğu, ders kitaplarında yer alan 

alıştırma ve problemlerin yetersizliği ve Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

(OKS) sınav sistemine uymamasının ders kitabını kullanımlarını olumsuz yönde etkilediği ve ders 

kitaplarını genellikle ödev verme amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. 

2.) Ders kitabında problem ve problem çözme  

Matematik ders kitaplarında matematiksel problem ve problem çözmeye yönelik çeşitli 

araştırmalar bulunmaktadır. 

Artut ve Ildırı (2013), ilköğretim okullarında okutulan ilköğretim 5. sınıf matematik ders 

kitabında ve çalışma kitabında yer alan problemleri incelemişlerdir. 5. sınıf ders ve çalışma kitabında 

yer alan problemlerin dil ve anlatım ile görsel unsurlar açısından yeterli olduğu ancak içerikte 2005 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1546 
 

Matematik Öğretim Programı amaçlarına uygunluk ve problem türü açısından eksikliklerinin olduğu 

anlaşılmıştır. Işık (2003) ise ilköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının içeriğinin güncel olarak 

sunulamadığını, problem kurmayı ve çözmeyi geliştirecek gerçek yaşam durumlarına yeterince yer 

verilmediğini, öğrenci ilgisini çekecek etkinliklerin yeterli olmadığını ve öğrencilerin matematik 

dersinde zorlanmalarında ders kitabının etkisinin olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

3.) Ders kitabında etkinlikler 

Matematik ders kitaplarında öğrenme etkinliklerine yönelik ilköğretim ve ortaöğretim 

matematik öğretmenleri ile ve ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesine yönelik araştırmalar 

yapılmıştır. 

Uğurel, Bukova-Güzel ve Kula (2010), ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenlerinin 

öğrenme etkinliğine yönelik yararlandıkları en önemli kaynağın ders kitapları olduğunu ve alternatif 

kaynaklardan yararlanma ya da kendi etkinliklerini geliştirme yolunu seçen çok az sayıda öğretmen 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin ders kitaplarındaki öğrenme etkinliklerini çoğu kez 

aynen uygulamaya çalıştıkları gözlenmiştir. Kerpiç ve Bozkurt (2011) ise, ilköğretim 7. sınıf 

matematik ders kitabında verilen etkinliklerin etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 

değerlendirmişlerdir. Yapılan araştırmada ders kitabındaki etkinliklerin genelde etkinliğin amacı, 

öğrencilerin ön bilgileri, bütün öğrencileri kapsaması, kullanılacak materyallerin uygunluğu, öğrenci 

rolleri ve ölçme ve değerlendirme gibi etkinlik tasarım ve uygulama prensiplerine dikkat edilerek 

tasarlandığı görülmüştür. Ancak bunun yanında etkinlik tasarımında önem arz eden etkinliğin birden 

fazla başlangıç noktasına sahip olması, öğretmen rolünün belirlenmesi ve öğrenci zorluk ve yanılgıları 

gibi tasarım prensiplerine yeterince dikkat edilmediği görülmüştür. Ayrıca zaman kullanımı ve sınıf 

organizasyonu prensiplerine ise hemen hemen hiç vurgu yapılmadığı görülmüştür. 

4.) Ders kitabında PISA ve TIMSS standartları 

İskenderoğlu ve Baki (2011) tarafından yapılan çalışmada, kullanımda olan 8. sınıf ders 

kitaplarından birinde yer alan soruları PISA matematik yeterlik ölçeğine göre inceleyerek 

sınıflandırmışlardır. Bu sınıflamanın sonuçlarına bakıldığında 8. sınıf ders kitabında bütün düzeylerde 

sorulara yer verilmediği görülmektedir. Kitapta 1., 2., 3. ve 4. düzeyde soru, problem, alıştırma ve 

örneklere rastlanmıştır. Bu düzeylerden de ağırlıklı olarak 2. düzeydeki (%47) sorular bulunmaktadır. 

Ayrıca ünitelere göre soruların yeterlik düzeyleri bazı farklılıklar göstermektedir. Güner (2015) ise, 

matematik programında yapılan değişiklik öncesi ve sonrası basılmış olan ilköğretim II. kademe 

matematik kitaplarındaki soruların bilişsel düzeylerini, 2007 yılında uygulanan TIMSS 

sınıflandırmasına göre incelemiştir.  
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5.) Farklı ülkelerin ders kitaplarının karşılaştırılması 

Erbaş, Alacacı ve Bulut (2012) tarafından yapılan çalışmada Türk, Singapur ve Amerikan 6. 

sınıf matematik ders kitaplarını belirli tasarım özellikleri bakımlarından karşılaştırmışlardır. 

Karşılaştırma ders kitaplarının yazı yoğunluğu, görsel öğeler, iç düzen, konu alanı ağırlıkları, konu 

sayısı, konu sunumu açılarından yapılmıştır. Kar ve Işık (2015), Türk ve Amerikan 7. sınıf ders 

kitaplarında tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl sunulduğu analiz etmişlerdir.  

Yukarıda verilen araştırmaların yanında, Arslan ve Özpınar (2009) tarafından yapılan 

çalışmada matematik ders kitaplarının 2005 yılında yürürlüğe giren ilköğretim matematik programın 

genel ilkeleriyle ne derecede uyuştuğunun ve programın genel yaklaşımını ne derecede benimsediğini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda kitapların öğretme-öğrenme sürecinde öğretim programlarının 

önerdiği yenilikleri yansıtmaya çalıştığı, öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin 

bulunduğu, kitapların öğretmen ve öğrencinin yeni rolleri dikkate alınarak hazırlandığı ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, geleneksel ölçme araçlarının etkisinde kalmalarına rağmen, kitapların sonuç 

değerlendirmesinin yanında süreç değerlendirmesine de önem verdiği ve alternatif ölçme-

değerlendirme yöntemlerini kullanılmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Matematik ders kitapları ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde lise matematik ders 

kitaplarına yönelik sınırlı çalışma olduğu söylenebilir. Bu çalışmalardan birinde, Şahin ve Turanlı 

(2005), lise I. sınıflardaki matematik derslerinde okutulan ders kitaplarının ve yardımcı kitapların 

öğrenmeyi sağlamadaki ve ÖSS’ye katkıları yönünden öğretmen ve öğrenci görüşlerini 

incelemişlerdir. Bu çalışmaya göre, lise I. sınıflarda okutulan matematik ders kitaplarının öğrenmeyi 

sağlamadaki ve ÖSS’ye katkılarının, öğretmen anketinin sonuçlarına göre yeterli olduğu söylenebilir. 

Ancak öğrenci anketi sonuçlarına göre, kullanılan kitapların yeterli olmadığı ve yeniden gözden 

geçirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Altun vd. (2004), lise matematik ders kitapları ile 

ilgili yapmış olduğu araştırmada, test kitaplarının daha fazla kullanıldığını, örneklerin tekdüze 

olduğunu, ÖSS sınav sisteminin ders kitabı kullanımını büyük ölçüde etkilediğini ifade etmektedirler. 

Şimşek (2001) tarafından yapılan çalışmada ise lise III. sınıf matematik ders kitaplarının ve derslerinin 

öğrenmeyi sağlamadaki katkıları incelenmiştir. Öğretmen ve öğrenciler ders kitaplarını biçim ve içerik 

yönünden yetersiz bulmuşlardır. Bu araştırmalar ders kitaplarının öğretimde önemli bir faktör 

olduğunu ve her yönüyle incelenmeleri ve tartışılmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Yapılan çalışmalar kapsamında lise matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci gibi 

paydaşlar tarafından etkililiğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ders kitaplarının programa 

uygunluklarının yanında bir takım ihtiyaçlara da cevap vermesi daha etkili matematik öğrenme ve 

öğretme süreci için zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı yeni yayımlanan 9.sınıf 
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matematik ders kitabına yönelik öğretmen değerlendirmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

yeni yayımlanan 9. sınıf matematik ders kitabına yönelik sınırlı araştırma olduğu belirlenmiştir. 2013 

yılında yürürlüğe giren lise matematik dersi öğretim programına uygun şekilde ders kitaplarının 

yayımlandığı bilinmektedir. Yeni yayımlanan 9. sınıf matematik ders kitaplarının daha etkin bir 

şekilde kullanılmasında, öğretim faaliyetlerinin merkezinde yer alan matematik öğretmenlerinin 

görüşleri, farkındalıkları ve değerlendirmelerinin kitap kullanma ve hazırlama açısından önemli 

olduğu düşünülmüştür. Matematik öğretmenlerinin 9. sınıf matematik ders kitabı kullanımındaki 

tutumlarını, sıklığını ve beklentilerinin bilinmesi araştırılması gerekli önemli bir konu olarak 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı lisede çalışmakta olan matematik öğretmenlerinin yeni 

yayımlanan 9. sınıf matematik ders kitabını tanıma ve kullanmaya yönelik görüşlerini incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda matematik öğretmenlerinin, 

 (i) ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi,  

(ii)  ders kitabının nitelikleri ve kitaptan beklentileri ve  

(iii) ders kitabının kullanımını etkileyen faktörler  

belirlenmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden survey (alan taraması) modeli kullanılmıştır. 

Bu araştırmada amaç, lise matematik öğretmenlerinin 2013 yılında yayımlanan matematik öğretim 

programına göre yeni yayımlanan 9.sınıf matematik ders kitabının öğretmenler tarafından tanınma ve 

kullanılma düzeyleri ders kitabının nitelikleriyle ilgili beklentilerini ve ders kitabı kullanımını 

etkileyen faktörleri belirlemek olduğundan alan taraması modeli kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu büyükşehirlerin birinin merkezinden rastgele seçilen 20 lisede 

görev yapan 66 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Bu araştırmada amaç, yeni yayımlanan 9. 

sınıf matematik ders kitabının tanınma ve kullanma sıklığını belirlemektir. Bu nedenle araştırmaya 

katılan öğretmenler 9. sınıf matematik derslerini yürüten öğretmenlerden seçilmiştir. 

Tablo 1’de araştırmaya katılan matematik öğretmenlerinin cinsiyet, kıdem ve öğrenim 

düzeylerine ilişkin betimsel bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 1. Matematik öğretmenlerinin cinsiyet, kıdem ve öğrenim düzeyleri dağılımları 

    f % 
  
Cinsiyet 

Erkek 50 75.75 
Bayan 16 24.25 

  
  
Kıdem 

0-5 Yıl 11 16.66 
6-10 Yıl 4 6.06 
11-15 26 39.39 
16-20 Yıl 19 28.78 
21-üzeri 6 9.09 

  
Öğrenim Düzeyi 

Lisans 55 83.33 
Yüksek Lisans 10 15.15 
Doktora 1 1.51 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada verileri toplamak için Altun vd. (2004) tarafından geliştirilen anket, kişisel bilgi 

formu ve açık uçlu soru uygulanmıştır. Araştırmada verileri toplamak için kullanılan anket; 14 tanesi 

çoktan seçmeli soru ve 1 tanesi de açık uçlu soru olmak üzere 15 tane sorudan oluşmaktadır. 

Anket formunda yer alan sorular kendi aralarında üç ana başlık altında toplanabilmektedir. 

Bunlar; (1) ders kitabini tanıma ve kullanma düzeyi ile ilgili sorular, (2) ders kitabinin nitelikleri ve 

kitaptan beklentilerle ilgili sorular ve (3) ders kitabinin kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili 

sorulardır. 

Kişisel bilgi formunda ise matematik öğretmenlerinin cinsiyet, kıdem ve öğrenim düzeyi 

bilgileri sorgulanmıştır. Anketin son bölümünde bir tane açık uçlu soru sorulmuştur. Bu soru da 

öğretmenlerden yeni 9. sınıf matematik ders kitabı ile eski 9. sınıf ders kitabının içerik ve kullanımı 

açısından karşılaştırmaları istenmiştir. Bu açık uçlu soruya ankete katılan 66 öğretmenden 19 tanesi 

görüş belirtmemiştir. Geriye kalan öğretmenlerin görüşleri üç kategori altında toplanmaya 

çalışılmıştır. 

Veri Analizi 

Araştırmadan elde edilecek verileri incelemek için frekans ve yüzde gibi istatistiksel 

verilerden yararlanılmıştır. Ayrıca verileri daha düzenli bir şekilde incelemek için her bir alt problem 

için farklı bir frekans ve yüzde tablosu hazırlanmıştır. 

Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntem ise betimsel analizdir. Buna göre elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005). Araştırmada bu analizin kullanım amacı ise, uygulama sürecinden elde edilen bulguların 

betimsel bir yaklaşım ile düzenlenerek yorumlanması ve sunulmasıdır. Bu amaçla elde edilen veriler, 

önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiştir. Bilindiği gibi bu analizde,  “bir çerçeve oluşturma, 
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tematik çerçeveye göre veri işleme, bulguları tanımlama, bulguların yorumlama” (Yıldırım ve Şimşek, 

2005:224) gibi dört aşamadan geçilir. Bu araştırmada da aynı süreç kullanılmıştır. Nitel verilerin 

analizi sonucunda öğretmenlerden elde edilen bulguların sunumunda doğrudan alıntılara yer 

verilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmada ulaşılan bulgular araştırmanın alt problemlerine uygun olarak aşağıda 

sunulmuştur. Öncelikle matematik öğretmenlerinin ders kitabını tanıma ve kullanmaya yönelik 

görüşlerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır. 

i.) Ders Kitabını Tanıma ve Kullanma Düzeyi 

Anketin 1., 2., 3., 4., 5. ve 8. soruları matematik öğretmenlerinin, yeni yayımlanan 9. sınıf 

matematik ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi ile ilgilidir. 

Tablo 2’de araştırmaya katılan matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabını tanıma ve 

kullanma düzeyi ile ilgili görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 2. Matematik ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi ile ilgili görüşler 

Madde   f % 

  
  
S1.Yeni 9.sınıf 
matematik ders kitabını 
ne ölçüde tanıyorsunuz? 

A) Tanımıyorum. Kabını açtım denemez 7 10.60 

B) Kısmen tanıyorum. Bir şeyler baktığım oluyor 11 16.66 

C) Tanıyorum denmez. Zaman zaman kullanıyorum. 13 19.69 
D) İyi tanıyorum. İhtiyaç duyduğumda ilgili bilgiye anında ulaşırım. 28 42.42 

E) Çok iyi tanıyorum. Kitap hakkında rapor bile yazabilirim 7 10.60 

 S2.  Yeni 9.sınıf 
matematik ders kitabını 
okuturken ders kitabını 
kullanma şekliniz 
yandaki seçeneklerden 
hangisine uymaktadır? 

A) Derste kendim kullanırım. 5 7.57 

B) Hem kendim kullanırım hem de öğrencilerime öneririm. 15 22.72 
C) Kendim kullanmam ama öğrencilerime öneririm 8 12.12 
D) Kullanmam; öğrencilerime de önermem. 9 13.63 
E) Kullanırım ama yanında ek kaynaklardan da yararlanırım. 27 40.90 

 S3. Yeni 9.sınıf 
matematik ders kitabını 
kullanma sıklığınız 
derse ayırdığınız bütün 
zaman içerisin de yüzde 
kaçtır? 

A) %0 13 19.69 
B) %25 24 36.36 
C) %50 15 22.72 

D) %75 8 12.12 
E) %100 5 7.57 

 

 “Yeni 9. sınıf matematik ders kitabını ne ölçüde tanıyorsunuz?” sorusuna verilen 

cevaplarda öğretmenlerden büyük çoğunluğunun ders kitabını tanıdığı ve ihtiyaç duyulduğunda 

kullanıldığı (%42.42) anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin ders kitabını tanımadığını ve çok az 
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baktığı %20 civarında olması dikkat çekmiştir. Öğretmenlerin % 16.66’sı, “ders kitaplarını kısmen 

tanıyorum bir şeyler baktığım oluyor” seçeneğini işaretlemiştir. Yeni 9. sınıf matematik ders kitabını 

kullanma şekli ile ilgili soruya verilen cevaplardan, ek kaynaklara ihtiyaç duyan öğretmenlerin 

çoğunlukta olduğu (%40.90), bir kısım öğretmenlerin (%22.72)  kitabı hem kendisi kullanıp hem de 

öğrencilerine önerdiği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin yaklaşık %14’ü ders kitabını 

kullanmadığı ve öğrencilerine de önermediği dikkat çekmiştir. Kitabı kendi kullanmayan ancak 

öğrencilerine öneren öğretmenler de vardır (%12.12), fakat öğretmenin önemsemediği bir kitabı 

öğrencilerin önemsemeyecekleri açıktır. 

Öğretmenin kendisinin ders kitabını kullanma sıklığı ve diğer matematik öğretmenlerinin 

kullanma sıklığı hakkındaki görüşü ile ilgili olan 3. ve 4. sorulara verilen cevaplar birbirine yakın 

çıkmıştır. Matematik öğretmenlerinin % 36.36’sı 9. sınıf matematik ders kitabını kullanma sıklığı, 

derse ayırdığı bütün zaman içinde %25’tir. Bunun yanında matematik öğretmenlerinin yarısından 

fazlası (%53.03) 9. sınıf matematik ders kitabını diğer matematik öğretmenleri tarafından kullanma 

sıklığı ile ilgili görüşleri de %25 düzeyinde olmuştur. 

Tablo 2-Devamı. Matematik ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi ile ilgili görüşler 

Madde f % 

  
  
S4. Yeni 9.sınıf matematik ders kitabını 
kullanma sizce diğer matematik öğretmenleri 
arasında ne düzeydedir? 

A) %0 6 9.09 

B) %25 35 53.03 

C) %50 16 24.24 

D) %75 6 9.09 
E) %100 2 3.03 

  
S5. Eski yıllarla kıyaslandığında yeni 9.sınıf 
matematik ders kitabını derste kullanma düzeyi 
ile ilgili olarak hangi seçenek doğrudur? 

A) Eski yıllar da daha fazlaydı 19 28.78 
B) Son yıllar da daha fazla 23 34.84 
C) Değişen bir şey yok 24 36.36 

S8. Dersi hazırlarken başvurduğunuz 
kaynakları hangisidir? 

A) Test kitapları  28 42.42 
B) Ders kitapları 26 39.39 
C) Üniversite sınavında çıkmış sorular 10 19.19 

 

Anketin 5. sorusunda öğretmenlerden matematik ders kitabının kullanma sıklığını eski yıllara 

göre kıyaslanması istenmiştir. Verilen cevaplar sonucuna göre ders kitabının kullanma sıklığı son 

yıllarda daha fazla olduğu söylenebilir. Bu farklılık oldukça azdır (%35’e karşı %29). Ancak 

öğretmenlerin % 36.36’sı değişen bir şey olmadığını savunmuştur. Dersi hazırlarken başvurduğunuz 

kaynaklar şeklindeki sorulan soruya, öğretmenlerin test kitaplarını ve ders kitaplarını birbirine yakın 

oranlarda yararlandıkları söylenebilir. Farklı olarak öğretmenlerin yaklaşık olarak %20’si üniversite 

sınavında çıkmış sorulardan da yararlandıkları görülmüştür. 
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ii.) Ders kitabının nitelikleri ve beklentiler 

Veri toplama aracının 6., 7., 11., 13. ve 14. soruları, matematik öğretmenlerinin ders kitabının 

nitelikleri hakkındaki görüşlerini ve beklentilerini yansıtmaktadır. 

Tablo 3. Matematik ders kitabının nitelikleri ve beklentileri ile ilgili görüşler 

Madde f % 

  
  
S6. Yeni 9.sınıf matematik ders 
kitabını konuları ele alış şekli nasıl? 

A) Hiç iyi değil 8 12.12 
B) İyi değil. 18 27.27 
C) Orta 24 36.36 
D) İyi 12 18.18 
E)  Çok iyi 3 4.54 

  
  
S7. Eğer ders kitabı hazırlama görevi 
size verilseydi nesini önemserdiniz? 

A) Konularla ilgili çokça teste yer vermesi 19 28.78 
B) Konuların uygulamalı çalışmalar içermesi 30 45.45 
C) Şekil ve grafiklerin anlaşılır olması 3 4.54 
D) Kavramların anlatımı,  teoremlerin ispatı, bağıntıların 
elde edilmesi   

7 10.60 

E) Farklı düşünceniz varsa yazınız. 7 10.60 
 

Bu araştırmada öğretmenler yeni 9. sınıf matematik ders kitabının konuları ele alış şeklini orta 

düzeyde  (%36.36) bulmaktadırlar. Buna karşın öğretmenlerin %27.27’si de iyi olmadığını ifade 

etmektedir. Ders kitabını çok iyi bulanların yüzdesinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte matematik öğretmenleri iyi bir ders kitabının uygulamalı çalışmalar içermesi 

gerektiğini belirtmektedirler (%45.45). Öğretmenlere göre ders kitabının konularla ilgili çokça teste 

yer vermesi gerektiği (%28.78) ifade edilmiştir. Öğretmenlerin ders kitaplarında kavramların anlatımı, 

teoremlerin ispatı, bağıntıların elde edilmesine yönelik görüşlerinin yüzdesi düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 3-Devamı. Matematik ders kitabının nitelikleri ve beklentiler ile ilgili görüşler 

Madde  f % 
  
  
S11.Matematik öğretmeni olarak yetişen bir 
öğretmen adayına ders kitapları ile ilgili öneriniz 
olsaydı ne olurdu? 

A) Teoremlerin ispatlarını mutlaka yapın 8 12.12 
B) Eğer kitapta yeterince uygulama yoksa sınıfa 
uygulamalı sorular getirin ve kullanın 

42 63.63 

C) Teoremlerle vakit kaybetmek yerine 
uygulamaya önem verin 

13 19.69 

D) Formül yerine çokça test yapın 2 3.03 
  
S13. Bir öğretmenim derse hazırlığı hangisinin 
kullanma halinde daha fazla zaman alır? 

A) Ders kitaplarını 34 51.51 
B) Test kitaplarını 32 48.48 

  
  
  
S14. Ders kitaplarının dili hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

A) Öğrencinin anlayabileceği şekildedir 13 19.69 
B) Ancak öğretmenin anlayacağı şekildedir 12 18.18 
C) Öğretmen bile anlamakta zorlanmaktadır 10 15.15 
D) Konular ve alıştırmalar öğrenciye göre ağırdır. 12 18.18 

E ) Ders kitaplarındaki örnekler belirli ve tek tiptir 
ve çeşitlilik göstermemektedir. 

19 28.78 
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Ayrıca öğretmenler, yeni yetişen öğretmen adaylarına da uygulamalı çalışmalara önem 

vermelerini ve bu uygulamaları sınıfa getirip uygulamalarını önermektedir (%63.63). Buradan bu 

öğretmenlerin mevcut ders kitaplarında uygulamaya yeterince yer verilmediğini düşündükleri ortaya 

çıkmaktadır. Bunun yanı sıra öneri veren bazı öğretmenlerin görüşü, konuların daha kapsayıcı ve daha 

çok örneklerle desteklenmesini istenmektedir. Öğretmenler, derse hazırlık aşamasında ders (%51.51)  

ve test kitaplarının (%48.48) hemen hemen aynı zamanı aldığını düşünmektedirler. Öğretmenlerin ders 

kitaplarının dili hakkındaki görüşleri ise örneklerin tek tip olduğu ve çeşitlilik göstermediğini 

söylemişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlere göre ders kitaplarının dili açısından zorlukların olduğu 

ifade edilmiştir. Öğretmenlerin çok az bir kısmı (%19.69) ders kitaplarının dilinin öğrencinin 

anlayabileceği şekilde olduğunu belirtmişlerdir.  

iii.) Ders kitabı kullanımını etkileyen faktörler 

Anketin 9., 10. ve 12. soruları ile yeni 9. sınıf matematik ders kitabı kullanımını etkileyen 

faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4. Matematik ders kitabını kullanımını etkileyen faktörler 

Madde f % 
  
 S9. Ders kitabını kullanımından uzaklaştıran 
nedenlerin başında hangisi gelmektedir? 

A) Teorem ve açıklamalara fazla yer vermemesi 7 10.60 

B) Alıştırma ve test sayısının yeterli olmaması 37 56.06 

C) YGS - LYS de yer alan tüm konuları ele 
almaması 

19 28.78 

 

 “Ders kitabını kullanımından uzaklaştıran nedenlerin başında hangisi gelmektedir?” şeklinde 

sorulan soruya genellikle uygulama eksikliğinin ön planda olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin 

ortak görüşü (%56.06 ) ders kitaplarında alıştırma ve test sayısının yeterli olmadığı görüşü ön plana 

çıkmaktadır. Sınavlarda yer alan tüm konuları içermemesi de ders kitaplarını kullanmayı etkileyen bir 

faktör olarak görülmektedir.  

Tablo 4-Devamı. Matematik ders kitabını kullanımını etkileyen faktörler 

Madde f % 
 S10. Sizi ders kitabından uzaklaştıran nedenler 
hangileridir? 
 

A) Ders kitabından uzak değilim 24 36.36 
B) ÖSYS’nin soru biçimi 23 34.84 
C) Kitapların uygun olmaması 13 19.69 

 

 “Sizi ders kitabından uzaklaştıran nedenler hangileridir?” şeklinde ifade edilen soruya farklı 

yüzdelerde görüşler ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu ders kitaplarından uzak 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir bölümü de, sınavlardaki soru 

biçimlerinin ders kitaplarından uzaklaştıran nedenler arasında olduğunu bildirmişlerdir.  
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Tablo 4-Devamı. Matematik ders kitabını kullanımını etkileyen faktörler 

Madde f % 
  
S12. YGS-LYS sınavı olmasaydı ders işlerken 
çoğunlukla hangisini kullanırdınız? 

A) Ders kitaplarını daha çok 27 40.90 
B) Test kitaplarını daha çok 8 12.12 
C) Yarı yarıya 30 45.45 
D) Kitap kullanmam, çünkü buna ihtiyaç 
duymam 

1 1.51 

 

Katılımcılara göre sınavlar olmasaydı öğretmenler ders işlerken ders kitaplarını ve test 

kitaplarını yarı yarıya kullanacaklardı. Bunun yanında ders kitaplarını daha çok kullanırım diyenler de 

% 41 civarındadır. Bundan da anlaşılıyor ki sınavların varlığı ders kitabının kullanımını olumsuz 

etkilediği söylenebilir. 

Anketin son sorusunda bir tane açık uçlu soru sorulmuştur. Bu soru da öğretmenlerden yeni 9. 

sınıf matematik ders kitabıyla eski 9. sınıf ders kitabının içerik ve kullanımı açısından karşılaştırmaları 

istenmiştir. Ankete katılan 66 öğretmenden 19 tanesi görüş belirtmemiştir geriye kalan öğretmenlerin 

görüşleri üç kategori altında toplanmaya çalışılmıştır. 

1. Kategori: Ders kitabı anlaşılır ancak konular basit düzeyde anlatılmış 

Bu kategoride görüş bildiren öğretmenler, yeni ders kitabını daha anlaşılır bulmuşlardır. 

Ancak konuların basit düzeyde anlatıldığını vurgulamışlardır (f=18). Aşağıda yapılan çalışmaya 

katılan öğretmenlerden iki tanesinin görüşlerine doğrudan yer verilmiştir. 

2.  Kategori: Uygulamaların etkililiği ve yeterliliği 

Öğretmenler konular ve konularla ilgili verilen uygulamaların tam bağdaşmadığı ve 
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uygulamaların az yer verildiğini vurgulamışlardır (f=16). Aşağıda yapılan çalışmaya katılan 

öğretmenlerden iki tanesinin görüşlerine doğrudan yer verilmiştir. 

3.  Kategori: Eski matematik ders kitaplarının etkililiği 

Öğretmenler eski 9. sınıf matematik kitabın daha iyi olduğunu ve yeni yayınlanan ders 

kitabının eskiye göre pek bir pozitif yönü olmadığını belirtmişlerdir (f=13). Aşağıda yapılan çalışmaya 

katılan öğretmenlerden iki tanesinin görüşlerine doğrudan yer verilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmada lise matematik öğretmenlerinin yarıya yakını yeni 9. sınıf matematik ders 

kitabını iyi ve çok iyi düzeyde tanıdıklarını bildirmişlerdir. Öğretmenlerin matematik ders kitaplarını 

tanıma düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Altun vd. (2004) lise öğretmenlerinin matematik ders 

kitabını tanıma düzeyinin ortalama %71 olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin matematik ders 

kitaplarını tanımaya yönelik sorunlarının giderilmesi gerekir. 

Bu araştırmada lise matematik öğretmenlerinin yarıya yakını yeni 9. sınıf matematik ders 

kitabını kullandığını belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalarda, öğretmenler matematik ders kitaplarının 

öğrenme-öğretme sürecinde yeterli düzeyde katkı sağlamadığını ve etkili biçimde kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir (Altun ve diğ, 2004; Dayak, 1998; Esirgemez, 1995; Taşdemir, 2011; Tutak ve Güder, 

2012). Matematik öğretmenlerinin ders kitaplarını neden kullanmadıkları dikkate alınmalıdır ve 

kapsamlı olarak incelenmelidir Bu sayede bundan sonra ki yıllarda ders kitabının kullanımı 

artırılabilir. Böylece öğretmenin matematik öğretim programına bağlılığı artabilir. Bununla birlikte 

öğretmenlerin ders içi etkinlikler ve bilgiler için farklı kaynaklara başvurması azalabilir. 

Yeni 9. sınıf ders kitabını kullanırken öğretmenlerin çoğunluğu ek kaynak kullandığını 

belirtmişlerdir. Bu durum bize ders kitabının öğretmenler tarafından yetersiz algılandığını göstermiştir. 

Tutak ve Güder (2012), öğretmenlerin matematik ders kitaplarını temel kaynak olarak kullandıklarını 
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ancak yetersiz yönlerinden dolayı ek kaynaklar kullanmayı tercih ettiklerini belirtmiştir. Altun vd. 

(2004), öğretmenlerin test kitaplarını daha fazla kullandıklarını ve ders kitabı kullanımını sınav 

sisteminin etkilediğini bildirmişlerdir. Bu görüşler öğretmenlerin ve öğrencilerin ders kitaplarını 

kullanımını zamanla düşürebilir. Bunun önüne geçmek için sonraki yıllarda yayınlanacak olan ders 

kitapların da bu hususların giderilmesi ve nitelikli kitapların yayımlanması gerekir. 

Yapılan araştırmada ders kitabının ders içinde kullanma sıklığının en fazla %25 düzeyinde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada ders kitabının matematik öğretmenleri tarafından ders 

içinde kullanma sıklığının genellikle düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin ders 

kitabını kullanma oranı ve sürelerinin düşük olduğu ve önceki yıllara göre ders kitabı kullanma 

sürelerinde azalma olduğu belirlenmiştir (Işık, 2008). Eğer kitabın bu kullanması süresi eğitim öğretim 

için yetiyorsa sorun teşkil etmez. Ancak yetmiyorsa bu sürenin artırılması için ders kitabının içeriğinin 

ve dilinin daha anlaşılır hale getirilmelidir. 

Öğretmenlere göre 9. sınıf ders kitabının kullanma sıklığı son yıllarda artış göstermiştir. 

Ancak bu artış fazla olmadığı görülmüştür. Artışın fazla olmamasının nedenleri içerisinde; içeriğin iyi 

hazırlanamaması, anlatım dilinin ağır olması ve kitap tasarımının sıkıcı olması başlıca nedenler olarak 

bildirilmiştir. Ders kitaplarının olumsuz yönleri azaltılıp kullanma sıklıkları artırılmalıdır. Kullanma 

sıklığını artırmak için; içerik iyi hazırlanmalı, anlatım dili hem öğrenci hem de öğretmen tarafından 

anlaşılır hale getirilmeli ve tasarım daha görsel ve ilgi çekici olmalıdır. 

Ders kitabının konuları ele alış şekli bu araştırmaya göre orta düzeydedir. Ancak kitaplar her 

düzeye aynı şekilde hitap etmediği için bazı öğretim durumlarında farklı şekillerde sorunlara neden 

olmaktadır. Şimşek (2001), öğretmen ve öğrencilerin lise matematik ders kitaplarını biçim ve içerik 

yönünden yetersiz bulduklarını belirmiştir. Şahin ve Turanlı (2005), 9. sınıf matematik ders kitaplarını 

öğretmenlerin yeterli gördüklerini ancak öğrencilerin yeterli görmediklerini tespit etmişlerdir. Bu 

sorunların giderilmesi için farklı öğrenim düzeylerine uygun ders kitapları basılmalı ve her lisenin 

düzeyine göre ayrı ayrı kaynaklar kullanılmalıdır. Bu şekilde ders kitabının içeriğinde iyileşmeye 

gidilebileceği gibi kitabın kullanılma sıklığı gibi arttırılabilir. 

Öğretmenlere göre ders kitabının uygulama sayısının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 

kapsamda ders kitabındaki uygulamalar arttırılabilir. Böylece ders kitabının sınıf içerisindeki kullanım 

süresi artırıldığı gibi kitabın kullanımı da önem kazanacaktır. Yapılan araştırmalarda, matematik ders 

kitaplarında soru, örnek, alıştırma ve problemlere yönelik eksikliklerin olduğu bildirilmiştir (Artut ve 

Ildırı, 2013; Işık, 2008; Işık, 2003; İskenderoğlu ve Baki, 2011). 

Öğretmenlere göre yeni yayımlanan 9. sınıf ders kitabının dili daha önceki yıllara oranla hem 

ağır hem de tek tip olduğu belirtilmiştir. Artut ve Ildırı (2013), ders kitaplarında yer alan problemlerin 

dil ve anlatım ile görsel unsurlar açısından yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Erbaş, Alacacı ve Bulut 
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(2012), ders kitaplarının görsel tasarım ve konuların sunumu açısından geliştirilmesi gerektiğini 

açıklamışlardır.Bunun önüne geçmek için ders kitabı daha iyi bir matematik dili ile yazılmalı ve 

açıklayıcı ifadeler daha net ve anlaşılır olmalıdır. 

Bu araştırma kapsamında, matematik öğretmenlerine göre 9. sınıf matematik ders kitaplarını 

kullanma, tanıma ve nitelikler açısından birçok sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Etkili ve nitelikli 

ders kitaplarını geliştirmek için bütün paydaşların görüşlerinin alınması, uzman kişilerin 

görevlendirilmesi ve standartların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Özetle, ders kitabı geliştirme ve 

yayınlatma konusunda kamu ve özel sektörün daha dikkatli olması ve etkili kitaplar için daha çok çaba 

göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu araştırma yeni yayımlanan 9. sınıf matematik ders kitabı ve onu kullanan lise öğretmenleri 

ile sınırlıdır. İleride yapılacak çalışmalarda yeni öğretim programına uygun geliştirilen diğer lise 

matematik ders kitaplarının etkililiğini ve kullanımını öğrenci, öğretmen, yönetici gibi paydaşlarla geri 

dönütler alınarak incelenmesi gerekir. 

KAYNAKÇA 

Alkan, C. (1979). Eğitim ortamları. Ankara: Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. 

Altun, M., Yazgan, Y. ve Arslan, Ç. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı 
üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147. 

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). Yeni ilköğretim 6.sınıf matematik ders kitaplarının öğretim programına 
uygunluğunun incelenmesi. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 26-38. 

Artut, P.D. ve Ildırı, A. (2013). Matematik ders ve çalışma kitabında yer alan problemlerin bazı kriterle 
göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 349-694. 

Aslan, Z. ve Doğdu, S. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç gereçleri. Ankara: 
Tekışık Ofset.  

Çilenti, K. (1986). Resimli ders kitaplarının tarihçesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 1(2), 117-119. 

Dayak, E. (1998). İlköğretim 5. sınıf matematik ders kitaplarının eğitim-öğretime uygunluğunun 
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul. 

Engelmann, S., Carnine, D., & Steely, D.G. (1991). Making connections in mathematics. Journal of 
Learning Disabilities, 24(5), 292-303. 

Esirgemez, M. (1995). İlkokul matematik ders kitaplarının öğrenmeyi sağlamadaki katkıları yönünden 
öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Erbaş, A.K., Alacacı, B. ve Bulut, M. (2012). Türk, Singapur ve Amerikan matematik ders kitaplarının 
bir karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2311-2330. 

Güner, N. (2015). 6.-8. Sınıf matematik ders kitaplarındaki geometri, veri ve olasılık sorularının TIMSS 
bilişsel düzeylerine göre sınıflandırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 77-90. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1558 
 

Haggarty L., & Peppin, B. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, 
French and German classrooms: Who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal, 
28(4), 567-590. 

Işık, C. (2003). İlköğretim okullarının 7. sınıflarında okutulan matematik ders kitaplarının içerik, 
öğrenci seviyesine uygunluk ve anlamlı öğrenmeye katkısı yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora 
tezi, Erzurum.  

Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabını 
kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 163-176. 

İskenderoğlu, T. ve Baki, A. (2011). İlköğretim 8.sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA 
matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287-301. 

Kar, T. ve Işık, C. (2015). Türk ve Amerikan yedinci sınıf matematik ders kitaplarının tamsayılarla 
toplama ve çıkarma işlemi üzerinden karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 40(177), 75-92. 

Karamustafaoğlu, O., Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenme 
ve öğretim materyalleri. (Ed.) T. Kesercioğlu ve M. Aydoğdu. Fen ve ilköğretimde teknoloji öğretimi. Ankara: 
Anı Yayıncılık. 

Kerpiç. A. ve Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7.sınıf 
matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 8(16), 303-318. 

Küçükahmet, L. (2001). Fen bilgisi konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Nobel Yayın Dağıtım. 
Ankara.   

Muth, K., & Alvermann, D. (1992). Teaching and learning in the middle grades. Boston: Allyn and 
Bacon.  

Özgen, B. (1993). Türkiye’de ders kitabı sorunu ve çözüm yolları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 87(1), 17-
22.  

Göze, N. (1999). Matematik zor değildir. Çağdaş Eğitim Dergisi, 256, 33-37.  

Şahin, S. ve Turanlı, N. (2005). Liselerde okutulmakta olan lise I. sınıf matematik kitaplarının 
değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 327-341. 

Şahin, Y.T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı 
Yayıncılık.  

Şimşek, G. (2001). Lise III. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının ve Derslerinin Öğrenmeyi Sağlamadaki 
Katkıları Yönünden Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, 
Ankara. 

Taşdemir, C. (2011). İlköğretim I.kademede okutulan matematik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine 
göre değerlendirilmesi (Bitlis ili örneklemi). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 16-27 

Tutak, T. ve Güder, Y. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı hakkındaki 
görüş ve düşünceleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 16-28. 

Uğurel, I., Bukova-Güzel, E. ve Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri 
hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 103-123. 

Weiss, I.R. (1987). Report of the 1985-86 national survey of science and mathematics education. 
Research Triangle Institute, Durham, NC, ED 292 620. 

Woodward, J. (1991). Procedural knowledge in mathematics: The role of the curriculum. Journal of 
Learning Disabilities, 24(3), 172-185. 

Yan, Z., & Lianghuo, F. (2002). Textbook use by Singaporean mathematics teachers at lower secondary 
school level. Mathematics Education for a Knowledge-Based Era, 2.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1559 
 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: 
Seçkin. 

Yılmaz, A., Seçken, N. ve Morgil, İ. (1998). Lise 11.sınıf kimya 3 ders kitaplarının kimya eğitimine 
uygunluklarının araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 73-83. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1560 
 

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLERLE PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK BAŞARI 

DÜZEYİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ 

6TH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT LEVELS IN SOLVING FRACTION 

PROBLEMS: CASE OF İZMIR 

 

Doç. Dr. Cenk Keşan1, 

 cenkkesan@gmail.com 

Dr. Deniz Kaya2,  

denizkaya50@yahoo.com 

Araş. Gör. Yusuf Erkuş1,  

yerkus@gmail.com 

Öğret. Mehmet Çağlar Coşar2, 

 mehmet.caglar.cosar@gmail.com 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 

2Milli Eğitim Bakanlığı 

 
 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle problem çözmeye yönelik 
başarı düzeylerini belirlemektir. Nicel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada, veri toplama aracı olarak 
öğrencilerin kesirlerle problem çözme becerilerini belirlemeye yönelik geliştirilen Kesirlerle Problemler Çözme 
Aracı kullanılmıştır. Değerlendirme aracı 12 tane açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma 
grubunu, İzmir merkezinde bulunan bir ortaokulunda altıncı sınıfta okuyan 80 kız, 68 erkek olmak üzere toplam 
148 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel analiz sonuçları incelendiğinde; hem kız hem de erkek öğrencilerin 
birbirine yakın sonuçlar elde etmesine rağmen orta düzey seviyenin altında bir performansa sahip oldukları 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kesirler, Problem Çözme, Başarı, Altıncı Sınıf 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine achievement levels of sixth grade students in solving 
fraction problems. At the study of the adoption of quantitative research methods, a problem solving tool which is 
developed to identify problem solving skills with fractions used as data collection tool. Assessment tool consists 
of 12 units of open-ended questions. The study group is consisted of 148 students, including 80 girls and 68 
boys. It is seen from descriptive analysis results that achievement levels of boys and girls are similar and 
students have a performance level below the average level.  

Key words: Fractions, Problem Solving, Success, 6th Grade 
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GİRİŞ 

Kesirler, ortaokul matematik öğretim programında önemli bir konu alanını oluşturmasının 

yanı sıra alanyazında yürütülen birçok çalışmada öğrencilerin sıklıkla öğrenme güçlüğü çektiği,  

kavram yanılgısı yaşadığı ve belirli hata türleri yaptığıbir öğrenme alanını oluşturmaktadır (Biber, 

Tuna ve Aktaş, 2013; Işık ve Kar, 2012; Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010; Moss ve Case, 1999; Pesen, 

2008; Soylu ve Soylu, 2005). Örneğin Işık ve Kar (2012) yedinci sınıf düzeyinde 210 öğrenci ile 

yaptıkları çalışma sonucunda; öğrencilerinin kesirlerde toplama işlemine yönelik kurdukları 

problemlerde; toplanan ikinci kesri bütünün kalanı üzerinden ifade etme, parça-bütün ilişkisini 

kuramama, işlem sonucuna doğal sayı anlamı yükleme, birim kargaşası, toplanan kesir sayılarına 

doğal sayı anlamı yükleme, işlemi soru köküne yansıtamama ve tamsayılı kesirlerin tam kısımlarına 

anlam yükleyememe şeklinde yedi güçlük tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, Kocaoğlu ve Yenilmez 

(2010) tarafından zayıf, orta ve pekiyi not ortalamalarına sahip 6 öğrenci ile yürütülen çalışma 

sonucunda; öğrencilerin, bir bütünün verilen bir kesir kadarının bulunmasında vebelli kesir kadarı 

bilinen çokluğun tamamının bulunmasında çoğunlukla pay ve paydayı birbirinin yerine kullanarak 

yanılgıya düştükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sıkça işlem hataları yaptıkları ve problemin 

çözümünde öğrencilerin çoklukların birimlerini genellikle göz ardı ettikleri ya da birimleri hatalı 

çevirdikleri gözlenmiştir. Küçük ve Demir (2009) tarafından ilköğretim 6-8. sınıflardaki matematik 

öğretiminde karşılaşılan bazı kavram yanılgıları ve eksik algılamaları saptamaya çalıştıkları çalışmada, 

200 öğrenciye
3
1

6
1:

3
1

4
1

+− sorusunu yöneltmişlerdir. Bu soruya öğrencilerin sadece %6,5’i doğru cevap 

verebilmiştir. Diğer öğrencilerden bir kısmı yanlış işlemlerde bulunmuş, bir kısmı da soruyu boş 

bırakmıştır. 123 öğrenciye uygulanan 
2
0:

3
2 sorusuna ise öğrencilerin sadece %14,6’sı doğru cevap 

verebilmiştir. Pesen (2008) tarafından yapılan diğer bir çalışma sonucunda ise öğrencilerin bazıları 

sayı doğrusu üzerindeki bir bütünü parçalara/eşparçalara ayırmada zorluk çektiğini, öğrencilerden 

bazılarının kesrin sembolik gösterimi olan a/b’nin sayı doğrusu üzerinde gösteriminde a/b’yi bir tek 

sayı olarak algılamakta güçlük çektikleri belirlenmiştir. Ayrıca uygulamaya katılan 113 öğrencinin 

%59’u, sayı doğrusu üzerinde belirlenen noktaya karşılık gelenkesir sayısını yazma becerisini 

gösteremediği belirtilmiştir. Benzer şekilde Siegler (2003), öğrencilere yönelttiği
3
1

2
1

+ işlemi için 

birçok öğrencinin pay ve paydayı ayrı ayrı toplayarak 
5
2 şeklinde yanlış cevaplar verdiği sonucunu 

elde etmiştir.  

Halat (2011) tarafından  altıncı sınıf düzeyinde 485 öğrenci üzerinde yapılan çalışma 

sonucunda, kesirlerle ile ilgili öğrencilerin %20,8’i hiç problem kuramaz iken %7,2’si yanlış problem 

cümleleri yazmıştır. Ancak kesirler ile ilgili verilen bilgileri kullanarak öğrecilerden %29,3’ü tam 

doğru ve %42,7’si ise kısmen doğru problem cümleleri yazabilmişlerdir.Bunun dışında, Biber ve 

diğer., (2013) tarafından 30 öğrenciye sekiz açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun 
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(22 öğrenci) kesirlerde sıralama, toplama-çıkarma ve çarpma konularında kavram yanılgılarına sahip 

olduğu, buna karşılık kesir problemlerinde yanlış çözüm elde eden öğrencilerin daha az olduğu 

görülmüştür. Soylu ve Soylu (2005) tarafından beşinci sınıf düzeyinde 56 öğrenci üzerinde 8 soruluk 

bir test uygulayarak öğrencilerin kesirler konusunda yaşadıkları güçlükleri belirlemeye çalışmıştır. 

Çalışma sonucunda; kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesir problemleri ile ilgili 

kavramların, tanımlarının ve formüllerinin öğrenilmesinde ve işlemsel bilgilerde öğrencilerin zorluk 

yaşamadıkları buna karşın ezberledikleri tanımların ve kavramların uygulamalarında zorluk 

yaşadıkları görülmüştür. Sonuç olarak, birçok konu alanının temelini oluşturan kesirler konusunun 

öğrenciler tarafından anlaşılır ve anlamlı olması büyük önem arz etmektedir. Nitekim özellikle, son 

yıllarda yapılan teknolojik iyileştirmeler ve ilerlemeler ışığında yürütülen yenilikçi eğitim anlayışıyla 

birlikte kesir konusunun öğretiminde öğretim programlarında farklı yaklaşımlara ve yöntemlere yer 

verilmektedir. Bu bağlamda, alanyazında geçmiş yıllarda yürütülen çalışmalar ve güncel araştırmalar 

düşünüldüğünde acaba öğrencilerin kesir öğrenimi konusunda ilerlemeler kaydedilmiş midir? Sorusu 

akıllara gelmektedir. Bu kapsamda ilgili alana katkı sağlaması amacıyla yürütülen çalışmanın temel 

amacı, öğrencilerin kesirlerle problem çözmeye yönelik başarı düzeylerini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Nicel araştırma yönteminin benimsendiği çalışma tarama modeline göre yapılmıştır. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2013). Bu amaçla altıncı sınıf öğrencileri için Kesirlerle 

Problemler Çözme Aracı geliştirilerek öğrenme, kız ve erkek grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu,  2015-2016 eğitim-öğretim yılında İzmir il merkezinde 

bulunan bir devlet ortaokulunun altıncı sınıfında okuyan 80’ni (%54,1) kız, 68’i (%45,9) olmak üzere 

toplam 148 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı geliştirilmesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okutulan ve Talim 

Terbiye Kurulunca kabul edilen ortaokul altıncı sınıf matematik ders kitabından yararlanılmıştır 

(Bağcı, 2015). Oluşturulan sorular için uzman görüşleri alınmıştır. Hazırlanan problemlerin ölçme 

aracına uygun olup olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği uzman görüşüne göre 

saptanır (Karasar, 2009). Öncelikle bir grup uzman tarafından ölçme aracının amacına, içeriğine ve 

çözümlemelerine göre aday sorular hazırlanmış, oluşturulan problemlerin bu amaçları ve içeriği temsil 

edip etmediği tartışılmıştır. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra üç matematik öğretmenine ve üç alan 
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eğitimcisine gösterilerek önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

sayede sorulara ait dil, içerik, uygunluk ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Son şekli verilen ilk forma 

ait sorular 15 öğrenci üzerinde denenerek pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma sayesinde 

öğrencilerin anlamakta zorlandıkları noktalar tespit edilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Geliştirilen veri toplama aracının yapı geçerliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analiz (DFA) 

çalışması gerçekleştirilmiştir (x2=113.736; p<0.01; x2 /sd=2.14; CFI=0.96; RMSEA=0.08; IFI=0.96; 

GFI=0.89; AGFI=0.84; NFI=0.93). 12 soruluk nihai ölçme aracın Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

0.95 (n=160) olarak hesaplanmıştır. Ölçme aracından alınabilecek maksimum puan 48, minimum puan 

ise 0 olarak belirlenmiştir. Test edilen tek faktörlü model Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 1: Ölçme Aracına Ait Tek Faktörlü Modelin DFA Sonuçları 

Tablo 1: Örnek sorular ve kazanım 

Sorunun İçeriği Kazanım 

Kaya ailesi tatil harcaması için yanlarına 2000 TL para almıştır. Aile bu paranın 
20

3 ’sini yol 

masrafı, 
10

1 ’unu tatil alış-verişi, kalan parayı da barınma için harcayacaktır. Ailenin bir günlük 

barınma harcaması 150 TL olduğuna göre, bu aile kaç gün tatil yapabilir? 

 
 
 
Kesirlerle 
İşlemler: 
 
Kesirlerle işlem 
yapmayı 
gerektiren 
problemleri çözer. 

Özkan 48 günlük tatilinin 
8

1 ’ini otelde, 
12

7 ’sini köyde ve geri kalanını ise izci kampında geçiriyor. 

Özkan’ın izci kampında geçirdiği süre kaç gündür? 

Bir çiftlikteki hayvanların 
9

2
’u koyun, 

10

3 ’u inek, 
30

7 ’u tavuk geri kalanı ise keçidir. Çiftlikte 

toplam 360 hayvan olduğuna göre, çiftlikteki keçi sayısı kaçtır? 

Bir akvaryumdaki balıkların 
7

3 ’si turuncu renkli ve diğerleri beyaz renklidir. Beyaz renkli 

balıkların sayısı 16 olduğuna göre turuncu renkli balıkların sayısı kaçtır? 
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Verilerin Analizi  

Ölçme aracının geliştirilmesinde SPSS 20.00 ve AMOS paket programları kullanılmıştır. 

Yürütülen çalışmada, ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (MEB, 

2013, s.12) öğrenme alanı sayılar ve işlemler, alt öğrenme alanı kesirlerle işlemler yapma ile ilgili 

kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer kazanımını ele alınmıştır. Kazanımın 

karakteristik özelliğine uygun bir şekilde hazırlanmış 12 tane açık uçlu soruların çözümlenmesinde 

aşağıda yer verilen Marzano (2000)’un geliştirmiş olduğu aşamalı puan ölçeği kullanılmıştır. Aşamalı 

puan ölçeğine ölçütler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2. Aşamalı puan ölçeği 

Gözlenecek Öğrenci Davranışı (Ölçütler) Puan 
Bir engelin veya zorluğun üstesinden gelmede en etkili çözüm yolunu seçer ve bunun olası çözüm yolları 
içerisinde neden en etkilisi olduğunu tam olarak açıklarsa 

4 

Bir engelin veya zorluğun üstesinden gelmede en etkili çözüm yolunu seçer ve bunun olası çözüm yolları 
içerisinde neden en etkilisi olduğunu tam olarak açıklayamazsa 

3 

Bir engelin veya zorluğun üstesinden gelmede doğru bir çözüm yolu seçer ama bu en etkili olan değilse ve 
vermiş olduğu cevap çözüm sürecini kısmen de olsa gösterir nitelikte ise 

2 

Seçmiş olduğu çözüm yolu engelin veya zorluğun üstesinden gelebilecek nitelikte değilse 1 
Hiçbir yargıda bulunmazsa 0 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amacına uygun olarak öğrencilerin kesirlerle problemler çözmeye 

yönelik başarı düzeyini belirlemek amacıyla ölçme aracından elde edilen verilere ait bilgilere yer 

verilmiştir. Öğrenci düzeylerine yönelik ifadeler kullanılırken boyutlardan elde edilebilecek 

maksimum ve minimum puan aralıkları dikkate alınmıştır. Buna göre, ölçme aracından alınabilecek 

maksimum puan 48, minimum puan 0 ve orta düzey bileşeni ise 24 puan olarak nitelendirilmiştir. 

Tablo 3. Kız ve erkek öğrencilere ait betimsel istatistiksel bilgiler 

Adı N x  ss Max.-Min Puan Soru Aralığı Soru Tipi 

Kız Öğrenciler 80 21.70 13.71  
 
0-48 

 
 
1-12 

 
 
Açık Uçlu 

Erkek Öğrenciler 68 21.06 13.31 

Toplam 148 21.40 13.49 

Tablo 3 incelendiğinde, kız öğrencilerin ölçme aracından aldıkları ortalama puan 21.70 iken 

bu durum erkek öğrencilerde 21.06’yı göstermektedir. Birbirine çok yakın puan ortalamalarına sahip 

kız ve erkek öğrencilerin kesirlerle ile ilgili problem çözme konusunda benzer başarı seviyelerine 

sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 148 öğrenciye ait puan ortalaması ise 21.40 bulunmuştur.  
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Tablo 4: Sorulara göre ortalama puan 

Öğrenciler Kız Öğrenciler Erkek Öğrenciler Max.Min  
Puan Aralığı Soru Sırası N=80 N=68 

x  ss x  ss 

1. Soru 2.28 1.36 2.20 1.38 0-4 
2. Soru 1.53 1.22 1.94 1.24 0-4 

3. Soru 2.03 1.34 1.95 1.32 0-4 

4. Soru 2.11 1.47 2.11 1.44 0-4 

5. Soru 2.38 1.57 1.98 1.70 0-4 

6. Soru 1.37 1.12 1.27 1.18 0-4 

7. Soru 1.47 1.10 1.35 1.14 0-4 

8. Soru 1.90 1.60 1.94 1.53 0-4 

9. Soru 1.45 1.56 1.32 1.48 0-4 

10. Soru 1.41 1.50 1.51 1.52 0-4 

11. Soru 2.08 1.62 1.77 1.44 0-4 
12. Soru 1.63 1.47 1.66 1.43 0-4 

  

Tablo 4 incelendiğinde, birinci sorudaki kız öğrencilerin puan ortalaması 2.28, erkek 

öğrencilerin puan ortalaması 2.20 bulunmuştur. İkinci soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 1.53, 

erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.94 bulunmuştur. Üçüncü soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 

2.03, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.95 bulunmuştur. Dördüncü soruda ise hem kız hem de 

erkek öğrencilerin puan ortalaması 2.11 bulunmuştur. Beşinci soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 

2.38, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.98 bulunmuştur. Altıncı soruda kız öğrencilerin puan 

ortalaması 1.37, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.27 bulunmuştur. Yedinci soruda kız öğrencilerin 

puan ortalaması 1.47, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.35 bulunmuştur. Sekizinci soruda kız 

öğrencilerin puan ortalaması 1.90, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.94 bulunmuştur. Dokuzuncu 

soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 1.45, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.32 bulunmuştur. 

Onuncu soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 1.41, erkek öğrencilerin puan ortalaması 1.51 

bulunmuştur. Onbirinci soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 2.08, erkek öğrencilerin puan 

ortalaması 1.77 bulunmuştur. Onikinci soruda kız öğrencilerin puan ortalaması 1.63, erkek 

öğrencilerin puan ortalaması 1.66 bulunmuştur. 

6. Soru İçin Kız ve Erkek Öğrencilere Ait Çözüm Örnekleri 

Soru 6: Bir lokum fabrikası her gün bir önceki gün üretilenin 
4
3 ’ü kadar fazla lokum üretiyor. 

1. gün 160 kg lokum üretildiğine göre 3. günün sonunda toplam kaç kg lokum üretilir? 
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Kız ve erkek öğrencilerin en düşük puan ortalaması elde ettiği altıncı soruya ait bazı 

öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin aslında kesir bilgilerinin soruyu çözebilecek 

nitelikte olduğu ancak çözüme yönelik işlem basamakları konusunda sıkıntılar yaşadıkları 

görülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin pay ve paydalarda nasıl bir uygulama yapacakları 

konusunda bir takım güçlüklereve işlem karmaşasına sahip oldukları söylenebilir.  

Soru 9: Bir akvaryumdaki balıkların 
7
3 ’si turuncu renkli ve diğerleri beyaz renklidir. Beyaz 

renkli balıkların sayısı 16 olduğuna göre turuncu renkli balıkların sayısı kaçtır? 
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Kız ve erkek öğrencilerin en düşük puan ortalaması elde ettiği sorulardan biri olan dokuzuncu 

soruya ait bazı öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin bütünü elde etmede pay ve 

paydalarda yanlış işlem uygulamalarına gittikleri görülmektedir. Öğrencilerin sıklıkla yaptığı 

hatalardan biri de pay ve paydayı birbirinin yerine kullanmasıdır. Bunun yanı sıra öğrenciler istenilen 

ve verilen bilgilerden bazılarını göz ardı etmelerinden dolayı hatalı çözüm yaptıkları da söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; maksimum 48 puan alınabilecek ölçme 

aracından 148 öğrencinin puan ortalaması 21.40 ile orta düzey bileşenin gerisinde kaldığı 

görülmektedir. Ayrıca her ne kadar kız öğrencilerin puan ortalaması (21.70), erkek öğrencilerden 

(21.06) çok az bir miktar fazla olsada birbirine yakın puan ortalamaları elde ettiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin kesirlerle ilgili problemleri çözerken genellikle verilen bilgilerden hareket etmeye 

çalıştığı ancak sonuca ulaşma konusunda kesrin pay ve paydasını karıştırarak işlem hataları yaptıkları 

ve sonuca ulaşma konusunda güçlükler yaşadıkları görülmüştür. Ölçme aracından elde edilen puan 

ortalamasına göre, öğrencilerin kesirlerle problem çözme konusunda orta düzey seviyesinin bile 

altında kalarak iyi bir performans gösteremedikleri söylenebilir. Elde edilen bu sonuç, Kocaoğlu ve 

Yenilmez’in (2010) ulaştığı öğrencilerin kesir sorularında sıkça işlem hataları yaptıkları sonucunu 

desteklemektedir. Dokuzuncu soru gibi parça-bütün ilişkisini içeren kesir probleminde hem kız 

öğrencilerin (1.45) hem de erkek öğrencilerin (1.32) düşük puan ortalamasın sahip olmaları Işık ve 

Kar  (2012) tarafından belirlenen parça-bütün ilişkisini kuramama ve işlemi soru köküne yansıtamama 

hata türlerini içermesi açısından benzer bulgular sunmaktadır. Altıncı soruda da olduğu gibi 

öğrencilerin çoğunluğunun sonuca ulaşmak için kesir işlemi yaparken verilenler üzerinde hatalı çözüm 

üretmeleri ve yanlış işlem yapmaları Küçük ve Demir’in (2009) elde ettiği kesirlerle işlemler 

konusunda öğrencilerin oldukça düşük bir başarı yüzdesine sahip olduğu sonucu ile benzerlik 

göstermektedir. Ayrıca Siegler’in (2003) belirttiği öğrencilerin paydaları eşitlemeden toplama işlemi 

yapmaları bu çalışmada öğrencilerin problemleri çözerken yaptığı hatalardan biri olarak belirlenmiştir. 
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Bunun yanı sıra Halat’ın (2011) öğrencilerin kesirler ile ilgili verilen bilgileri kullanarak öğrecilerden 

%29,3’ü tam doğru ve %42,7’si ise kısmen doğru problem cümleleri yazabildiklerini belirttiği çalışma 

sonucu dikkate alındığında öğrencilerin kesirlerle problem kurma konusunda daha az sıkıntı 

yaşamalarına rağmen kesirlerle problem çözme konusunda oldukça sıkıntı yaşadıkları söylenebilir. 

Benzer şekilde, Biber ve diğer., (2013) tarafından 30 öğrenciyle yöneltilen sekiz açık uçlu sorunun 

sonucuna göre, öğrencilerin %70’inden fazlasının kesirlerde sıralama, toplama-çıkarma ve çarpma 

konularında kavram yanılgılarına sahip olduğu sonucu elde edilen bulgularla benzerlik taşımasına 

rağmen kesir problemlerinde yanlış çözüm elde eden öğrencilerin daha az olduğu sonucunu ile 

farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, elde edilen veriler ile alanyazında yürütülen çalışma sonuçları 

düşünüldüğünde öğrencilerin kesirlerle problem çözme konusunda iyi bir performans sergilemedikleri 

ve düşük başarı yüzdesine sahip oldukları görülmektedir.  
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Özet  

Bu çalışmanın amacı, ortaokul, lise ve üniversite gibi farklı düzeylerde matematik öğretiminde 
kullanılabilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerinden dinamik matematik yazılımı GeoGebra’yı tanıtarak bu 
düzeylerin her birinden birer örnek materyal inşa etmektir. Bu amaç çerçevesinde araştırmacılar tarafından 
özellikle öğrencilerin zorlandıkları kavramlarla ilgili üç dinamik materyal hazırlanmıştır. Bunlardan biri 
öğrencilerin ortaokul altıncı sınıfta karşılaştığı çember kavramıyla ilgilidir. Öğrencilerden çember kavramıyla 
ilgili olarak bir çemberin çevresinin çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirlemeleri 
beklenmektedir. Özellikle ortaokul öğrencilerinin zorlandıkları çemberin çevresi ve π sayısı arasındaki ilişkinin 
dinamik bir ortama taşınması öğrenci ve öğretmene katkı sağlayabilir. Lise düzeyindeki uygulamada ise 
trigonometrik fonksiyonlar ele alınmıştır. Öğrencilerin güçlük yaşadığı trigonometrik fonksiyonların 
grafiklerinin GeoGebra ile analizi yapılmıştır. GeoGebra’nın üniversite düzeyinde kullanımına yönelik olarak 
belirli integral kavramı ele alınmıştır. Riemann toplamları öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği, öğretmenlerin 
de kavramı sınıfta yapılandırmada güçlük yaşadığı kavramlardan biridir. Bu nedenle belirli integral kavramı, 
dinamik bir ortamda ele alınarak öğrenciler ve öğretmenler için daha görsel bir hale getirilmiştir. Bu örneklerin, 
öğretmenlere öğrencileri için her seviyede dinamik materyaller hazırlayabilmelerine yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: GeoGebra, Dinamik Materyaller, Matematik Öğretimi 

Abstract 

The purpose of this study is not only to introduce dynamic mathematics software GeoGebra which is 
used as an information and communications technology in teaching of mathematics from elementary school to 
university level, but also to construct a sample material from each of these levels. Within this purpose, 
researchers developed three dynamic materials about mathematical concepts that are especially difficult to grasp 
for students. One of these materials is about circle concept in the middle school mathematics. It is expected that 
the students can determine a constant value, the ratio of a circle's circumference to its diameter by measuring. 
Transferring the relationship between circle's circumference and the number π that are hard for students may 
contribute to both student and teacher. For high school level, trigonometric functions are used. The trigonometric 
functions, which are hard for students to understand, are investigated by using GeoGebra software. Lastly, for 
the university level, definite integral concept is used. The Riemann sums is a concept that both students and 
teacher have difficulties to construct in the mathematics classroom. For that reason, the definite integral is 
visualized by using a dynamic learning environment in order to make more concrete for both students and 
teachers. It is thought that these sample materials may help teachers prepare dynamic materials to use in their 
classroom for all levels.    

Keywords: GeoGebra, Dynamic materials, Mathematics Teaching 
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GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle teknolojinin sağladığı imkânlar matematik 

öğretimine yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu imkânların somut örnekleri öğrenme ortamında kullanılan 

matematik yazılımlarıdır. Bu yazılımların öğrenme ortamında bilinçli kullanımı, öğrencilere 

matematiksel düşünmeyi geliştirecek ortamları olanaklı kılmaktadır. Öğrenciler yazılımları kullanarak 

problem çözme sürecinde aktif olmakta, kavramların çoklu temsillerini (sayısal, cebirsel, grafik) 

inceleyebilmekte ve gerçek matematik problemleri üzerinde çalışabilmektedir. Böylece öğrenme 

ortamında zamanı daha iyi kullanan öğrenciler derste akıl yürütme ve yaratıcı düşünme etkinliklerine 

daha fazla zaman ayırabilirler (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013).   

Bilgisayar teknolojisinin bir hesaplama aracı olarak kullanılması yerine soyut matematiksel 

kavramları elektronik ortamda somutlaştırabilme özelliklerinin ön plana çıkması matematik öğrenme-

öğretme sürecine daha fazla katkı sağlayabilir. Matematiksel formüllerin, ilişkilerin, algoritmaların 

bilgi ve iletişim teknolojileriyle ekrana taşınması analitik anlamayı kolaylaştırmaktadır (Baki, 2002). 

Ortaöğretim matematik eğitiminde sıklıkla kullanılan bazı bilgi ve iletişim teknolojileri şu başlıklar 

altında sıralanabilir (MEB, 2013):  

• Dinamik geometri yazılımları  

• Grafik çizim yazılımları  

• Elektronik tablo yazılımları 

• Grafik hesap makineleri 

• Akıllı tahta ve tabletler 

• Elde taşınabilir veri toplama cihazları ve bunlara bağlanarak kullanılan algılayıcılar 

• Bilgisayar cebir sistemleri 

• Dinamik istatistik yazılım  

• İnternet (WWW tabanlı uygulamalar ve sanal manipülatifler). 

Ortaöğretim matematik eğitiminde sıklıkla kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri göz önüne 

alındığında; GeoGebra yazılımının bu bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel özelliklerini tek bir ara 

yüzde taşımaktadır (Hohenwarter, 2013; Hohenwarter & Preiner, 2007). Bilgisayar cebir sistemleri, 

dinamik geometri yazılımları, elektronik tablo ve grafik çizim yazılımları özelliklerini bir arada sunan, 

Türkçe ve ücretsiz açık kaynak kodlu bir yazılım olan GeoGebra matematik öğretiminde kullanılabilir 

uygun bir araç olarak değerlendirmek mümkündür. (Dikovic, 2009; Hohenwarter ve Fuchs, 2005; 

Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis, & Lavicza, 2008; Hohenwarter & Preiner, 2007). İlkokuldan 

üniversite düzeyine kadar her kademede kullanılan GeoGebra yazılımı matematiksel fikirlerin 

görselleştirilmesi için çok yönlü bir araç olarak öğrenme ortamında kullanılmaktadır (Hohenwarter & 
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Jones, 2007). Yazılımın kullanıldığı araştırmalar incelendiğinde GeoGebra yazılımının öğrenenlerin 

başarılarını olumlu yönde etkilediği (Doğan & İçel, 2011; Saha, Ayub, & Tarmizi, 2010; Selçik & 

Bilgici, 2011; Zengin, 2011; Zengin & Tatar, 2015) ve kavramsal anlamaya imkan sağladığı 

görülmektedir (Tatar & Zengin, 2016). Bu değerlendirmeler ışığında çalışmanın amacı ortaokul, lise 

ve üniversite gibi farklı düzeylerde GeoGebra’yı tanıtarak bu düzeylerin her birinden birer örnek 

materyal inşa etmektir. Bu amaç çerçevesinde özellikle öğrencilerin zorlandıkları kavramlar ele 

alınmıştır. 

Çalışma kapsamında geliştirilen dinamik materyallerin hazırlanmasında 

http://www.geogebra.org/ sitesinden ve Hohenwarter ve Hohenwarter (2012), Kabaca, Aktümen, 

Aksoy ve Bulut, (2010), MEB (2011), MEB (2013), Tatar ve Zengin (2016) ve Zengin, Kağızmanlı, 

Tatar ve İşleyen (2013)’ den yararlanılmıştır.   

ÖRNEK MATERYALLER 

GeoGebra ile π(pi) sayısının dinamik bir ortamda incelenmesi 

Çalışma kapsamında farklı seviyelerden birer örnek ele alınmıştır. Bu örneklerden biri ekran 

görüntüleriyle bu başlık altında incelenmiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan çember kavramıyla 

ilgili materyalin bir ekran görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Çember kavramı ve π(pi) sayısı arasındaki ilişki 

Materyalde A ve B noktalarını grafik penceresinde farklı değerler aldığında (örneğin A noktası 

(1,1) noktasına ve B noktası (3,-2) noktasına taşındığında) çemberin çevresinin çapına oranı dinamik 

materyalde kolayca incelenebilir (Şekil2). 

http://www.geogebra.org/
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Şekil 2. A ve B noktası grafik penceresinde taşındığında çember kavramı ve pi sayısı arasındaki ilişki 

GeoGebra ile trigonometrik fonksiyonların periyodik yapısının dinamik bir ortamda 

incelenmesi 

Çalışma kapsamında hazırlanan bir f(x) = asin(bx + c) + d tipindeki fonksiyonun grafiklerinin 

a, b, c ve d katsayılarına göre değişimini ve trigonometrik fonksiyonların periyodik yapısını analiz 

etme ile ilgili materyalin bir ekran görüntüsü Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Trigonometrik fonksiyonların periyodik yapısını analiz etme 

Şekil 3’de verilen materyalin a, b, c ve d katsayıları değiştiğinde trigonometrik fonksiyonda 

meydana gelen değişiklikler ve fonksiyonun periyodunun nasıl etkilendiği kolayca incelenebilir. 
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 Şekil4. a, b, c ve d değerleri değiştiğinde trigonometrik fonksiyonda meydana gelen değişim 

GeoGebra ile Riemann Toplamları 

Çember kavramı ve π(pi) sayısı arasındaki ilişki ve trigonometrik fonksiyonların grafikleri ile 

ilgili materyallerde modellerin kullanılması üzerinde durulduğu için inşa süreçleri ifade edilmemiştir. 

Modeli oluşturup kullanmaya örnek olması bakımından Riemann toplamları inşa adımlarıyla ele 

alınmıştır. İnşa süreci şu şekildedir: 

• Giriş alanına x^3+1 yazınız. 

• Sürgü aracını ( ) seçtikten sonra, çizim alanında istenilen yeri tıklayarak “n” 

adında minimum değeri “1”, maksimum değeri “50” artma miktarı “1” olan bir sürgü 

oluşturunuz. 

• Giriş alanına AltToplam[f, 0, 2, n] yazınız. 

• Giriş alanına ÜstToplam[f, 0, 2, n] yazınız. 

• Giriş alanına İntegral[f, 0, 2] yazınız. 

Yukarıdaki inşa adımlarıyla Riemann toplamlarını inceleyebileceğimiz dinamik materyalden 

bir ekran görüntü Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil5. n değeri 6 iken alt toplam ve üst toplam değerleri 

Taşı aracını seçip ( ) n sürgü değeri arttıkça alt toplam ve üst toplam değerlerinin 

yaklaştığı değer dinamik bir şekilde incelenebilir (Şekil 6). 

 

Şekil6. n değeri arttığında alt toplam ve üst toplam değerleri 

SONUÇ 

Bu çalışmada ortaokul, lise ve üniversite gibi farklı düzeylerde GeoGebra yardımıyla dinamik 

materyaller geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında sunulan bu materyallerin öğrenciler ve öğretmenler 
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için dinamik ve görsel bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Matematiğin soyut yapısı ve yaşanan 

zorluklar düşünüldüğünde GeoGebra yazılımının her seviyede öğrencilere dinamik bir öğrenme ortamı 

sunmaktadır. Yazılımın sınıflarda kavramsal öğrenmeye imkan sağlayacak şekilde yansımasıyla 

öğrenciler matematiği daha iyi anlayabilirler.  Farklı seviyelerde geliştirilmiş bu dinamik materyal 

örneklerinin öğrenciler ve öğretmenleri her seviyede bu yazılımla matematik çalışmaları için teşvik 

edebilir. Ayrıca sınıflarda matematiğin daha görsel bir şekilde ele alınması öğrencilerin dersteki 

dikkatini artırabilir. Bununla birlikte yazılımın işbirlikli öğrenmeye elverişli olması (Dikovic, 2009) 

yazılımla birlikte matematik derslerinde işbirlikli öğrenme modellerinin sınıfa yansıması sağlanabilir.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının lisans eğitimleri boyunca 
kendilerinde stres neden olan faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada deneysel olmayan araştırma 
yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümüne devam eden farklı 
sınıf seviyelerinde okuyan 58 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından 
oluşturulan ve iki bölümden oluşan form aracılığıyla toplanmıştır. Formun birinci bölümünde katılımcılara ait 
kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise katılımcıların kendilerinde oluşan stresin kaynaklarını tespit amacıyla 
hazırlanmış açık uçlu sorular bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiş, belirttikleri stres 
faktörleri kodlanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında Dirlikli ve Akgün (2015) 
tarafından oluşturulan temalar temel alınmış, bazı yeni kodlar ilave edilerek betimsel analiz yönteminden 
faydalanılmıştır. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının stres kaynakları çeşitlilik göstermekle beraber 
yapılan analizler sonucunda üniversite okudukları şehir, üniversite ortamı, eğitim öğretim faaliyetleri, kişisel 
özellikler, gelecek ve ekonomik sebepler olmak üzere 6 tema altında gruplandırılmıştır. Öğretmen adaylarının 
belirttikleri stres kaynakları göz önüne alındığında her kategoride çok sayıda faktörün bulunması, stres 
kaynaklarının çeşitlilik göstermesi ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ciddi oranda stres yaşadıklarını 
göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Stres, Stres Kaynakları, Öğretmen Adayları, Öğretmen Eğitimi, Matematik Eğitimi. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the factors causing stress in elementary mathematics teacher 
candidates during their undergraduate education.  The descriptive research method, a non-experimental research 
method, was used in the research. The working group of the study is constituted by 56 candidate teachers 
studying and attending different grade levels at the Department of Primary Mathematics Teaching in a public 
university, located in the Southeastern Anatolia Region. Data in this study were collected by means of a form 
consisting of two parts developed by the researcher. The first section of the form includes personal information 
questions for the participants, and in the second part, there exist open-ended questions prepared to identify the 
resources of the stresses experienced by the participants themselves. The opinions of the teacher candidates were 
examined and stress factors they mentioned were encoded. In data analysis and interpretation, themes developed 
by Dirlikli and Akgun (2015) were taken as the baseline, added some new codes and the descriptive analysis 
method was utilized. Although the stress sources of elementary mathematics teacher candidates seem to vary, as 
a result of the analysis, these sources were categorized under six themes, namely the city where they attend 
university, university environment, education and training activities, personal characteristics, the future and 
economic reasons. Considering the stress sources identified by the teacher candidates, the facts that there fall 
many factors in each category and the stress sources seem to vary indicate that prospective elementary math 
teachers experience significant stress.  

mailto:muratdirlikli@siirt.edu.tr
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GİRİŞ 

Son yıllarda meydana gelen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler bireyleri 

önemli ölçüde etkilemektedir. Toplumların yaşamını doğrudan etkileyen bu değişimler bireyleri uyum 

sağlamaları gereken yeni olay ve durumlarla karşı karşıya getirmektedir. Adaptasyon gerektiren bu 

süreç, bireylerde fiziksel, ekonomik ve psikolojik anlamda bir baskıya neden olmaktadır. Literatürde 

bireyi, olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek bir değişime yol açan her türlü olay ve durum onu 

strese sokan bir faktör (Turna, 2014) olarak isimlendirilmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2015 verilerine göre Türkiye nüfusunun %16,5’i 15-24 

yaş aralığında bulunmaktadır. Bu dönem bireyin toplum tarafından ergenliği aştığı fakat tam olarak 

yetişkin statüsüne ulaşmadığı bir dönem olarak görülmektedir (Şahin, 2009). Yörükoğlu (1990)’a göre 

bu dönem bireyin, bir taraftan kendi bedeninde meydana gelen değişim ve gelişimlere adapte olmaya 

çalıştığı bir yandan da toplumun kendisinden beklentilerine cevap vermeye, toplumsal rol ve normlara 

uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemdir. Bu dönem aynı zamanda bireyler için üniversite eğitimi 

aldıkları dönem olarak karşımız çıkmaktadır.  

Hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında meydana gelen toplumsal, kültürel, 

ekonomik ve siyasi değişimler beraberinde birçok dalgalanma ve belirsizlikler getirmektedir. Bu 

durum toplumun bütün kesimlerini özellikle temel uğraşı alanı insan olan eğitim alanında çalışanları 

etkilemektedir. Eğitim sistemlerinin temel amacının, bireylerin içinde yaşadığı toplumun ve çağdaş 

dünyanın uyumlu bir üyesi durumuna getirerek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak 

olduğu göz önüne alındığında bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere uyum 

sağlayabilecek ve katkıda bulunabilecek bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir eğitim 

sisteminin yanı sıra, nitelikli ve mesleki yeterliliklere sahip bir öğretmen kadrosu ile sağlanmaktadır 

(Dilaver, 1996).  

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rolü oynayacak olan öğretmenlerin, 

yükseköğretim döneminde nitelikli, mesleki bilince ve yeterliliğe sahip olarak yetiştirilmesi (Kılınç, 

2013), belirlenen eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına oldukça önemlidir. Sağlıklı ve başarılı 

genç nesillerin yetiştirilmesi için eğitim ve öğretimin bilişsel yönü kadar duyuşsal yönüne de önem 

vermek gerekmektedir (Özgan, Balkar ve Eskil, 2008). Bu aşamada üniversite eğitimine başladığı 

andan itibaren yaşantısında uyum sağlaması gereken değişimler meydana gelen öğretmen adaylarının 

karşılaştıkları sorunlar ve çözümlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Ailesinin ve çevresinin 

yakın ortamından ayrılan genç, ilk kez geldiği üniversite ortamına veya yeni bir şehrin yaşam biçimine 

ayak uydurmaya çalışmaktadır. Çeşitli yerlerden gelen arkadaşlarıyla iletişim çabasına girmekte, 
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kalacak yer, ekonomik problemler, sosyal destek ve gelecek endişesi duymaya başlamaktadır (Şahin, 

2009). Çakmak ve Hevedanlı (2005), üniversite öğrencilerinin, yaşamlarının en önemli dönemlerinden 

birinde olduklarını ve bu yıllarda gençlerin kaygılarının ve kaygı belirtilerinin oldukça fazla olduğunu, 

öğrencilerin mezuniyet durumları, iş seçimleri, geleceğe yönelik planları, yaşadığı arkadaşlıklar, iş 

bulamama korkusu ve çeşitli sorumlulukların bireylerde kaygı yaratıcı etmenlerden bazıları olduğunu 

vurgulamaktadır. Diğer üniversite öğrencilerinden farklı olarak, öğretmen adaylarının istihdam 

alanlarının sınırlı olması, atanmayı bekleyen çok sayıda öğretmen adayının bulunması, özel sektörün 

sağladığı imkan ve istihdamın yetersiz oluşu öğretmen adaylarında oluşabilecek stresin önemli 

tetikleyicilerinden (Akpınar, 2013) sayılmaktadır.  Bu bağlamda ilköğretim matematik öğretmeni 

adaylarının stres kaynaklarının tespiti hem üniversitelerde verilen eğitimin kalitesi hem de öğretmen 

adaylarının karşılaşabilecekleri sorunların çözülmesi, öğretmen adaylarının iyi yetişmeleri ve 

gelecekte mesleklerini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmeleri adına önem arz etmektedir. 

Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde üniversite döneminin (Akpınar, 2013; Avşaroğlu ve 

Üre, 2007; Aylaz vd., 2007; Deveci vd., 2012; Dirlikli ve Akgün, 2015; Durna, 2006; Er ve Kaya, 

2014; Kaya vd., 2014; Öner vd., 2013; Temel, Bahar ve Çuhadar, 2007) eğitim görenler için çeşitli 

stres kaynağı oluşturduğu görülmektedir.  

Bu amaçla; yapılan çalışmada öncelikli olarak ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 

lisans eğitimleri sırasında hangi olay ve durumların strese kaynaklık ettiğinin ortaya konulması 

hedeflenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak “İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Stres 

Kaynakları Nelerdir?”  sorusuna cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli ile çalışma grubuna, veri toplama ve analizi sürecine ait 

bilgiler verilmiştir.  

Araştırma Modeli 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının stres kaynaklarının belirlenmesinin amaçlandığı 

bu çalışmada, deneysel olmayan araştırma desenlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Betimsel araştırma; genel olarak incelenen birey veya grupların özelliklerinin betimsel istatistikler 

halinde sunulduğu araştırma yöntemidir (McMillan ve Shumacher, 2010).  

Çalışma Grubu  

Araştırmanın katılımcıları; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen ve 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim 
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matematik öğretmenliği bölümüne devam eden farklı sınıf seviyelerinde okuyan 56 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Katılımcılara ait bilgiler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Veriler 

Cinsiyete Göre Dağılım f % 

Erkek 22 39,3 
Kız 34 60,7 
Sınıfa Göre Dağılım f % 
1.Sınıf 13 23,2 
2.Sınıf 15 26,8 
3.Sınıf 14 25,0 
4.Sınıf 14 25,0 
Memlekete Göre Dağılım f % 

Adana 4 7,1 
Batman 6 10,7 
Bitlis 2 3,6 
Diyarbakır 17 30,4 
Gaziantep 3 5,4 

Malatya 3 5,4 
Mardin 7 12,5 
Mersin 2 3,6 
Siirt 7 12,5 
Şanlıurfa 4 7,1 
Tunceli 1 1,8 

Toplam 56 100 
 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %60,7’si kız, %39,3’ü erkektir. Öğretmen 

adaylarının %89,3’ü Doğu ve Güneydoğu Bölgesi illerinde, %10,7’si ise Akdeniz Bölgesindeki illerde 

ikamet etmektedir.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada, katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen iki bölümden oluşan form 

kullanılmıştır. Formun birinci bölümünde katılımcılar hakkında genel bilgiler toplamayı sağlayan 

“Kişisel Bilgiler” ikinci bölümünde ise öğretmen adaylarının stres kaynakları konusunda yazılı olarak 

görüşlerinin alındığı “Matematik öğretmeni adaylarının stres kaynakları nelerdir?” şeklindeki açık 

uçlu soru bulunmaktadır. Kişisel bilgiler bölümünde ilgili literatürün incelenmesi sonucunda 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve ikamet ettikleri illere ait soruların bulunmasına karar verilmiştir.  

Araştırmanın verileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde toplanmıştır. Alan 

yazındaki çalışmalar incelenerek veri toplama aracı geliştirilmiştir. Oluşturulan taslak form 

hazırlandıktan sonra iki alan eğitimi uzmanından görüş alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

uygulama aşamasına geçilmiştir. 
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Borg vd. (1993); betimsel çalışmalarda genelde verilerin katılımcıların kendi ifadelerine 

dayandığını, bu yüzden betimsel çalışmalarda karşılaşılan problemlerden birisinin; katılımcıların, 

araştırmacının duymak istediğini düşündükleri mesajları verme eğiliminde olmaları ve elde edilen 

verilerin gerçeği yansıtma derecelerinin düşme ihtimali olduğunu ifade etmektedir. Bu problemin 

aşılması ve verilerin geçerliğinin artırılması için katılımcılar, çalışmayla ilgili bilgilendirilmiş, samimi 

ve ayrıntılı cevaplar vermelerinin ve gerçek düşüncelerini yazmalarının ulaşılacak sonuçların 

geçerliğini artıracağı vurgulanmış ve gönüllü olanların çalışmaya katılımı sağlanmıştır. Formlara isim 

yazmalarının gerekmediği ifade edilmiş ve katılımcılarla güvene dayalı bir iletişim kurulmuştur. Form, 

bir ders saatinde araştırmacıların kontrolünde uygulanmıştır. Uygulama sonunda her form sırasıyla 

numaralandırılarak ÖA1, ÖA2,… şeklinde kodlanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Öğretmen adaylarına yapılan bilgilendirmelere rağmen bir kısım öğretmen adayının (n=9) 

sorulan soruya yüzeysel cevaplar verdikleri görüldüğünden formları işleme alınmamıştır. 7 öğretmen 

adayı ise çalışmaya katılmak istemediğini belirtmiştir. Verilerin toplanmasından sonra çözümleme ve 

analiz aşamalarına geçilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında Dirlikli ve 

Akgün (2015) tarafından oluşturulan temalar temel alınmış, bazı yeni kod ve kategoriler ilave edilerek 

betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır. Sonraki aşamada öğretmen adaylarının görüşleri, 

araştırmacı tarafından incelenmiş, belirtilmek istenen anlama göre benzerlik ve farklılıklar dikkate 

alınarak ayrı ayrı kodlanarak ve ilgili temalara yerleştirilmiştir. 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için bazı tedbirler alınmıştır. Verilerin 

analizinde kod ve temalar ilgisiz kavramlardan arındırılarak aralarında bütünlük sağlanmaya 

çalışılmış, böylece araştırmanın geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde 

yapılan çalışmalar, araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama aracı ve veri çözümleme ve analiz 

boyutu ayrıntılı bir şekilde açıklanarak araştırmanın dış geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen 

verilerin aanaliz sürecinde ve ulaşılan bulgular üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan 

verilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından yapılan kodlamaların temaları temsil edip etmediğini teyit 

etmek amacıyla nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanmış çalışmaları bulunan bir alan eğitimi 

uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Alan eğitimi uzmanına araştırmacı tarafından oluşturulan kod, 

kategori ve temaların bulunduğu bir liste verilmiş,  hiçbir kodu dışarıda bırakmayacak şekilde kod, 

kategori ve temaları eşleştirmesi istenmiştir. Tespit edilen farklılıklar giderilmeye çalışılmıştır.  

BULGULAR 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının stres kaynaklarının belirlenmesine yönelik 

yapılan çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarında strese neden olan 
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faktörler üniversite ortamı, yaşadığı çevre, eğitim öğretim faaliyetleri, kişisel özellikler, gelecek ve 

ekonomik sebepler olmak üzere 6 tema altında değerlendirilerek tablolar halinde sunulmuştur.  

Öğretmen adaylarının üniversite ortamlarına yönelik belirttikleri stres kaynakları Tablo 2 de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Üniversite Ortamı Kategorisinde Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf Seviyesine Göre 

Dağılımı 

Tema Kodlar 
Sınıflar 

f % 
I II III IV 

Üniversite 
Ortamı 

Yetersiz Sosyal İmkânlar 9 8 6 6 29 30,5 
Ulaşım Sorunu 10 5 3 4 22 23,2 
Şehirden Uzak Olması 5 6 3 2 16 16,8 
Siyasi Olayların Olması 4 3 1 2 10 10,5 
Gruplaşma 2 1 2 4 9 9,5 
Kantin ve Yemek Problemleri 3 2 0 1 6 6,3 
Üniversitedeki Güvenlik Önlemleri 0 1 2 0 3 3,2 
Toplam 33 26 17 19 95 100 

Öğretmen adayları lisans eğitimlerini aldıkları üniversitenin ortamına dair belirttikleri faktörle 

içerisinde en çok üniversitenin sosyal imkânlarının yetersizliğinden (f=24)  bahsettikleri 

görülmektedir. 22 öğretmen adayı üniversiteye geliş gidişlerde yaşadıkları ulaşım sorununun, 16 

öğretmen adayı ise üniversitenin şehirden olmasının, 10 öğretmen adayı ise üniversitede meydana 

gelen siyasi olayların kendileri için bir stres kaynağı olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının bu tema altında değerlendirilen cevaplarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir. 

“Özellikle kış aylarında okula gelip gitmek stres için yeterli oluyor.” (ÖA32, 3.Sınıf) 

“ Öğrenciler arasında gruplaşmaların olması ve siyasi olaylar ister istemez sizi strese 

sokuyor.” (ÖA51, 2.Sınıf) 

“Üniversitede sosyal aktivitelere, stres atacak ortamlara ihtiyacımız var ama bir marketimiz 

bile yok” (ÖA14, 4.Sınıf) 

“Üniversitede akşam yemeğinin çıkmaması biz öğrenciler için önemli bir stres kaynağı.” 

(ÖA5, 1.Sınıf) 

Öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında yapılan eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik 

belirttikleri stres kaynakları düzenlenerek Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Eğitim Öğretim Faaliyetleri Temasında Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf 

Seviyesine Göre Dağılımı 

Tema Kategori Kod 
Sınıflar f % 

I II III IV   

Eğitim 
Öğretim 
Faaliyetleri 

Olumsuz Tutum 
ve Davranışlar 

Hocaların olumsuz tavırları 5 7 8 7 27 22,9 

Hocaların ders işleme tarzları 4 2 2 1 9 7,6 

İstemediği bölümde okumak 3 2 0 0 5 4,2 

Akademik 
Yetersizlikler 

Hocaların alanlarında yetersiz oluşu 0 3 1 2 6 5,1 

Kütüphane imkanlarının yetersizliği 0 1 1 3 5 4,2 

Ezberci eğitim öğretim yapılması 0 0 3 2 5 4,2 

Sınav Sistemi  

Sınavların zor olması 3 5 4 5 17 14,4 

Anlatılmayan yerlerden sorulması 0 4 0 2 6 5,1 

Sınav takviminin düzensiz olması 0 1 1 3 5 4,2 

Ders geçme sistemi 0 2 1 1 4 3,4 

Dersler ve 
Uygulamalar 

Staj Uygulamaları 0 0 0 11 11 9,3 

Gereksiz Aktivite ve ödevler 1 3 3 2 9 7,6 

Devamsızlığın sıkı takip edilmesi 2 1 0 0 3 2,5 

Öğretmenlikte kullanılmayacak 
bilgilerin çokluğu 

1 0 2 0 3 2,5 

Konuların çok olması 0 0 2 1 3 2,5 

Toplam 19 31 28 40 118 100 

 

Öğretmen adayları, eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak 4 kategoride değerlendirilen 118 

görüş belirtmişlerdir. Bu görüşler içerisinde en çok hocaların olumsuz tutumlarını (f=27) stres kaynağı 

olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, sınavların zor olmasının (f=17), son sınıfta gittikleri 

staj uygulamalarının (f=11), derslerde verilen aktivite ve ödevler (f=9) ile hocaların ders işleme 

tarzlarının (f=9) kendileri için stres kaynakları olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının bu tema 

altında değerlendirilen cevaplarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir. 

“Okulumuzda birkaç hocanın dışındakileri alanlarında yetersiz buluyorum. Ders anlatmada 

yetersiz kaldıklarında açıklarını kapatmak için bizlere agresif davranmaları beni çok rahatsız ediyor.” 

(ÖA39, 4.Sınıf) 

“Evden ilk defa ayrılmışım, memlekete sık gitmek istiyorum. Fakat hocalar devamsızlık 

noktasında bizi çok sıktıkları için stres yaşıyorum.” (ÖA53, 1.Sınıf) 

“Hocaların anlatmadıkları yerlerden soru sormaları ve öğrenciler arasında ayrım yapmaları 

ister istemez insanı strese sokuyor.” (ÖA11,3.Sınıf) 
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“Ben bu bölümü istemedim. Babamın şehir dışına göndermek istememesi üzerine bu bölümü 

yazdım. Dersler, konular hiç ilgimi çekmiyor. Bu bölümü bitirince ne olacak? Sevmediğim bir bölümü 

okumak beni mutsuz ediyor, strese sokuyor.” (ÖA31, 2.Sınıf) 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının üniversite okudukları şehir teması altında 

değerlendirilen stres kaynakları Tablo 4 te verilmiştir. 

Tablo 4. Üniversite Okunan Şehir Temasında Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf Seviyesine 

Göre Dağılımı 

Tema Kod 
Sınıflar 

f % 
I II III IV 

Üniversite 
Okunan Şehir 

Gezilecek Yerlerin Yetersizliği 11 8 7 8 34 20,9 
Şehrin Küçük Olması 12 5 6 8 31 19,0 
Sosyal Faaliyetlerin Yetersiz Oluşu 7 5 6 12 30 18,4 
Barınma Problemleri 9 2 2 5 18 11,0 

Şehrin Gelişmişlik Düzeyinin Yetersizliği 5 5 3 2 15 9,2 
Alternatifsizlik 2 3 2 6 13 8,0 
Halkın Öğrenciye Yaklaşım Tarzı 6 2 0 1 9 5,5 

Kişisel Gelişim İmkânlarının Yetersizliği 1 1 2 4 8 4,9 
Kültürel Farklılıklar 1 2 2 0 5 3,1 
Toplam 54 33 30 46 163 100 

 

Öğretmen adaylarının üniversite okudukları şehirle ve yaşadıkları çevre ile ilgili dile 

getirdikleri 163 görüş 9 kod altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun 

şehirde gezilecek yerlerin ve sosyal faaliyetlerin yetersiz olmasının kendileri için bir stres faktörü 

olduğunu dile getirdikleri görülmektedir.  Yine öğretmen adaylarının önemli bir kısmı şehrin küçük ve 

gelişmişlik düzeyinin düşük olmasının kendilerinde önemli bir stres kaynağı olduğunu 

vurgulamışlardır. Tablodaki verilerden öğretmen adayları için yaşadıkları kalacak yer ve barınma 

sorunlarının önemli bir stres faktörü olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının bu kategoride 

değerlendirilen cevaplarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir. 

“Yaşadığım şehrin küçük olmasının getirdiği farklı sorunlar var. Aradığım bir şeyi 

bulamamak, sıkıldığımda gidebileceğim bir kafenin olmaması, halkın kız öğrenciye bakış açısı beni 

strese sokan sebepler.” (ÖA21, 3.Sınıf)  

“Büyük bir şehirden gelmiş olmam nedeniyle burayı sevemedim. Gidebileceğim bir kurs yok, 

burada olduğum sürede ruhum sıkılıyor, patlayacak gibi oluyorum.” (ÖA36,1.Sınıf) 

“Dershane konusunda alternatif yok denecek az, seçme şansım yok gibi” (ÖA41, 4.Sınıf) 
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“Şehir küçük, kafa dağıtmaya gidebileceğin mekân sınırlı, pikniğe gitme şansımız yok. Gel de 

stres yaşama…” (ÖA27, 2.Sınıf) 

Öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi sonucunda mesleki gelecek kategorisinde 

değerlendirilen stres kaynakları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Mesleki Gelecek Temasında Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf Seviyesine Göre 

Dağılımı 

Tema Kod 
Sınıflar 

f % 
I II III IV 

Mesleki Gelecek 

Atanamamak- Kontenjanların az olması 10 12 12 14 48 41,0 
Kpss ve Hazırlık Süreci 7 9 13 14 43 36,8 
Öğretmenlik Mesleğine Değer Verilmemesi 0 0 3 5 8 6,8 
Maaşların Az Olması 0 0 1 4 5 4,3 
Mesleğin Getirdiği Sorumluluk 0 1 1 3 5 4,3 
Ailenin Beklentisi 1 1 0 2 4 3,4 
Eğitim Sistemindeki Değişiklikler 0 0 1 3 4 3,4 
Toplam 18 23 31 45 117 100 

Tablo 5’te verilen bulgulara göre, araştırmaya katılan 56 ilköğretim matematik öğretmeni 

adayının 48’inin atanamama korkusu yaşadıkları ve bu durumun kendileri için bir stres kaynağı 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında KPSS sınavının kendisinin ve sınava hazırlık sürecinin de 

öğretmen adayları üzerinde strese sebep olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin toplum 

nazarındaki değerinin hak ettiği seviyede olmaması, mezuniyet sonrası ailelerin beklentisi, ülkenin 

geleceği olan nesillerin şekillendirilmesi sorumluluğu ve eğitim sisteminde meydana gelen 

değişikliklerin sık olması öğretmen adayları üzerinde farklı stres kaynakları olarak göze çarpmaktadır. 

Öğretmen adaylarının bu kategoride değerlendirilen cevaplarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir. 

“İsteyerek geldiğim, okuduğum bir bölüm. Fakat atanamama sıkıntısı beni strese sokuyor.” 

(ÖA23,4.Sınıf) 

“Mesleğimin geleceği beni en büyük strese sokan etkenlerden biridir. Çünkü Türkiye’nin 

eğitim sistemi yerlerde olduğu için atanacak mıyım? İş bulabilecek miyim? Boşta mı kalacağım diye 

düşünmek başlı başına bir stres durumu.”( ÖA37,3.Sınıf) 

“Herkesin olduğu gibi benim de en büyük stres kaynağım o kadar yıl okuduktan sonra bu 

kadar az kontenjanın olduğu dönemde atanamamak.” (ÖA56, 3.Sınıf) 

“Alan sınavına hazırlanmanın yanında öğrencilere gerekli yöntem ve teknikleri 

uygulayabilecek miyim endişesi benim için stres oluşturuyor.” (ÖA20, 2.Sınıf) 

Öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine bağlı olarak belirttikleri stres kaynakları Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6. Kişisel Özellikleri Temasında Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf Seviyesine Göre 

Dağılımı 

Tema Kategori Kod 
Sınıflar 

f % 
I II III IV 

Kişisel 
Özellikler 

Korku ve 
Takıntılar 

Takıntılı Olmak 2 4 2 3 11 11,5 

Düzenli Olmaya Çalışmak 3 2 1 4 10 10,4 

Başarısızlık Korkusu 2 1 1 3 7 7,3 
Mükemmelliyetçi Olmak 1 0 2 0 3 3,1 

Simetri Hastası Olmak 1 1 0 1 3 3,1 

Özgüven 
Problemleri 

Tahtada Ders Anlatmak 3 5 5 6 19 19,8 
Topluluk Önünde Konuşamamak 1 3 3 4 11 11,5 
Heyecanlı Olmak 3 1 3 2 9 9,4 
İletişim Kuramamak 4 1 2 1 8 8,3 
İnsanlara Güvenememek 2 1 0 0 3 3,1 

Ailevi 
Problemler 

Aile Baskısı 1 2 2 1 6 6,3 
Aile Yanında Okumak 1 0 1 1 3 3,1 
Aile Özlemi 2 1 0 0 3 3,1 

Toplam 26 22 22 26 96 100 

 
Tablo 6’da yer alan veriler incelendiğinde İlköğretim matematik öğretmeni adaylarından 19’u 

tahtada ders anlatmanın kendileri için en önemli stres kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 

topluluk önünde konuşmak (f=11), takıntılı olmak (f=11) ve düzenli olma takıntısı (f=10) belirtilen 

stres faktörleri öğretmen adayları tarafından dile getirilen stres faktörleridir. Ayrıca tablodaki 

verilerden bir kısım öğretmen adayının aile baskısıyla karşı  kaldığı, bir kısmının da aile özlemi çektiği 

ve bu durumu stres kaynağı olarak dile getirdikleri anlaşılmaktadır.  Öğretmen adaylarının bu 

kategoride değerlendirilen cevaplarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Konu anlatımlarında aşırı derecede heyecanlanıyorum. Tahtaya çıktığım zaman sesim 

titriyor, heyecanlanıyorum bu da bende aşırı strese sebep oluyor. Aynı şeyleri öğretmenlikte 

yaşamaktan kaygı duyuyorum” (ÖA43, 2.Sınıf) 

“Çalıştığım masanın temiz ve düzenli olması, üzerinde fazla eşya bulunmaması benim derse 

başlayabilmem için ilk şart. Her yerde bu imkanı bulamamak ben de stres yapıyor.” (ÖA50, 3.Sınıf) 

“Yaşadığım kötü olaylar beni çok etkiler. Hiç sevmediğim bir özelliğim bu tür olayları çok 

takarım. Takıntılı olmak her zaman beni strese sokuyor.” (ÖA44, 1.Sınıf) 

“Kişisel olarak ben arkadaşlarımın sorununu kendi sorunum gibi düşünüp, çözmeye çalışırım. 

Bu da sürekli olunca gün bitiyor ve derse zaman kalmıyor. Bu da bende stres yapıyor.” (ÖA11, 

1.Sınıf) 
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Öğretmen adaylarının belirttikleri stres kaynaklarından ekonomik sebepler temasına 

yerleştirilenler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Ekonomik Sebepler Temasında Yer Alan Stres Kaynaklarının Sınıf Seviyesine Göre 

Dağılımı 

Tema Kod 
Sınıflar 

f % 
I II III IV 

Ekonomik 
Sebepler 

Aileden Para İstemek 3 5 4 7 19 27,5 
Maddi İmkânların Yetersiz Olması 4 4 3 2 13 18,8 
Bursunun Kesilmesi 0 3 4 5 12 17,4 
Kredi Geri Ödemesi 0 2 3 5 10 14,5 
Okurken Çalışmak Zorunda Olmak 2 2 1 2 7 10,1 
Bursların Yetersiz Olması 0 1 2 2 5 7,2 
Okuyan Kardeş Sayısının Fazla Olması 0 0 1 2 3 4,3 
Toplam 9 17 18 25 69 100 

Öğretmen adaylarının ekonomik sebepler kaynaklı stres kaynakları incelendiğinde en fazla 

aileden para istemek durumunda kalmalarının dile getirildiği (f=19) anlaşılmaktadır. Ayrıca maddi 

imkanlarının yetersiz olması, bursunun kesilme korkusu, lisans döneminde aldıkları kredinin mezun 

olunca geri ödenecek olması,  okurken çalışmak zorunda olmak ve okuyan kardeş sayısının fazla 

olması bu tema içerisinde değerlendirilen diğer stres kaynaklarıdır. 

TARTIŞMA 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarında sebep olan faktörlerin araştırıldığı bu çalışmada; 

öğretmen adayları tarafından belirtilen görüşlerin incelenip analiz edilmesi soncunda tespit edilen 

faktörler benzerlik ve farklılıkları göz önüne alınarak kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar da 

yine ifade ettikleri anlamlar dikkate alınarak 6 tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan 

bulguların bir kısmı alan yazındaki benzer çalışmalarda ulaşılan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Araştırmada, öğretmen adayları için lisans eğitimi için devam ettikleri üniversitenin sosyal 

alanlarının yetersiz olmasının, okula gidiş gelişte yaşadıkları ulaşım problemlerinin ve üniversitede 

meydana gelen siyasi olaylar ve gruplaşmaların bir stres kaynağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Üniversite eğitimine yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerinin en çok faktör belirten grup olduğu ve sınıf 

seviyesi arttıkça faktör sayısında bir azalma olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum 1.sınıf 

öğrencilerinin üniversite ortamına adapte olamadıkları şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü sınıf 

seviyesi artıkça belirtilen faktörlerin çeşitliliğinde ve frekanslarında bir azalma söz konusudur. Bu 

sonuç Er ve Kaya (2014)’ün çalışmalarında ulaştıkları sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Ayrıca 

Tam (2002), öğrencilerin topluluk ve kulüp, festival, konferans, konser ve sergi gibi üniversite 

olanaklarından yararlanmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
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İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının, üniversitede yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri 

ile ilgili dile getirdikleri stres faktörleri çeşitlilik göstermektedir. Özellikle sınıf seviyesi artıkça 

belirtilen faktörler daha çok öğretim elemanları ile ilgili olmaktadır. Öğretmen adayları yoğunlukla 

öğretim elemanlarının olumsuz tavırları ile staj için gittikleri okullarda karşılaştıkları sıkıntıları stres 

kaynağı olarak dile getirmişlerdir. Kaya ve ark. (2014) çalışmalarında, staj sürecinde karşılaşılan okul 

yönetiminin gerekli ilgiyi göstermemesi ve danışman öğrettim elemanının staj gruplarını yeterli 

düzeyde takip etmemesinin öğretmen adaylarında strese sebebiyet verdiğini belirtmektedir. Burada 

devamsızlık takibini yapılması ve öğretmen adaylarının istemedikleri bölümde okuyor olmaları 

belirtilen stres kaynakları içerisinde ilgi çekici olanlardır. 

Öğretmen adayları için üniversite eğitimi aldıkları şehrin sosyo-kültürel yetersizliklerin, halkın 

öğrenciye bakış açısının, yeterli düzeyde barınma imkanı olmamasının, gelişmişlik düzeyi, konumu 

gibi etkenlerin kendilerinde stres oluşturan faktörler olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç Aksoy (2005) 

tarafından farklı coğrafi bölgelerde bulunan illerde çalışan hemşirelerin stres kaynaklarının tespiti için 

yaptılan çalışmada ulaştığı yaşanılan yerdeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliğinin stres sebebi 

olduğu tespiti ile örtüşmektedir. Ayrıca bu sonuç Kaya ve ark. (2014) tarafından ulaşılan yurt 

ortamında farklı kültürlerden çok sayıda öğrenci ile kalma, öğrenci evlerinde yapılan işbölümüne 

öğrencilerin tam olarak riayet etmemeleri oluşan barınma problemlerinin öğretmen adayları için stres 

kaynağı olduğu tespiti ile uyuşmaktadır.   

Araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan bir tanesi öğretmen adaylarında oluşan stresin en 

önemli kaynaklarından birisinin atanamama korkusu ile KPSS’ye hazırlık süreci olduğu 

görülmektedir. Çalışmaya katılan 56 öğretmen adayından 48’i (%85,6) bu korkunun, 43’ü (%76,8) 

KPSS’ye hazırlanma sürecinin kendileri için stres kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının görüşleri incelendiğinde şehrin imkânları dâhilinde değerlendirilirse sınava hazırlık için 

gerekli gördükleri dershane, kurs merkezi gibi imkânların yetersiz olması bu stresi artıran etkenler 

olarak göze çarpmaktadır. Benzer şekilde Er ve Kaya (2014), eğitim-öğretim sürecinin monoton 

geçmesi ve KPSS’nin oluşturduğu atanamama kaygısı araştırmaya katılan her iki üniversiteye devam 

eden öğretmen adayları için ortak stres kaynakları olduğunu belirtmektedirler.  

Yine araştırmada öğretmen adaylarının kişisel özellikleri ve yaşamlarının da kendileri için 

stres kaynakları ürettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu tema altında belirttikleri tahtada 

ders anlatma faktörü dikkat çekici bir stres kaynağıdır. Öğretmenlik yapacak birisinin mutlaka bu 

sorunu aşması gerekecektir. Özellikle son sınıfa doğru derslerde öğretmen adaylarının ders anlatma 

yoğunlukları artmaktadır. Ayrıca staj uygulamalarında da öğretmen adaylarından ders anlatmaları 

beklenmektedir. Bunun yanında ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının bir kısmının bazı olayları 

takıntı haline getirdikleri, iletişim problemleri yaşadıkları ve topluluk karşısında konuşmakta 

zorlandıklarını stres kaynağı olarak dile getirdikleri görülmektedir. Bu sonuç Dirlikli ve Akgün (2015) 
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tarafından çalışmalarında ulaşılan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Öztemiz (2005), insanın 

kişiliğinin, yeteneklerinde meydana gelen yetersizlikler, yaşadıkları motivasyon kaybı ve 

yetersizlikler, yeteneklerini çalıştığı alan dışında gösterememe korkusu bireyde oluşabilecek stresin 

kaynakları arasında saymaktadır. Ayrıca üniversite eğitimine yeni başlamış öğretmen adaylarının aile 

ve memleket özlemi yaşadıkları görülmektedir. 

Son olarak araştırmada ekonomik sıkıntılar ve maddi imkânlardaki yetersizliklerin öğretmen 

adayları için stres kaynağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle öğretmen adaylarının aileden para 

istemekte, burslarının kesilmesi ve aldıkları kredini geri ödenmesi noktasında stres yaşadıkları 

görülmektedir. Ayrıca Gizir (2005) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin mesleğe yönelik maddi 

kaygılarının olduğunu, Lo (2002) ise, düşük gelir düzeyi ve yaşanan maddi sıkıntıların bireyler 

açısından önemli birer stres kaynağı olduğunu tespitiyle örtüşmektedir.  
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PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIK ÖZ 
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ÖZET 

Bu çalışmada ilkokul düzeyinde matematikle ilgili temel kavramların kazandırılmasında ve ileride 
verilecek matematik eğitiminin alt yapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan sınıf öğretmen adayları 
ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerinin gelişiminde etkili olan ilköğretim 
matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerileri düzeylerinin matematik okuryazarlık öz yeterlilik 
düzeylerinin ne kadarını açıkladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden 
tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki Marmara 
bölgesinde bir Karadeniz bölgesinde olmak üzere üç devlet üniversitesinde 4. sınıfta öğrenim gören sınıf 
öğretmen adayları ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 85 sınıf öğretmen adayı ve 50 
ilköğretim matematik öğretmen adayından olmak üzere 135 öğretmen adayıyla yürütülen çalışmada, veri 
toplamak amacıyla  Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilerek, 1993 yılında Şahin, Şahin ve Heppner 
tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem çözme envanteri” (Savaşır ve Şahin, 1997) ve Özgen ve Bindak (2008) 
tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz 
örneklemler için t testi analizi, Pearson korelasyon katsayısı ve basit regresyon analizi kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarıyla ilköğretim matematik öğretmeni 
adaylarının problem çözme becerileri ve matematik okuryazarlık öz yeterlilikleri arasında anlamlı farklılığın 
olup olmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre problem çözme beceri düzeylerinin 
matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeyini ne ölçüde açıkladığı da belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Matematik Okuryazarlık öz yeterlilik, Sınıf Öğretmen Adayları, 
İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları 
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GİRİŞ 

Son yıllarda matematik eğitiminde problem çözme ve matematik okuryazarlığı olarak iki 

önemli kavramın ön plana çıktığı görülmektedir. Problem çözme, zor matematiksel görevlerin çözümü 

(Karp ve Wasserman, 2014), “ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilmek” 

(Altun,2014: 74) şeklinde tanımlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Matematik okuryazarlığı ise 

“bireyin; dünyada matematiğin oynadığı rolü fark etmesine ve anlamasına, sağlam temellere dayanan 

yargılara ulaşmasına, yapıcı, ilgili, duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

şekilde matematiği kullanmasına yardımcı olmak”  (MEB, 2011: 13) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Okuryazarlık tanımı incelendiğinde bireylerin matematiğin modern dünyadaki rolünü anlaması, 

öğrendiklerinden veya karşılaştıklarından çıkarımlar yapması ve bu doğrultuda matematiği kullanması 

matematik okuryazar olduğunun bir göstergesi olarak görüldüğü düşünülmektedir. Matematik 

okuryazar kavramı farklı bir açıdan değerlendirildiğinde bir öğrencinin karşılaştığı bir problemde 

matematik kapasitesini ve algılarını harekete geçirip problemi çözüme kavuşturmada matematiksel 

bilgi ve becerilerinden yararlanıyor ise bu öğrencinin okuryazar olduğu söylenebilir (Altun, 2014). 

Matematik okuryazarlığı daha çok bireyin karşılaştığı bir problem durumunda matematiği kullanma 

kapasitesi olarak da görülebileceği düşünülmektedir. 

Matematiğin soyut kavramlar arasındaki ilişki bütünü olmaktan da öte gerçek yaşamın bir 

modellemesi olarak belirtilen problem çözme süreciyle ortaya konulmuş bilgi ve beceriler olarak 

görülmeye başlamıştır (De Corte, 2004). Bu doğrultuda bireylerin matematiği gerçek yaşamda 

kullanabilmesi, karşılaştıkları problemler karşısında matematiksel düşünme becerilerini kullanarak 

problemi çözüme ulaştırması ve öğrendiklerini günlük yaşama transfer etmeleri matematik eğitimi 

açısından önemli görülmeye başlamıştır. Ortaokul matematik öğretim programında öğrencilerin 

yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, 

beceri ve tutumların kazandırılmasının amaçlanması bu durumun bir göstergesidir (MEB,2013). 

Matematik eğitiminde de öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında karşılaştıkları problemlerin 

üstesinden gelebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Problem çözme, öğrencilerin 

kavramları anlamalarına yardımcı olan bir araç (Laterell, 2013), düşünme süreçlerinin ve zihinsel 

becerilerinin gelişmesinde önemli bir etkendir (Ho, 2009). Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaştıkları 

problemlerin üstesinden gelebilmeleri ve sahip oldukları bilgi ve becerilerin gelişiminde problem 

çözmenin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Çünkü problem çözme sürecinde öğrenciler 

karşılaştıkları durumları sorgulayarak zihinsel süreçler işe koşarlar. Sorgulama ve çözüm yolu arama 

sürecinde öğrenciler, yaşadıkları olayları ve çözüm için kullandıkları süreçleri içselleştirerek yeni 

beceriler kazanır ve elde ettikleri bu sonuçları genelleme davranışına dönüştürürler. Bu durumlar göz 

önüne alındığında problem çözme sürecinin öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında karşılaştıkları 
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problemlerin çözüme ulaştırmaları, yaratıcılıklarının geliştirilmesi yeni kavramların anlamlandırılması 

ve kavranması açısından öğrencilere birikimler sağladığı söylenebilir.  

Matematik okuryazarlığını değişik bağlamlarda bireylerin problemleri formüle etme, 

matematiği kullanma ve yorumlama kapasitesi olarak ifade edilmektedir (MEB, 2011). Matematik 

okuryazarlığına ilişkin aşağıdaki şema incelendiğinde matematik okuryazarlığının önemli bileşenleri 

olan formüle etme, matematiği kullanma ve yorumlama süreçlerinin bir problem durumuyla başladığı 

görülmektedir.  

 

(MEB, 2011: 13) 

Formüle etme sürecinin günlük hayat bağlamındaki bir problemle başladığı, matematiği 

kullanma sürecinin ise matematiksel dünyadaki bir problemle işe koşulduğu, sonuçların 

yorumlanmasının ise matematiksel problemden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu durumlar dikkate alındığında matematik okuryazarlığında bir problem çözme 

sürecinin bulunduğu söylenebilir. Bu durum göz önüne alındığında problem çözmenin okuryazarlık 

üzerinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Problem çözmenin matematik okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu gibi, matematik 

okuryazarlığının da problem çözmeyi de etkilediği düşünülmektedir. Çünkü bireylerin matematik 

okuryazarı olmaları problem çözmeye yönelik inançların olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir 

(Soytürk, 2011). Bireylerin okuryazar olmaları matematiğe karşı tutum ve inançlarını olumlu yönde 

etkileyeceği söylenebilir. Ayrıca matematik okuryazar olan bireylerin matematiksel problemler 

karşısında kendilerini güvenmelerini gerektirerek bu doğrultuda problem çözmede kaygı 

yaşamamalarını sağlayabilir. Bu açılardan da matematik okuryazarlığının bireylerin problem çözme 

becerilerini üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir.  

Literatürde problem çözme ve matematik okuryazarlık düzeylerinin birlikte incelendiği çok az 

sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Akyüz ve Pala (2010) Türkiye, Finlandiya ve Yunanistan’a ait PISA 
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2003 verileri kullanılarak, öğrencilerin matematik okuryazarlıklarına ve problem çözme becerilerine 

etki eden öğrenci, aile ve sınıf ile ilgili faktörleri araştırmıştır. Çalışmada Türkiye’deki öğrencilerin 

aile iş ve eğitim durumlarının, öğretmen ilgisinin, öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmelerinin, 

matematik dersinde kendilerine güvenmelerinin, matematiğe karşı tutumlarının, grup çalışması 

yapmalarının, sınıf disiplini faktörleri ile öğrencilerin matematik okuryazarlıkları ve problem çözme 

becerileri arasında ilişki incelenmiştir. Finlandiya, Türkiye ve Yunanistan’ın PISA 2003 verileri 

kullanılarak, Matematik okuryazarlık testi, Problem Çözme testi ve öğrenci testinden elde edilen 

veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda matematik okuryazarlığı ve problem 

çözme arasında, matematiğe karşı tutumları ile matematik okuryazarlıkları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu, üç ülkenin verilerine göre öğrenci ailelerinin eğitim düzeylerinin ve mesleklerinin, 

öğrencilerin matematik okuryazarlıklarını ve problem çözme becerilerini pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Türkiye açısından grup çalışmaları ile problem çözme becerileri 

arasında negatif, Finlandiya da pozitif yönde bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılırken, Yunanistan 

açısından anlamlı ilişki bulunamamıştır. Türkiye’de grup çalışmaları ile problem çözme becerileri 

arasında negatif bir ilişki çıkmasının sebebi ise grup çalışmalarının uygulanmasından kaynaklı 

eksikliklere bağlanmıştır.  

Soytürk (2011) ise çalışmasında sınıf öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme 

inançları ile matematik okuryazarlığı öz yeterliklerini incelemiştir. Betimsel tarama modelinin 

kullanıldığı çalışmada, 172 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Matematik 

okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği, matematiksel problem çözme ölçeği ve kişisel bilgi formu 

kullanılarak toplanan veriler, betimsel istatistik yöntemleri ve çeşitli istatistik teknikleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sınıf öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı 

özyeterlik ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf, yaş aralığı, anne baba 

eğitim durumları gibi çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılığın bulunmadığı, fakat ders çalışma 

alışkanlıkları açısından anlamlı farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Problem çözme inanç ölçeği 

açısından ise, sınıf öğretmen adaylarının uygulanan bu ölçekten aldıkları puanlar arasında, yaş aralığı, 

mezun olunan lise, anne baba eğitimi, bilgisayar kullanma gibi değişkenler açısından bir farklılık 

bulunmazken, cinsiyet, öğrenim görülen sınıf gibi değişkenler açısından anlamlı farklılığın olduğu 

ifade edilmiştir.  Ayrıca öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık öz yeterliği ile matematiksel 

problem çözme inançları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın sonunda uygulanan çalışmanın sadece öğretmen adaylarıyla değil ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencileri açısından da incelenmesi gerektiği şeklinde öneride de bulunulmuştur. 

Literatür incelendiğinde problem çözme ve matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen yeterli sayıda çalışmalara rastlanılmamıştır.  Bu doğrultuda çalışmada; ilkokul düzeyinde 

matematikle ilgili temel kavramların kazandırılmasında ve ileride verilecek matematik eğitiminin alt 
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yapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan sınıf öğretmen adayları ve ortaokul düzeyinde 

öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerinin gelişiminde etkili olan ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarının problem çözme becerileri düzeylerinin matematik okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerinin 

ne kadarını açıkladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin matematik okuryazarlık 

düzeylerine odaklanan uluslararası PISA sınavlarında ülkemizin istenilen başarıları elde edememesi 

birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada problem çözme ile 

matematik okuryazarlık öz yeterliliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi öğrencilerin matematik 

okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi adına araştırmacılara ve öğretmenlere fikir vereceği 

düşünülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen literatür taraması soncunda problem çözme ile matematik 

okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaların bulunmadığı görülmüştür. Bu açıdan da 

gerçekleştirilen çalışma alana katkı sağlayacaktır. 

Araştırma Problemi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda “Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Beceri 

Düzeylerinin Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlilik Düzeylerini Yordama Gücü nedir?” sorusuna 

cevap aranmıştır. 

Alt Problemler 

1- Sınıf öğretmen adaylarının problem çözme beceri hangi düzeyindedir? 

2- Matematik öğretmen adaylarının problem çözme beceri hangi düzeyindedir? 

3- Sınıf öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık öz yeterlilikleri hangi düzeyindedir? 

4- Matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık öz yeterlilikleri hangi 

düzeyindedir? 

5- Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının problem çözme düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

6- Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

7- Öğretmen adayanlarının problem çözme becerileriyle matematik okuryazarlık düzeyleri 

arasında ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır.  
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Evren ve Örneklem 

Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki Marmara bölgesinde bir Karadeniz bölgesinde 

olmak üzere üç devlet üniversitesinde 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmen adayları ile ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarından oluşmaktadır.  

Bölüm Cinsiyet 
Frekans 
(f) 

Yüzdelik (%) 
Yığılmalı Yüzdelik 
(%) 

Sınıf Öğretmenliği 
Kadın 63 74,1 74,1 
Erkek 22 25,9 100,0 
Toplam 85 100,0   

İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği 

Kadın 42 84,0 84,0 
Erkek 8 16,0 100,0 
Toplam 50 100,0   

 

Tablo 1 incelendiğinde çalışma sınıf öğretmenliği 4. sınıfta öğren gören 63 kadın, 22 erkek 

olmak üzere 85 sınıf öğretmen adayı ve ilköğretim matematik öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören 42 

kadın, 8 erkek olmak üzere 50 matematik öğretmen adayıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Sınıf öğretmen adayları ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme 

becerileri düzeylerinin matematik okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerinin ne kadarını açıkladığının 

belirlenmesi amacıyla araştırmanın verileri, Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilerek, 1993 

yılında Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem çözme envanteri” (Savaşır 

ve Şahin, 1997) ve Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı Öz-

yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

35 maddeden oluşan “problem çözme envanteri (PÇE)” 6’lı likert tipinde olup her bir 

maddenin puanı 1-6 arası değişmektedir. “Problem çözme envanteri” bireyin problem çözme becerileri 

konusunda kendisini algılayışını ölçen bir bireysel değerlendirme ölçeğidir. Ölçeğin puan ranjı 32-

192’dir. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireylerin problem çözme konusunda kendini 

yetersiz algıladığını göstermektedir. Yapılan çalışmada PÇE’nin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 

0,89 olarak hesaplanmıştır. 

Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği 

(MOÖÖ)” ise 4 olumsuz 21 olumlu toplamda 25 madden oluşman 5’li likert tipindedir. Ölçek tek 

faktörlü bir yapıda olup puan ranjı 25-125 arasındadır. Özgen ve Bindak (2008) ölçeğin Cronbach alfa 

iç tutarlılık katsayısı 0,94 olarak hesaplamıştır. Yapılan çalışmada da MOÖÖ’nün Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 
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Öğretmen adaylarından problem çözme envanteri ve matematik okuryazarlığı öz yeterlilik 

ölçeğinden elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak alt problemlerin cevaplanması için 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

Ölçeklere göre öğretmen adaylarının problem çözme beceri ve matematik okuryazarlık öz 

yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde bölümlerine göre öğretmen adaylarının ayrı ayrı ölçeklerden 

elde ettikleri puanların ortalaması hesaplanmıştır. Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen 

adaylarının problem çözme düzeyleri arasında anlamlı farklığın belirlenmesinde öncelikle verilerin 

normalliği incelenmiştir (Büyüköztürk, 2013; Can, 2014). Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğinin belirlenmesinde çarpıklık (skewness), basıklık (kurtosis) değerlerinden 

faydalanılmıştır (Can, 2014). Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Verilerin normal 

dağılım gösterdiği belirlenerek öğretmen adaylarının problem çözme beceri ve matematik okuryazarlık 

öz yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı farklılığın belirlenmesinde ilişkisiz örneklemler için t testi 

analizinde faydalanılmıştır. İlişkisiz örneklemler için t testi, iki ilişkisiz örneklem arasında farklılığın 

anlamlı olup olmadığının test etmek için kullanılan parametrik olan analiz yöntemlerinden biridir. 

(Büyüköztürk, 2013). 

Öğretmen adaylarının problem çözme becerileriyle matematik okuryazarlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesinde ise verilerin normal dağılım gösterdiği 

görülerek ilişkinin belirlenmesi için parametrik analiz yöntemlerinden Pearson korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Pearson korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir 

parametrik analiz yöntemidir (Büyüköztürk, 2013). 

İlkokul düzeyinde matematikle ilgili temel kavramların kazandırılmasında ve ileride verilecek 

matematik eğitiminin alt yapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan sınıf öğretmen 

adayları ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerinin gelişiminde etkili olan 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerileri düzeylerinin matematik 

okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerinin ne kadarını açıkladığının belirlenmesi ise regresyon analizinden 

faydalanılmıştır. Regresyon analizi “aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişkenden birinin 

bağımlı değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin bir 

matematiksel eşitlikle açıklanma süreci” olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2013).  

BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlere yönelik olarak aşağıda sunulmuştur. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1598 
 

Sınıf öğretmen adayları ve İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme 

beceri düzeylerine ilişkin bulgular 

Sınıf öğretmen adayları ve İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme beceri 

düzeylerinin belirlenmesinde PÇE’den elde edilen puanların ortalaması hesaplanmıştır. Aşağıdaki 

tabloda sınıf öğretmen adayları ve İlköğretim matematik öğretmen adaylarının PÇE’den elde ettikleri 

puanlara ilişkin betimsel bilgiler sunulmuştur: 

Bölüm  Problem Çözme Envanteri 

Sınıf Öğretmenliği 
 

Frekans 85 
Ortalama 4,04 
Medyan 4,00 
S.Sapma 0,58 
Varyans 0,33 
Minimum 2,94 
Maksimum 5,41 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

Frekans 50 
Ortalama 4,25 
Medyan 4,31 
S.Sapma 0,58 
Varyans 0,33 
Minimum 3,25 
Maksimum 5,28 

 

Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının problem çözme envanterinden aldıkları puanların 

ortalaması 4,04 olduğu görülmektedir. Matematik öğretmen adaylarının problem çözme envanterinden 

aldıkları puanların ortalaması ise 4,25 dir. Bu doğrultuda iki grubunda problem çözme envanterindeki 

görüşlere sıklıkla katıldıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Sınıf öğretmen adayları ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik 

okuryazarlık öz yeterlik düzeylerine ilişkin bulgular 

Sınıf öğretmen adayları ve İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik 

okuryazarlık öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde MOÖÖ’den elde edilen puanların ortalaması 

hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda sınıf öğretmen adayları ve İlköğretim matematik öğretmen 

adaylarının MOÖÖ’den elde ettikleri puanlara ilişkin betimsel bilgiler sunulmuştur: 

Bölüm  
Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlik 
Ölçeği 

Sınıf Öğretmenliği 
 

Frekans 85 
Ortalama 3,54 
Medyan 3,56 
S.Sapma 0,51 
Varyans 0,26 
Minimum 2,68 
Maksimum 5,00 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1599 
 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

Frekans 50 
Ortalama 4,00 
Medyan 3,84 
S.Sapma 0,55 
Varyans 0,31 
Minimum 2,96 
Maksimum 5,00 

 

MOÖ ölçeği için ölçek aralık genişliği, a=Dizi genişliği/ yapılacak grup sayısı formülü ile 

hesaplanmıştır. Bu doğrultuda hesaplanan ortalama değerler;  

5.00-4.20 arasında ise ölçekte ifade edilen görüşlere kesinlikle katıldıklarını, 

4.19-3.40 arasında ise ölçekte ifade edilen görüşlere katıldıkları 

3.39-2.60 arasında ise ölçekte ifade edilen görüşlere kararsız kaldıkları 

2.59-1.80 arasında ise ölçekte ifade edilen görüşlere katılmadıkları 

1.79-1.00 arasında ise ölçekte ifade edilen görüşlere kesinlikle katılmadıkları, şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının MOÖÖ aldıkları puanların ortalaması 3,54 olduğu 

görülmektedir. Matematik öğretmen adaylarının MOÖÖ puanların ortalaması ise 4,00 dır. İki 

grubunda MOÖÖ görüşlere katıldıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının problem çözme düzeyleri 

arasında anlamlı farklılığın olup olmadığına ilişkin bulgular 

Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının problem çözme düzeyleri arasında 

anlamlı farklılığın olup olmadığının belirlenmesinde ilişkisiz örneklemler için t testi analizinden 

faydalanılmıştır. Aşağıda ilişkisiz örneklemler için t testi analizine ilişkin bulgular sunulmuştur: 

Bölüm N X S sd t p 
Sınıf Öğretmenliği 85 4,04 0,58 

133 -2,05 0,04* 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 4,25 0,58 
p*<0.05 
 

   

İlişkisiz örneklemler için t testi analizine yönelik bulgular incelendiğinde p anlamlılık 

değerinin anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu doğrultuda sınıf 

öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının problem çözme düzeyleri arasında anlamlı 

farklılığın olduğu söylenebilir. Ortalamalar incelendiğinde ise bu anlamlı farklılığın ilköğretim 

matematik öğretmenliği lehine olduğu görülmektedir. 
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Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz 

yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığına ilişkin bulgular 

Sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz 

yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığının belirlenmesinde ilişkisiz örneklemler 

için t testi analizinden faydalanılmıştır. Aşağıda ilişkisiz örneklemler için t testi analizine ilişkin 

bulgular sunulmuştur: 

Bölüm N X S sd t p 
Sınıf Öğretmenliği 85 3,54 0,51 

133 -4,90 0,00* 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 4,00 0,55 
p*<0.05 
 

   

İlişkisiz örneklemler için t testi analizine yönelik bulgular incelendiğinde p anlamlılık 

değerinin anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu doğrultuda sınıf 

öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz yeterlilik düzeyleri 

arasında anlamlı farklılığın olduğu söylenebilir. Ortalamalar incelendiğinde ise bu anlamlı farklılığın 

ilköğretim matematik öğretmenliği lehine olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının problem çözme becerileriyle matematik okuryazarlık öz yeterlik 

düzeyleri arasında ilişkiye yönelik bulgular 

Problem çözme becerileriyle matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Aşağıda Pearson 

momentler çarpımı korelasyon analizi yönelik bulgular ortaya konulmuştur. 

 
Kalıcılık Testleri Problem Çözme Envanteri 

Matematik Okuryazarlık Öz 
Yeterlilik Ölçeği 

Pearson Momentler Çarpımı 
korelasyon  
(r) 

Problem Çözme Envanteri ------------  
Matematik Okuryazarlık Öz 
Yeterlilik Ölçeği 

0,56 ------------ 

Anlamlılık Değeri  
(Sig., İki Yönlü) 
(p) 

Problem Çözme Envanteri ------------  
Matematik Okuryazarlık Öz 
Yeterlilik Ölçeği 

0,00* ------------ 

N 
Problem Çözme Envanteri ------------  
Matematik Okuryazarlık Öz 
Yeterlilik Ölçeği 

135 ------------ 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, p anlamlılık 

değerinin anlamlılık düzseyi olan 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu bulgudan 

hareketle problem çözme becerileriyle matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu söylenebilir. Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak 0,70-1,00 arasında olması 

yüksek düzeyde ilişki durumunu, 0,70-0,30 arasında olması orta düzeyde ilişki olmasını, 0,30-0,00 

arasında olması düşük düzeyde bir ilişki  olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2013). Problem 
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çözme becerileriyle matematik okuryazarlık öz yeterlilik arasında orta düzeyde bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlilik Düzeylerini 

Yordama Gücüne ilişkin bulgular 

Problem çözme beceri düzeylerinin, matematik okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerini ne 

derece açıkladığının belirlenmesinde regresyona analizinden faydalanılmıştır. Regresyon analizinin 

doğru sonuçlar vermesi için verilerin normal dağılması ve değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin 

bulunmaması önemlidir (Can, 2013). 7. Alt problemimizdeki bulgular incelendiğinde verilerin normal 

dağıldığı, yordanan değişkenle yordayıcı değişkenler arasında ilişkinin olduğu görülmektedir. Problem 

çözme beceri düzeylerinin, matematik okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerini ne derece açıkladığının 

belirlenmesinde regresyon analizi yapılarak analiz sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

Tablo 4 Akademik Başarının Yordanmasına İlişkin Standart Çoklu Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Değişken B 
Standart 
Hata 

β T p 
İkili 
r 

Kısmi 
R 

Sabit 1,431 0,28  4,95 0,00 
0,32 0,31 

Problem Ç. 0,553 0,06 0,56 7,96 0,00 
R=0,56    R2=0,32 
F(1-133) = 63,502    p=0,000 
 

İlkokul düzeyinde matematikle ilgili temel kavramların kazandırılmasında ve ileride verilecek 

matematik eğitiminin alt yapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan sınıf öğretmen 

adayları ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerinin gelişiminde etkili olan 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerileri düzeylerinin matematik 

okuryazarlık öz yeterlilik düzeylerini ne derece yordadığını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan 

regresyon analiz sonuçları incelendiğinde problem çözme becerileri ile matematik okuryazarlık öz 

yeterlilikler arasında orta düzeyde (R=0,56, R2=0,32) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (F(1-133)= 

63,502, p<0,01). Problem çözme becerileri matematik okuryazarlığı öz yeterliğindeki değişimin 

%32’sini açıklamaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre matematik okuryazarlığı öz yeterlilik 

düzeyini yordayan regresyon denklemi şu şekildedir: 

Matematik Okuryazarlığı Öz yeterlik Puanı= (0,553 x problem çözme becerileri puanı) + 

(1,431) 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmen adaylarıyla matematik öğretmen adaylarının 

problem çözme beceri düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu 

bulgusu Altunçekiç, Yaman ve Koray (2005) çelişmektedir. Fakat matematik öğretmen adaylarının 

PÇE elde ettikleri puan ortalamasının sınıf öğretmen adaylarından fazla olduğu bulgusuyla örtüştüğü 

görülmektedir. Bu durum Matematik Öğretmenliği adaylarının, alanları gereği birçok problem 

inceleyerek problem çözme becerilerinin gelişmesi ile açıklanabilir. Ayrıca lisans düzeyinde 

matematik öğretmen adaylarına problem çözme ile ilgili bir eğitim verildiği için sınıf öğretmen 

adaylarına göre problem çözme becerilerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın sonuçlarından bir diğeri ise öğretmen adaylarının anabilim dallarına göre 

matematik okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunmuş olmasıdır. Bu farklılık, 

ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalındaki öğretmen adayları lehindedir. Bu durum Güneş ve 

Gökçek’in (2013) çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. Sınıf öğretmen adayları ile matematik 

öğretmen adayları arasında matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeylerine göre farklığın görülme 

sebebi matematik öğretmen adaylarının sınıf öğretmen adaylarına göre matematikle daha çok iç içe 

olması olabilir. 

Çalışmada problem çözmenin matematik okuryazarlık düzeyini yordamada önemli bir 

değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda problem çözme ile matematik okuryazarlık öz 

yeterliği arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki ortaya konulmuştur. Matematik okuryazarlığı 

matematiği kullanma ve yorumlama kapasitesi olarak ifade edilmektedir (OECD, 2013). Matematikte 

problem çözmeyi içerisinde barındırdığı için problem çözme matematik okuryazarlığı yordamada 

önemli bir değişken olduğu söylenebilir. 

Sınıf öğretmem adayları ile ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme beceri 

düzeyleri ile matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın nedenlerini ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirilebilir. Sınıf 

öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde problem çözme becerileri ve matematik okuryazarlık 

düzeylerinin geliştirilmesine yönelik dersler verilebilir. 

Problem çözme ve matematik okuryazarlığın ilişkisini ortaya koyan yeteri düzeyde çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Literatüre katkı sağlaması açısından yapılan bu çalışma önemli görülmektedir. Bu 

bağlamda problem çözme ile matematik okuryazarlığın ilişkisini ortaya koyan çalışmaların 

arttırılması, sadece öğretmen adayları açısından değil aynı zamanda öğrenci, öğretmen ve uzmanlar 

açısından da çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1603 
 

KAYNAKÇA 

Akyüz, G., & Pala, N. M. (2010). PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik 
okuryazarlığına ve problem çözme becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 9(2), 668-678. 

Altun, M. (2014). (Ortaokullarda 5. 6. 7. ve 8. Sınıflarda) Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa 
Akademi Bas. Yay. Dağ. 

Altunçekiç, A., Yaman, S., & Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri Ve 
Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi,13 (1), 93-
102. 

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık . 

Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Yayıncılık, Ankara. 

De Corte, E. (2004). Mainstreams and perspectives in research on lerarning mathematics from 
instruction, Appliesd Psychology, 53, 279-310. 

Güneş, G., & Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarinin matematik okuryazarlik düzeylerinin 
belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 70-79. 

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-
solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66. 

Ho, K. F. (2009). Two grade 5 teachers’ enactment of mathematical problem solving and their 
classroom talk: contrasting approaches. Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematica), Supplemento, (4), 53-
63. 

Karp, A., & Wasserman, N. (2014). Mathematics in Middle and Secondary School : A Problem Solving 
Approach. Charlotte, NC: Information Age Publishing. 

Laterell, C. M. (2013). What is problem solving ability? 
http://www.lamath.org/journal/Vol1/What_IS_P_S_Ability.pdf. 20/03/2016 tarihinde alınmıştır. 

MEB (2011). PISA Türkiye. Ankara: MEB Basımevi 

MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB 
Basımevi. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). PISA 2012 Results: What 
Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I), PISA, 
OECD Publishing. 

Özgen, K., & Bindak, R. (2008). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin 
geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528. 

Savaşır, I., & Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan 
ölçekler. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları. 

Soytürk, İ. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel 
problem çözmeye yönelik inançlarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1604 
 

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYI KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Ali ŞENOL 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ÇANAKKALE 

ali.asenol@gmail.com 

Hasan TEMEL 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ÇANAKKALE 

hasantemel@comu.edu.tr 

 

ÖZET 

Yapılan bu çalışmada sınıf öğretmen adaylarının sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel 
sayı kavramlarına ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemi 
2015- 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında 
öğrenim gören 100 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplamak amacıyla uzman 
görüşü alınarak oluşturulan sayılarla ilgili problemler öğretmen adaylarına yöneltilmiştir. Katılımcılara 
yöneltilen 7 problem sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kavramlarıyla ilgili bu sayıları 
belirleme, sıralama ve işlem yapma becerilerini içermektedir. Öğretmen adaylarına yöneltilen 7 problemden elde 
edilen veriler betimsel analiz yöntemleri ve içerik analizi yöntemi kullanılarak öğrencilerin sayı, doğal sayı, tam 
sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayıları hangi özelliklerine göre sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve 
irrasyonel sayı kümelerine dahil ettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı 
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GİRİŞ 

İlkokul matematik öğretim programının ilk konusu sayılar ve işlemlerdir. Sayılar ve işlemler 

öğrenme alanıda öncelikli hedef sınıf seviyesi arttıkça büyük sayıların ve basamakların öğrenilmesidir 

(MEB, 2013). Çünkü matematiğin temel konuları genel olarak temel kavramlardan meydana 

gelmektedir (MEB, 2009). İlkokulda öğrencilerin öncelikle doğal sayılar ve kesirleri, ortaokulda tam 

sayılar ve rasyonel sayılar ve ortaokulun son dönemlerinde ise irrasyonel sayılara tanımlamayla 

birlikte reel sayı sistemini oluşturmaları ve anlamalarına yönelik öğretimler gerçekleştirilir (Toluk 

Uçar, 2016). Sayıların öğrenimi ve öğretimi okul öncesi dönemden başlayıp liseye kadar devam eden 

bir süreçtir (Zembat, 2008). Bu zorlu süreçte matematik eğitiminin sarmal bir yapıda olduğu 

düşünüldüğünde sayı kavramlarının öğrenilmesi diğer kavramların öğrenimi ve geliştirilmesi 

açısından önemlidir. Çünkü matematikteki bir konu gelecek olan diğer konu için temel oluşturulduğu 

söylenebilir. Örneğin irrasyonel sayı kavramının anlaşılması için öğrencilerin sayı kavramlarını 

rasyonel sayılardan reel sayılara doğru büyütmeleri gerekmektedir (Sirotic ve Zaskis, 2007). 

Dolayısıyla sayı, tamsayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kavramlarının etkili ve anlamlı bir şekilde 

öğretiminin gerçekleştirilmesi öğretilmek istenilen diğer kavramların anlaşılmasında bir alt yapı 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin matematiği anlamaları ve kullanmaları sayı hissinin 

geliştirilmesiyle ilişkilidir (McIntosh, 1992; Bay, 2000; Kaminski, 2002). 

Öğrencilerin sayı kavramlarını anlamada zorluk yaşadıkları çalışmalarda ortaya konulmaktadır 

(Temel ve Eroğlu, 2014). Rasyonel sayılara ilişkin yapılan çalışmalarda öğrencilerin rasyonel sayıları 

anlamada ve rasyonel sayılarla ilgili işlem yapmada zorluk yaşadıkların ortaya konulmuştur (Mack, 

1995; Kamii ve Clark, 1995; Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995; Haser ve Ubuz, 2000; Başgün ve 

Ersoy, 2000; Toluk, 2002; Şiap ve Duru, 2004; İpek, Işık ve Albayrak, 2005; Yanık, Helding ve 

Flores, 2008; Gürbüz ve Birgin, 2008; Birgin ve Gürbüz, 2009). İrrasyonel sayılara yönelik yapılan 

çalışmalarda ise öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin irrasyonel sayıların anlaşılması ve yaklaşık 

değerinin bulunmasında zorluklar yaşadıkları (Peled ve Hershkovitz, 1999; Sirotic ve Zaskis, 2007; 

Zehir, Işık ve Zehir, 2008; Kara ve Delice, 2012; Temel ve Eroğlu, 2014) ifade edilmektedir. Arcavi, 

Bruckheimer ve Ben-Zvi (1987) lise matematik öğretmenlerinin bazı sayıların rasyonel sayı, 

irrasyonel sayı olarak bir ayrımının yapamadıklarını belirtmiştir. Peled ve Hershkovitz (1999) ise 

öğretmen adaylarının irrasyonel sayıların yaklaşık değerini belirleyemedikleri ve sayı doğrusu 

üzerinde doğru bir şekilde gösteremedikleri sonucuna ulaşmıştır. Sirotic ve Zaskis (2007) ise lise 

matematik öğretmen adaylarının irrasyonel sayıları ondalık sayılar olarak ifade etme eğiliminde 

olduklarını belirtmiştir. Temel ve Eroğlu (2014) ise 8. sınıf öğrencilerinin s ayı, doğal sayı, tam sayı, 

rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kavramlarını anlamlandırmalarında problemler yaşadıklarını ortaya 

koymuştur.  
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Sayı kavramların anlaşılmasında yaşanan zorluklar öğrencileri bu kavramları içselleştirmek 

yerine ezberlemeye ittiği düşünülmektedir. Çünkü öğrencilerin kavramları anlamak yerine bu 

kavramlara ilişkin formülleri ve çözüm sistemlerini ezberlemeye çalıştıkları ifade edilmektedir 

(Gürbüz ve Birgin,2008). Bu doğrultuda öğrenciler kavramları ezberlemeye çalıştıklarında, kavramlar 

arası ilişkileri kuramamakta ve bu kavramlarla ilgili yanılar ortaya çıkabilmektedir (NCTM, 2000). 

Öğrencilerin kavram yanılgısı oluşturmamaları için kavramların anlamlı ve birbirleriyle ilişkisi 

kurularak öğretilmesi önemlidir. Kavram yanılgılarının küçük yaşlarda da oluşturulduğu 

düşünüldüğünce okul öncesi ve ilkokul dönemlerindeki öğretmenlerinin de kavram yanılgılarına sahip 

olmaması gerekmektedir. Eğer öğretmenlerin de kavram yanılgıya sahip olması durumunda bu durum 

öğrencilere de geçeceği düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada ilkokulda öğrencilerin sayı kavramlarının temelini atacak 

olan sınıf öğretmen adaylarının sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı 

kavramlarına ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sayı kavramlarının 

anlamlandırılması üzerine literatürde yeteri kadar çalışmanın olmaması literatüre katkı sağlanması 

açısından bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca sınıf öğretmen adaylarının sayı kavramlarını 

anlamlandırmalarına yönelik elde edilen sonuçlar lisans düzeyinde gerçekleştirilen matematik eğitimi 

ve temel matematik derslerinde öğretmen adaylarına verilen eğitimlere yönelik katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırma Soruları 

1. Sınıf öğretmen adayları sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kavram-

larına ilişkin görüşleri nedir? 

2. Sınıf öğretmen adayları verilen ifadeleri hangi durumlara göre sayı, doğal sayı, tam sayı, 

rasyonel sayı ve irrasyonel sayı olarak görmektedir? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen durum çalışması 

yönteminden yararlanılmıştır. Durum çalışması, bir olgunun gerçek yaşam çerçevesinde bağlam ve 

olgunun sınırlarının tam olarak belli olmadığı durumlarda araştırılması şeklinde ifade edilmektedir 

(Yin, 2003). 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında Marmara bölgesinde bulunan 

bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 80 öğretmen adayı 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 80 öğretmen adayının 59’u (%74) kadın 21’i (%26) erkektir.  
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Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın veri toplama aracı Temel ve Eroğlu (2014) tarafından geliştirilen Sayı Kavrama 

Testi testinden yararlanılarak öğretmen adaylarının sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve 

irrasyonel sayı hakkında görüşlerini belirlemek öğretmen adaylarına yöneltilen 7 problemden 

oluşmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarına elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ve içerik analiz yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarına yöneltilen 7 problem betimsel analiz yöntemi kullanılarak 

öğretmen adaylarının bu problemlere verdikleri yanıtlar ortaya konulmuştur. Öğretmen adaylarından 

Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel kavramlarını tanımlamasıyla ilgili soruda ise içerik 

analizi ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarından elde edilen bulgular, veri toplama 

aracındaki problemlerle birlikte ortaya konulmuştur. Aşağıda öğretmen adaylarına yöneltilen 7 

probleme yönelik şeklindeki ifadelerden hangilerini sayı, tamsayı, rasyonel cevaplara ilişkin bulgular 

sunulmuştur. 

1. Soru  √𝟏𝟔, 𝟑𝟐𝟒 , √𝟓… ifadeleri sayı, irrasyonel sayı ve doğal sayı olarak görüyorsanız “x” 

işareti kullanarak işaretleyiniz, sorusuna verilen cevapların analizi Tablo1 de verilmiştir.  

 

Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmen adaylarının tamamı 8’i sayı olarak gördükleri, %55’i ise 

“e” ifadesini sayı olarak görmedikleri söylenebilir. Öğretmen adaylarının sayı kavramına ilişkin bir 

yanılgıya düştükleri tablodaki oranlarda görülmektedir.  Kareköklü ve “e, π” gibi ifadelerinde doğal 

sayı olarak ifade eden öğretmen adaylarının olduğu da söylenebilir. En fazla doğal sayı olarak 

işaretlenen ifadelerin ise “8” ve “0” olarak görülmektedir. Öğretmen adaylarının büyük bir 

 √16 
32
4  √5 0, 12���� e 8 √163  

15
11 0 3,67…5... π -124 

Sayı %85 
(68) 

%80 
(64) 

%68 
(54) 

%68 
(54) 

%45 
(36) 

%100 
(80) 

%66 
(53) 

%74 
(59) 

%75 
(60) 

%65 
(52) 

%56 
(45) 

%80 
(64) 

Doğal Sayı %56 
(45) 

%51 
(41) 

%10 
(8) 

%4 
(3) 

%1 
(1) 

%95 
(76) 

%8 
(6) 

%4 
(3) 

%84 
(67) 

%5 
(4) 

%3 
(2) 

%5 
(4) 

Tamsayı %59 
(47) 

%55 
(44) 

%9 
(7) 

%3 
(2) 

%4 
(3) 

%80 
(64) 

%6 
(5) 

%6 
(5) 

%32 
(25) 

%5 
(4) 

%3 
(2) 

%78 
(62) 

Rasyonel 
Sayı 

%30 
(24) 

%71 
(57) 

%13 
(10) 

%74 
(59) 

%19 
(15) 

%38 
(30) 

%14 
(11) 

%80 
(64) 

%13 
(10) 

%55 
(44) 

%23 
(18) 

%20 
(16) 

İrrasyonel 
Sayı 

%30 
(24) 

%15 
(12) 

%70 
(56) 

%14 
(11) 

%52 
(41) 

%5 
(4) 

%66 
(53) 

%5 
(4) 

%5 
(4) 

%26 
(21) 

%54 
(43) 

%3 
(2) 
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çoğunluğunun ise “0” (%68) tam sayı olarak görmemektedir. Genel olarak rasyonel sayı olarak 

işaretlenen ifadelerin kesir çizgisi olan kavramlardır. İrrasyonel olarak işaretlenen ifadelerde ise en 

fazla işaretlenme oranının kareköklü ve   “e, π” kavramlarında olduğu söylenebilir.  

2. Soru: “Tabloda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri sayıdır yuvarlak içine alınız” 

sorusu ve bu soruya ilişkin öğretmen adaylarının kavramları işaretlenme oranları aşağıda sunulmuştur. 

4,13…76...8… 7
19 

-0,12 48
13 

0 -14,21 √14 π √25 

5,141414… 𝑒2 𝜋
2 13,4501���� 22,12 45,099… 21 3,14 22

7  

Yukarıdaki soruya ilişkin öğretmen adaylarının verdikleri cevapların yüzdeleri aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. 

%68 
(54) 

%78 
 
(62) 

%84 
(67) 

%85 
(68) 

%96 
(77) 

%80 
(64) 

%69 
(55) 

%71 
(57) 

%94 
(75) 

%69 
(55) 

%58 
(46) 

%63 
(50) 

%79 
(63) 

%81 
(65) 

%76 
(61) 

%100 
(80) 

%81 
(65) 

%84 
(67) 

Birinci probleme benzer olarak en fazla sayı olarak görülen ifadelerin doğal sayılar olduğu, 

 √25 ise “5” olarak düşünüldüğü için sayı olarak görülme oranın yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Genel olarak verilen ifadelerin sayı olarak işaretlenme oranları %55’in üzerinde olduğu görülmektedir.  

Soru 3. 4, 𝟏
𝟒
,  3, -3, 𝟐𝟐

𝟕
, 0,27, 𝝅, 𝟏𝟐

𝟓
 -,  ifadelerini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 

Öğretmen adaylarının %60’ı (48) verilen ifadeleri sayı doğrusu üzerinde doğru sıralamış fakat, 

doğru sıralayanların %52’si (25) kişi sayı doğrusu aralıklarını Ö12’nin cevabı gibi sıralayarak ifadeleri 

düzgün olarak yerleştirmiştir. 

 

Bu soruda sıklıkla yapılan hatalardan biri 𝜋 ile 22/7’nin eşit olarak algılanmasıdır. Şekilde 

öğretmen adayı cevaplarından bir örnek sunulmuştur (Ö52). 
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Soru 4: 3, -2,14, 𝟏𝟐,𝟏𝟐����,  -5, 𝟏𝟒
𝟒

, e, 3,14, π,  12,1212 ifadelerini “>”, “<” ve “=” işaretlerini 

kullanarak sıralayınız. 

Bu soruyu öğretmen adaylarının %20’si (n=16) doğru cevaplayabilmiştir.  Verilen soruda 

öğretmen adaylarının; bazı hatalar sergiledikleri gözlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının %56’sı (n=45) 𝜋 ile 3,14’ü eşit olarak, %35’i (n=28) 𝟏𝟐,(𝟏𝟐) ̅ ile 

12,1212’yi eşit olarak ifade etmişleridir. Aşağıda bu bulgulara yönelik Ö45 öğretmen adayının cevabı 

örnek olarak sunulmuştur: 

 

Bu soruda gözlenen bir başka yanılgıda 12,1212’nin 12, 12����′den büyük olarak ifade 

edilmesidir. Öğretmen adaylarının %16’sı (n=13) böyle bir yanılgıya düşmüşlerdir. Aşağıda bu 

yanılgıya ilişkin Ö48 öğretmen adayının cevabı örnek olarak sunulmuştur: 

 

Soru 5: √𝟏𝟐 sayı doğrusunda gösterilebilir mi? ( ) Evet (Nerede olduğunu 

gösteriniz)  ( ) Hayır 

Belirtilen soruya öğrencilerin % 58’i (n=46) evet derken, %42’si (n=34) gösterilemeyeceğini 

ifade etmişlerdir. Evet cevabını verenlerin gösterimleri incelendiğinde evet diyenlerin %26 (n=12)  

√12’yi 2√3’e eşitleyip aşağıda bir örneği (Ö18) verilen cevaptaki gibi 2 ile 3 arasında gösterdiği 

görülmüştür. 
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Soru 6: Doğal Sayı, Tam Sayı, Rasyonel Sayı, İrrasyonel sayı ve Gerçek Sayı kümelerinin 

birbiriyle ilişkilerini şema kullanarak gösteriniz. 

Bu probleme ilişkin cevaplar incelendiğine öğretmen adaylarının %76’sının (n=61) bu soruya 

yanlış cevap verdikleri görülmüştür. Genel olarak öğretmen adayları irrasyonel sayıların rasyonel 

sayılar kümesini kapsadığı şeklinde bir yanılgıya sahip oldukları görülmüştür. Bu doğrultuda bir 

öğretmen adayının (Ö43) cevabı örnek olarak sunulmuştur: 

 

Soru 7: Doğal Sayı, Tam Sayı, Rasyonel Sayı, İrrasyonel Sayı kavramlarını birer 

cümleyle açıklayınız. 

Öğretmen adaylarının bu probleme ilişkin cevaplarının içerik analizi yöntemiyle analizi 

sonucunda öğretmen adaylarının %61’i (n=49) doğal sayıyı “O’dan başlayıp sonsuza giden sayılar 

(kümesi)”, %26’sı (n=21) “O’dan başlayıp sonsuza giden  pozitif sayılar”, %4’ü (n=3) “O’dan 

başlayan sayma sayıları” ve %6’sı ise “0-9 arasındaki sayılar” olarak tanımlamıştır.  

Tam sayı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde; öğretmen 

adaylarının %48’i (n=38) tam sayıları “- sonsuzdan + sonsuza kadar olan sayılar kümesi”, %33’ü 

(n=26) “Negatif pozitif ve sıfırdan oluşan sayılar kümesi”, %9’u (n=7) ise “Eksili artılı ifadeler 

alabilen sayı” olarak tanımlamışlardır.  

Rasyonel sayı kavramına ilişkin öğretmen tanımlarında ise öğretmen adayları rasyonel sayıları 

“Virgüllü sayılar” (%23, n=18), “Kesirle ifade edilen, pay payda şeklinde yazılabilen sayılar” (%60, 

n=48), “Devirli sayılar” (%9, n=7), “Kök dışına çıkabilen sayılar” (%1, n=1) şeklinde tanımlamalar 

yaptıkları belirlenmiştir. 

İrrasyonel sayılara ilişkin öğretmen adaylarının tanımları incelendiğinde ise irrasyonel 

sayıların; “Kareköklü sayılardır” (%18, n=14),” Sembollerle ifade edilen √, π,e.. gibi sayılardır” (%9, 

n=7), “Sonu olmayan düzensiz sayılardır” (%8, n=6), “Rasyonel olmayan sayılardır” (%8, n=6), “Kök 
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dışına çıkamayan sayılardır” (%8, n=6) şeklinde tanımlandığı belirlenmiştir. İrrasyonel sayıların 

tanımlanmasına ilişkin problemi öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun ( %56, n=45) cevap 

vermedikleri de görülmüştür. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda öğrencilerin tamamı pozitif tam sayıları sayı olarak 

görürken, diğer verilen sayıları sayı olarak görme oranları düşmektedir. Öğrenciler pozitif tam 

sayılardan sonra en yüksek yüzde ile negatif tam sayılar, daha sonra rasyonel sayılar ve en düşük 

yüzde ile irrasyonel sayılar sayı olarak işaretlemişlerdir. Bu durumun Temel ve Eroğlu’nun (2014) 

bulgularıyla örtüşmektedir. Bu durumun nedeni sayılarla ilgili kavramsal bilgiden çok işlemsel bilgiye 

odaklanılıyor olması olabilir. 

Öğretmen adaylarının sayı doğrusunda sayıları gösterirken aralıkların boyutlarına dikkat 

etmedikleri görülmektedir. Çalışmanın bu bulgusu Yanık, Helding ve Flores (2008)’in 

çalışmalarındaki bulgularla paralellik göstermektedir. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun 
pi sayısıyla ilgili kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir. Öğretmen adayları 𝜋 ile 3,14 ve 

22/7’yi eşitleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Çalışmanın bu bulgusu Kara ve Delice’nin 

(2012)  lise öğrencileriyle yaptıkları çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Çalışmada 

irrasyonel sayıların anlaşılması ve yaklaşık değerinin bulunmasında zorluklar yaşandığı görülmektedir. 

Bu durum literatürdeki çalışmaları desteklemektedir (Peled ve Hershkovitz, 1999; Sirotic ve Zaskis, 

2007; Zehir, Işık ve Zehir, 2008; Kara ve Delice, 2012; Temel ve Eroğlu, 2014). 

Stafylidou ve Vosniadou (2004), Seyhan ve Gür (2004) ve Peled ve Hershkovitz (1999) 

çalışmalarında öğrencilerin irrasyonel sayıların yaklaşık değerini tahmin edemediği, bu sayıları sayı 

doğrusu üzerinde doğru bir şekilde gösteremediğini ifade etmektedirler. Gerçekleştirilen çalışmada da 

öğretmen adaylarının irrasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterirken bazı yanılgıya düştükleri ve 

sayıları sayı doğrusu üzerinde sıralamada zorluk yaşadıkları görülmüştür. Bu durumun sebebi eğitim 

öğretimde sayı doğrusunun sıklıkla kullanılmaması olabilir (Altun, 1998). Dolayısıyla sayı 

doğrusunun kullanımı ve sayı doğrusu üzerinde gösterimlerin yapılması kalıcı ve anlamlı 

öğrenmelerin gerçekleştirilmesi adına önemli olabilir.   

Öğretmen adaylarının %35’i 12, 12���� ile 12,1212’yi eşit olarak düşünmektedir.  Bu durumda bir 

kavram yanılgısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun 12, 12����’nin devirli olarak 12,1212’ye eşit 

olacağı yanılgısıyla ortaya çıktı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu tür yanılgıları ortadan kaldırmak için 

bu kavramlar arasındaki farklar üzerinde durulmalıdır.  Ayrıca bir diğer yanılgıda öğretmen 

adaylarının %16’sının 12,1212’nin 12, 12����′den büyük olarak ifade edilmesidir. Bu yanılgının sebebi ise 

virgülden sonra fazla olan sayı daha büyüktür şeklinde düşünülmesinden kaynaklanıyor olabilir. 
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Öğretmen adaylarının sayı kavramlarına ilişkin bazı kavram yanılgılarına sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik lisans düzeyindeki derslerde öğretmen 

adaylarına işlemsel bilgiyle beraber kavramsal bilginin de üzerinde durulması önemli görülmektedir. 

İrrasyonel sayılarla ilgili literatürde yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu doğrultuda literatüre katkı 

sağlayacak çalışmaların yapılmalıdır. 

KAYNAKÇA 

Arcavi, A., Bruckheimer, M., & Ben-Zvi, R., (1987). History of mathematics for teachers: The case of 
irrational numbers. For the Learning of Mathematics, 7(2), 18–23. 

Başgün, M., & Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve Aritmetik-I: Kesir ve Ondalık Sayıların Öğretilmesinde 
Bazı Güçlükler ve Yanılgılar. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (ss.604-608). Ankara: MEB Yay. 

Bay, J. (2000). Bingo games: Turning student intuitions into investigations in probability and number 
sense. Mathematics Teacher, 93(3). 

Birgin, O. & Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki 
İşlemsel Ve Kavramsal Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2),  
529-550. 

Fischbein, E., Jehiam, R., & Cohen, D. (1995). The concept of irrational numbers in high-school 
students and prospective teachers. Educational Studies in Mathematics, 29, 1, 29-44. 

Gürbüz, R. & Birgin, O. (2008). Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı 
Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, s. 
85-95. 

Haser, Ç. & Ubuz, B. (2000). İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama 
ve İşlem Yapma Becerileriları. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (ss.609-612). Ankara: MEB Yay. 

İpek, A.S., Işık, C. & Albayrak, M. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki 
Kavramsal Becerileriları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 537-547. 

Kamii, C., & Clark, F. (1995). Equivalent Fraction: Their Difficulty and Educational Implication. 
Journal of Mathematical Behavior, 14, 365-378. 

Kaminski, E. (2002). Promoting mathematical understanding: number sense in action. Mathematics 
Education Research Journal 14(2), 133-149. 

Kara, F. ve Delice, A. (2012). Kavram tanımı mı? Yoksa kavram imgeleri mi? İrrasyonel sayıların 
temsilleri. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde, Türkiye. 

Mack, N. (1995). Confounding Whole-Number and Fraction Concept When Building on Informal 
Knowledge. Journal for Research Mathematics Education, 26(5), 422-441. 

McIntosh, A. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of 
Mathematics, 12(3), 2-8. 

MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi. 

MEB. (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB 
Basımevi. 

NTCM (2000). Principles and Standarts for School Mathematics. Reston, Va. NCTM. 

Peled, I. & Hershkovitz, S., (1999). Difficulty in knowledge integration: revisiting Zeno’s paradox with 
irrational numbers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 30(1), 39–46. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1613 
 

Sirotic, N., & Zazkis, R. (2007). Irrational numbers: the gap between formal and intuitive knowledge. 
Educational Studies in Mathematics, 65, 49–76. 

Şiap, İ., & Duru, A. (2004). Kesirlerde Geometrik Modelleri Kullanabilme Becerisi. Kastamonu Eğitim 
Dergisi, 12(1), 89-96. 

Temel, H., & Eroğlu, A. O. (2014). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Kavramlarını 
Anlamlandırmaları Üzerine Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1263. 

Toluk Uçar, Z. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Reel Sayıları Kavrayışlarına 
Temsillerin Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 795-810. 

Toluk, Z. (2002). İlkokul Öğrencilerinin Bölme İşlemi ve Rasyonel Sayıları İlişkilendirme Süreçleri. 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 81-101. 

Yanık, B.H., Helding, B. & Flores, A. (2008). Teaching the Concept of Unit in Measurement 
Interpretation of Rational Numbers. İlköğretim Online, 7(3), 693-705. 

Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). New Delhi: London. 

Zehir, H., Işık, A. & Zehir, K. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kümeler 
Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeyleri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 61-74. 

Zembat, İ. (2008). Sayıların Farklı Algılanması Sorun Sayılarda Mı, Öğrencilerde Mi, Yoksa 
Öğretmenlerde Mi? In. M. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Eds.), Matematiksel Kavram Yanılgılar ve 
Çözüm Önerileri (p. 40-60). Ankara: Pegem Akademi 

 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1614 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; hayatlarında önemli bir belirleyici unsur olan üniversite sınavına hazırlanmanın 
ilk basamağında olan 9.sınıf öğrencilerinin matematik dersinde yaşadıkları öğrenilmiş çaresizlik durumunun bazı 
değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Siirt il merkezinde bulunan birer adet Anadolu 
Lisesi, Meslek Lisesi ve Özel Lisenin 9.sınıfına devam eden 167 erkek, 160 kız öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın verileri Uysal Koğ (2012) tarafından geliştirilen “Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik” ölçeği ile 
toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi, varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizleri sonucunda cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik puanları 
arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Okul türlerine göre öğrencilerin matematikte 
öğrenilmiş çaresizlik puanları göz önüne alındığında Anadolu Lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Meslek Lisesi öğrencileri beklenildiği gibi matematik dersindeki öğrenilmiş çaresizlik puanları en 
yüksek çıkan grup olmuştur. Akademik başarıları yönüyle ise akademik başarı ortalamaları arttıkça öğrencilerin 
matematik dersindeki öğrenilmiş çaresizlik puanları azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Öğrenilmiş Çaresizlik, Lise Öğrencileri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine and analyze the learned helplessness conditions Grade 9 
students, who are at the first step in the preparation for the university entrance exam –an important determinant 
of their lives–, experience in Math classes in terms of some variables. The sample is constituted by 167 male and 
160 female students studying in Grade 9 in an Anatolian High School, a Vocational School and a Private School 
in Siirt city center. Data were collected by the scale “The Learned Helplessness in Mathematics", developed by 
Uysal Kog (2012). T-test, ANOVA and Tukey's multiple comparison test were used in data analysis. As a result 
of analyses of the obtained data, in terms of gender variable, it was found out a significant difference in favor of 
female students, between the learned helplessness scores of the students. Given learned helplessness scores in 
mathematics in terms of the school type, it was found to be a significant difference in favor of Anatolian High 
School students. Vocational High School students were found the group to have the highest learned helplessness 
scores in math classes, as expected. As for the academic achievement, however, it was observed that the 
students’ learned helplessness scores in Math classes decrease as the average academic achievement scores 
increase.  

Keywords: Mathematics, Learned Helplessness, High School Students, Math Education. 
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GİRİŞ 

Bireylerin bir davranış ile bu davranış sonucunda bir ilişkinin olmadığını, yani davranışının 

sonucunu kontrol edemediğini öğrenmesi sonrasında göstermesi gereken davranışları göstermemesi, 

kontrol etme çabasının yerini çaresizliğin alması durumunu açıklamak üzere “Öğrenilmiş Çaresizlik 

Modeli” adı verilen bir model geliştirilmiştir (Overmier ve Seligman, 1967). Bu model zihnin ortaya 

çıkarabileceği tüm davranışların sonuç üzerinde bir etki sağlamayacağının öğrenilmesi ve bu 

öğrenmenin kontrolü mümkün koşullara da genelleneceğini öngörmektedir. Literatürde umutsuzluk 

kavramına yakın anlamda kullanılmasına karşın bu modele göre birey; geçmiş yaşantısında 

davranışları ile kontrol altında tutmak istemesine rağmen istediği sonuca ulaşamayacağına (başarısız 

olacağına) inanırsa gelecekte benzer durumlarda istediği sonuca ulaşma imkanı olmasına rağmen 

gerekli davranışları sergilemeyecek, başarısızlığı kabul edecek ve sonucu davranışlarıyla kontrol etme 

güdüsünün yerini çaresizlik düşüncesi alacaktır. 

Öğrenme; bir program dâhilinde gerçekleşebileceği gibi örtük olarak ta gerçekleşebilir. 

Bireyler, çevreleri ile sürekli bir iletişim ve etkileşim halindedir. Hayatlarının her anında, 

karşılaştıkları her durumda etkileşim içerisinde oldukları birileri bulunmaktadır. Bu etkileşim 

nedeniyle kendini yenileme, eksikliklerini fark etme, olaylara farklı açılardan bakabilme gibi bazı 

değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bireylerin gelişimlerinde, başarı ve başarısızlık durumlarında 

öğrenme ortamlarının, sahip olunan imkânların, kullanılan materyal ve öğretme yöntemlerinin, 

öğretmen ve ailenin yaklaşımı (Biber ve Başer, 2014) gibi etkenlerin yanında kendisinden 

kaynaklanan yetersizlikler ve psikolojik durum gibi birçok neden etkilidir. Bu nedenlerin yanında 

ailelerin yüksek başarı beklentisi, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştığı olumsuzluklar, yanlış aile 

tutumları, öğrencinin sınav kaygısı ve heyecanı gibi birçok faktör öğrencileri akademik başarısızlığa 

itebilir. Bu tip durumlarda öğrenci, başarısızlıkla yüzleşmemek için kendini geri çekebilir veya 

başarısızlığı yükleyecek başka nedenler arayabilir (Avcı, 2008) yani öğrenilmiş çaresizlik durumu 

gerçekleşir. Bunun yanında yaşanan başarısızlık durumlarında aile ve arkadaş çevresinden alacağı 

olumsuz tepkilerden çekinen bireyler kendilerini değersiz göreme gibi olumsuz düşüncelere girip, 

kendilerini çaresiz görebilirler. 

Bireyin yaşantısı yoluyla öğrendiği çaresizlik ve başarısızlık durumu, akademik boyutunun 

yanında sosyal ve kişisel olarak ta çeşitli yetersizliklere yol açabilir. Birey öğrenilmiş çaresizlik 

yaşantısı sonucunda sadece bir başarısızlık beklentisi içinde olmaz, aynı zamanda belli bir işi 

başarması için gereken yeterliliklerini göremeyebilir (Gelir, 2009). Bu durum ise bireyde özgüven ve 

motivasyon kaybına, başarı güdüsü ve benlik kavramları ile ilgili bazı olumsuz düşüncelere sebep 

olmaktadır. 
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İnsanoğlunun el attığı hemen her alanda kendini hissettiren matematiği insanlar; kullanma 

amaçları, tecrübe ve ilgilerine göre farklı tanımlamaktadırlar (Baykul, 2009). Matematik; temelinde 

mantık, sezgi, estetik, çözümleme, ispat yapma, genelleme gibi öğeler barındıran, yapıların ve 

ilişkilerin bir bütünü (Reys vd., 1998) olarak tanımlanabilir. Matematiğin büyük bir bölümü 

matematiksel nesneler üzerine işlemler ve bunlar arasındaki ilişkilere ait kurallardan oluşur. 

Matematik temelde kendine özgü bir sistem olduğundan matematiksel nesneler, anlamlarını sadece 

içerisinde tanımlanan sistemden alır (Uysal Koğ, 2012).  

Uygulanmakta olan matematik öğretim programı, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime 

hazırlanmalarında matematik bağlamında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve tutumların 

kazandırılmasını temel almaktadır. Matematik dersiyle öğrencilere kavramsal anlamanın yanı sıra 

işlemsel akıcılığın kazandırılması, öğrenilen bilgilerin karşılaşılan problemlerin modellenmesinde ve 

çözümünde aktif kullanılması hedeflenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Bu hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin öncelikle matematiği yararlı bulmaları ve üzerinde durulmaya 

değer görmeleri ve azimli bir şekilde çalışmaları gerektiği anlayışına sahip olmaları beklenmektedir. 

Ayrıca günümüzde bireylerin, teknolojik gelişmelerle birlikte daha önceki nesillerin karşılaşmadığı 

yeni sorunlarla karşılaşmaları, matematiksel ve soyut düşünme gücü gelişmiş, matematiği problem 

çözmede kullanabilecek yeterliklere sahip olmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır 

(MEB, 2013). 

De Corte (2004) ise matematiği “yaşamın soyutlanmış bir biçimi” şeklinde tarif eder. Bu 

tanıma göre matematik, insanların zihinlerinde anlamlandırdığı soyut bir sistemdir. Soyut kavramların 

öğrenilmesi ve yapılandırılması ise zor bir olaydır (Baykul, 2009). Ancak genel anlamda matematiğin 

anlaşılması zor, sıkıcı, karmaşık olarak görülmesi ve sevilmemesinin nedeninin temelinde elle tutulup, 

gözle görülür olmaması, yani soyut bir bilim olması yatmaktadır (Uysal Koğ ve Başer, 2011). 

Dolayısıyla birçok öğrenci matematiğin kendi soyut yapısından kaynaklanan zorluğunun yanında 

matematiğe karşı geliştirdikleri önyargılar, korku ve kaygılar yüzünden de zorluk yaşamaktadır 

(Umay, 1996). Ayrıca günlük hayat problemlerinin yanında, matematiğin kendi iç konularının, anlamlı 

problemlerle desteklenmemesi ve ağırlıklı olarak soyut ve işlemsel yönünün üzerinde durulması ele 

alınan konuları daha da zor hale getirebilmektedir. Tüm bu sebeplerin sonucunda öğrenci, matematik 

dersine karşı öğrenilmiş çaresizlik yaşamaya başlayarak, ne yaparsa yapsın bu dersi başaramayacağına 

kendini inandırmaktadır. Bu düşünceye sahip öğrenciler, başarabilecekleri matematik problemlerinde 

dahi pasif bir rol üstlenerek, başarısızlığı kabullenme durumuna gelmektedirler. 

OECD tarafından 15 yaş öğrencilerinin Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı 

ve Okuma Becerileri ile bu konu alanlarına yönelik bazı yeterliklerinin değerlendirildiği Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 2012 yılında matematik alanına ağırlık verilerek 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ülkemizin her üç alana ait puan ortalamalarında artış 
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olmasına rağmen OECD ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir (Anıl, Özer Özkan ve Demir, 

2015). Yapılan araştırmalar (Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012; Dilci ve Mermer, 2013; Güler, 2013) PISA 

sınavlarının matematik alanında yaşanan zorlukların kaynaklarının öğrencilerin kendilerine 

güvenmemeleri, bilgi eksikliklerinin olması, problem tam okumamaları, okuduklarını anlayamamaları, 

dikkatsiz davranmaları, olumsuz tutum geliştirmeleri ve öğrenilmiş çaresizlik durumları olduğunu 

göstermektedir. 

Yapılan alanyazın taramasında, öğrenilmiş çaresizlik konusunda yapılan çalışmalara (Avcı, 

2008; Bulduk, 2002; Cananoğlu ve Tümkaya, 2011; Cantekinler,1997; Ercan, 2002: Gelir, 2009; 

Oğuztürk, Akça ve Şahin, 2011; Şahin Tabakçı ve Karakelle, 2012; Valas, 2001) sık rastlanırken, 

matematik dersinde yaşanan öğrenilmiş çaresizlik konusunda yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu 

görülmüştür. Uysal Koğ (2012), ilköğretim 8. sınıf öğrencileri üzerinde uyguladığı çalışmasında 

matematiğe yönelik tutum, başarı güdüsü, akademik başarı ve soyut düşünme değişkenleri ile 

öğrenilmiş çaresizlik arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ağaç (2013) ise 

öğrencilerin, matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizliklerinin artması durumunda matematiğe yönelik 

inançlarının, problem çözme becerilerinin, soyut düşünme düzeylerinin ve bunlara bağlı olarak da 

akademik başarılarının azaldığını tespit etmiştir. Yates (2002), öğrencilerin matematikteki öğrenilmiş 

çaresizlik düzeylerinin, matematik derslerinde öğretmenler tarafından içsel olarak değerlendirilmesi 

gerektiğine dikkat çekmiştir. Erdoğdu (2006), öğrencilerin matematik dersine yönelik başarısızlık 

nedenlerine yönelik görüşlerini almış; öğrenilmiş çaresizlik yasayan öğrencilerin % 59’u, öğrenilmiş 

çaresizlik yaşamayan öğrencilerden ise sadece % 9’u “ne kadar çalışırsam çalışayım bu dersten 

başarılı olamam” düşüncesini dile getirdiklerini belirtmiştir. Biber ve Başer (2015), üniversite 

öğrencilerine yönelik matematikte öğrenilmiş çaresizlik ölçeği geliştirmek için yaptıkları çalışmada ise 

öğrencilerin matematik kaygıları ile matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanları arasında pozitif yönlü 

güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Matematik dersinde başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri olan öğrenilmiş çaresizlik 

davranışı üzerinde araştırmalar yapmak ve sonuçlarının eğitim kitlelerine duyurulmasını sağlamak, 

akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen etmenlerden birisi için daha baş etme yollarını öğrenmek 

anlamına gelmektedir. Matematik öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin temelde öğrencilerin duyuşsal 

özelliklerinden kaynaklandığı göz önüne alınırsa, öğrencide matematik dersini başarma hissinin 

kazandırılmasının öğrenciyi derse karşı olumlu tutum geliştirmeye, derse yönelik kaygılarını 

azaltmaya ve derse ilgi ve isteğini artırmaya sevk edeceği düşünülmektedir. Öğrencinin geçmiş 

matematik yaşantısından kaynaklanan “matematiği başaramam” duygusunun tetiklediği çaresizlik 

durumlarının incelenmesinin matematik öğretiminde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesine katkıda 

bulunacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmayla ilköğretim birinci ve ikinci kademe eğitimini 

tamamlamış, hayatlarını şekillendirecek üniversite sınavına hazırlanmanın ilk basamağında bulunan 
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9.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki öğrenilmiş çaresizlik durumlarının bazı değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 

1) Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2) Okul türlerine göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanları arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3) Akademik başarılarına göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Betimsel bir niteliğe sahip olan bu araştırmada mevcut durum ile değişkenler arasındaki 

ilişkinin tespit edilmesi amacıyla genel tarama türlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2011). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemini Siirt il merkezinde bulunan birer adet Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi 

ve Özel Lisenin 9.sınıfına devam eden 167 erkek, 160 kız öğrenci oluşturmaktadır. Anadolu Lisesine 

228, Meslek Lisesine 50, Özel Liseye ise 49 öğrenci devam etmektedir. Çalışma grubundaki 

öğrencilerin %23,9’ unun matematik dersine ait dönem sonu not ortalaması 50’nin altında, 

%15,9’unun 50-60 arasında, %16,5’inin 60-70 arasında, %15,9’unun 70-80, %16,2’sinin 80-90 ve  

%11,6’sının da 90-100 arasındadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, çalışma grubuna ait betimsel istatistiklerin elde edilmesi için kişisel bilgiler 

formu ile öğrencilerin matematik dersindeki öğrenilmiş çaresizlik durumlarının tespiti amacıyla Uysal 

Koğ (2012) tarafından geliştirilen ve 33 maddeden oluşan “Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik 

Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin puanlanmasında, öğrenilmiş çaresizliği ifade 

eden seçenek 1 puan, diğeri 0 puan olarak kodlanmıştır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0 ile 33 

arasında değişmektedir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
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Kişisel bilgiler formu ve Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği, çalışma grubunda yer 

alan öğrencilere ilgili okullara gidilerek araştırmacı tarafından bir ders saati içerisinde uygulanmıştır. 

Uygulama öncesi öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılmış, uygulama ile ilgili dikkat etmeleri 

gereken noktalar üzerinde durulmuştur. Uygulamaya 341 öğrenci katılmış, gereken şartları 

sağlamayan, özensiz doldurulmuş 14 form çıkarılmış, geriye kalan 327 öğrenciye ait form işleme 

alınmıştır. 

Elde edilen veriler öncelikli olarak SPSS 18.0 programına işlenmiştir. Kişisel bilgilere göre 

çalışma grubuna ait betimsel istatistikler yüzde ve frekans kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra 

hesaplanan matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanları belirlenen değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve gruplar arasındaki farklığın yönünün belirlenmesi amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma 

testi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular, alt problemlere göre 

değerlendirilerek tablolar yardımıyla sunulmuştur. 

Alt probleme ait bulgular: 

Araştırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinde durulmuştur. Cinsiyet 

değişkenine göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına uygulanan bağımsız 

örneklemler t-testinde ulaşılan bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Cinsiyete göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına uygulanan bağımsız 

örneklemler t-test sonuçları. 

Puan Cinsiyet N 𝑋� Standart Sapma t p 

Matematikte 
Öğrenilmiş 
Çaresizlik Puanı 

Erkek 167 12,65 5,773 2,417 .016 

Kız 160 11,08 5,987   

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin matematikte 

öğrenilmiş çaresizlik puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Öğrencilerin puan 

ortalamalarına bakıldığında farklılığın kız öğrenciler lehine olduğu anlaşılmaktadır. Yani kız 

öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanı daha düşüktür.  

Alt probleme ait bulgular: 
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Araştırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarının okul türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinde durulmuştur. Okul türlerine göre 

öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına uygulanan ANOVA testinde ulaşılan 

bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Okul türlerine göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına uygulanan ANOVA 

testi sonuçları 

Puan Kaynak Kareler Toplamı Sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Matematikte 
Öğrenilmiş 
Çaresizlik Puanı 

Gruplar Arası 954,946 2 477,473 

14,764 ,000 Grup İçi 10478,161 324 32,340 

Toplam 11433,107 326  

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde okul türlerine göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş 

çaresizlik puanları arasında anlamlı bir farklılık (F(2,324) =14,764 ve p<.05) olduğu görülmektedir. Bu 

farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için uygulanan Tukey çoklu 

karşılaştırma testinin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Okul türlerine göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına uygulanan TUKEY 

testi sonuçları 

Okul Türü N 
Subset for alpha=0.05 

1 2 3 
Anadolu Lisesi 228 9,14   
Özel Lise 49  11,74  
Meslek Lisesi 50   15,31 
Sig.  1,000 1,000 1,000 

 
Tablo 3’teki veriler incelendiğinde okul türüne göre öğrencilerin matematikte öğrenilmiş 

çaresizlik puanları yönüyle her okul bir grupta yer alacak şekilde 3 farklı grup oluşmuştur. Okul türüne 

göre değerlendirildiğinde matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanı ortalaması en düşük Anadolu Lisesi 

öğrencileri, en yüksek ortalama ise Meslek Lisesi öğrencilerine ait bulunmuştur. 

Alt probleme ait bulgular: 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarının akademik başarı ortalamalarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinde durulmuştur. 

Öğrencilerin dönem sonu matematik dersi ortalamalarına göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarına uygulanan ANOVA testinde ulaşılan bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Akademik başarı gruplarına göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına 

uygulanan ANOVA testi sonuçları 

Kaynak Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplar arası 2228,557 5 445,711 15,544 ,000 

Grup İçi 9204,550 321 28,675   

Toplam 11433,107 326    

Öğrencilerin akademik başarı gruplarına göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına 

uygulanan ANOVA testi sonucuna göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık (F(5,321) =15,544 ve 

p<.05) oluşmaktadır. Bu farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için uygulanan 

Tukey çoklu karşılaştırma testinin sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Akademik başarı ortalamasına göre matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarına 

uygulanan TUKEY testi sonuçları 

Not Ortalaması N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

80-89 53 8,70   

90-99 38 8,89   

70-79 52 10,35 10,35  

60-69 54  11,94  

50-59 52  12,94 12,94 

50 altı 78   15,76 

Sig.  ,618 ,134 ,081 

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde öğrencilerin akademik başarılarına göre 3 farklı grup 

oluştuğu görülmektedir. Dönem sonu matematik başarı ortalaması en düşük olan öğrencilerin 

matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarının en yüksek olduğu ve aynı grupta yer aldıkları 

görülmektedir. Benzer şekilde akademik başarısı yüksek olan gruplarda yer alan öğrencilerin de 

matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarının düşük olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, 8 yıllık temel eğitim programını tamamlayıp lise eğitimine başlayan 9.sınıf 

öğrencilerinin matematik dersinde yaşadıkları öğrenilmiş çaresizlik durumları cinsiyet, okul türü ve 

matematik dersindeki akademik başarı ortalamalarına göre incelenmiştir.  

Araştırmaya katılan 327 öğrencinin matematikte öğrenilmiş çaresizlik puan ortalaması 11,9 

bulunmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan ölçekten öğrencilerin aldıkları en yüksek puan 27 

(n=2), en düşük puan ise 0 (n=2) olmuştur. Bu durum hemen hemen her seviyedeki öğrencinin 

matematikte öğrenilmiş çaresizlik yaşadıklarını göstermektedir. 
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Araştırma sonucunda öğrencilerin matematik dersinde yaşadıkları öğrenilmiş çaresizlik 

durumlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Erkek öğrencilerin matematikte 

öğrenilmiş çaresizlik puanları kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Cananoğlu ve Tümkaya 

(2011) ve Düzgün ve Hayalioğlu (2006), araştırmalarında erkek öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Valas (2001) öğrenilmiş çaresizlik ile 

cinsiyet arasındaki ilişkileri araştırdığı çalışmasında yine erkek öğrencilerin daha çok öğrenilmiş 

çaresizlik davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşmıştır. Parsons (1982) ise araştırmasında kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre matematik dersinde daha fazla öğrenilmiş çaresizlik yaşadıklarını 

belirtmektedir. Gelir (2009), Oğuztürk ve ark. (2011), Gevrek (2009), Dilci ve Mermer (2013) 

öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır. 

Bu durum öğrencilerin sonucunu kontrol edemedikleri durumları öğrendikten sonra, ileriki dönemde 

benzer olumsuz durumlarda gereken çabayı göstermelerinde cinsiyet değişkeninin etkileyip 

etkilemediği net değildir şeklinde veya üzerinde çalışılan örnekleme bağlı olarak değiştiği şeklinde 

açıklanabilir. 

Araştırmada okul türüne göre öğrencilerin matematik dersinde yaşadıkları öğrenilmiş 

çaresizlik durumları arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematikte 

öğrenilmiş çaresizlik puan ortalaması en düşük okul türü Anadolu Lisesi olurken en yüksek 

ortalamaya Meslek Lisesi grubunda yer alan öğrencilerin ulaştıkları görülmüştür. Avcı (2008)  

çalışmalarında öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin sınıf seviyesine göre fark etmediğini belirtmektedir. 

Uysal Koğ (2012) ise görselleştirme yaklaşımıyla yürütülen matematik derslerinin resmi okulda 

okuyan öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik durumlarını olumlu etkilerken özel okulda 

okuyan öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik durumlarının etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. 

Düzgün ve Hayalioğlu (2006) ise çalışmalarında yatılı okuyan ilköğretim öğrencilerinin gündüzlü 

okuyanlara göre matematik dersinde daha fazla öğrenilmiş çaresizlik yaşadıklarını ifade etmektedir. 

Dilci ve Mermer (2013) ise SBS başarı sıralaması yüksek olan okulun matematikte öğrenilmiş 

çaresizlik durumunun daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu durum öğrenci seviyesi daha yüksek 

olan okullardaki öğrencilerin daha az öğrenilmiş çaresizlik durumuyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde 

açıklanabilir. 

Araştırmada öğrencilerin matematik dersinde yaşanan öğrenilmiş çaresizlik durumları ile 

matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmanın bulguları 

matematik dersinde başarısız olan öğrencilerin daha öğrenilmiş çaresizlik yaşadıklarını 

göstermektedir. Matematik dersindeki akademik başarısı yüksek olan (80 ve üzeri) öğrencilerin 

matematikte öğrenilmiş çaresizlik puanlarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cananoğlu ve 

Tümkaya (2011), akademik ortalamaları “pekiyi” olan öğrenciler ile “orta” ve “iyi” olan öğrencilere 

göre öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gevrek (2009), matematik 
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başarısı “Geçer” olan öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik düzeyi, matematik başarısı “Pekiyi” olan 

öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik düzeyinden anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Avcı (2008), Ayköse (2006), Azar (2006), Uysal Koğ (2012), Valas (2001), Yenilmez ve Kakmacı 

(2008) çalışmalarında da öğrenilmiş çaresizlik düzeyinin akademik düzeye göre farklılaştığını 

belirtmişlerdir. Bulduk (2002) ise öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlikleri ile başarı notu arasında anlamlı 

bir farklılık bulamamıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde başarısı yüksek olan öğrencilerin başarısı 

düşük olan öğrencilere göre öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin daha düşük olduğu söylenebilir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar öğrencilerin farklı seviyelerde de olsa matematik dersinde 

öğrenilmiş çaresizlik yaşadıklarını göstermektedir. Matematik dersinde akademik başarının artırılması 

için öğrencilerin yaşadıkları öğrenilmiş çaresizlik durumlarının en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için öğrencileri öğrenilmiş çaresizliğe götüren sebepler üzerinde durulmalı, öğrencilerin 

olumsuz düşünceleri ile mücadelesine gerekli destek sağlanmalıdır. Öğretmenler matematik 

derslerinde her öğrencinin beceri düzeyine uygun etkinlikler planlayarak, farklı öğretim yöntemleri 

kullanarak “Ben asla bu soruyu çözemem”, “Ben ne yaparsam yapayım matematik dersinden 

geçemem” tarzında öğrenilmiş çaresizlik ifade eden cümleler kuran öğrencilere başarma duygusunu 

tattırabilir, oluşabilecek özgüven problemlerini yenmeleri sağlanabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışma ile ilköğretim 7.sınıfa devam eden öğrencilerin “matematik” kavramına yükledikleri 
anlamların belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel modele göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Siirt il 
merkezinde bulunan ve tesadüfi olarak seçilen 6 ilköğretim okulunun 7.sınıfında öğrenim görmekte olan 450 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve üzerinde 
“Matematik…… gibidir, çünkü……..” şeklinde açık uçlu soru bulunan form kullanılmıştır. Öğrencilerden 
geçmiş ve hâlihazırdaki okul yaşantılarını göz önüne almaları ve matematik deyince akıllarına gelen ilk 
benzetmeyi düşünerek boşlukları tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar, içerik analizi 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  Yapılan analizler sonucu araştırmaya katılan öğrencilerin matematik 
kavramına yönelik 172 farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Çalışma grubunda yer alan farklı okullardaki 
öğrencilerin “Hayat, Yıldız, Su, Canavar, Oyun, Ay, Dünya, Bulmaca ve Güneş” metaforlarını ortak olarak 
kullandıkları görülmektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlarına göre; ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin matematik 
kavramı ile ilgili matematiğin zevkli, eğlenceli yönlerini ortaya çıkaran metaforlar yanında korku ve olumsuz 
tutumlarını yansıtan metaforlar da ürettikleri görülmektedir. Olumsuz metafor üreten öğrencilerin açıklamaları 
değerlendirildiğinde, öğrencilerde geçmiş yıllardan gelen ve birikmiş bir matematik korkusunun mevcut olduğu 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Metafor, İlköğretim Öğrencileri  

ABSTRACT 

This study aims to determine the meanings attributed to the concept of “Mathematics” by the students 
attending 7th grade in secondary schools. The working group of the research, designed according to the 
descriptive model, is constituted by a total of 450 students who are studying in 7th grade classes in 6 randomly–
selected secondary schools in Siirt city center. As data collection tool in the study, it was utilized a form 
prepared by researchers, on which is written an open-ended statement "Mathematics is like ...... because .......".  
Students were asked to consider their current and previous school life, to think about the first metaphor which 
comes to their mind when it is said ‘Mathematics’ and fill in this statement. Students’ responses were analyzed 
using content analysis method. As results of analyses, it was observed that the students who participated in the 
study developed 172 different metaphors regarding the concept of “Mathematics”. It was found out that students 
in different schools in the study group commonly used "Life”, “Star”, “Water”, “Monster”, “Game”, “Moon”, 
“Earth”, “Puzzle” and “Sun" metaphors. According to the results obtained in the study; 7th grade secondary 
school students developed metaphors which reveals enjoyable and fun aspects of Math, as well as metaphors 
which reflect their fearful and negative attitudes regarding the concept of “Mathematics”. When responses of the 
students who developed negative metaphors were examined, it was observed that those students have “an 
accumulated math phobia”, coming from their past. 

Keywords: Math, Metaphor, Secondary School Students, Math Education. 
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GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olan insan, çevresindeki varlıklarla iletişim kurduğu sürece yeni bilgilere, 

kavramlara ulaşır ve bunları zihninde yapılandırmaya çalışır. Bu etkileşim sürecinde öğrenilen bilgiler 

ile geçmişte öğrenilenler arasında bir benzerlik, bir ilişki kurulabilirse yeni bilginin yapılandırılması 

daha kolay olacaktır. Her birey, yaşantısı farklı, dolayısıyla önceden öğrenmiş olduğu bilgiler de farklı 

olacağından, yeni bir bilgiyi zihninde oluştururken birbirinden farklı görüntülere, algılara sahip olması 

da doğal olacak, bu yüzden de her yeni oluşuma farklı bir açıdan bakacaktır (Şahin, 2013). Dolayısıyla 

her insanın yeni öğrendiği bilgiyi zihninde anlamlandırması da farklı olacaktır.  

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında göz önüne alınması gereken en temel 

ilkelerden bir tanesi bilinenden bilinmeyene ulaşma ilkesidir. Bu ilke; ilk kez öğretilecek bilgi ve 

becerilerin, öğrenenin önceki eğitim-öğretim etkinliklerinde elde ettiği bilgi, beceri ve tutumlardan 

faydalanılarak öğretilmesini temel alır. Senemoğlu (2005), yeni bilginin, daha önceden bilinen eski 

bilgiyle benzerliklerinin bulunarak ilişki kurulması ve yeni bilginin anlamlandırılmasını metafor 

kavramıyla açıklamaktadır.  

Yunanca kökenli bir kelime olan metafor kavramını tam olarak karşılamasa da Türkçe karşılık 

olarak “benzetme” veya “mecaz” kelimeleri kullanılmaktadır ( Şahinkaya ve Yıldırım, 2016). Terim 

anlamı olarak metafor (Tamimi, 2005) tarafından “Bir fikri, obje yada eylemi bir sözcük veya deyim 

ile herhangi duruma benzeterek ifade etme biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır. Cerit (2008) ise, 

insanların nesneleri, olayları, çevreyi ve hayatı nasıl gördüklerini farklı benzetmeler kullanarak 

açıklamaya çalışmada kullandıkları bir araç olarak belirtmektedir. Metaforlar; bilinemeyen bir kavramı 

bilinen bir kavram yardımıyla tanımlamaya veya benzetme yönüyle betimlemeye imkân veriler. 

Dolayısıyla iki kavram veya olgu arasında köprü vazifesi gören araçlardır. Bu anlamda metaforlar, 

eğitimcilere iki şey arasında karşılaştırma yapılmasına, iki şey arasındaki benzerliklere ve farklılıklara 

dikkat çekilmesine imkân verdiğinden (Saban, 2004), araştırmacıların son dönemde üzerinde 

yoğunlaştıkları bir konu olmuştur. 

Metaforlar; soyut, karmaşık ve anlaması güç kavramları somut, basit, kolay öğrenilebilir hale 

getirerek, iki kavram arasındaki bilgi aktarımını sağlayan yapı (Şentürk, 2015) olarak 

değerlendirildiğinden eğitim alanında kullanılmasının birçok yararı vardır. Petrie ve Oshlag (1993), 

öğretim etkinliklerinde metafor kullanmanın diğer yöntemlere göre öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı 

olmasını sağladığını belirtmişlerdir. Yeni bilgilerin edinilmesinde sağladığı kolaylıkların yanında, 

bireylerin herhangi bir konudaki algılarının ortaya çıkarılmasında, yeni bir olgunun anlamlandırılması, 

açıklanması ve yorumlanmasında, düşüncenin somutlaştırılmasında önemli zihinsel araçlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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De Corte (2004), matematiğin “yaşamın soyutlanmış bir biçimi”, Çekici ve Yıldırım  (2011) 

“Öğrenciye soyut düşünce temellerinin atıldığı ders” olduğunu belirtir. Altun (2010) ise; “Matematik, 

düşüncenin tümdengelimli bir işletim yolu ile sayılar, geometrik şekiller, fonksiyonlar, uzaylar v.b. 

soyut varlıkların özelliklerini ve bunların arasında kurulan ilişkileri inceleyen bilimler grubuna 

verilen genel addır.” şeklinde tanımlar. Bu tanımlara göre matematik, insanların zihinlerinde 

anlamlandırdığı soyut bir sistemdir. Soyut kavramların öğrenilmesi ve yapılandırılması ise zor bir 

olaydır. Bu zorluk ancak matematiksel kavramları öğretim sırasında somutlaştırarak giderilebilir ya da 

en azından azaltılabilir. (Baykul, 2009). Soyut kavramların somutlaştırılmasında ise metafor 

kullanmak çözüm sağlayabilir. Metaforlar günümüzde, bir söz sanatı olarak bilinmekle (Güler, Akgün, 

Öçal ve Doruk, 2012) birlikte, son yıllarda kişilerin bir konu veya olay hakkındaki görüş ve 

düşüncelerini araştırmak amacıyla özellikle eğitim alanında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

(Cerit, 2008; Gürsel vd. 2012; Oflaz, 2011; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006).  

Gerçekleştirilen eğitim reformlarıyla zevkli ve kolay yönü gösterilmeye çalışılmasına rağmen 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de matematiğin zor olduğuna dair yerleşmiş bir kanı vardır 

(Şenol vd., 2015). Umay (1996), Matematiğin zorluğunun kendi yapısıyla ilgili olduğunu fakat 

matematiğe karşı geliştirilen önyargıları, korkuların ve kaygıların da bu zorluğu tetikleyen faktörler 

olduğunu belirtmektedir. Dursun ve Bindak (2011), Bloom ’un bireylerde meydana gelen öğrenme 

farklılıklarının %25’inin duyuşsal faktörlerden kaynaklandığını belirttiğini aktarmaktadır. Dolayısıyla 

matematik dersi ile ilgili yaşanan kaygı, korku ve olumsuz tutum geliştirme gibi duyuşsal etkenlerin, 

bireylerin matematik öğrenmelerinin zorlaştırdığı söylenebilir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, 

öğrencilerin matematik dersinde yaşadıkları kaygı ve korkuya; öğrencilerdeki temel matematik 

becerileri ve benlik algısı eksikliği, olumsuz öğretmen ve ebeveyn tavırları, düşük matematik başarısı, 

anlaşılmayan yerlerden soru sorulması, öğrencilerdeki hata yapma korkusu ile matematikte öğrenilmiş 

çaresizlik durumları (Bekdemir, 2007; Şenol vd., 2015; Uysal Koğ, 2012) gibi nedenlerin sebep 

olduğu görülmektedir. Uçar ve ark. (2010), öğrencilerin matematik dersini zor, sıkıcı ve sevilmeyen 

bir ders olarak, matematikte başarılı olanları ise zeki insanlar şeklinde tanımladıklarını ortaya 

koymaktadır. Yine aynı çalışmada öğrencilerin matematikçileri “içine kapanık, sert, sinirli, sessiz, 

sosyal olmayan, sürekli çalışan ve sayılarla uğraşan kişiler” şeklinde tanımlamaları ise matematiğe 

karşı oluşan kaygı ve korkunun farklı şekillerdeki yansımalarıdır. 

Matematik öğretiminin öğrenciler açısından daha etkili ve verimli bir öğrenme sürecini ifade 

etmesi ve öğrencilerin matematik ders başarılarının arttırılması, hemen her ülkede üzerinde önemle 

durulan konulardan bir tanesidir (Grouws ve Cebulla, 2000). Öğrencilerin matematik ders başarısını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesinin, öğretim sürecinde problem çözme ve matematiksel düşünme 

becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  Matematiksel kavramlarla ilgili yapılan 

araştırmalarda konu gereği daha çok bilişsel yönleri ele alınırken, metafor kullanılarak ele alınan 
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çalışmalar ise duyuşsal özellikleri de kapsamaktadır. Hem bilişsel hem de duyuşsal boyutlara sahip 

olma özellikleri nedeniyle mecazlar, öğrencilerin bir derse ilişkin algılamalarının derinlemesine bir 

biçimde incelenmesinde önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptirler (Yalçın, 2012). Bir konuya 

veya derse ait öğrenme sürecinin anlama, hatırlama ve değerlendirme gibi yalnızca bilişsel öğelerden 

oluşmadığı, bunların yanında kaygı, korku, dersi sevme ya da sevmeme gibi duyuşsal yönleri de 

kapsadığı değerlendirildiğinde metaforların eğitim-öğretim tasarımlarında kullanılması gereği 

anlaşılacaktır. 

Bireylerin, bazı matematiksel kavramlara ait zihinlerinde sahip oldukları resimlerin bazı 

metaforlar yoluyla ortaya çıkarılması eğitim araştırmalarında son yıllarda başvurulan bir yöntem 

olmuştur. Eğitim uygulamalarının mevcut durumunu anlama, bireylerin eğitim 

uygulamalarında yer alan farklı konular hakkındaki düşüncelerinin ortaya çıkarılmasının 

yanında matematik, matematik öğretimi, matematik öğretmeni gibi kavramlara yönelik 

yapılan metafor analizlerinin sıklıkla ele alındığı görülmektedir. Picker ve Berry (2000) 

çalışmalarında öğrencilerinden çalışan bir matematikçiyi resmetmelerini istemiş,  yapılan çizimler 

incelendiğinde öğrencilerin öğretmenleri aşağılayıcı, şiddet uygulayan, tehditkâr, elinde silahla zorla 

öğrenciye bir şeyler yaptırmaya çalışan katı insanlar olarak betimledikleri görülmüştür.  Güveli ve 

arkadaşları (2011), sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik algılarını belirlemeyi 

amaçladıkları çalışmalarında “heyecan verici bir ders olarak matematik”, “zor ve sıkıcı bir ders 

olarak matematik”, “birçok konudan oluşan matematik” algılarının öne çıktığı görülmektedir. Oflaz 

(2011), ilköğretim öğrencilerin matematik ve matematik öğretmenine ilişkin algılarının tespitine 

yönelik yaptığı çalışmasında, ilköğretim öğrencilerinin espri yapan, ilgili, sevecen, onlara yardımcı 

olan, kolayca soru sorabildikleri ve anlamadıklarında onlara kızmayan bir matematik öğretmeni 

istediklerini belirtmiştir. Polat (2010) ise çalışmasında öğrencilerin matematik kavramına ve 

matematik bilenlere yönelik olumlu, matematik bilmeyen insanlara karşı ise olumsuz metafor 

geliştirdiklerini gözlemiştir. Güler ve arkadaşları (2012) ise öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğunun matematiği hayatın değişmez bir parçası ve yol gösterici olarak nitelendirdikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Gür, Hangül ve Kara (2014); ortaokul ve lise öğrencilerinin matematik dersine 

yönelik sahip oldukları metaforları karşılaştırdıkları çalışmalarında, lise öğrencilerinin ortaokul 

öğrencilerinden daha fazla metafor ürettiklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin test tekniğine dayalı 

merkezi sınav sisteminin etkisinde kalarak başarılı olmak için hızlı olmak gerektiği inancının yaygın 

olduğunu matematiği hızlı araçlara benzeterek ortaya koyduklarını ifade etmektedir. Ada (2013) ise 

çalışmasında,  öğrencilerin matematiği algılayış şekli ile cinsiyet, bölge, anne-baba eğitim düzeyi, 

aylık gelir, anne-baba çalışma durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulamamasına rağmen 

sınıf düzeyi artıkça matematiğe yönelik algılarının olumsuzlaştığı sonucuna ulaşmıştır. 
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Matematik öğretim programında matematik eğitimi ile bireylere, çeşitli deneyimlerini analiz 

edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir dil ve 

sistematik kazandırılması ve kendilerini çevreleyen fiziksel ve sosyal dünyayı anlamada yardımcı 

olacak bilgi ve beceriler ile donatılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir (MEB, 2012). Ayrıca 

öğrencilerin matematik hakkındaki olumlu ya da olumsuz sahip oldukları duygu, tutum ve inançların 

aile, çevre, öğretmen ve geçmiş matematik yaşantısından etkilendiği (Uçar vd., 2010) yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu durumda öğrencilere belirtilen becerilerin kazandırılabilmesi için öncelikle öğrencilerin 

“matematik” kavramına ait algılarının, bakış açılarının, korku ve kaygılarının ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Ayrıca mecazlar öğrencilerin genelde eğitime, özelde ise belirli öğrenme alanlarına 

yönelik algılamalarını hem bilişsel hem de duyuşsal yönden özetle, hızlı bir biçimde ve açık olarak 

ortaya koyabilme potansiyeline sahiptirler (Lakoff, 2009). Dolayısıyla, öğrencilerin matematik dersine 

ilişkin ürettikleri metaforlar, dersi nasıl algıladıkları konusunda öğretmenlere, program geliştirme 

uzmanlarına, okul yöneticilerine öğretim süreçlerinin tasarlanmasında katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, yapılacak çalışmanın sonuçlarının matematik eğitimcilerine ışık 

tutması beklenmektedir. Bu amaçla yapılan çalışma ile ilköğretim 7.sınıfa devam eden öğrencilerin 

matematik kavramına yükledikleri anlamların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma; nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile desenlenmiştir. 

Bize tümüyle yabancı olmayan, aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı 

amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Bu doğrultuda 7.sınıf öğrencilerinin açık uçlu bir soruya verdikleri cevaplar değerlendirilerek 

matematik kavramına ilişkin zihinsel imgeleri ortaya çıkarılarak yorumlanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Siirt il merkezinde bulunan ve tesadüfi olarak seçilen 6 

ilköğretim okulunun 7.sınıfında öğrenim görmekte olan 450 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, çalışma grubunda yer alan öğrencilerin matematik 

kavramına ait sahip oldukları metaforik algıları ve zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla 

“Matematik … gibidir, çünkü . . .”cümlesinin yazılı olduğu bir form kullanılmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
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7.sınıf öğrencilerine uygulanması düşünülen formun taslağı öncelikle, iki Türkçe eğitimi alan 

uzmanına gösterilerek ve görüşleri alınmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra 2015-2016 öğretim yılı 

güz döneminde belirlenen okullara gidilerek araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Öğrencilerin 

bulunduğu sınıf seviyesi göz önüne alınarak öncelikle benzetmelerini yaparken nelere dikkat etmeleri 

gerektiği açıklanmıştır. Geçmiş ve hâlihazırdaki okul yaşantılarını göz önüne almaları ve matematik 

deyince akıllarına gelen ilk benzetmeyi düşünerek boşlukları tamamlamaları istenmiştir. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin doldurdukları formlar toplanılarak sınıflandırma işlemlerine başlamadan önce 

araştırmacı tarafından teker teker okunmuştur. İlk okuma sırasında, açık uçlu soru cevaplandırılmamış 

7, bir metafor oluşturulmamış 13 ve metafor kısmı doldurulup, çünkü ile başlayan açıklama cümlesi 

yazılmamış 9 form olmak üzere toplam 29 form kodlama dışında bırakılmıştır. Ayrıca formu 

doldurmuş fakat anlaşılamayan benzetme ve açıklama kullanmış olan 6 öğrencinin formu da 

kodlamaya dâhil edilmemiştir. Geriye kalan 415 form üzerinden elde edilen veriler kodlanmaya 

başlanmıştır.  Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.  İçerik analizinde 

temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). 

Geçerli metaforlar; konularına ve çağrıştırdığı düşünce ve kaynağı göz önüne alınarak 

benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar, 

metaforu dile getiren öğrenci sayısı (f) ve yüzdesi (%) hesaplanarak tablolara aktarılmıştır. Son 

aşamada ise araştırmacı tarafından ortak özelliklerine göre kategoriler altında toplanmıştır.  

Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını 

açıklaması nitel araştırmalarda geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bu bağlamda araştırmada geçerliğin sağlanması için veri analiz süreci detaylı olarak 

açıklanmış, elde edilen veriler kategorilere ayrılmış ve kategorilere alınan tüm verilere bulgular 

kısmında yer verilmiştir. Elde edilen metaforların bir listesi daha önce metafor konusunda çalışmalar 

yapmış bir alan eğitimi uzmanı ile incelenmiş ve 10 farklı tema oluşturulmuştur. Araştırmacı ve alan 

eğitimi uzmanı birbirlerinden bağımsız olarak metaforları belirlenen temalara yerleştirmişlerdir. 

Yapılan yerleştirmelerden sonra, araştırmacı ile uzmanın oluşturdukları tablolar arasındaki benzerlik 

ve farklılıklar belirlenerek Miles ve Huberman’a göre (1994)’nın Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş 

Birliği + Görüş Ayrılığı)x100 formülü kullanılarak güvenirlik hesaplanmıştır. Bu formüle göre 

güvenirlik oranı %89 bulunmuştur. Miles ve Huberman (1994); genellikle %70 ve üzerindeki 

değerlerin yeterli, %90’ın üzerindeki güvenirlik değerlerinin ise iyi olarak kabul edildiğini ifade 

etmektedir. Araştırmacı ve uzman tarafından yapılan yerleştirmelerde çıkan farklılıkları gidermek için 

gözden geçirme işlemi yapılmıştır. Bu işlemden sonra tekrar güvenirlik hesaplandığında ise güvenirlik 

katsayısı %94 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler tarafından üretilen metaforlar 

içinden on kavramsal temayı iyi temsil ettiği düşünülen örnekler öğrencilerin ifadeleri değiştirilmeden 
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bulgular kısmında verilmiştir. Böylece araştırmada ulaşılan sonuçların geçerliği desteklenmeye 

çalışılmıştır. 

BULGULAR 

7.sınıf öğrencilerinin matematiğe kavramına ilişkin oluşturdukları metafor verilerinden elde 

edilen bulgular on temadan oluşmaktadır. Temalar; üretilen metaforlara göre matematiğin, gereksinim 

ve sonsuzluk olarak algılanması, karışık, faydalı, yol gösterici, eğlenceli, korkutucu, zor ve 

sevilmeyen, günlük hayatla ve diğer branşlarla ilişkili bir ders olması yönleri dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. Temalara göre 415 öğrencinin oluşturduğu 172 farklı metaforun dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. 7.sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan metaforların temalara göre dağılımı 

Tema Metaforlar N % 
Gereksinim 
olarak 
matematik 

Hayat (18), Güneş (9), Yemek (7), Su (6), Beyin (6), Hava(5), Para (4), Kalp (2), 
Kuruyemiş (2), Atmosfer (1), Dost (1), Ekmek (1), Gıda (1), Görme Organı (1), Tuz 
(1), Sevgi (1), Ömür (1), Şeker (1) 

68 16,4 

Sonsuzluk 
olarak 
matematik 

Rüya (6), Evren (4), Bulut (3), Deniz (1), Gökkuşağı (1), Uzay(1) 16 3,9 

Karışık bir 
ders olarak 
matematik 

Labirent (12), Çorba (6), Karmaşa (3), Dört Yol (2), Sarmaşık (2), Aşure (1), Çin 
Yazısı (1), İp Yumağı (1), Karışmış İp (1), Karmaşık Bir İş (1), Ninni (1), Salata(1),  
Türlü (1) 

33 8,0 

Faydalı bir 
ders olarak 
matematik 

Ayna (2), Terazi (2), Toka (2), Araba (1), Bina (1), Evdeki Eşyalar (1), Gözlük (1), 
Kâğıt (1), Kıyafet (1), Mandalina (1), Marul (1), Pasta (1), Salatalık (1), Telefon (1), 
Vitamin (1), Yemek Masası (1) 

19 4,6 

Yol gösterici 
olarak 
matematik 

Işık (9), Bilim (4), Lamba (3), Müdür (2), Aydınlık (2), Bilim Adamı (2), Gelecek (2), 
Öğretmen (2), Akıl (1), Anahtar (1), Bilgi (1), Direksiyon (1), Fener (1), Kitap (1), 
Lamba (1), Melek (1) 

34 8,2 

Eğlenceli bir 
ders olarak 
matematik 

Bulmaca (19), Oyun (5), Bilmece (2), Sudoku (2), Beyin Oyunu (1), Buluş (1),  Dans 
(1), Doyumsuzluk(1), Hediye (1), Salıncak (1), Macera (1), Matruşka (1), Akvaryum 
(1), Oyuncak (1), Palyaço (1), Elma Şekeri (1), Satranç (1), Tombala (1), Yapboz (1), 
Zekâ Küpü (1) 

44 10,6 

Korkutucu bir 
ders olarak 
matematik 

Canavar (7), Azrail (5), İşkence (5), Kâbus (4), Cehennem (3), Hayalet (3), Karanlık 
(3), Ruh (3), Öcü (2), Ölüm (2), Doğal Afet (1), Korku Filmi (1), Korkunç Bir Hikâye 
(1), Korkunç Bir İnsan (1), Şeytan (1) 

42 10,1 

Zor ve 
sevilmeyen 
bir ders olarak 
matematik 

Zor Hayat (3), Çöp Kovası (2), Düğüm (2), Gölge (2), Acı  (1), Acımasız (1), Amelelik 
(1), Baş Belası (1), Bataklık (1), Çıkmaz Sokak (1), Çöp (1), Fare (1), Ejderha (1), 
Esaret (1), Kusmuk (1), Lastik (1), Mikrop (1), Nankör Köpek (1), Nefret (1), Öküz 
(1), Pislik (1), Problem (1), Saçmalık (1), Tutkal (1), Virüs (1), Yanmayan Lamba (1), 
Yaratık(1), Zıkkımın Kökü (1), Zincir (1), Sakız (1), Zorluk (1) 

36 8,6 

Hayatın 
içinden bir 
olgu olarak 
matematik 

Ay (30), Dünya (26), Yıldız (12), Trafik Işıkları (7), Ağaç (6), Gece (4), Çiçek (3), 
Doğa (2), Tesbih (1), Çam Ağacı (1), Çevre (1), Çoban (1), Mevsimler (1), Gece ve 
Gündüz (1), Gül (1),  Çocuk (1), Gündüz  (1), İnsan (1), Jüpiter (1), Kardeşim (1), Kız 
Çocuğu (1), Market (1), Toprak (1), Zafer (1) 

106 25,5 

Diğer 
alanlarla 
ilişkili bir ders 
olarak 
matematik 

Kimya (4), Şekil (2), Fen (1), Fizik (1), Geometri (1), İngilizce (1), Mantık (1), Mimari 
(1), Resim (1), Sanat (1), İskelet (1), Bilgisayar (1), Yabancı Dil (1) 17 4, 1 

Toplam 415 100 
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde 7.sınıf öğrencilerinin en çok matematik kavramını hayatın 

içinden bir olgu (n=106, %25,5) ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Ayrıca zor ve sevilmeyen ders 

teması altında 30 farklı metafor ürettikleri, bu durumunda diğer temalara göre daha fazla olduğu göze 

çarpmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin matematik ile ilgili en çok “Ay (30), Dünya (26), Bulmaca 

(19), Hayat (18), Labirent (12), Yıldız (12), Güneş (9), Işık (9)”metaforlarını ürettikleri görülmektedir. 

Ayrıca 56 farklı metafor, 299 öğrenci tarafından dile getirilirken, 116 öğrenci tarafından 116 farklı 

metafor birer kez kullanılmıştır. 

Tablo 1’de verilen bulgulara göre; öğrencilerinin matematik kavramı ile ilgili matematiğin 

zevkli, eğlenceli yönleri ile matematiği bir ihtiyaç olarak gördüklerini ifade eden metaforlar yanında 

korku ve olumsuz tutumlarını, matematiğin karışık yapısını yansıtan metaforlar da ürettikleri 

görülmektedir.   

Gereksinim olarak matematik kategorisinde yer alan metaforlar incelendiğinde; öğrencilerin 

matematik kavramının insan hayatı için önemini ifade eden metaforlar ürettikleri görülmektedir. Bu 

tema altında 68 öğrenci tarafından 18 farklı metafor oluşturulduğu belirlenmiştir. Öğrenciler 

tarafından bu temada yer alan “Matematik hayata benziyor çünkü hayatımızın her yerinde vardır”, 

“Matematik güneşe benziyor çünkü evreni aydınlatıyor”, “Matematik kalbe benzer çünkü o olmadan 

yaşayamayız”, “Matematik şekere benziyor çünkü ben her işlediğimde tat alıyorum”  şeklinde 

metaforlar üretilmiştir. 

Sonsuzluk olarak matematik teması, metafor çeşitliliği yönüyle en az metafor bulundurun 

tema olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 öğrenci tarafından Rüya, evren, bulut, deniz, gökkuşağı, uzay 

gibi metaforlar 16 kez üretilmiştir. Üretilen metaforlar; “Matematik uzaya benziyor çünkü onun gibi 

sınırı yok”, “Matematik gökkuşağına benziyor çünkü dünyamıza renk veriyor”, “Matematik evrene 

benziyor çünkü evrende bulunan her şey aslında bize matematik anlatıyor”, “Matematik evrene 

benziyor çünkü evren gibi birçok bölümden oluşuyor”  şeklindedir. 

Karışık bir ders olarak matematik teması içerisinde üretilen metaforlar incelendiğinde 

öğrencilerin matematiğin karmaşık yapısına atıfta bulundukları görülmektedir. Labirent, çorba, 

karmaşa, dört yol, sarmaşık, aşure, Çin yazısı, ip yumağı, karışmış ip, karmaşık bir iş, ninni, salata, 

türlü gibi bir karışım veya bir karmaşa durumunu ifade eden metaforlarla karşılaşılmaktadır. 

“Matematik aşureye benziyor çünkü aşure gibi o da çok karışık”, “Matematik labirente benziyor çünkü 

çok karışık bir ders, çıkış yolu bulmak çok zor gibi geliyor bana…”, “Matematik salataya benziyor 

çünkü ne ararsan içinde var”, ve “Matematik karışmış bir ip yumağına benziyor çünkü çözmek zor 

fakat mümkündür” metaforları bu temada yer alan metaforlar için örneklerdir. 

Faydalı bir ders olarak matematik temasında yer alan metaforlar incelendiğinde üretilen 

metaforlar ile matematik arasında işe yarama, faydalı olma, insanların işini kolaylaştırma gibi 
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benzetmelerin temel alındığı görülmektedir.  16 farklı metaforun 19 öğrenci tarafından kullanıldığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri metaforlardan bazıları “Matematik kıyafete benziyor çünkü 

anlayınca güzel görünür, anlamayınca çıplak görünür”, “Matematik arabaya benziyor çünkü araba gibi 

bizi istediğimiz yere götür”, “Matematik aynaya benziyor çünkü kendimizi yansıtıyor” ve “Matematik 

yemek masasına benziyor masayı görünce aklıma dikdörtgen ve kareler geliyor” şeklindedir. 

Bir diğer tema olan yol gösterici olarak matematik teması incelendiğinde, öğrencilerin ışık, 

bilim, ampul, müdür, aydınlık, bilim adamı, gelecek, öğretmen, akıl, anahtar, bilgi, direksiyon, fener, 

kitap, lamba, melek gibi metaforlar ürettikleri görülmektedir. Bu temada matematik; yol gösterici ve 

bilgiye ulaşmada yönlendirici olma yönü öne çıkarılarak metafor oluşturulmuştur.  “Matematik fenere 

benziyor çünkü önümüzü aydınlatıp yolumuzu bulmamızı sağlar”, “Matematik öğretmene benziyor 

çünkü sürekli bize ders veriyor”, “Matematik lambaya benziyor çünkü aklımızı ve geleceğimizi 

aydınlatıyor”, “Matematik kitaba benzer çünkü her sayfasında, her konusunda yeni bilgiler öğreniriz” 

bu tema altında değerlendirilen metafor örnekleridir. 

Eğlenceli bir ders olarak matematik temasında öğrencilerin matematik kavramı ile ilgili 

ürettikleri metaforlar incelendiğinde matematiğin zevkli, eğlenceli yönlerine vurgu yaptıkları 

görülmektedir. 44 farklı öğrenci tarafından 20 adet metafor üretildiği görülmektedir. Bu tema altında 

değerlendirilen bulmaca, oyun, bilmece, sudoku, beyin oyunu, buluş,  dans, doyumsuzluk, hediye, 

salıncak, macera, matruşka, akvaryum, oyuncak, palyaço, elma şekeri, satranç, tombala, yapboz, zekâ 

küpü metaforlar matematiğin zevk alınan bir uğraş olma yönünü nitelemektedir. “Matematik oyuna 

benziyor çünkü zevkli ve eğlencelidir”, “Matematik bir bulmacaya benziyor çünkü çözerken bir 

ipucundan sonuca ulaşıyorum”, “Matematik matruşkaya benziyor çünkü hiç bitmiyor aksine çıktıkça 

çıkıyor”, “Matematik sudokuna benziyor çünkü çok karışık ama zevklidir” bu tema altında 

değerlendirilen metaforlardan bazılarıdır. 

Korkutucu bir ders olarak matematik temasında yer alan açıklamaları incelendiğinde 

öğrencilerin matematik ile ilgili korku ve kaygılarını içeren metaforlar ürettikleri görülmektedir. 

Canavar, azrail, işkence, kâbus, cehennem, hayalet, karanlık, ruh, öcü, ölüm, doğal afet, korku filmi, 

korkunç bir hikâye, korkunç bir insan, şeytan bu kategoride yer alan ve 42 öğrenci tarafından üretilen 

15 farklı metafordur. “Matematik canavara benziyor çünkü çok korkutucu bir ders, sınav akşamları 

rüyama girip beni korkutuyor”, “Matematik cehenneme benziyor çünkü düştün mü bir daha 

çıkamazsın”, “Matematik azraile benziyor çünkü çok zorlanıyorum, canımı alıyor sanki”, “Matematik 

işkenceye benziyor çünkü soruları çözemezsek canımızı yakar” bu temada değerlendirilen metafor 

örnekleridir.  

Matematik kavramı ile ilgili olumsuz benzetmelerin yer aldığı bir diğer tema, matematiğin zor 

ve sevilmeyen bir ders olarak algılandığı temadır. Bu temada yer alan metaforlar incelendiğinde 
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matematiğin gereksiz olduğunu ifade eden çöp, bataklık, çöp kovası, yanmayan lamba, zıkkımın kökü, 

metaforlar ile matematiğe duyulan olumsuz duyguları içeren nefret, baş belası, nankör köpek, çıkmaz 

sokak, saçmalık, yaratık, zincir, sakız, amelelik gibi metaforların da bulunduğu görülmektedir. Bu 

temada yer alan metafor örneklerinden bazıları “Matematik baş belasına benziyor çünkü en çok 

zorlandığım derstir”, “Matematik sakıza benziyor çünkü yakamızı bırakmıyor”, “Matematik ruha 

benziyor çünkü nefesini sürekli ensemizde hissediyoruz”, “Matematik esarete benziyor çünkü tüm 

eğitim hayatımız boyunca karşılaşmak zorundayız” ve “Matematik karanlığa benziyor çünkü dünyamı 

karatıyor” şeklindedir. Olumsuz metafor üreten öğrencilerin açıklamaları değerlendirildiğinde, 

öğrencilerde geçmiş yıllardan gelen ve birikmiş bir matematik korkusunu mevcut olduğu 

görülmektedir. 

Matematik kavramının hayatın içinden bir olgu olarak ifade edildiği tema kapsamında 

öğrencilerin en fazla kullandıkları ay, dünya, yıldız metaforları ile trafik ışıkları, ağaç, gece, çiçek, 

doğa, tesbih, çam ağacı, çevre, çoban, mevsimler, gece ve gündüz, gül,  çocuk, gündüz, insan, jüpiter, 

kardeşim, kızlar, market, toprak, zafer gibi metaforlarında kullanıldığı görülmektedir. Araştırma 

kapsamında en çok karşılaşılan üç metafor ay (n=30), dünya (n=26) ve yıldız (n=18)bu tema 

içerisindedir. “Matematik aya benziyor çünkü dünyamı aydınlatıyor”, “Matematik toprağa benziyor 

çünkü her yerde kullanılıyor”, “Matematik tesbihe benziyor çünkü her sınavda sallıyorum”, 

“Matematik yıldıza benziyor çünkü yıldızlar kadar çeşitli konusu var”, “Matematik gündüze benziyor 

çünkü insanın hayatını gündüze çeviriyor” ve “Matematik çam ağacına benziyor çünkü hiçbir zaman 

solmaz ya da bitmez” örnek olarak gösterilebilecek metaforlardır.  

Son olarak ele alınacak tema diğer alanlarla ilişkili bir ders olarak matematik temasıdır. Bu 
temada yer alan metaforlar matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kuran, benzetme yapan 
metaforlardır. Kimya, şekil, fen, fizik, geometri, ingilizce, mantık, mimari, resim, sanat, iskelet, 
bilgisayar, yabancı dil bu tema altına yerleştirilen metaforlardır. “Matematik kimyaya benziyor çünkü 
derslerimizde ve günlük hayatımızda bize yardımcı olur”, “Matematik çam ağacına benziyor çünkü 
hiçbir zaman solmaz ya da bitmez” “Matematik fizik dersine benziyor çünkü ikisinden de bir şey 
anlamıyorum”, “Matematik evrene benziyor çünkü evrende bulunan her şey aslında bize matematik 
anlatıyor” Matematik sanata benziyor çünkü resim de yapsanız müzik te yapsanız matematiksiz 
olmaz” bu tema içerisinde değerlendirilen metaforlardan birkaçıdır. 

TARTIŞMA 

7.sınıf öğrencilerinin, matematik kavramına dair oluşturdukları zihinsel imgeler ve metaforları 

incelemeyi amaçlayan bu çalışmada matematiğin farklı kavramlarla ilişkilendirildiği görülmüştür. 

Öğrencilerin ürettikleri metaforlar incelendiğinde matematiğin zor, korkutucu ve karışık olduğunu 

yansıtan metaforların yanında matematiğin eğlenceli yönlerine, bir gereksinim olarak görüldüğüne, yol 

gösterici olduğuna atıfta bulunan zihinsel imgelerin de üretildiği görülmüştür. Bunun yanında 

öğrencilerin matematiği sadece formüller, denklemler ve sayılardan ibaret görmedikleri hayatın 
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içinden farklı ve ilginç kavramlarla özdeşleştirdikleri göze çarpmaktadır. Ayrıca öğrencilerin metafor 

oluştururken kurdukları cümleler incelendiğinde matematiği kullanırken korku yaşayan öğrencilerin 

matematiği korkutucu kavramlara (Azrail, canavar, kabus, cehennem, öcü vb.) benzetmeleri dikkat 

çekici bir durumdur. 7.sınıf öğrencilerinin matematik kavramına yönelik yaptıkları benzetmelerde hem 

somut kavramları hem de soyut kavramları kullandıkları anlaşılmaktadır. 

Üretilen metaforların oluşturulan temalar içerisindeki sayılarına bakıldığında öğrencilerin 

matematiği en çok hayatın içinden bir olguya, gereksinim duyulan bir maddeye, zevk aldıkları 

eğlenceli bir oyun veya oyuncağa benzettikleri görülmektedir. Bunun yanında matematiğin korkutan 

yönüne, karışık yapısına ve sevilmeyen bir ders olduğuna işaret eden metaforların da azımsanmayacak 

sayıda olduğu göze çarpmaktadır. 2016 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı 

ortalamaları incelendiğinde en düşük ortalamanın matematik dersine ait ve puan ortalamasının 42 

(MEB, 2016) olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin matematik dersinde zorlandıkları 

anlaşılmaktadır. Bu durum araştırmanın bulguları içerisinde önemli yer tutan zor ve sevilmeyen bir 

ders olarak matematik kategorisinde yer alan metaforları destekleyen bir sonuç olduğu 

düşünülmektedir.  

Üretilen metaforlar tek tek incelendiğinde katılımcıların devam ettikleri okullar farklı yapıda 

okullar olmasına rağmen benzer metaforlar ürettikleri görülmüştür. Üretilen metaforlar içerisinde 

sayıca öne çıkanlar ay, dünya, bulmaca, hayat, labirent ve yıldız metaforları olduğu görülmüştür. 

Ayrıca öğrencilerin dile getirdikleri metaforların büyük çoğunluğu (n= 304, %73,3) matematik ile 

ilgili olumlu olarak değerlendirilebilecek metaforlardır. Olumlu olarak değerlendirilen metaforların 

yer aldığı yedi tema incelendiğinde öğrencilerin matematiği faydalanılması gereken (kağıt, gözlük, 

kıyafet vb.) bir olgu olarak düşündüklerini, iyi bir gelecek için şart (ışık, aydınlık, fener, anahtar vb.) 

olduğunu ve matematiği bilenleri üstün olarak gördüklerini (müdür, öğretmen, melek, bilim adamı vb.) 

çağrıştıran metaforlar ürettikleri görülmektedir.  

Araştırma verilerinin düzenlenmesi ile ulaşılan bulgular, bulguları tanımlamada kullanılan 

temalar ile bu temalarda değerlendirilen metaforlar, Güler vd. (2012), Oflaz (2011), Ada (2013) ve 

Gür vd. (2014)’ün çalışmalarında katılımcılar tarafından üretilen metaforlarla benzerlik 

göstermektedir.  

Öğrenciler tarafından matematiğe yönelik geliştirilen tutum ve algılar üzerinde, sahip 

oldukları kaygı ve korkuların etkili olduğu (Umay, 1996) göz önüne alındığında öğretmenlerin iyi bir 

model olmaları (Alkan, 2009; Gallagher ve Kaufman, 2008) gerekmektedir. Ayrıca derslerde 

matematiğin eğlenceli ve zevkli yönlerinin öne çıkarılması, amacı ve kullanım alanları ile ilgili günlük 

hayattan örnekler verilmesi matematiğe karşı oluşabilecek olumsuz durumları azaltabilir. Ayrıca 
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matematik kullanımını engelleyen korku, kaygı ve heyecan gibi etkenleri ortadan kaldıracak tedbirler 

alınmalıdır. 

KAYNAKÇA 

Alkan, V. (2009). The Relationship Between Teaching Strategies and Styles and Pupil’s Anxiety in 
Mathematics at Primary Schools in Turkey. Doctoral Dissertation, University of Nottingham. 

Altun, M. (2010). Liselerde Matematik Öğretimi. Alfa Aktüel Yayınları. 

Ada, S. (2013). Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının 
Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar. Pegem Akademi Yayıncılık,1. Baskı, 
Ankara. 

Bekdemir, M. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarındaki Matematik Kaygısının Nedenleri 
ve Azaltılması İçin Öneriler (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 131-
144. 

Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin 
Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. 

Çekici, E. ve Yıldırım, H. (2011). Matematik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi 
İ.B.B.F. Dergisi. 16 (2), 175-196. 

De Corte, E. (2004). Mainstreams and Perspectives in Research on Learning (Mathematcis) From 
Instruction. Applied Psychology, 2(53), 279-310. 

Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının 
İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21. 

Gallagher, A., & Kaufman,C. (2008). Parent Attitudes İnfluence Their Children’s Attitudes Toward 
Math and Science. Gifted Child Today, 31(2), 9-10. 

Grouws, D. A & Cebulla, K.J. (2000). Improving Student Achievement in Mathematics. Educational 
Practices Series 4. International Academy of Education, Brussels, Belgium. 

Güler, G., Akgün, L., Öçal, M.F. ve Doruk, M. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik 
Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2),s. 25-29. 

Gür, H., T. Hangül, ve A. Kara. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin “Matematik” Kavramına İlişkin Sahip 
Oldukları Meteforların Karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies 25(1), 427-444.  

Güveli, E., İpek, S. A., Atasoy, E., Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik 
Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (2), 140-159 

Lakoff, G. (2009). The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics. 
New York, NY: Penguin Books. 

MEB (2012). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı. 

MEB (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sayısal istatistikleri. 
www.meb.gov.tr adresinden 29.06.2016 tarihinde alınmıştır. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Oflaz, G. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Matematik Öğretmeni Kavramlarına İlişkin 
Metaforik Algıları. 2nd International Conferance on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 
April, 2011, Antalya, Turkey. 

http://www.meb.gov.tr/


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1637 
 

Petrie, H. G., & Oshlag, R. S. (1993). Metaphor and learning. Ortony, A. (Ed.), Metaphor and thought, 
(pp. 579-609). Cambridge: Cambridge University Press. 

Picker, S. H., & Berry, J. S. (2000). Investigating Pupils’ Images of Mathematicians. Educational 
Studies in Mathematics, 43(1), 65-94. 

Polat, S. (2010). İlköğretim 6.-7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Kullandıkları 
Metaforlar. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 

Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri 
Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), s.131-155. 

Saban, A.,  Koçbeker, B. ve Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin 
Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2),s. 461-522. 

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Şahin, B. (2013). Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” 
Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 
s.313-321. 

Şahinkaya, N. ve Yıldırım M. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematikle İlgili Kavramlara 
İlişkin Metaforları. Turkısh Studies, 11(3), 2623-2640. 

Şentürk, Z. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Metaforların Karma Yöntem 
Aracılığıyla İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. 

Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. ve Temel, H. (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin 
Matematik Korkusu İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), s. 653-672. 

Tamimi, Y. (2005). Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi 
Üniversitesi, Eskişehir. 

Uçar, T. Z., Pişkin, M., Akkaş, N. E., Taşçı, D. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik, 
Matematik Öğretmenleri ve Matematikçiler Hakkındaki İnançları. Eğitim ve Bilim. 35 (155), 131-144. 

Umay, A. (1996). Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
12, s.145-149. 

Uysal Koğ, O. (2012). Görselleştirme Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin 
Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimi Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, İzmir. 

Yalçın, M. O. (2012). Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Mecazları, Tutumları ve Başarı 
Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu 

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1638 
 

ÖĞRENME STİLİ ÖZELLİKLERİNİN DİKKATE ALINDIĞI DERS TASARIMI İLE 

ORTAOKUL 7. SINIF DENKLEMLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ 

GİDERİLMESİ 

DEALING WITH MISCONCEPTIONS ABOUT EQUATIONS BY LESSON DESIGNS 

ACCORDING TO LEARNING STYLES. 

 

Mine ÇEKİN*   Fatma ERDOĞAN*     Serdar AZTEKİN** 

(*) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ANKARA 

(**) Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA 

minecekin@gmail.com, fatma.erdogan.gazi@gmail.com, saztekin@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Öğrencilerin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki kavram yanılgılarının 
belirlenmesinin ve giderilmesinin amaçlandığı bu çalışma nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı bir eylem 
araştırmasıdır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesindeki bir ilçede bulunan devlet 
ortaokulundaki 31 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik 
ön-test uygulanmış, daha sonra ön-test sonuçları incelenerek her bir öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Uygulanan 
öğrenme stilleri testi ile en fazla işitsel ağırlıklı öğrenme stiline sahip öğrenci olduğu belirlenmiş, işitsel 
öğrenenlere uygun bir şekilde denklemler konusu 2 ders saati boyunca ele alınmış ve derslerden sonra 
değerlendirme için son-test uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini dikkate alarak tasarlanan dersin 
sonucunda öğrencilerin kavram yanılgılarının azaldığı ve öğrencilerin matematik başarısında anlamlı bir artışın 
olduğu görülmüştür (t=-3,773; p<.01). Ayrıca işitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerde daha fazla artış 
saptanmıştır. Araştırmacılar daha etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme stillerinin ön plana 
çıkarıldığı eğitim ortamlarının yararlı olacağını düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stili, Birinci Dereceden Denklemler, Kavram Yanılgısı 

ABSTRACT 
In this action research study, it is aimed to determine the misconceptions of students about one-

unknown equations and to resolve these misconceptions. Both quantitative and qualitative techniques were used 
in the study. The sample of the study consisted of 31 seventh grade students who were studying in a public 
middle school of a city in the inner region of Turkey. At the beginning of the study a pre-test and interviews 
were administered to the students to determine their misconceptions. Then, Learning Style Test was 
administered to determine students’ learning styles according to Dunn and Dunn Learning Style Model. After the 
researchers determined that there are mostly auditory learning students in the class, one of the researchers 
conducted a 2 hour lesson which is designed according to the auditory learning students. At the end of the study 
a post-test was administered to the students. After the lessons which were conducted according to the auditory 
learning students, the researchers found that there is a decrease in the number of students’ misconceptions they 
encountered and academic achievement was increased significantly(t=-3,773; p<.01). Also, the auditory learning 
students were more active in the lessons. The researchers proposed that the instruction designs that considered 
the learning styles of students could be more helpful for an effective learning. 

Keywords: Learning Style, One-unknown Equations, Misconception 
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GİRİŞ 

Öğretmenler öğrencilere değişkenler, eşitlik gibi önemli cebirsel kavramları daha iyi 

anlayabilmelerini sağlayacak öğrenme deneyimleri sunabilmeleri ve bunun için öğrencilerin ne 

anladığını ve ne tür kavram yanılgılarına sahip olabileceklerini öğrenmelidirler (Foster, 2007). Birçok 

öğrenci cebirsel denklemleri çözebilmesine rağmen onları formüle edememekte ya da 

yorumlayamamaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri olarak cebir öğrenme alanının, aritmetikteki 

işlemlerin genelleştirilmesini gerektiren soyut bir alan olması şeklinde ifade edilmektedir (Clement et. 

al., 1981). Denklem kavramının anlaşılması ve denklemlerin çözüm kümelerinin bulunabilmesi, ileri 

matematiksel kavramların anlaşılmasına zemin hazırlamaktadır. Ancak çalışmalarda her düzeydeki 

öğrencinin cebirsel denklemleri çözerken zorlandığı görülmüştür (Clement et. al., 1981; Dede, 2005). 

Erbaş ve ark., (2009) cebir alanına yönelik gerçekleştirilen bir çok kavramsal çalışmanın merkezinde 

öğrencilerin denklem çözerken izlediği yol olduğunu ifade etmişlerdir. Kieran’a göre öğrencilerin 

denklem çözerken izlediği bu yollar (a) sezgisel (intuitive), (b) deneme-yanılma yoluyla yerine koyma 

(trial-and-error substitution) ve (c) biçimsel (formel) şeklinde üç kategoride özetlenebilmektedir. 

Çalışmalar öğrencilerin denklem çözmek için biçimsel yolları kullandıkça deneme-yanılma yoluyla 

yerine koyma yöntemini daha az kullandıklarını, sadece biçimsel yolu uygulayabilen öğrencilerin her 

iki yolu uygulayan öğrencilere göre daha az başarılı olduğunu göstermektedir (Erbaş ve ark., 2009). 

Literatürdeki öğrencilerin cebir alanında karşılaştığı zorlukları inceleyen araştırmalara 

bakıldığında genel olarak öğrencilerin eşitlik ve değişken kavramının anlaşılmasında, harfleri veya 

çeşitli gösterim şekillerini matematiksel olarak anlamlandırmada ( Dede ve Peker, 2007 ), probleme 

uygun denklem kurma ve çözme konusunda (Erbaş ve ark., 2009 ) zorluklar yaşadığı görülmektedir. 

Dede (2004), öğrencilerin denklemleri anlamakta zorlanmalarının nedenlerini; cebirsel ifadeleri 

sadeleştirememeleri, aritmetikten cebire geçişte yaşadıkları zorluklar, denklemleri yanlış 

yorumlamaları ve cebirsel sözel problemleri denklem olarak yazmadaki sıkıntıları şeklinde 

özetlemiştir. Literatürdeki benzer çalışmalarda da (Sharma,1987; Payne & Squibb, 1990) 

karşılaşılacağı üzere denklem çözümünde ve cebir alanında öğrencilerin bazı bilişsel öğrenme 

zorlukları yaşadıkları, hata ve kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. Bu çerçevede 

araştırmacılar ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında karşılaştıkları öğrenme 

zorluklarını belirlemeye çalışmış ve öğrencilerin öğrenme stillerini dikkate alarak bir çözüm önerisi 

sunmaya çalışmışlardır. Çalışmada “Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin birinci dereceden bir bilinmeyenli 

denklemler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi için öğrencilerin öğrenme stillerine göre 

tasarlana derslerin ne kadar etkilidir?” sorusuna cevap aranacaktır.   

Marshall’a göre (1990), eğer öğretmenin öğrettiği biçimde öğrenciler öğrenemiyorlarsa 

öğrencilerin öğrenim biçimi dikkate alınarak öğretim yeniden yapılandırılmalıdır. Bu aşamada 

öğrencilerin yeteneklerini kullanmadaki tercihi yani öğrenme stilleri devreye girmektedir. Kolb’a göre 
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(1983), öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve çevresinden beklentileri öğrenme stilindeki farklılıklara 

neden olmaktadır. Dunn ve Dunn’na göre (1993) ise öğrenme stili bireyin yeni bir bilgiye konsantre 

olması ile başlayan, bilgiyi elde etme ve zihne yerleştirme süreci ile devam eden ve her birey için 

farklılık gösteren bir yoldur. Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Rita Dunn tarafından 

1960’lı yıllarda ortaya atılmıştır. Herkesin en iyi öğrendiği yolun bulunup o yolun açılması, bireyin o 

yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dunn’ un yaklaşık 

kırk yıl önce eğitimsel açıdan dezavantajlı çocukların başarısını artırmak amacıyla başladığı 

araştırmalar bugün literatürde yaygın olarak araştırılan ve uygulanan öğrenme stilleri modellerinin 

temellerini oluşturmuştur.  

Bu çalışmada Dunn ve Dunn tarafından ortay konan öğrenme stilleri (görsel, işitsel ve 

dokunsal) dikkate alınmıştır. “Herkes öğrenebilir” ilkesinden hareket eden Dunn ve Dunn öğrenme 

stilleri modeli, eğitimcilere, öğrencilere, anne-babalara kapsamlı ve uygulanabilir bilgiler sunmaktadır. 

Dunn alandaki araştırmaları ve zengin deneyimleri sonucu şu bulgulara ulaşmıştır: (a) Herkesin güçlü 

yanları vardır, (b) Kişinin öğrenme stilli, birçok biyolojik ve yaşantısal olarak taşıdığı, öğrenmeyi 

etkileyen, kendine has özelliklerin bir kombinasyonudur, (c) Hiçbir öğrenme stili diğerinden daha iyi 

ya da kötü değildir, (d) Öğrenme stili, kişinin imzası kadar kendine özgüdür, ( e) Öğrenme stilinin 4/5 

‘ i genetiktir, (e) Araştırmalarımızda gördük ki okulda başarısız olan öğrencilerin çoğunluğu dokunsal 

ya da kinestetik olanlardır. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez, ikisini hatta 

üçünü de taşıyabilir. Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır. Bazı kişiler bu üç özellikten birini 

diğer ikisine göre daha ağırlıklı olarak taşırlar. Özellikle ağırlıklı dokunsal/kinestetik ve ya ağırlıklı 

işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler klasik okul sisteminde 

zorlanmaktadırlar. Dokunsal/kinestetik ağırlıklı öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak 

isterler. Oysaki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmen de aktif olmak durumundadır. Bu öğrenciler 

arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenin bozarlar. İşitsel ağırlıklı öğrenciler için gözle okumaları 

yeterli olmayabilir. Onlar için sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda 

öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilköğretimde öğrencileri alıştırmaya çalışılan gözle okuma işitsel 

öğrenenler için bir sorun olabilmektedir. 

YÖNTEM 

Öğrencilerin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki kavram yanılgılarının 

belirlenmesinin ve giderilmesinin amaçlandığı bu çalışma nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı bir 

eylem araştırmasıdır. Eylem araştırması, öğretimin kalitesini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bir 

araştırma süreci olarak tanımlanmaktadır (Johnson, 2003). Literatürde bu araştırma süreci genel olarak 

eylemi planlama, planı eyleme geçirme, veri toplama ve çözümleme, yansıtma sürecinden oluşan 

döngüsel bir uygulama biçimi olarak açıklanmaktadır (Kuzu, 2009). Çalışmanın örneklemini 

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesindeki bir ilçede bulunan devlet ortaokulundaki 31 yedinci sınıf 
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öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrenciler amaçsal örnekleme yöntemi ile 45 kişilik bir sınıftan 

Dunn’un öğrenme stilleri envanteri kullanılarak seçilmiştir. Başlangıçta bütün sınıfa birinci dereceden 

bir bilinmeyenli denklemler konusu ilgili kazanımlar çerçevesinde araştırmacıların biri tarafından düz 

anlatım yoluyla anlatılmıştır. Daha sonra kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik 15 soruluk ön-test 

uygulanmıştır.  Kavram yanılgıları öğrencilerin ön-test sonuçları incelenerek her bir öğrenci ile 

yapılan 10’ar dakikalık görüşmeler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu görüşmelerde öğrencilerin 

testteki maddelere verdikleri cevaplar tartışılmış, hata yapan öğrencilerden cevaplarını açıklanması 

istenmiştir. Sorunlar ve kavram yanılgıları belirlendikten sonra öğrencilerin öğrenme stillerini 

belirlemek amacıyla  Dunn ve Dunn’un öğrenme stilleri modeline dayanan ve MEB’in (2015) web 

sayfasından elde edilen öğrenme stilleri testi uygulanmıştır. Öğrenme stilleri testi sonucunda elde 

edilen farklı öğrenme stillerine göre öğrencilerin dağılımı tabloda verilmiştir: 

Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Dağılımı 
Öğrenme Stili Frekans 
Görsel 10 
İşitsel 12 
Dokunsal 9 
Görsel-İşitsel 4 
İşitsel-Dokunsal 3 
Görsel-Dokunsal 4 
Görsel-İşitsel-Dokunsal 3 

 

Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik bir uygulamaya geçmeden önce öğrenciler işitsel 

öğrenenler, görsel öğrenenler ve dokunsal öğrenenler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. İki veya daha 

fazla öğrenme stili ağırlıkta olan öğrenciler ise çalışmanın dışında bırakılmıştır. Buna göre çalışma 31 

kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bundaki amaç farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin karşılaştırılması 

ve tek bir öğretim stiline yönelik gerçekleştirilen öğretim sürecinin etkisinin sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilebilmesidir. Sınıfta en fazla işitsel ağırlıklı öğrenme stiline sahip öğrenci olduğu için bu 

öğrenme stiline uygun bir öğretim süreci tasarlanmıştır. Eylem planının uygulanması için 2 ders saati 

süre ayrılmıştır. Bu sürede daha çok işitsel öğrenenlere uygun şekilde yapılan öğretim sürecinde daha 

önce düz anlatım yolu ile işlenen konu tekrar ele alınmıştır. Öğretim süreci tasarlanırken görsel ve 

dokunsal ögelerden ve materyallerden kaçınılmıştır. Sözel ifadelerle dersin akışı sağlanmıştır ve yazı 

da dâhil görsel ifadeler kullanılmamıştır. Derste kullanılan etkinliklerin belirlenmesinde Akyüz ve 

Hangül’ ün (2013) 6. Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusunda Sahip Oldukları Yanılgılarının 

Giderilmesine Yönelik yaptığı Çalışmasında yer alan etkinliklerden yararlanılmıştır. Örneğin bu 

çalışmadaki “Adım Adım Sonuca” etkinliğine. Başka bir uygulamada öğrencilere denklemi çözerken 

her iki tarafa aynı işlemi uygulama mantığını öğrencilere kavratmak, “adaletli benzer etkinlikler 

kullanılmış, öğrencilere denklemler verilmiş ve denklemlerin çözümünde izlenecek adımları sözel 

olarak anlatmaları istenmiştir” dağıtım yapmalarını sağlamak için öğrencilerin ne yapılması 

gerektiğini anlatarak konuşmalarına ve birbirlerini dinlemelerine imkân verilmiştir. Ayrıca derste 
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öğrencilerden sık sık karşılaştırma yapmaları istenmiştir. Örneğin x=y+2 ise x ve y nin büyüklüklerini 

karşılaştırmaları istenmiştir. Bu sorular öğrencilere sözel olarak ifade edilmiş ve işitsel öğrenenlerin 

etkinliğe daha fazla katıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle sözel değerlendirmeler yapılırken öğrencilerin 

daha önce belirlenen hata ve kavram yanılgılarına yönelik çalışmalar yapılmasına gayret gösterilmiştir. 

İşitsel öğrenme stiline uygun olarak gerçekleştirilen öğretim sürecinden sonra öğrencilere ön-test ile 

paralel bir test olan 12 soruluk bir son-test uygulanmış, uygulanan eylem planının etkisi 

değerlendirilmiştir. Araştırma süreci Şekil 1’de gösterilmektedir. 

                                                           Şekil 1. Araştırma Süreci     

 

BULGULAR 

Çalışma sonucunda öğrencilerin konuyla ilgili kavram yanılgıları belirlenmiş ve öğrencilerin 

öğrenme stillerine dikkate alarak tasarlanan dersin öğrencilerin kavram yanılgılarının azaltılmasında 

etkili olduğu görülmüştür. Öncelikle öğrencilerin aritmetikten getirdikleri işlem ve kavram 

yetersizliklerinin cebir konularının anlaşılamamasına neden olduğu gözlenmiştir. Literatürdeki 

bulgulara benzer olarak (Clements ve ark., 1981; Erbaş ve ark., 2009; Akyüz ve Hangül, 2014) 

öğrencilerin her harfin sadece bir değerinin olduğuna inandığı görülmüştür. Bazı öğrenciler bir soruda 

x = 2 ise diğer bütün sorularda da x değerini 2 olarak kabul etmişlerdir. Erbaş ve arkadaşlarının (2009) 

çalışmasındaki gibi öğrencilerin işlemlerin sırasını dikkate almadığı görülmüştür. Yapabileceklerini 

düşündükleri işlemden başlamayı tercih etmişlerdir. Aynı şeklide öğrenciler cebirde parantezi dikkate 

almamış, örneğin, 4(a+b) ifadesini 4a+b olarak yorumlamışlardır. Özellikle sözel problemlerin 

cebirsel olarak ifade edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Karşılaşılan bu zorlukla ilgili örneklerden 

biri Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. Problemin Cebirsel Olarak Yanlış İfade Edilmesi 

 

Denklem çözerken sadeleştirilecek değişkenin diğer tarafında ters işlem yapma yerine, aynı 

işlemi yapan öğrenciler olmuştur. Öğrencilerin eşitliğin bozulmaması için her iki tarafa aynı işlemin 

yapılması gerektiğini fark etmedikleri görülmüştür. Çıkarma işleminin değişme özelliğine sahip 

Ön-test ile 
Öğrencilerin 

Değerlendirilmesi 

Kavram 
Yanılgılarının 
Belirlenmesi 

Öğrenme Stillerinin 
Belirlenmesi ve 

Öğretim Sürecinin 
Tasarlanması 

İşitsel Öğrenme 
Stiline Göre Ders 

İşlenmesi 

Son-test ile 
Öğrencilerin 

Değerlendirilmesi 
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olduğunu düşünen, ters işlemlerin gereksizliğine inanan öğrencilerle karşılaşılmıştır. Ayrıca, negatif 

katsayılı terimlerle yapılan işlemlerde öğrencilerin zorlandığı görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir 

kısmı akıl yürütmeyi gerektiren denklem kurma işlemlerinden kaçınmışlardır. Örneğin Şekil 3’te 

verilen soruda öğrenci verilen sayıları doğrudan kullanarak işlem yapmış ve sonucu yanlış bulmuştur. 

Şekil 3. Denklem Kurmadan Verilen Sayılarla Doğrudan İşlem Yapılması 

 

SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Öğrencilerin öğrenme stillerini dikkate alarak tasarlanan dersin sonucunda öğrencilerin 

kavram yanılgılarının azaldığı ve öğrencilerin matematik başarısında anlamlı bir artışın olduğu 

görülmüştür (t=-3,773; p<.01). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere ait betimsel istatistik 

değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Matematik Başarısı 

Öğrenme Sitili Ön-test Ortalama Son-test Ortalama Artış Oranı (%) 
İşitsel 37,5 52,7 40,5 
Görsel 47 60,4 28,5 
Dokunsal 44,5 48,9 9,9 
Genel (31 kişi) 43 54 25,6 

 

Tabloya göre işitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerde daha fazla artış görülmüştür. Bu durum 

öğrenme stillerini dikkate alındığı bir dersin daha etkili olduğunu göstermektedir. İşitsel ağırlıklı 

anlatılan bir derste diğer öğrenme stillerine sahip öğrenciler dezavantajlı olmuşlar ve ortalama 

puanlarında daha düşük bir artışı gözlenmiştir. Ayrıca işitsel öğrenenlerin derste daha aktif olması da 

elde edilen bulgular arasındadır. Araştırmacılar öğrenme stillerinin ön plana çıkarıldığı eğitim 

ortamlarında daha etkili bir öğrenmenin gerçekleşeceğini, faklı öğrenme stili modellerine göre (Kolb 

Öğrenme Stili vb.) okullarda öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek eylem araştırmalarının 

matematik sınıflarındaki öğrenmenin arttırılmasına ışık tutacağını düşünmektedirler. Bu tür çalışmalar 

tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve 

dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da 

sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının taş-kağıt makas etkinliği kapsamında veri öğrenme 
alanına ilişkin bakış açıları ve bilgilerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıfında öğrenim 
gören 94 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının çoğunun iki değişkenli tablo ve 
grafik oluşturma hususunda başarılı olduklarını göstermiştir. Bununla beraber, adayların yarısından fazlasının üç 
değişkenli tablo ve grafik oluşturmaya yönelik güçlüklerinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: matematik, öğretmen adayı, veri öğrenme alanı 

 

ABSTRACT 

Purpose of this study is to examine elementary pre-service teachers’ view and knowledge on data 
analysis.  This research study was conducted with pre-service teachers majoring in elementary education from 
department of primary education at Canakkale Onsekiz Mart University. A total of 94 pre-service teachers 
volunteered to participate in this study. Results of the study revealed that pre-service teachers were able to create 
tables and graphs for two variables. However, more than half of the pre-service teachers had difficulty creating 
tables and graphs using three variables. 

Keyword: Mathematics, pre-service teacher, data analysis. 
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GİRİŞ 

İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıf) Öğretim Programı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015) 

temel matematiksel becerilerin  geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu beceriler problem çözme, akıl 

yürütme, matematiksel modelleme, matematik dilini kullanarak iletişim ve araç ve gereçleri uygun 

biçimde kullanma olarak belirlenmiştir. Bu beceriler birbirleriyle ilişkili olması sebebiyle her düzeyde 

ve öğrenme alanında ele alınması ve pekiştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda yer verilen öğrenme 

alanlarından veri konusu sayılar ve işlemler ile cebire geçiş konularını destekleyici nitelikli olarak 1. 

Sınıftan 4. Sınıfa kadar yer verilmektedir. Ayrıca, veri öğrenme alanı araştırılabilir soru oluşturulması, 

veri toplanması, işlenmesi, analiz edilerek sonuçların yorumlanması aşamaları esas alınarak 

yürütülmesi planlanmıştır. Buna ek olarak, veri konuları çeşitli tablo ve grafiklerin kullanılması ve 

yorumlanmasını ve değerlendirilmesini içerir. Veri öğretimi dört adımdan oluşmaktadır: Araştırılabilir 

soru oluşturma, veri toplama, veriyi işleme ve analiz etme ve sonuçları yorumlama. Veri öğrenme 

alanının bu adımlar esas alınarak yürütülmesi esastır. Ele alınan araştırma problemleri ve sayılar, sınıf 

sınırlılıkları içerisinde düşünülmelidir. İkinci boyut ise veri konularıdır ki bunlar çeşitli tablo ve 

grafiklerin kullanılması ve yorumlanmasıdır. Ayrıca, sınıf seviyeleri arttıkça öğrencilerin daha fazla 

veri grubu ile çalışmaları sağlanmıştır. Bu noktada veri grupları ele alınırken aslında cebire geçiş alt 

öğrenme alanına ait becerilerin gelişimi de desteklenmektedir. Birinci sınıfta en çok iki veri grubuna 

sahip basit tabloları okuma, verilen bir araştırma sorusu için veri toplama, veriyi tablo ve nesne grafiği 

ile temsil edip yorumlama, 2. Sınıfta sıklık tablosu hazırlama ve şekil grafiğini okuyabilme 

hedeflenmiştir. Üçüncü sınıfta ise en çok üç veri grubuna sahip basit tabloları okuma, yorumlama ve 

tablodan elde ettiği veriyi düzenlenmesi beklenmektedir. Ayrıca, sütun grafiğini incelemeleri ve 

oluşturmaları hedeflenmektedir. Dördüncü sınıf seviyesinde, elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı 

gösterimler kullanması ve sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak 

günlük hayatla ilgili problemler çözüp kurmaları hedeflenmektedir.  

AMAÇ 

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının taş-kağıt makas etkinliği kapsamında veri öğrenme 

alanına ilişkin bakış açıları ve bilgilerini derinlemesine incelemeyi amaçlamıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 3. Sınıfında öğrenim gören 94 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada yer alan öğretmen adaylarına çalışma hakkında bilgi verildikten sonra 

gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmaları sağlanmıştır.  
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Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada Taş-Kağıt-Makas etkinliği kullanılmıştır. Bu etkinlik iki kişi ile oynanan bir 

oyundur. Oyunda üç temel sembol yer almaktadır. Bu oyunda üç temel kural bulunmaktadır. Bu 

kurallar sırasıyla; “Makas kağıdı keser”, “Kağıt taşı sarar.” ve  “Taş makası kırar” şeklindedir. 

Şekil 1. Taş-Kağıt-Makas Etkinliği 

 

İşlem 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının veri öğrenme alanı kapsamındaki deneyimlerinin 

incelenmesi amaçlandığından taş-kağıt-makas oyunu bir etkinlik olarak kullanılmıştır. Öğrencilerden 

ikili gruplar oluşturmaları istenmiştir. Her bir gruba iki adet A4 kağıdı verilmiştir. Öğretmen 

adaylarından taş-kağıt makas oyununu 20 tur oynamaları ve her turdaki veriler için tablo oluşturmaları 

istenmiştir. Her turda her bir oyuncunun yaptığı tercihler, kazanan tercihin gösterildiği veri girişlerinin 

yer aldığı tablo oluşturmaları istenmiştir. Tablo oluşturulduktan sonra elde edilen veriler kullanarak 

grafik oluşturmaları istenmiştir. Daha sonra ise elde ettikleri bulguları ve çizmiş oldukları grafikleri 

değerlendirmeleri ve yazılı olarak açıklamaları talep edilmiştir.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinde iki kişilik gruplarda yapılan etkinlik sonucunda oluşturulan 

çalışma kağıtları incelenmiştir. Adayların oluşturdukları tablo ve buna bağlı olarak oluşturdukları 
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grafikler incelenmiştir. Daha sonra ise adayların çizmiş oldukları grafikleri tercih sebeplerine yönelik 

açıklamaları ele alınmıştır.  

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının iki kişilik gruplarda yapılan etkinlik çalışması sonucunda çalışma 

kağıtları incelenmiştir. Edilen bulgular, 16 grubun (32 adayın) 3 değişkenli sütun grafiklerini 

oluşturabildiklerini göstermiştir. Bu adayların oluşturdukları grafiklere ilişkin olarak “verilerin zamana 

bağlı değişimini göstermek  ve okumak daha kolay olması sebebiyle tercih ettiklerini” yazılı olarak 

belirttikleri tespit edilmiştir.  

Şekil 1. Grup çalışma yaprağı 

 
 

Bununla beraber, 20 grubun (40 adayın) ise 3 değişkenli grafik çizimi yapamadıkları için 2 

değişkenli grafik veya diyagram oluşturdukları görülmüştür.  

Şekil 2. İki Değişkenli grafik için grup çalışma yaprağı 
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Ayrıca, 11 grubun (22 adayın) çizgi grafikleri oluşturdukları ve bunlarında hatalı olduğu tespit 

edilmiştir. Bir grubun ise toplanan verileri üç ayrı grafik çizerek gösterdikleri belirlenmiştir.  

Şekil 3. Çizgi grafiği için grup çalışma yaprağı 

 
 

Öğretmen adaylarının çoğunun (37 grup) “sütun grafiğinin pratik, anlaşılır, gösterimin kolay 

olması ve görsel açıdan anlaşılır olması sebebiyle tercih ettik” şeklinde açıklamalarda bulundukları 

belirlenmiştir. Baz adayların ise “sonucun daha iyi anlaşılması açısından ve kolay olduğu için” 

şeklinde bir açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bununla beraber, 11 grupta yer alan adayların ise 

“çizgileri takip etmenin daha kolay olması, sonucun daha iyi anlaşılması, verilerin zamana bağlı 

değişimini göstermek  ve okumak daha kolay olması sebebiyle” şeklinde açıklamalarda bulundukları 

görülmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara paralel olarak, Güven ve diğerleri (2015) veriler birden 

fazla değişkene ait özellikler içermesine rağmen öğrencilerin çizimlerde sadece bir özelliğe veya 

değişkene odaklanarak tablo ve grafikleri oluşturduklarını belirlemiştir. Öğretmen adaylarının bir 

kısmının birden fazla değişkene ait özellikleri tablo ve grafik olarak oluşturmada güçlük çektiklerini 

ortaya koymuştur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak Güven ve diğerleri (2015) 

tarafından yapılan öneriye bağlı olarak bireylerin veriler üzerinden yorumlar yaparak çıkarımda 

bulunmalarının deneyim gerektirdiği düşünülerek etkinliklerin bu tür becerileri ortaya çıkaracak 

şekilde hazırlanması önerilmektedir. Bu etkinlikteki sonuçları dikkate alarak öğretmen adaylarına üç 

değişkenli verilerle ilişkili farklı problemler oluşturmaları, tablo ve grafik oluşturma etkinliklerine 

katılmaları sağlanmalıdır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada matematiksel objelerinin fiziksel modellerinin matematik öğretiminde kullanılmasıyla 
ilgili olarak alandaki çalışmaları takip eden akademisyenlerin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada maksimum 
çeşitlilik örneklemesine dayalı olarak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’dan olmak üzere toplam 
10 farklı üniversitede görev yapmakta olan 22 akademisyenin görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda çalışma 
grubundaki 7’si Türk, 7’si yabancı olan 14 öğretim üyesi ile 5’i Türk, 3’ü yabancı olan 8 araştırma görevlisinin 
matematiksel objelerin fiziksel modellerinin matematik derslerinde kullanılması hakkındaki görüşlerinin 
toplanılmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen nitel 
verilerle betimsel analiz yöntemi olan içerik analizi yapılacaktır. Araştırmadan elde edilecek bulgular nitel veri 
çözümlemesi yapılarak belli temalar altında toplanıp paylaşılacaktır. Ayrıca literatürdeki ilgili çalışmalar 
değerlendirilerek matematiksel objelerin fiziksel modellerinin matematik öğretiminde kullanılmasıyla ilgili 
birtakım önerilerin sunulması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, Matematik Öğretimi, Matematiksel Obje, Fiziksel Model, İçerik 
Analizi 

ABSTRACT 

In this research academicians' views who follow the studies in the field of using physical models of the 
mathematical objects in teaching mathematics were examined. In the research, 22 academicians working in 10 
different universities from Turkey, USA and Japan were asked for their opinions based on maximum variation 
sampling. In this regard, semi structured interview method was used for collecting the opinions of 14 faculty 
members (professor, associate, assistant professor)-7 of them are Turkish and 7 of them are foreigners-and 8 
research assistants -5 of them are Turkish and 3 of them are foreigners- about using physical models of the 
mathematical objects in teaching mathematics. Content analysis, a descriptive analysis method, will be applied to 
the qualitative data obtained at the end of the research. At the end of the research the obtained results will be 
shared out collected under specific themes after being analyzed as qualitative data. Moreover, related studies 
from the literature will be reviewed for offering a number of suggestions about using physical models of the 
mathematical objects in teaching mathematics. 

Key Words: Three Dimensional Printer, Teaching Mathematics, Mathematical Object, Physical Model, 
Content Analysis 
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GİRİŞ 

Bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlanan 

eğitim kavramı, en genel anlamıyla bireyleri belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir ve bu süreçten 

geçen bireyin kişiliğinin olumlu yönde değişmesi beklenir (Tan, 2012). Genç nüfusa sahip ülkelerde 

eğitim geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Eğitim kavramını etkileyen bir diğer alan ise bilgi ve 

iletişim teknolojileri olmaktadır. Günümüz teknolojileri ve öğrenci profilleri dikkate alındığında 

öğrenme ortamlarında da teknolojik araçlar kullanılması zorunlu hale gelmiştir.(Güneş, 2014).  

Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin 

öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak, programın başarıya ulaşması için önemli rol 

oynar. Bu durum etkin öğretim için önemlidir. Eğitimde materyal kullanımının önemini artıran, 

öğrenme ile duyu organları arasındaki doğrusal ilişkidir. Öğretim materyalleri çoklu öğrenme ortamı 

sağlar. Öğrenmelerimizin %83’ü görme, %11’i işitme, %3,5’i koklama, %1,5’i dokunma ve %1’i 

tatma duygularıyla gerçekleşir. Ayrıca insanlar, okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, 

gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve kendi 

yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar. Öğretimde öğrencinin ne kadar fazla duyu organına 

hitap edilirse, öğretim etkinliği o derece artmakta ve öğretim daha anlamlı, kalıcı ve hızlı olmaktadır 

(Demirel ve Altun, 2011). 

Matematiğin temel amacı bireyin hayatında çok büyük öneme sahip olan düşünce yapısını 

geliştirmek; bireye düşünme, olaylar arasında bağ kurma, akıl yürütme, tahminlerde bulunma, problem 

çözme gibi önemli destekler sağlamaktadır. Bu nedenledir ki matematik eğitimi temel eğitimin önemli 

yapı taşlarından birini oluşturur (Bulut, 2009). Matematik eğitiminin amaçlarından biri, gerçek 

problem durumlarında etkili çözümler üretebilen, öğrendiklerini günlük yaşamında etkili bir şekilde 

kullanabilen, matematiğin gerçek dünya ile olan sıkı ilişkisinin farkında olan ondan zevk alan ve onu 

seven bireyler yetiştirmektir (Doruk, 2011).  

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemiş ve eğitim 

yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmıştır (Aktümen, 2007).Time dergisinin 2014 yılında 

yayınladığı “Bilim Dünyasının İnsanlığa Hediye Ettiği En İyi 25 İcat” arasında 3 boyutlu yazıcı da 

vardır. İnsanlar ve şirketler adına tam anlamıyla bir lütuf olan bu icat sayesinde geçen yıl öğrenciler, 

fizik dersleri için stok arabaları, bilim adamları tarafından insan organları ya da başka birçok kişi ya da 

kurum tarafından yiyecekten elbiseye, gerçek bir kulaktan insan derisine birçok şey üretildi. 3 boyutlu 

yazıcı, üç boyutlu bilgisayar datasını katı, elinizle tutabileceğiniz gerçek nesnelere dönüştüren bir 

makinedir. Bu teknoloji geleneksel imalat yöntemleri gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 

geometrileri üretebilmektedir. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi aslında yeni bir teknoloji değil ilk 
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uygulaması 1984′e dayanıyor ancak geçtiğimiz 20 yılda bu yöntem hızlı prototipleme alanının dışında 

çok fazla ilgi görmedi (onedio.com, 2015).  

Günümüzde üç boyutlu yazıcı teknolojisi mücevher, aksesuar, ayakkabı tasarımında, 

endüstriyel ve mimari tasarımlarda, inşaat mühendisliğinde, yapı işlerinde, otomotiv sanayisinde, 

hava-uzay, dişçilik ve tıp sektöründe, eğitimde, coğrafi bilgi sistemlerinde ve farklı alanlardaki 

bilimsel çalışmalarda birçok ülkede yaygın olarak kullanılıyor (ikiteknik.com). 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı matematiksel objelerin fiziksel modellerinin matematik öğretiminde 

kullanılmasıyla ilgili akademisyen görüşlerinin incelenmesidir. Yapılacak olan çalışmayla birlikte 

matematiksel objelerin fiziksel modellerinin matematik öğretiminde kullanılmasının hangi açılardan 

faydalı olacağı, ne tür katkılar sağlayacağı, ne gibi sınırlılıkların bulunduğu gibi konulardaki 

matematik ve bu alanla ilgili akademisyenlerin görüşleri değerlendirilecektir. 

YÖNTEM  

Araştırmanın modeli ilköğretim matematik öğretmelerinin görüşlerini derinlemesine 

belirlemeye yönelik, nitel bir araştırma modeli olan durum çalışmasıdır. Bu yöntemde ortam, birey 

veya süreçler bütün olarak değerlendirilmekte ve süreçteki roller ve ilişkiler üzerine odaklanılmaktadır 

(Şimşek ve Yıldırım, 2005).  

Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesine dayalı olarak Türkiye, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Japonya’dan olmak üzere toplam 10 farklı üniversitede görev yapmakta olan 22 

akademisyenin görüşleri alınmıştır. Amaçlı örneklem zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen 

durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde 

amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf 

olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2005).  

Her bir akademisyenin görüşleri ayrıntılı bir analize tabi tutularak akademisyen görüşleri 

arasında ortak görüşler belirlenmeye ve problemin farklı boyutları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Akademisyenler görüşme sırasına göre sırasıyla A1, A2, A3, … biçiminde kodlanacaktır. Bu 

bağlamda çalışma grubundaki 7’si Türk, 7’si yabancı olan 14 öğretim üyesi ile 5’i Türk, 3’ü yabancı 

olan 8 araştırma görevlisinin matematiksel objelerin fiziksel modellerinin matematik derslerinde 

kullanılması hakkındaki görüşlerinin toplanılmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen nitel verilerle betimsel analiz yöntemi olan içerik 

analizi yapılacaktır. 
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Elde edilen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilecektir. Daha 

sonra benzer verileri anlamlandırmak ve bulgularla ilişkilendirmek amacıyla belli temalar altında 

toplanıp sunumu yapılacaktır. 
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ÖZET 

Teknolojinin hızlı gelişimi ve sanayileşme iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli hale getirmiştir.  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her yıl çok sayıda insan 
iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları 
bakımından diğer ülkelere göre meydana gelme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında iş 
güvenliği ile ilgili yeterince eğitimin alınmadığı da anlaşılmaktadır. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemi vurgulanarak, konu ile ilgili olarak  eğitim sürecinde bilinçlendirilmesi 
ve  iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Yüksekokulları, Eğitim  

ABSTRACT 

The rapid development of technology and industrialization have made occupational health and safety 
studies important in Turkey as in the whole world. According to data of International Labor Organization (ILO), 
many people lose their lives due to occupational accidents and diseases every year. The rate of occupational 
accidents and diseases is observed to be higher in Turkey compared to the other countries. It is also understood 
that enough education about occupational safety has not been received. The purpose of this study is to raise 
awareness on the subject at vocational schools during the educational process by emphasizing the importance of 
occupational health and safety studies and contribute to occupational health and safety studies.  

Key Words: Occupational health and Safety,Vocational School, Education 
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GİRİŞ  

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları; çalışanları işin yürütümü sırasında ortaya çıkacak olumsuz 

durumlardan korumak ve verimliliği artırmak için yapılan çalışmalardır. Teknolojik gelişmeler ile 

birlikte önemi her geçen gün artmaktadır (Ceylan, 2011). 

Kaza; önceden planlanmayan kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep 

olan olaylar olarak tanımlanır. Meslek hastalığı ise sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir olarak tanımlanmaktadır (http://www.ejovoc.org). 

Uluslararası Çalışma Örgütü, 2003 yılında dünya genelinde 358,000'i ölümlü, 337 milyonu 

yaralanmalı, iş kazası meydana geldiğini ve 1,95 milyon insanın da meslek hastalıkları sonucu 

öldüğünü tahmin etmektedir (Karadeniz, 2012). İş kazaları güvensiz hareketler ve güvensiz şartlardan 

kaynaklanmaktadır. Yaş, cinsiyet, eğitim, iş deneyimi gibi kişisel özellikler, yorgunluk, uykusuzluk, 

stres, iş tatmini, motivasyon gibi faktörler psikolojik ve fizyolojik sebepler kaza nedenlerindendir 

(Camkurt, 2013).  

Yapılan çalışmalarda işletmelerde iş kazalarından korunma ve önleme için bir çok yasal ve 

kurumsa düzenlemeler yapılmasına rağmen kaza sayılarında çok fazla bir azalma olmadığı 

görülmektedir. Meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun güvensiz davranışlardan kaynaklandığı 

görülmektedir. Bu nedenle sorunun çalışma hayatında insan faktörü olarak  ele alınması ve 

çalışanlarda güvenlik kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Bu da eğitimle sağlanacaktır (Aytaç, 

2011).   

Mesleki teknik eğitim verilen okullarda öğrenciler uygulama alanlarında aktif olarak bir fiil 

çalışmakta ve çeşitli üretimler gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de,  okullardaki ortam koşullarının 

uygun olmamasından meydana gelebilecek olan kayıpları önlemek için risklerin belirlenmesi 

gerekmektedir. "Risk ve tehlikeler bilinince, önlenebilir veya uygun önlemlerle en aza indirgenebilir" 

söyleminde de olduğu gibi bu konu daha çok hassasiyet ve üzerinde durulmasını gerektiren bir 

durumdur. Okullarda güvenlik tedbirleri olarak uygulama alanları sık sık denetlenmelidir. Yalnızca 

öğrenciler değil, derslere giren eğitmenlerde uygulama alanlarının ve öğrencilerin güvenliğinden 

sorumlu oldukları için bu konuda eğitim almaları gerekmektedir (http://kayseri.meb.gov.tr). 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

Meslek yüksekokulları;  çalışma ortamlarında üst düzey yönetici ve işçi-teknisyen arasında 

bulunan,  teorik bilgisi teknisyenden,  uygulama becerisi ve bilgisi mühendisten daha fazla olan  ara 

elamanların yetiştirildiği kurumlardır (http://tbmyo.sdu.edu.tr/tr). 

http://www.tuhis.org.tr/upload/dergi/1389608739.pdf
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Ara eleman ihtiyacını çeşitli mesleki teknik eğitim veren kurumlardan sağlayan işletmeler, 

artan bilgi ve uygulama becerisi açısından meslek yüksekokullarından bu ihtiyaçlarını karşılamayı 

beklemektedir. Üniversiteler de öğrencilerini hayata hazırlarken, işletmelerin isteklerini de göz önüne 

almaları gerekmektedir (Tanır & Ural,  2011).  

2547 sayılı yükseköğretim kanununa göre Meslek Yüksekokulu;  "belirli mesleklere yönelik 

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-

öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur" .  

Alkan ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada, yükseköğretim sürecinde Nisan 2014 itibariyle 

devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve diğer MYO’lar bünyesinde faaliyet gösteren 184 

yükseköğretim kurumu ve bu kurumlarda da  141.674 öğretim elemanı; 1.475 fakülte, 621 enstitü, 527 

yüksekokul ve 955 MYO’da toplam 5.449.961 öğrenciye eğitim verildiği şeklinde görülmektedir.   

Üniversite ve öğrenci sayısının oldukça fazla olduğu ülkemizde bu okullar çeşitli alanlarda 

nitelikli eleman yetiştirmektedirler.  Değişen dünya şartları iş hayatında sektörde yer alan firmaların 

bu okullardan mezun öğrencilerde aradığı beklentilerini de değiştirmiştir (İşseveroğlu,& Gençoğlu, 

2011) . Rekabet ortamında sanayi sektöründeki hızla değişen teknolojik gelişmeler, sadece beden gücü 

ile çalışmayı değil teknolojileri kullanabilen, bilgileri yorumlayabilen elemanların ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir (Küçük,  2010).   

6111 sayılı “torba yasa” ile meslek yüksekokulu öğrencileri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Yasası 

kapsamına alınmıştır. Söz konusu  yasaya göre, yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan 

öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı 

çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime 

esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası uygulanır.  İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yapılacak sigorta bedeli üniversite 

tarafından karşılanacaktır. Yine aynı yasa, meslek yüksekokulu öğrencilerine işyeri eğitimi esnasında 

asgari ücretin  en  az 1/3’ü  oranında ücret ödenmesini, öğrenciye ödenecek  ücretin ise işyeri 

eğitiminin  yapıldığı kuruluş tarafından karşılanmasını kapsamaktadır şeklindedir. Bunun yanında 

yasaya göre uygulamalı eğitim yapan tüm üniversite öğrencileri sahada staja çıkmadan önce  16 saatlik 

iş güvenliği eğitim programına katılıp sertifika almak zorundadır.  Sertifikası olmayanlar staj 

eğitimlerini yapamayacaklardır.  Bu nedenle günümüzde iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha fazla 

önem verilmeye başlanmıştır. 

Meslek  Yüksekokulları ile ilgili olarak gerçekleştirilen diğer önemli bir değişiklik ise kısaca 

İKMEP olarak  adlandırılan, insan  kaynaklarının  mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi 

çalışmasıdır. Bu kapsamda öğretim programlarında, meslek analizleri, mesleki yeterlilik tabloları ders 

içerik tabloları ve modüllerinin oluşturulması gibi eğitim programlarının güncellenmesi şeklinde 
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yenilikler olmuştur (Atasoy, 2011). Bu kapsamda da özellikle teknik program öğrencileri için çok 

gerekli olan iş güvenliği dersi de kapsama alınmıştır ve bu ders çoğu teknik programda 

okutulmaktadır. Dersin müfredat içerisinde hangi dönemde ve kaç saat okutulacağı okullardaki 

öğretim elamanları tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenmektedir. İKMEP kapsamında 

“ortak dersler” başlıklı seçmeli derslerden seçimler yapılarak farklı dersler de müfredat içine 

alınabilmektedir (Bekem, 2013).  

Çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli hale getirilerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

azaltılması ve önlenebilmesi için iş güvenliği kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Mezun 

olduktan sonra iş hayatına atılacak öğrencilerin üniversite eğitiminde bu dersi alarak bu konuda yeterli 

donanıma sahip olmaları onların bu konuda daha bilinçli mezun olmalarını sağlayacaktır (Sarıbıyık,  

2013).   

MESLEK YÜKSEKOKULARI VE İŞ GÜVENLİĞİ  

İş dünyasının donanımlı nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Sektörün ihtiyaç 

duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesinde meslek yüksekokulları en önemli kaynak olup eğitimin 

endüstriyel boyutunu oluşturmaktadır. Bu kurumlar kişilere mesleklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

meslek alışkanlıkları kazandırarak gelişimlerine yardımcı olur. İnsan hayatının hemen her aşamasında 

gerekli olacak birçok konuda mesleki ve teknik eğitim almış elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır 

(Vurgun, 2009). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş güvenliği kavramı, hızlı sanayileşme ile doğru 

orantılı olarak önemini arttıran bir husustur. Sanayi ve endüstride yaşanan hızlı gelişmeler ve buna 

paralel olarak insan hakları konularında sağlanan ilerlemeler doğrultusunda ülkemizde de iş güvenliği 

konularında hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu doğrultuda da iş güvenliği konusunda yeni kanunlar ve 

bu kanunlara paralel yönetmelik ve yönergeler çıkarılarak yürürlüğe girmektedir. Yaşanan bu 

gelişmeler hem bürokraside hemde endüstride iş güvenliği konusunda bilgili ve eğitimli insanlara olan 

ihtiyacın giderek artmasına neden olmuştur.  

Meslek yüksekokullarında, sektöre nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla eğitim 

verilmektedir. Bu amaçla bu okullarda teorik derslerin yanı sıra uygulama ağırlıklı dersler 

verilmektedir. Uygulama eğitimleri özellikle teknik program öğrencileri için atölye, laboratuar ve 

stajlar ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin alanlarına göre eğitim gördükleri çalışma 

ortamlarında, iş sağlığı ve güvenliği açısından bir takım ergonomik risk faktörleri de bulunmaktadır. 

Özellikle teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin atolye ve laboratuar ortamları çoğunlukla 

tehlikeli aletlerden oluşmakta,  bu da o ortamda çalışanlarda iş güvenliği riskleri meydana 

getirmektedir.  
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Uygulama alanlarında hem öğrenciler hemde eğitmenler tehlike altındadır. Bunlar yapılan 

işlere göre, fiziksel, kimyasal ve mekanik tehlikelerdir. Bu nedenle çalışılan ortamların güvenlik 

sistemleri, koruma aparatları ve makine ile çalışılıyorsa anında makinenin durmasını sağlayan 

mekanizmaların bulunması gerekmektedir. Öğrencilerin de bu ortamlarda bulunan, makine, malzeme, 

araç gereç, taşıma araçları, kimyasalları kurallara uygun biçimde kullanarak güvenlik şartlarına dikkat 

etmeleri ve  çalışırken kişisel koruyucu  donanımlarını kullanmaları, bu ortamlarda  yetersiz gördükleri 

durumları da eğitmenlerine bildirmeleri gerekmektedir (Korkmaz & Avsallı, 2012). 

Mesleki eğitimleri ve uygulamaları yetersiz olan öğrencilerin meslekleri öğrenmeleri iş 

hayatına başladıklarında deneme yanılma süreci ile gerçekleşmekte ve bur durumda hem işletme 

hemde çalışanlar için çeşitli kayıplara sebep olmaktadır. İşletmelerin ise mezun olup tekniker 

diploması almış kişilere yeniden işi öğretmeye çalışmaları durumu olmamaktadır.  Bu nedenle de 

gerek atolyelerde gerekse laboratuar veya stajlarda öğrencilere iş sağlığı güvenliği eğitimleri verilerek 

iş güvenliği bilinci aşılanmalıdır. Böylece bu bilinçle öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

davranış değişiklikleri kazandırmayı sağlanacaktır.  Bu nedenle meslek yüksekokullarında özellikle 

teknik programlarda okuyan öğrenciler için iş güvenliği dersi zorunlu ders olarak okutulmalıdır 

(http://egitimvebilim.ted.org.tr). 

Çalışma yaşamındaki iş güvenliği tedbirleri hem dünyada hemde ülkemizde önemi giderek 

artan bir sorundur. Özellikle güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, dikkat edilmediği ülkemizde her yıl 

çok sayıda insan yaşamını yitirmektedir (Tanır& Ural, 2011). Bu nedenle bu oran ancak gerekli 

tedbirlerin alınması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesiyle azaltılabilir.  Eğitim yaşamın her anında 

gerçekleştirilen bir faaliyettir. İş hayatına atılmadan önce, özellikle iş güvenliğinin gerekliliğinin 

öğrencilere eğitim ile aşılanması verilmesi onların güvenlik kültürü ile yetiştirilmesini sağlayacak ve 

yaşam boyu eğitim süreçlerine katkı sağlamaya devam edecektir.  

SONUÇ 

Ülkemiz iş kazaları verilerine göre ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü 

sırada yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre de işçi ölümlerinde üçüncü 

sırada yer almaktadır. ve  her yıl ölen işçi sayısı binin üzerindedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı her gün 172 iş kazası meydana geldiğini ve bu kazalar sonucunda her gün ortalama 4 işçinin 

hayatını kaybettiği ve 6 işçinin de  ise sürekli iş göremez hale geldiğini açıklamıştır. Bu veriler ise 

özellikle güvensiz ortam ve koşullardan kaynaklanan kaza sebeplerinin iş güvenliğine verilen önemin 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.  

  

 

http://www.haberler.com/isci/
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Teknolojik değişimler çalışma koşullarında hızlı ve yoğun makineleşme sistemini de 

beraberinde getirmiştir.   İnsan gücü faktörünün önemli olduğu çalışma ortamlarında verimlilik, kalite 

ve güvenilirlik şartları önemlidir.  Çalışma ortamlarındaki güvensiz koşullar, güvensiz şartlar kaza ve 

hastalıkları beraberinde getirmektedir. Uygulama ağırlıklı eğitim verilen; amacı yeterli bilgi ve 

beceriye sahip, donanımlı,  sanayi ve hizmet sektörlerinde gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, 

rekabet gücünü arttıracak ara eleman yetiştirmek olan meslek yüksekokullarında iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda da öğrencilere gerekli alt yapının oluşturulması gerekmektedir (Korkmaz& 

Avsallı, 2012).  

İş güvenliği eğitiminin okullarda zorunlu ders olarak verilmesi öğrencileri atölye, laboratuar 

yada stajları sırasında meydana gelecek tehlikeli ve olumsuz çevre şartlarından koruyarak güvenli 

ortamlar oluşturmayı sağlayacaktır (Deliönü&Utlu, 2016). Bu nedenle de güvenli çalışma ortamı 

yaratabilmek için yalnız öğrencilere,  derslerine giren hocaların da bu anlamda rol model olarak doğru 

davranış biçimlerini öğrenmelerini sağlanmaları gerekmektedir. Çalışma ortamlarında meydana 

gelecek olan tüm olumsuz koşulların giderilmesi herkesin güvenlik kurallarını benimsemesi ve üzerine 

düşen sorumlulukları yerine getirmesi elde edilecektir.  

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için çalışma ortamlarında iş güvenliği dalında eğitilmiş 

personel ihtiyacı giderek artmakta olup, bu alanda oluşan açığın giderilmesi iş güvenliği konusunda 

eğitimli kişilerin yetiştirilmesiyle mümkündür.  Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması 

çalışanlarda iş verimini yükselttiği ve iş kazalarını azalttığı yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. 

Bu nedenle sektörde en önemli yere sahip olan nitelikli ara elemanların da bu eğitimi alarak ve gerekli 

alt yapının oluşturularak sektörde çalışmaları hem kendi sağlıkları, işletme verimliliği ve ülke 

ekonomisi açısından çok önemlidir.  
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ÖZET 

Bilgisayar programlama,  problem çözme, mantıksal ve matematiksel düşünme gibi üst düzey düşünme 
becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Problem çözme, bilgi ve becerilerin kullanılarak problemin çözümü 
için gerekli çabanın gösterildiği zihinsel bir süreçtir. Özel düşünme biçimlerinden olan yansıtıcı düşünme ise 
olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve sorunları çözmeye yönelik düşünme sürecidir. Bu iki beceriyi 
birleştirdiğimizde ortaya çıkan yansıtıcı problem çözme, problem çözme sürecinde, problemin anlaşılmasından 
çözülmesine kadar gerçekleştirilen, odaklanma, planlama, çözüm üretme, karar alma ve değerlendirme 
aşamalarında yansıtıcı düşünmenin hâkim olmasını gerektirir. Üniversitelerde bilgisayar programlama dersi, 
temel programlama konularını (problem çözme, algoritma oluşturma, temel matematik işlemleri, döngüler, karar 
yapıları ve program komutları vb.) içermektedir. Bu dersin yılsonu akademik başarı notunun ortalamasının 
genellikle düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi problem çözmeye yönelik 
yansıtıcı düşünme becerisi de olabilir. Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir 
devlet üniversitesinin ortak zorunlu ders havuzundan bilgisayar programlama dersini alan Ekonometri ve Makine 
mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 1.sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünce 
beceri düzeylerini incelemektir. Çalışma grubunu 138 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizleri için betimsel 
istatistikler ve bağımsız değişkenli T-Testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin ölçekten 
alınan ortalama puana göre problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünce becerilerinin orta düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre erkek ve kız öğrenciler arasında, Makina mühendisliği ve 
Ekonometri öğrencileri arasında problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünce becerileri açısından anlamlı bir fark 
bulunamamıştır(p>0.05).  

Anahtar Sözcükler: Yansıtıcı düşünme, düşünme becerileri, problem çözme, bilgisayar programlama. 

ABSTRACT 

Computer programming requires to have higher level thinking skills such as problem solving, logical 
and mathematical thinking. Problem solving is a mental process that efforts to solve the problem using the 
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information and skills. The reflective thinking which is one of the special thinking is a process to solve the 
problems and to reveal the positive and negative situations. When we have emerged the two skills, the reflective 
problem solving reveals. It requires to be dominated the reflective thinking at the stages of focusing, planning, 
finding solutions, decision making and evaluation during the problem solving process which is performed from 
being understood the problem to solve it. Computer programming course consists of basic programming subjects 
(problem solving, algorithm, basic mathematical processes, loops, conditional structures ve programming 
commands etc.).  It is found out that the result of average of the academic achievement  of the course at the end 
of the term is generally low. As there are lots of results for that it can be also reflective thinking skill towards 
problem solving. The aim of the study is to investigate the reflective thinking skills towards problem solving of 
the 1st year students of Mechanical engineering and Econometrics who have the Computer programming course 
at the a state university in the spring semester of 2014-2015 academic year. The study group consists of 138 
students. The descriptive statistics and independent T-test was used to analyze the data. According to the 
findings of the study, the score of reflective thinking skills towards problem solving of students which were 
obtained from students' average scale was found the middle level. According to gender and department variables, 
there is no significant difference between male and female students and mechanical engineering and 
econometrics students in terms of the reflective thinking skills towards problem solving (p> 0.05).  

Keywords: Reflective thinking, thinking skills, problem solving, computer programming. 

GİRİŞ 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde eğitim-öğretimin amacı bu gelişime adapte olabilecek 

ve katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmektir. Bunun sağlanması için hazırlanan öğretim 

programlarında yaratıcı düşünme, akıl yürütme, problem çözme, kritik düşünme, yansıtıcı düşünme 

becerilerinin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır (Baki, Güç ve Özmen, 2012).  Modern yüzyılda 

bireyin taşıması gereken önemli yeteneklerden biri de bilgisayar programlama olarak düşünülmektedir. 

Bilgisayar programlama, herhangi bir problemin çözümünün bilgisayar üzerinde bir programlama dili 

kullanılarak kodlanmasına verilen isimdir. Programlama mantığı ise, programlamanın yani problem 

çözme ve algoritmanın bireye öğretilmesi gereken ilk ve en önemli basamağıdır. Alan yazında bir 

bireyin bilgisayar programlama yeteneğine sahip olabilmesi için problem çözme, mantıksal ve 

matematiksel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip olmayı gerektiği ifade edilmektedir. 

(Korkmaz, 2012; Lau ve Yuen, 2009; Fang, 2012; Wang, Geng, Jiang & Liu, 2012).  

Problem çözme, problem çözülürken ve değerlendirilirken, problemin iyi anlaşılması, iyi 

analiz edilmesi ve problemi çözmek için en uygun yolun bulunması için üzerine düşünülmesi gereken 

bir süreçtir. Korkut (2002) problem çözmeyi, bir sorunu çözmek için önceki yaşantılar aracılığı ile 

öğrenilen kuralların basit biçimde uygulanmasının ötesine giderek yeni çözüm yolları bulabilme 

olarak da tanımlamaktadır. Programlamada bilinenin aksine aslında önemli olan birbirleri arasında çok 

fazla farklılık göstermeyen komutlar içiren programlama dillerine ait komutları eksiksiz bilmek değil 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi olarak gösterilmektedir. Problem çözme sürecinde gerekli 

üst düzey düşünme, ezberden çok kavrayarak öğrenme, bilgiyi kullanma ve karşılaşılan yeni 

durumlarla ilgili problemleri çözebilme, açıklama, sentez ve genelleme yapabilme ve hipotezler 

geliştirme becerisinin kullanılmasını gerektirmektedir (Üstünoğlu, 2006) .  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/academic%20achievement
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Yansıtıcı düşünme, olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve problemleri çözmeye 

yönelik özel düşünme süreçlerinden birisidir(Ünver,2004). Alan yazın incelendiğinde bu üst düzey 

düşünme süreçlerinden biri olan yansıtıcı düşünme, Dewey (1933) tarafından bireyin, herhangi bir 

düşünce ya da bilgiyi ve onun hedefine ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, mantıklı ve 

dikkatli bir biçimde düşünmesi şeklinde tanımlanmıştır. Öğrencilerin herhangi bir problemle 

karşılaştığında, bilimsel bir şekilde sistemli, dikkatli ve disiplinli biçimde düşünmelerinin o problemi 

çözmelerini kolaylaştıracağına inanmıştır. Yansıtıcı düşünme sürecinde üretilen düşüncelerden uygun 

olanların seçildiği yapılandırılmış bir düşünce tarzı söz konusudur(Gelter,2010). Bu tarz bir 

düşünmede önceki deneyimler ile şuan ki deneyimler durumun daha net anlaşılmasına ve 

değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır(Demiralp,2010). Gür (2008), yansıtıcı öğrenmeyi, bireyin 

yaptığı uygulamayı değerlendirmesi, öğretim deneyimlerinden kendine dersler çıkarması, problem 

çözmesi ve ileriki dönemlerdeki öğretim safhaları için edinilen bilgi ve deneyimleri kullanarak 

mesleki yaşamını anlamlı kılması olarak ifade etmektedir. 

Yansıtıcı problem çözme becerisi ise problem çözme aşamalarında yansıtıcı düşünme 

biçiminin kullanıldığı zihinsel bir sürece işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, yansıtıcı problem 

çözme, problem çözme sürecinde, problemin anlaşılmasından çözülmesine kadar gerçekleştirilen, 

odaklanma, planlama, çözüm üretme, karar alma ve değerlendirme aşamalarında yansıtıcı düşünme 

tarzının hâkim olduğu özel ve üst düzey bir düşünme biçimidir. Problemin çözümüne ilişkin 

stratejilerin geliştirildiği ve en uygun yolun seçilerek ilerlendiği bu özel düşünme biçiminde, zihinsel 

ve duygusal farkındalık ön plandadır. Birey, Ne, Neden, Nasıl soruları ile sonuca ulaşılacağının 

bilincinde olmayı gerektiren bu özel düşünme biçiminde beklenmeyen durumları da öngörerek sürece 

ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır.  

Programlama eğitiminde, problem çözmen becerisinin önemi artık yadsınamaz bir gerçektir. 

Yansıtıcı düşünme becerisinin en iyi şekilde problem çözme sürecinde gözlemlendiği 

düşünülürse(Kızılkaya ve Aşkar,2009), problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi, 

bireylerin programlama eğitimine önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. Böylece, öğrencilerin bu 

derslerden akademik başarılarının artması ve bununla birlikte bilgisayar programlama becerilerinin 

artacağı düşünülmektedir. Normal şartlar altında Türkiye’de ve Dünya’da bazı çalışmalar sonucunda 

programlama dersinin temel seviyesindeki öğrenciler tarafından çoğu zaman zor olarak algılandığı 

görüldüğünü belirtmiştir (Aşkar ve Davenport, 2009; Başer, 2013; Milne ve Rowe, 2002). Doğal 

olarak bu problemin sonucunda derslerde akademik başarının düşük olması kaçınılmazdır. Bu yüzden 

çalışmada programlama derslerindeki akademik başarının düşük olması ve öğrencilerin 

programlamaya karşı geliştirdikleri dersin zor olması tutumunun problem çözme ve problem çözme 

sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılması programlama 

eğitimi açısından önem arz etmektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki, öğrenmede aynı zamanda 
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yansıtmanın gerçekleşebilmesi için bireyde açık fikirlilik, tam isteklilik ve sorumluluk gibi özelliklerin 

olması gerekmektedir(Dewey,1933).Aynı zamanda bu çalışmanın bulguları, öğrencilerin programlama 

derslerindeki başarısızlıklarının sebepleri hakkında ileri de yapılacak programlamaya karşı tutum, öz-

yeterlilik gibi çalışmalara yön vermesi açısından önem arz etmektedir.   

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bilgisayar programlama 

dersi alan bir devlet üniversitesinin Ekonometri ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin 

problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1) Bilgisayar Programlama dersi alan öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı 

düşünme becerileri ne durumdadır? 

2) Bilgisayar Programlama dersi alan öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı 

düşünme becerileri açısından cinsiyete göre fark var mıdır? 

3) Bilgisayar Programlama dersi alan öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı 

düşünme becerileri açısından bölüme göre fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Trakya Üniversitesi Ekonometri ve Makine Mühendisliği bölümü 1.sınıf öğrencilerinin 

problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelendiği bu araştırma, genel tarama 

modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma, tarama modeli niteliğindedir. Tarama modeli, var olan 

durumu aynen olduğu gibi yansıtmayı esas alır (Karasar, 1994; Balcı, 2004). 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde 2014-2015 öğretim yılı bahar 

döneminde zorunlu ortak ders havuzundan Bilgisayar Programlama dersini seçen Ekonometri ve 

Makine Mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bilgisayar programlama dersi 

programlamaya giriş niteliğinde olup, algoritmaya giriş, akış şemaları, temel programlama dili 

komutları, değişkenler, mantıksal ve aritmetiksel işlemler, kontrol ve döngü yapıları, fonksiyon, 

prosedür ve dizilerle ilgili temel konulardan oluşmaktadır. Programlama dili olarak C kullanılmıştır.  
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Araştırmaya 138 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 58’i kadın (%42), 80’i erkek (%58) öğrenci 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin 74’ü (%53,6) Ekonometri, 64’ü (%46,4) Makine Mühendisliği 

bölümünde öğrenim görmektedir.  

Tablo 1: Demografik istatistikler 

 n % 
Cinsiyet   
Erkek 80 58,0 
Kadın 58 42,0 

Bölüm   
Makine Mühendisliği 64 46,4 
Ekonometri 74 53,6 
Mezun olunan Lise Türü   
Meslek Lisesi 10 7,2 
Anadolu Lisesi 65 47,1 
Düz Lise 63 45,7 

Toplam 138 100 
 

Veri Toplama Araçları  

Ekonometri ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin problem çözmeye yönelik 

yansıtıcı düşünme becerisini belirlemek amacıyla araştırmada veri toplama aracı olarak Kızılkaya ve 

Aşkar(2009) tarafından geliştirilen “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek, “Sorgulama”, “nedenleme” ve “değerlendirme” olmak üzere toplam 3 faktör ve 

14 maddeden oluşmaktadır. Beşli likert tipi ölçekte puanlama, maddeyi okuyan öğrencinin o 

maddedeki eylemi gerçekleştirme sıklığına göre 5 (Her Zaman) ile 1(Hiçbir Zaman) arasında 

puanlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha (α), iç tutarlılık katsayısı. 0.83’tür. Bu ölçeğin bizim 

çalışmamızdaki güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha kat sayısı 0.86 olarak bulunmuştur. 

Bu değer 0.80’in üzerinde olduğu için ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

söylenebilir(Tavşancıl,2002). Demografik bilgi formunda ise cinsiyet, kayıtlı olunan bölüm, mezun 

olunan lise türü bilgileri yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada analizler SPSS 23 (The Statistical Package for the Social Sciences) paket 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizleri belirlemeden önce verilerin normal 

dağılıma uygun olup olmadığına Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak bakılmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler normal dağılım gösterdiği için çalışmada parametrik testlerden bağımsız örneklem t- 

testi analizi kullanılmıştır(p>0.05). Ayrıca çalışmada betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. 
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BULGULAR 

Bu araştırmada, Ekonometri ve Makine Mühendisliği 1.sınıf öğrencilerinin yansıtıcı problem 

çözme beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır ve söz konusu becerilerin cinsiyet ve bölüm 

değişkenlerine göre ilişkisine bakılmıştır. Öğrencilerin yansıtıcı problem çözme beceri düzeylerini 

belirlemek için ‘Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi’ ölçeğinden aldıkları puanlar 

kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiş ve 

elde edilen bulgular aşağıda tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Tablo2. Ölçeğe İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar 

 n En Düşük En Yüksek 𝑋 Std. Sapma 
Sorgulama 138 1.00 5.00 2,37 ,687 
Değerlendirme 138 1.00 5.00 2,52 ,714 
Nedenleme 138 1.00 5.00 2,29 ,733 
Toplam Puan 138 1.00 5.00 2,40 ,638 
      

Öğrencilerin “sorgulama” alt boyutuna ait ortalaması 2,37±0,687 puan, “değerlendirme” alt 

boyutuna ait ortalaması 2,52±0,714 puan, “nedenleme” alt boyutuna ait ortalaması ise 2,29±0,733 

puan, yansıtıcı düşünme toplam puanı ortalaması ise 2,40±0,638 puan olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinden elde ettikleri tüm 

kategori puanları, ölçek ve alt boyutlardan alınabilecek ortalama puanların altındadır. Bu nedenle, 

öğrencilerin orta düzeyin altında problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine sahip 

oldukları söylenebilir. 

Tablo3. Ölçeğin Maddelerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar 

 𝑋 
Std. 
Sapma. 

Sorgulama    
1. Bir problemi çözemediğimde, neden çözemediğimi anlamak için kendime sorular sorarım 2,20 ,935 
2. Arkadaşlarımın çözüm yollarını sorgulayarak daha iyi bir yol bulmaya çalışırım. 2,55 1,061 
3. Problem çözerken, farklı çözüm yolları bulmak için kendime sorular sorarım. 2,72 1,087 
4. Bir problemi okuduğumda, çözüm için hangi bilgiye ihtiyacım olduğunu düşünürüm. 2,08 ,936 
5. Problemi okuduğumda verilen ve istenenleri belirlemek için kendime sorular sorarım.  2,30 ,955 
Değerlendirme   
6. Problemi çözdükten sonra daha iyi bir çözüm yolu bulabilir miyim diye düşünürüm. 2,72 1,066 
7. Çözüm yollarımı tekrar tekrar değerlendirip bir sonraki problemi daha iyi çözmeye çalışırım. 2,61 1,035 
8. Bir problemi çözdüğümde, yaptığım işlemleri tekrar inceler, değerlendiririm. 2,54 ,968 
9. Problemi çözüp sonucunu bulduktan sonra yaptığım işlemleri kontrol ederim 2,28 1,018 
10.Problemi çözdükten sonra arkadaşlarımın çözümleri ile karşılaştırır, sonucumu değerlendiririm. 2,43 1,100 
Nedenleme   
11. Problem çözerken, hangi işlemi neden yaptığımı düşünerek yaparım. 2,21 1,043 
12. Problem çözerken, yaptığım işlemlerin nedenini düşünerek, bulduğum sonuçla ilişkisini kurmaya 
çalışırım. 

2,41 1,051 

13. Bir problemi okuduğumda, daha önce çözdüğüm problemleri düşünerek benzerlik ve farklılıklarına göre 
aralarında ilişki kurarım. 

2,25 ,936 

14. Problem çözerken, her işlemimi önceki ve sonraki adımlarımı düşünerek yaparım. 2,30 ,891 
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Cinsiyete ilişkin bulgular 

Öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin ölçeğin alt 

boyutlarından alınan puanlar ve toplam ölçek puanı açısından cinsiyete göre farklılaşmadığı 

bulunmuştur (p>0.05). 

Tablo4. Cinsiyete göre t-testi analizi sonuçları 

Cinsiyet n 𝑿 SS t p 
Erkek 80 2,37 ,604 

-,654 ,514 
Kadın 58 2,44 ,686 

 

Bölüme ilişkin bulgular 

Öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin öğretim görülen 

bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklem t-testi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme 

becerilerinin öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). 

Tablo5. Bölüme göre t-testi analizi sonuçları 

Bölüm n 𝑿 SS t p 
Ekonometri 74 2,48 ,675 

1,587 ,115 
Makine Müh. 64 2,31 ,584 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ekonometri ve Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı 

düşünme beceri düzeyini belirlemeyi amaçladığımız araştırmanın sonucunda, bu öğrencilerin orta 

düzeyin altında problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisine sahip oldukları tespit 

edilmiştir.  

Bu bulguya paralel olarak NG ve Tan (2006) yaptıkları çalışmada, öğretmen adaylarının 

problem çözme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgu, 

ileride programlama eğitimini etkileyecek faktörleri ele alan yapılacak çalışmalar için önemli bir 

sonuç olduğu düşünülmektedir. Çünkü Bilgisayar Programlama dersini alan bu bölümdeki 

öğrencilerin, bu dersten başarısız olma sebeplerinin incelenmesi ve elde edilmesi, diğer araştırılacak 

olan faktörler için yol gösterici niteliktedir.   
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Çalışmada cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme 

becerilerinin farklılaşmadığı bulunmuştur. Alan yazındaki bazı çalışmalar ile paralel sonuçlar elde 

edilmiştir. Bir grup üstün zekâlı lise öğrencisi yapılan bir çalışmada erkek ve kız öğrencilerin 

sorgulama, değerlendirme, nedenleme alt boyutlarında ve yansıtıcı düşünme toplam puanı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.(Saygılı ve Atahan,2014). Araştırma 

bulgularından farklı bulgular içeren çalışmalarda alan yazında bulunmaktadır. Bir grup lise öğrencisi 

ile yapılan çalışmada kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre yansıtıcı düşünce beceri puanlarını 

yüksek olduğu saptanmıştır. (Aşkar ve Davenport, 2009). Öğretmenler adayları üzerinde yansıtıcı 

düşünme üzerinde yapılan çalışmalarda kadın öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin 

erkeklere göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (Doğan-Dolapçıoğlu,2007; Duban ve Yelken,2010)  

Çalışmada öğrenim görülen bölüm değişkenine göre öğrencilerin problem çözmeye yönelik 

yansıtıcı düşünme becerileri açısından bir farklılık bulunamamıştır. Bunun sebebi olarak iki 

bölümünde Matematik temelli bölümler olduğu söylenebilir. Çünkü bir son dönemde bir bireyde 

olması gereken yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme, yansıtıcı düşünme ve problem 

çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesinde matematik eğitimi önemli bir 

paya sahip olduğu bilinmektedir(National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1987). Bu 

açıdan matematik temelli iki bölüm olan Makine Mühendisliği ve Ekonometri bölümlerinde okuyan 

öğrencilerin yansıtıcı düşünce açısından farklılık göstermediğini söyleyebiliriz.  

Çalışmanın sonuçlarına göre birtakım öneriler getirilebilir: 

• Programlama dersi alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisinin 

orta düzeyde oldukları sonucu çerçevesinde bu düzeyi daha yukarı çıkarabilmek için 

programlama dersi verilen fakültelerde problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme 

becerilerini geliştirmeye amaçlı uygulamalı eğitimler yapılmalıdır. Öğrencilerin yansıtıcı 

düşünme becerileri ile problem üzerinde düşünmelerini, problem çözme sürecine aktif olarak 

katılmalarını ve çözüm önerileri aktarabilecekleri tartışmalar içeren öğrenme ortamları 

oluşturulmalıdır(Baki, Güç ve Özmen, 2012). Böylece, programlama eğitiminde, akademik 

başarının yükselmesi sağlanabilir. Çünkü programlama sürecinde çıkan problemlerin 

çözümü aşamasında, bireyin yansıtma yaparak, istekli ve sorumlu bir şekilde yeni fikirler 

üretmesi ya da problemin daha önceki problemlerle karşılaştırılıp nedenlenmesi, 

düşünülmesi ve sorgulanması ile daha etkin programlama yapılacağı düşünülmektedir.  

• Programlama dersi alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisinin 

artırılabilmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında öncelikli olarak bu dersi veren öğretim 

elemanları kendilerini yetiştirmelidir. Programlama eğitimini farklı öğretim stilleri 
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kullanarak, öğrencilerin yansıtıcı düşünme ve problem çözme becerilerini arttıracak şekilde 

revize etmelidirler.  
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ÖZET 

Havacılık sektörü; yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak devamlı kendini yenileyen ve 
bununla bağlantılı olarak yeni iş kollarının oluşmasına ortam sağlayan dinamik bir yapıdadır. Sektörün kendine 
ilişkin dünya ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları bulunmakta, ülkemizde yetişen personelin 
sektörde çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte ve lisanslandırılmış eğitim programlarından 
yetişmesine bağlı olmaktadır.  Ülkemizde son dönemde havacılık sektöründe yaşanan hızlı gelişim karşısında 
nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmış, uzun dönemli planlamalarda da bu ihtiyacın artarak süreceği ortaya 
konulmuştur. Gelecek dönemde YÖK tarafından bu programlara kontenjan verilirken öğretim programlarının, 
ulusal ve uluslararası otoritelerin (SHGM, ICAO, EASA vb.) ilgili talimatlarına uygun biçimde, ülkemizin ve 
bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve mesleki yeterlilik lisansına sahip işgücünü yetiştirme amacıyla yeniden 
yapılandırılması, bu çalışmayı tamamlamayan Üniversite ve MYO’lara kontenjan verilmemesi, bu çalışmayı 
tamamlamadan bölüm ve program açmak isteyenlerin taleplerinin de değerlendirmeye alınmaması 
hedeflenmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da havacılık alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında hem 
ulusal hem de uluslar arası düzeyde birçok farklı havacılık görevini yerine getirebilecek kabiliyete ulaşmış, farklı 
amaçlara hizmet edebilen önemli hava platformlarını envanterine dahil etmiştir. Bu kapsamda, Vizyon 2035 
olarak kamuoyuna duyurulan belgede yürütülen çalışmalarla “Güçlü bir kurum kültürü ve nitelikli insan gücüne 
sahip olmak” ve  “eğitim sistemimiz ile Türk askeri Havacılık ekolünü oluşturmak” hedeflerine ulaşılmak 
istendiği paylaşılmıştır. Bu çalışmada; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Vizyon 2035 ile ortaya koyduğu 
hedeflere ulaşmada ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirirken eğitim sisteminin uluslararası düzeyde 
sertifikalandırılmasına ne derecede ihtiyaç duyulacağı konusu incelenerek çözüm önerileri geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Havacılık eğitimi, sertifikasyon, denklik. 

ABSTRACT 

Aviation Industry has a dynamic and innovative presence thanks to the rapid technological changes. 
Aviation industry has its own peculiar rules which are regulated by World Aviation Authorities. In our country, 
if a staff intends to work on this industry, he is required to have necessary training that is licenced and widely 
accepted by these authorities. Recently, demand for the qualified staff has emerged due to the fast changes in 
technology in our country and it is stated that this demand is going to go up in the long run. In the next period, 
reconstruction is aimed in such programs that are required to have the qualifications of national and international 
authorities(the General Directorate of State Airports Authority of Turkey -SHGM,ICAO,EASA etc.)  while 
quota is provided to Universities and Vocational Higher Schools. It is also aimed not to provide quota and allow 
those schools to establish department and program without having reconstruction. Turkish Airforce Command 
has reached the ability to perform numerous duties on national and international platforms within the scope of 
conducted works and has added various aeronautical systems to its inventory. In this regard, the 
document,“Vision 2035” presented to the public opinion, demonstrates the Power of Turkish Airforce and its 
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corporate culture with its qualified staffs and training system.  In this study, it is aimed to analyse to what extend 
Turkish Airforce is going to need its training system to be certified at an international level to reach its goals 
while training its staff within the scope of its “Vision 2035.” 

Key Words:  Aeronautical training, certification, accreditation.  

 

GİRİŞ 

Havacılık sektörü yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli kendini yenileyen 

ve bununla bağlantılı olarak yeni iş kollarının oluşmasına ortam sağlayan dinamik bir yapıdadır. 

Sektörün kendine ilişkin dünya ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları bulunmakta, 

ülkemizde yetişen personelin sektörde çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte ve 

lisanslandırılmış eğitim programlarından yetişmesine bağlı olmaktadır (Atik ve diğerleri, 2015).   

Günümüzde, Türkiye’de hava taşımacılığı sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler bu alanda 

nitelikli işgücü kaynağına olan talebi de etkilemiştir. Ülkemizin üye olduğu Avrupa Havacılık 

Otoriteleri Birliği ( Joint Aviation Authority- JAA)’nin ortaya koyduğu standartlar üye ülkelerin bu 

alanda yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin temel çerçevesini de oluşturmaktadır (İşler ve diğerleri, 2013). 

Geçmişten bugüne sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş pilot, hava trafik kontrolör ve 

teknisyenleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan ya da zorunlu hizmet süresini tamamlayarak 

ayrılan personelden sağlanmış, sivil eğitim kurumlarında bu ihtiyaca cevap verebilecek bir 

yapılanmaya gidilememiştir. Son dönemde yaşanan hızlı gelişim karşısında nitelikli personel ihtiyacı 

ortaya çıkmış, uzun dönemli planlamalarda da bu ihtiyacın artarak süreceği ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de Havacılık Endüstrisi 2023 Vizyonu başlıklı bir çalışmada, 2023 yılına kadar ihtiyaç 

duyulacak personel sayısı; 4.000 pilot, 10.000 hava aracı bakım teknisyeni, 1.100 hava trafik 

kontrolörü, 5.210 yer hizmetleri personeli ve 10.000 kabin memuru olabileceği öngörülmüştür 

(Karasar, 2012). 

Havacılık sektörünün yüksek kalite standartlarına sahip olması, prosedürlerin, yönetmelik ve 

dokümanların sektörün vazgeçilmezleri olması ve yapılan her işlemin kayıt altına alınması nedeniyle 

Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının “Personel Lisansları” konulu bölümünde pilotlar, 

seyrüseferciler, uçuş mühendisleri ve radyo operatörleri, uçak bakım personeli, hava trafik 

kontrolörleri, dispeçerler, istasyon operatörleri ve meteoroloji personelinin sektörde çalışmasının 

ancak sahip oldukları lisanslarla mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Bu hususa ilave olarak, 

ülkelerin taraf olduğu uluslararası havacılık kuruluşları bu anlaşmada yer almayan havacılığa ilişkin 

diğer çalışanların da lisanslandırılmasına yönelik çalışmalar başlatmıştır. Ülkemizde Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (SHGM) bu lisanslandırma ile ilgili sorumlu kurumdur.   

http://tureng.com/search/accreditation%09
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı da havacılık alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında hem 

ulusal hem de uluslar arası düzeyde birçok farklı havacılık görevini yerine getirebilecek kabiliyete 

ulaşmış, farklı amaçlara hizmet edebilen önemli hava platformlarını envanterine dahil etmiştir. Bu 

kapsamda, Vizyon 2035 olarak kamuoyuna duyurulan belgede yürütülen çalışmalarla “Güçlü bir 

kurum kültürü ve nitelikli insan gücüne sahip olmak” ve  “eğitim sistemimiz ile Türk askeri Havacılık 

ekolünü oluşturmak” hedeflerine ulaşılmak istendiği paylaşılmıştır (Vizyon 2035, 2015). 

Bu çalışmada; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Vizyon 2035 ile ortaya koyduğu hedeflere 

ulaşmada ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirirken eğitim sisteminin uluslararası düzeyde 

sertifikalandırılmasına ne derecede ihtiyaç duyulacağı konusu incelenerek çözüm önerileri 

geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

HAVACILIK ALANINDA EĞİTİMLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN 

ÇALIŞMALAR 

Yabancı Ülke Silahlı Kuvvetlerinin Havacılık Alanında Eğitimlerin 

Sertifikalandırılmasına İlişkin Çalışmaları 

Askeri havacılık alanında dünyada ICAO benzeri merkezi bir örgüt bulunmamakta, ülkeler 

kendi askeri sertifikasyon otoriteleri eliyle ulusal standart ve düzenlemelerini hem oluşturmakta hem 

de uygulamaktadır. Askeri sertifikasyon görevi ABD’de  Aeronautical Systems Center, İngiltere’de 

MAA (Military Aviation Authority) tarafından yürütülmektedir.  

Bu kapsamda askeri sertifikasyon otoriteleri  genel olarak sivil otoritelerin uyduğu standart ve 

düzenlemeleri kabul etmektedir. Bunun temel sebebi de sivil standartların daha düzenli ve bütünleşik 

yapıda olması ile sivil standartlara göre geliştirilmiş cihazların askeri uçaklardaki kullanım oranının 

artmasıdır. Dolayısıyla sivil standarttaki gereksinimler ilgili askeri standarttaki gereksinimlere eşdeğer 

olduğu sürece sivil standartların kullanımı tercih edilmektedir (Yıldırım ve Nacaklı, 2014). Aşağıda bu 

kapsamda yürütülen çalışmalar genel hatlarıyla ifade edilmeye çalışılmıştır. 

 Avrupa Savunma Ajansı (European Defense Agency-EDA) Askeri Uçuşa Elverişlilik 

Forumu (Military Airworthiness Authorities-MAWA Forum) Çalışmaları 

Avrupa Savunma Ajansı (European Defense Agency-EDA) birliğe üye ülkeler arasında 

savunma gerekliliğine ilişkin güçlü birliktelik oluşturmak ana amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. 

Avrupa Birliğine üye 26 ülke savunma bakanlıkları EDA’ya birlik sınırları içerisinde Askeri Uçuşa 

Elverişlilik Otoriteleri Birliğini resmi olarak hayata geçirme görevini vererek ortak bir anlayışın 

gelişmesine ilişkin ilk somut adımları atmıştır (Purton and Kourousis, 2014). 
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EDA’nın faaliyet alanında rekabetçi savunma sanayi oluşturmak, sanayi ve teknoloji 

alanlarında var olan imkanları güçlendirmek yer almaktadır (MAWA, 2015). Bu kapsamda farklı hava 

platformlarının geliştirilmesi ve üretiminin yapılarak pazarlanabilmesi için özellikle ihtiyaç duyulacak 

uçuşa elverişlilik sertifikalarının alınması konusunda çalışmalar yürütülmüştür (EASA, 2015). EDA 

tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında Avrupa Uçuş Emniyeti Ajansı (European Aviation 

Safety  Agency –EASA)’nın faaliyet alanında yer alan uçuş emniyeti konularının askeri uçuşa 

elverişlilik konularına adapte edilebileceği değerlendirilerek Avrupa Askeri Uçuşa Elverişlilik 

Düzenlemeleri (The European Military Airworthiness Requirements-EMARs) EASA düzenleme 

yapısını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur.  

EDA adına bu çalışmaları yürütmek üzere Askeri Uçuşa Elverişlilik Otoriteleri Forumu (The 

Military Airworthiness Authorities-MAWA Forum) 2008 yılında kurularak askeri uçuşa elverişlilik 

düzenlemelerinin üye ülkeler arasında müşterek geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedirler (Purton 

and Kourousis, 2014).  

MAWA forumunun çalışma alanı;  

• Müşterek düzenlemelerin çerçevesini oluşturmak ( Common regulatory framework),  

• Müşterek lisanslandırma aşamalarını belirlemek (Common certification processes),  

• Hiyerarşik yapılanmada ortak yaklaşım oluşturmak (Common approach to organizational 

approvals,  

• Lisanslandırma ve derecelendirmede müştereklik sağlama (Common certification/design 

codes), 

• Uçuşa elverişlilik konusunda ortak yaklaşımı tesis etme ve koruma (Common approach to 

preservation of airworthiness), 

• Ülkelerin havacılık sahasında yürüttüğü çalışmaları tanımaya ilişkin düzenlemeler yapma 

(Arrangements for recognition), 

• Avrupa Müşterek Askeri  Uçuşa Elverişlilik Otoriteleri Organizasyonunu oluşturmadır ( 

Formation of a European Military Joint Airworthiness Authorities Organization) (EDA, 2013). 

Yukarıda sıralanan çalışma alanlarının tamamının ortak hedefi üye ülkeler arasında askeri 

uçuşa elverişlilik düzenlemeleri noktasında uyum sağlanması ve EASA tarafından yapılan 

düzenlemelerin askeri alanda da işlerliğe kavuşturulabilmesidir. Ancak, tüm bu gayretlerin altında 

yatan temel motivasyon rekabetçi bir hava savunma sanayinin gelişiminin sağlanması ve havacılık 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1677 
 

sahasında yapılan üretimin tüm Avrupa bölgesinde geçerli bir sertifikasyona sahip olmasının 

başarılmasıdır (Purton and Kourousis, 2014).  

MAWA tarafından özellikle teknik konularda ortak uçuşa elverişlilik düzenlemeleri üzerinde 

çalışmalar yoğunlaştırılmış ve uçak bakım ile uçak bakım eğitimleri alanında müşterek düzenlemeler 

yapılmıştır. Bunun devamında da hava trafik, harekat, istihbarat bilgilerinin işlenmesi ve genel uçuş 

emniyeti alanlarında da çalışmalara başlanması hedeflenmiştir. Bu konularda hayata geçirilen ilk 

uygulamalar A 400 M stratejik hava nakliye uçağı ile ilgilidir. Çünkü 2020 yılına kadar İngiltere, 

İspanya, Almanya, Fransa, Belçika ve Lüksemburg bu uçağı kullanmaya başlaması planlanmıştır 

(Purton, 2014). Burada elde edilecek başarı diğer hava platformlarının kullanımında da ortak 

düzenlemelerin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi ve kullanılmasının yolunu açacaktır. 

NATO Üyesi Ülkelerin Yürüttüğü Çalışmalar 

NATO; üstlendiği tüm askeri harekatlarını üye ülke silahlı kuvvetlerinin müşterek 

çalışmasıyla yerine getirmektedir. Bu harekatlarda üye ülke hava kuvvetlerine bağlı uçak ve diğer 

hava platformları kullanılmaktadır. Genel olarak NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinde görev 

yapan personelin havacılık alanında sahip olduğu eğitim düzeyi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

(ICAO) tarafından ortaya konan minimum gereksinimleri karşılayacak düzeydedir.  

Ancak, bazı durumlarda üye olmayan ülkelerden de hava araçları kiralanmak zorunda 

kalınmaktadır (Purton, 2014). Organizasyonun herhangi bir uçuşa elverişlilik yönetim sistemi 

olmaması nedeniyle bu türlü durumlarda  da kiralanan uçaklara ilişkin sorumluluğu üstlenmek zorunda 

kalınmaktadır. NATO halihazırda uçuşa elverişlilik konusunda bir otoriteye bağlı bulunmamakta, uçak 

kaybı ya da personel yaralanması ve ölümü konusunda uçuşa elverişlilik standart uygulamalarından 

yoksun bulunmaktadır. 10 yıllık süreçte kiralanan uçakların yaptığı kazalarda toplam 104 personel 

hayatını kaybetmesi NATO’nun uçuşa elverişlilik çalışma grubunun bu konuda sorun sahalarını tespit 

ederek harekete geçmesine neden olmuştur (Purton and Kourousis, 2014).  

Söz konusu çalışma grubu 2006 yılında kurularak organizasyona üye ülkelerin müşterek uçuşa 

elverişlilik değerlendirmelerine yönelik usulleri geliştirmeye başlamıştır. Uçuşa elverişlilik konusunda 

yürütülen bu müşterek çalışmalar hiçbir zaman üye ülkelerin havacılık konusunda geliştirdiği kendi öz 

çalışma ve uygulamalarının önüne geçmemekte, ülkeler bu konuda serbest hareket edebilmektedir. 

Ayrıca; NATO, farklı coğrafyalarda ve farklı askeri gereksinimlere göre çok uluslu 

operasyonlar düzenlemek  ve benzer hava platformlarını kullanan farklı ülke personelini bir arada 

çalıştırmak zorunda olduğu için operasyon mükemmeliyeti konusunda arayış içine girmiştir. Bu 

amaçla “Hareket Ettirilebilir Kuvvet” konsepti kapsamında, farklı ülke personeline standart eğitimler 

verdirerek eğitime ilişkin sorun sahalarının çözümlenmesini hedeflemiştir. Bu kapsamda üye ülke 
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ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılandırılacak ve uluslararası düzeyde akredite olacak eğitim 

kurumlarının gelişmesini hedeflemektedir. 

Ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitim ile Havacılık Alanında Verilen Eğitimlerin 

Sertifikalandırılma Çalışmaları 

Ülkemizde 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında havacılık alanında 37 meslek yüksek 

okulunda 6 farklı önlisans programında toplam 4592’si yüzyüze, 3520’si uzaktan olmak üzere 8112 

kontenjana ulaşılmıştır.  (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2015) .  

Özellikle BOY (Bakım, Onarım, Yenileme) alanı ile ilişkili olan Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) tarafından onaylanmış Uçak Teknolojisi önlisans programı 15 meslek yüksek okulunda toplam 

1252 öğrenci kontenjanıyla faaliyet göstermektedir. Söz konusu 15 meslek yüksek okulunun Uçak 

Teknolojisi önlisans programları incelendiğinde tamamında dört yarıyılda verilen eğitimlerin 

içeriğinde yer alan derslerin büyük bölümünün genel olarak SHGM tarafından lisanslandırılan A 

kategorisi içerisinde yer alan “Matematik, Fizik, Temel Elektrik, Elektronik Devreler, Dijital 

Teknikleri, Malzeme ve Donanım, Bakım Uygulamaları, Temel Aerodinamik, İnsan Faktörleri, 

Havacılık Kanunları, Uçak Aerodinamiği, Helikopter Aerodinamiği, Hava Aracı Aerodinamiği, İtme, 

Gaz Türbinli Motor, Pistonlu Motor ve Pervane” konularındaki eğitim modüllerinin içeriğine 

paralellik gösterdiği görülmüştür.  

BOY faaliyetlerinin havacılık sektöründe yaşanan hızlı gelişime uygun olarak artması, iş 

hacminin 2011 yılında küresel pazarda 50 Milyar $ yakınken gelecek on yılda 70 Milyar $ ulaşacağı 

beklentisi ve sektörde çalışacak teknisyenlere olan ihtiyacın da hızla artacak olması sektöre ilişkin 

raporlarda yer almaktadır. Ticari değeri olan bu konuda ayrıca küresel havacılık sektöründe söz sahibi 

olan Amerika Birleşik Devletleri’nde FAA (Federal Aviation Administration) ve Avrupa Birliği’nde 

EASA (European Aviation Safety Agency) kendi kontrol sahalarının dışında kalan ülkelerde 

yürütülmek istenen BOY faaliyetlerine ilişkin yetkilendirmede önemli sınırlamalar getirerek, kendi 

kontrolleri dışında sektörde söz sahibi olunmasını engellemektedirler (Erel, 2012). 

Özellikle hava araçlarına uygulanan hangar bakım maliyetinin % 80’i, motor bakım 

maliyetinin % 25’i ve komponent bakım maliyetinin % 50’si işgücüne ödenen maliyetlerdir. Ülkemiz 

açısından hem istihdam artırıcı, hem de cari açığı düşürücü niteliğe sahip BOY faaliyetlerine ilişkin 

örgün eğitim programlarının genel olarak içerik, uygulama ve öğrenci kapasitelerinin havacılık 

alanındaki uluslararası geçerliliği olan kurallara uygun olarak belirlenmesi beklenmektedir.  

BOY faaliyetlerinde görev alan uçak bakım teknisyenlerinin kariyer süreçleri farklı seviyede 

bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren iş ve iş grupları ile yetkili otoriteler tarafından belirlenen eğitim 

seviyesi, çalışma süresi ve yaş dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Tüm bu aşamalar ICAO Annex-1 
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Personel Lisanslandırma usulleri ile belirlenmiştir ( ICAO Annex-1, 2013). Ülkemizde SHGM bu 

alanda yetkilendirmeden sorumlu tek kuruluş olup Annex-1’e göre yayınladığı SHY-66 (Hava Aracı 

Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği)’nde bu personelde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetkinliğe 

ilişkin tüm gereklilikler ve düzenlemeler yer almaktadır. 

Yukarıda ifade edilen sorun sahasına kalıcı çözümler üretebilmek ve havacılık alanında 

yürütülen mesleki ve teknik eğitime uluslar arası derece kazandırabilmek amacıyla konuya taraf 

kurumlar arasında ortak çalışma zemini aranmış, Yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitim 

içeriklerinde standartlaşma sağlanması ve bu kapsamda; öğretim elemanı, ders dokümanı, öğrencilerin 

staj yapabilmesi gibi hem sektörün hem de eğitim kurumlarının ortak sorun sahalarına yönelik etkili 

çözümlerin bulunması amacıyla 07 Kasım 2012 tarihinde SHGM ve YÖK arasında imzalanan 

protokol çerçevesinde YÖK tarafından 24.12.2012 tarih ve 2012/47 sayılı başkanlık kararı ile Sivil 

Havacılık Komisyonu kurulmuştur.  

İlki 08 Ocak 2013 tarihinde toplanan komisyon yılda iki kez toplanarak sorun sahalarına 

ilişkin yürütülen çalışmaları paylaşmaya başlamıştır (Sivil Havacılık Komisyonu Birinci Toplantısı, 

2013).  

Düzenlenen komisyon toplantıları kapsamında Sektör İşgücü Analizi’ne yönelik kapsamlı bir 

anket ülkemizde havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara uygulanarak sonuçları 04 Mart 

2014 tarihinde yapılan Dördüncü Toplantıda paylaşılmıştır. Sektöre yönelik önemli sorun sahalarını 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu ankette geleceğe yönelik hedefler ve büyüme potansiyeli 

değerlendirilerek program kontenjanları üzerine çalışma yapılmıştır.   

Anket sonuçları sektöre ilişkin önemli bir gerçeği de ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde havacılık 

alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının önemli bir bölümü mezunlarına çalışma lisansı 

veremediği için programlarının öğrenci kontenjanının fazla olduğu, diğer taraftan da işletmelerin 

aradıkları lisanslı personel konusunda her geçen yıl ihtiyacın arttığı görülmüştür (Sivil Havacılık 

Komisyonu Dördüncü Toplantısı, 2014). Aşağıda Tablo 1’de ifade edildiği üzere uçak bakım 

alanından mezun olanların havacılık sektöründe istihdamının önünü açmak için önlisans veya lisans 

düzeyinde eğitim veren Sivil Havacılık Yüksek Okullarının öncelikle SHY-147 Yönetmeliği 

kapsamında yetkilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde her ne kadar iki yıllık veya dört 

yıllık eğitim tamamlamış olsalar dahi, mesleki yeterlilik lisansına sahip olmadıkları için herhangi bir 

teknik liseden mezun olan ile aralarında bir fark olmadığı ifade edilmiştir. Bu durumda mezun olanlara 

sektör temsilcileri tarafından ilave bir kaynak harcanarak sertifika eğitimleri verilmekte, kaynak israfı 

yaşanmaktadır (Akkaya, 2014). 
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Tablo 1: Türkiye Geneli BOY Kapsamında Yükseköğretim Kontenjanları ile Sektör 

İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Kaynak: Sivil Havacılık Komisyonu Dördüncü Toplantısı, 2014. 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik diğer alanlarda da ülkemizde faaliyet gösteren 

yükseköğretim kurumları Bologna Süreci’ne dahil  olarak, eğitimde derecelendirme ve uluslararası 

denklik kazanma çalışmalarına dahil olmuş, çalışmalar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi 

ile somut bir hal kazanmış, eğitim içerikleri, yardımcıları ve öğretim elemanlarının hazırlıkları bu 

kapsama uygun hale getirilmeye başlanmıştır.  

Ayrıca 21 Eylül 2006 tarihinde kabul edilen 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

kanunu ile çalışmalarına başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu ülkemizde nitelikli işgücünün oluşması 

yönünde meslek standartlarının belirlenmesi, mesleki teknik eğitim programlarının içeriklerinin 

oluşturulması, yaşam boyu eğitim anlayışının bu eğitimlere kazandırılması konularına öncülük etmeye 

başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitimlerin yerel, ulusal ve 

uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak kaliteli işgücünün oluşturulmasına 

yönelik   “ Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ”   hazırlanmış, bu alanda 

yürütülen çalışmalara hız verilmiştir. 

SONUÇ 

Çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliğin lisanslı hale getirilmesi ve bu lisansların 

da uluslararası geçerliliğe sahip olması başta ülkelerin rekabetçi yönünü güçlü kılarken, diğer taraftan 

çok uluslu oluşumlara taraf olabilme, diğer ülkelere eğitim alanında liderlik yapabilme ve eğitimde söz 

sahibi olma gibi birçok alanda stratejik üstünlükler kazandırmaktadır. 

Başta havacılık olmak üzere birçok alanda çağa uygun şekilde ülkemizde eğitim kurumlarının 

kurulması ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürebilmesi amacıyla çalışmalar son dönemde ivme 

kazanarak sürdürülmektedir.  

Gerek mesleki, gerekse akademik eğitim alanında uluslararası çalışmalar  özellikle UNESCO 

tarafından eğitimlerin standart sınıflandırılması çalışmaları (ISCED) ile 40 yıl önce gündeme 

 2018 2023 
Sektörde Çalışacak BOY Personeli 8100 9289 
İşe Alınacak İlave Personel 4401 6031 
Yetkili Olma Durumu Dikkate Alınmadan Tüm Yükseköğretim  
Kurumlarından Mezun Olacak Bakım Personeli 

6520 13040 

Yetkili Olma Durumu Dikkate Alınmadan Tüm Yükseköğretim  
Kurumlarından Mezun Olacak Bakım Personelinden İş Bulamayacak Sayısı 

-2119 -7009 

Yetki Sahibi Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olacak Bakım Personeli 2105 4210 
Sektörün İhtiyaç Duyduğu İlave Yetkilendirilmiş Personel Sayısı  -2296 -1821 
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gelmiştir. Daha sonra Bologna Süreci ile de ülkelerin yasal mevzuatı kapsamında eğitimlerin 

kademelendirilmesi, her bir kademeye ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlik hedeflerinin üye ülkelerin ortak 

ve kendi yeterlilikler çerçevelerinde belirlenmesi, eğitim süreçlerinin bu hedeflere uyumluluğunun 

sağlanması konularında uluslararası ortak anlayışın geliştiği görülmektedir. 

Yapılan incelemeler ve uluslar arası düzeyde Avrupa Birliği, NATO ve benzer 

organizasyonlar tarafından askeri havacılık alanında yürütülen ortak çalışmalar  kapsamında; 

• Dünyada sivil havacılık otoritesinin ortaya koyduğu uçuşa elverişlilik kriterlerinin askeri 

havacılık alanında da kullanılması ve uygulanmasına yönelik önemli çalışmalara son on yıl 

içinde Avrupa Birliği,  Hava ve Uzay Alanında Ortak Çalışma Konseyi (The Air and Space 

Interoperability Council- ASIC: ABD, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda) ve 

NATO Karargahı düzeyinde ivme kazandırıldığı, 

• Uluslararası sertifikalandırılmış eğitimlerin çok uluslu harekatlarda Hv.K.K.lığı personelinin 

ilave eğitim ihtiyacı olmaksızın görevini etkin ifa etmesine zemin hazırlayacağı, 

• Hv.K.K.lığı eğitim kurumlarının eğitim dokümanları, eğitim yardımcıları, atölye ve  

laboratuar  ile eğitici personel yönüyle hem etkinlik hem de sürekli gelişim konusunda 

dünyadaki benzer kurumlarla kendilerini daha kolay kıyaslayabilme ve geliştirebilme 

imkanına kavuşabileceği, 

• Özellikle akreditasyon konusunda ilave maliyetlerin olabileceği, ancak elde edilen kabiliyetin 

çok uluslu eğitim kurumlarına dönüşerek dost ve müttefik ülke personelinin eğitimlerinin 

üstlenilmesi yoluyla elde edilecek gelir kapsamında dengelenebileceği, 

• Yeni hava platformlarının geliştirilmesi ve üretilmesi konularında ülkemizin de taraf olduğu 

çok uluslu anlaşmalar kapsamında görev alacak personelin yetkilendirme ve çalışmalara dahil 

olma konularında sorun yaşamayacağı değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

İşletmeler tarafından lojistik faaliyetlerini gerçekleştirirken gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip 
olan eğitimli çalışanlara duyulan ihtiyaç, bu amaca hizmet edebilen bir eğitim sistemiyle karşılanabilmektedir. 
Lojistik eğitimi dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemini artırmış, üniversite ve özel eğitim merkezleri 
bünyesinde pek çok program oluşturulmaya başlanmıştır. Lojistik faaliyetlerin farklı disiplinleri bir arada 
kullanma gerekliliği, bu sektörde çalışacak işgücünün eğitimini de yönlendirerek farklı disiplinleri içerecek bir 
eğitim anlayışının gerekliliğini doğurmuştur.  Lojistik alanına özgü bilgi, beceri ve yetkinliklerin çeşitliliği ile 
uluslararası ticarette yaşanan hızlı değişimin bunlar üzerinde oluşturduğu baskı; lojistik eğitiminde daha fazla 
uygulamalı ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir eğitimi gerekli kılmaktadır. Burada ortaya konan uygulamalar; 
öğrenmenin sadece “yüksek düzeyde bilgi edinme” olmayıp, “bilginin işlenmesi ve uygulanması” şeklinde 
öğrenciye aktarılmasını ifade etmektedir. Bu çalışmada lojistik ile hava lojistiği alanlarında önlisans 
eğitimlerinin kapsamlarının neleri içermesi gerekli üzerine durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Hava lojistiği, Önlisans programı.  

ABSTRACT 

The need of business sector for qualified personnel that have the required knowledge, skills and 
competence when carrying out the logistics activities could be met through an education system which serves 
this purpose. Logistics training has been highlighted in our country in recent years with universities and private 
education institutions providing numerous programs. The necessity to incorporate various disciplines into 
logistics activities has brought forth a new understanding of education that contains different disciplines by 
governing the labor force that will operate in this sector. The variety of knowledge, skills and competence 
specific to logistics and the pressure applied on these through rapid changes in international trade require 
logistics training to be more applied and to be more compatible with technological advancements. Applications 
mentioned here refer not to the accumulation of higher knowledge, but to the processing and application of 
knowledge obtained. This study will focus on what the associate level training in the field of air logistics is 
required to contain.  

Keywords: Logistics, Air Logistics, Associate Program. 
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GİRİŞ 

Günümüzde işgücünün bilgi, beceri ve yetkinliğinin artırılması rekabet edebilmenin başlıca 

unsuru haline gelmiştir (Demir ve diğerleri, 2013). Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için 

vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi planlanmış mesleki eğitimle 

mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için hayati 

önem arz etmektedir. 

Bu bakış açısıyla işletmeler arası rekabette; teknoloji ve kullanılan altyapının kolay taklit 

edilebilen unsurlar olmasına rağmen bunları etkin ve verimli kullanabilen insan kaynağının taklit 

edilemez niteliklerle donatılması stratejik öneme sahiptir. İşletmelerin küresel rekabette öne 

geçebilecekleri alanlar içerisinde yer alan lojistiğin; hizmet verdiği sektörler çerçevesinde 

çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyi ile öne çıkabilecek bir yapıda olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Başlangıçta ulaşım ve depolamayla sınırlı olan lojistik; zamanla satın alma, dağıtım, stok 

yönetimi, sipariş yönetimi ve işletme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim planlaması, geri 

dönen ürünler, talep tahmini, atıkların geri kazanımı ile imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de 

içine alarak genişlemiştir (Çakaloz, 2008). Lojistik; bu alanda çalışanlara, pek çok farklı disiplinde iş 

yapanlarla birlikte çalışmayı zorlamaktadır. Bünyesinde lojistik etkinliklere yer veren işletmeler; 

tedarik  zinciri yönetimi ve lojistik alanının belli konularında uzmanlık sahibi, ama aynı zamanda 

işletmenin bütününü görebilen ve karar verirken, fonksiyonel hedeflerden çok işletme hedeflerini ön 

planda tutabilecek kişilerle çalışmak istemektedir. 

Günümüzde, Türkiye’de hava taşımacılığı sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler bu alanda 

nitelikli işgücü kaynağına olan talebi de etkilemiştir. Ülkemizin üye olduğu Avrupa Havacılık 

Otoriteleri Birliği ( Joint Aviation Authority- JAA)’nin ortaya koyduğu standartlar üye ülkelerin bu 

alanda yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin temel çerçevesini de oluşturmaktadır (İşler ve diğerleri, 2013). 

Son dönemde yaşanan hızlı gelişim karşısında nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmış, uzun dönemli 

planlamalarda da bu ihtiyacın artarak süreceği ortaya konulmuştur. Türkiye’de Havacılık Endüstrisi 

2023 Vizyonu başlıklı bir çalışmada, 2023 yılına kadar bu sektörde uçucu personelden yer 

hizmetlerine kadar birçok alanda eğitimli personele ihtiyaç duyulacağını öngörülmüştür (Karasar, 

2012). 

Bu çalışmada; lojistik sektörünün küresel ekonomideki yeri ifade edilerek, mesleki eğitim 

açısından lojistik ve hava lojistiği konularında eğitim veren yükseköğretim kurumlarımızın eğitim 

programları incelenecek, sektörel gelişim çerçevesinde programlara yönelik değerlendirme yapılmaya 

çalışılacaktır. 
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LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ 

Hizmetler sektörü ticarete konu olan alanlarda ekonominin rekabet gücünün korunması ve 

geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, ulaştırma ve lojistik gibi kritik 

hizmet sektörlerinde sağlanacak yüksek büyüme ortamı bu sektörlerle bağlantılı tüm alt sektörlerde 

önemli ölçüde değişim oluşturmaktadır.  

Bu çerçevede, birbirini takip eden birçok işlem basamağı ve tüm dünyayı içeren operasyon 

sahası ile lojistik sektörü; hem emeğin, hem de teknolojinin etkin ve yoğun kullanıldığı bir sektördür. 

Bu nedenle ülkemiz açısından istihdam konusunda önemli imkânlar sunabilecek nitelikleri bünyesinde 

taşımaktadır.   

Dünya genelinde lojistik sektörünün 2009 yılında 6 trilyon ABD Dolarlık bir pazar 

oluşturduğu ve yıllık büyüme hızı dikkate alındığında 2015’te bu pazarın 10-12 trilyon ABD Dolarlık 

bir hacme çıkması beklenmektedir (TOBB, Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu, 

2011). Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından düzenli olarak yayınlanan Dünya Hizmet Gayri 

Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH-GDP) raporlarına göre de ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler 

içindeki değeri son on yılda %28 dolaylarında, 2010 yılında bu oran %30’un üzerinde gerçeklemiştir. 

Ulaştırma dünyada 2010 yılında ticari hizmetler ihracatında en hızlı gelişen unsur olmuş ve %14 

artışla 782,8 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır  ( Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2014). 

Lojistik sektörü ve onun önemli bir bileşeni olan ulaştırma sektörünün dünya ticaretindeki 

ağırlığının her yıl artan oranda büyümesi yanında ülkemizde lojistik sektörü oldukça yenidir. Önceleri 

ihracat ve ithalat alanlarında, daha sonrasında da büyük ölçekli perakendecilik ile bu sektör ülkemizde 

gelişmeye başlamıştır. Türkiye; hammadde sağlayan ülkeler ile bunları kullanarak mamul mal üreten 

ülkeler arasında yer alması sebebiyle konum olarak doğal bir lojistik üs durumundadır. Bu nedenle 

günümüzde lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişim hızı dünya ortalamasının iki katıdır.  

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2014-2015 Küresel Rekabetçilik 

Endeksi Raporu’na göre rekabet sıralamasında 144 ülke içerisinde 45. sırada yer alırken (The Global 

Competitiveness Report 2014-2015), Dünya Bankası tarafından ölçülen ülkelerin Lojistik Performans 

Değerlendirmesinde 2007 yılında 34. sırada iken, 2012 yılında 27. sıraya yükselmiştir. Dünya 

Bankasının 2014 yılı Mart ayı içerisinde yayınlamış olduğu Lojistik Performans Endeksi raporunda 

lojistik performansın değerlendirildiği 6 temel kriter değişmemiş ve Türkiye 30. sırada yer almıştır. Bu 

sıralamada Almanya dünyanın en iyi lojistik performans endeksine sahip ülke olarak yer almıştır.( The 

World Bank, Logistics Performance Index Report 2014) Almanya’yı sırasıyla Hollanda, Belçika, 

İngiltere ve Singapur izlemektedir.  
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Yapılan araştırmaların sonucuna göre; gelişmiş ülkelerde GSMH’nin %12-15’ini, Türkiye’de 

ise %7-8’ini lojistik faaliyetler oluşturmaktadır. Türkiye lojistik sektörünün büyüklüğü 2011 yılı 

rakamlarına göre 90 milyar dolar civarında tahmin edilmektedir (Aksu, 2010), (Laleli, 2010). Bu 

büyüklüğe karşın henüz 15 milyar dolarlık hacmin gerçekleşeceği hesaplanmakta olup 2023 yılı hedefi 

50 milyar dolardır (Network Global Logistics, 2013). Gerçekleşme ile toplam büyüklük arasındaki bu 

fark; sektörün gelecek için potansiyelini net olarak ortaya koymaktadır (Yavuz ve arkadaşları, 2009), 

(Lojistik Sektör Raporu, 2013). Ayrıca bu hesaplamalara göre ülkemiz lojistik sektörünün 400 bin 

kişiye istihdam sağladığı ve bu yönü ile otomotiv ve bilişim sektörlerinin yanında önemli bir istihdam 

alanı oluşturma potansiyeli taşıdığı değerlendirilmektedir.  

Ülkemizde lojistik sektörü içerisinde ulaştırma modlarının gelişimi incelendiğinde de ülke içi 

taşımacılıkta karayolu, ihracat ve ithalat kapsamında da denizyolu taşımacılığının baskın olduğu 

görülmektedir. Ancak; 2008-2012 yılları arasında ulaşım modları arasında en yüksek artış oranı 

havayolu modunda yaşanmış olup, özellikle 2011-2012 yılları arasında havayolu modunun kullanımı 

yaklaşık olarak 2,5 katına çıkmıştır. Bu artış son dönemlerde taşımacılık modları arasında 

havayolunun payının arttığını göstermektedir ( Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2014). 

MESLEKİ EĞİTİMDE LOJİSTİK VE HAVA LOJİSTİĞİ AYIRIMININ İNCELENMESİ 

Lojistik Eğitiminin Genel Yapısı 

Lojistik eğitimi; uluslararası ticari faaliyetlerde yaşanan olumlu gelişimin etkisini üzerinde en 

çok hisseden eğitim alanlarından biri olarak dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemini artırmış, 

üniversite ve özel eğitim merkezleri bünyesinde pek çok program oluşturulmaya başlanmıştır (Atik, 

2014).  

Lojistik faaliyetlerin farklı disiplinleri bir arada kullanma gerekliliği lojistik eğitiminde daha 

fazla uygulamalı ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir eğitimi gerekli kılmaktadır. Burada ortaya 

konan uygulamalar; öğrenmenin sadece “yüksek düzeyde bilgi edinme” olmayıp, “bilginin işlenmesi 

ve uygulanması” şeklinde öğrenciye aktarılmasını ifade etmektedir.  

Lojistik eğitiminde temelde benzer ders gruplarının farklı dağılımlarıyla oluşturulan iki ekol 

vardır (Küçüksolak, 2006). Bunlar; Mühendislik ve İşletme modelidir. Mühendislik modelinde; 

mühendislik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi derslerine ağırlık verilirken, bunlar özellikle yönetsel 

anlamda faydalı olacak işletme dersleri ile desteklenmektedir. İşletme modelinde ise; işletme bilimi 

dersleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi dersleri ağırlıklıdır. Bunlar özellikle sistem yaklaşımı, 

karar alma ve analiz konularında faydalı olacak mühendislik dersleri ile desteklenmektedir.  
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Türkiye’de lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili ilk program 1988 yılında 9 Eylül 

Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu bünyesinde açılmıştır. Ülkemizde lojistik 

eğitimi, son 10 yıl içinde çok büyük bir gelişme göstermiş, ortaöğrenim ve yükseköğrenim şeklinde 

yapılanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde; denizcilik ve ulaştırma alanında, yükseköğrenimde 

de önlisans, lisans ve lisansüstü şeklinde eğitim programları uygulanmaktadır. Ayrıca üniversitelerin 

işletme, endüstri mühendisliği gibi bölümlerinde çeşitli programların içerisinde açılan lojistik ve 

tedarik zinciri yönetimi dersleri de mevcuttur.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde lojistik eğitimine ilişkin Georgia Lojistik İnovasyon 

Merkezi tarafından hazırlanan raporda ülkenin 2013-2018 döneminde her yıl ortalama 270 bin yeni 

lojistik çalışanına ihtiyaç duyacağı belirtilmiştir.  Ancak ABD genelinde 7642 eğitim kurumunda yılda 

75.277 kişinin lojistik alanında eğitim aldığı ifade edilerek eğitimli çalışan ihtiyacının sadece 

%28’inin karşılanabileceği ortaya konulmuştur (The Logistics of Education and Education of 

Logistics, 2012).  

Ancak, söz konusu raporda lojistik alt sektörlerinin doğru tanımlanarak her birinin eğitim 

ihtiyaçlarının gereğine uyumlu olarak eğitim kurumlarında eğitimlerin verilmesi gerektiği, bu şekilde 

sektör ihtiyaçlarının doğru belirlenerek yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanabileceği ifade edilerek 

yükseköğretim kurumlarının artan oranda lojistik eğitimi vermeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Lojistik faaliyetlerin, birçok bilimin inceleme sahasına giren konuları bir arada değerlendirme 

ve uygulama zorunluluğu nedeniyle, bu alanda verilen eğitimler de hem ülkeler seviyesinde hem de 

eğitilenlerin çalışacakları sektörler dikkate alındığında oldukça farklı ders içeriklerine sahip 

olmaktadır.  

Havacılık Sektöründeki Gelişim ve Bunun Gerektirdiği Eğitimli Personel İhtiyacı 

İnternetin de dahil olduğu elektronik iletişimin gelişmesiyle, ticaret dünya çapında gelişmiş, 

teslimat hizmetlerinin yüksek güvenilirlikte ve hızlı bir şekilde yapılması zorunluluğu yük ve kargo 

hava taşımacılığının gelişmesini hızlandırmıştır. Hava taşımacılığı sayesinde mallar, ekipmanlar ve 

personel 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine ulaşabilecek hareketliliğe kavuşmuştur (Atik, 

Atak ve Konyalı, 2013).  

TOBB tarafından yayınlanan “Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu 2013” de 

ülkemizin havacılık sektörüne ilişkin yapılan değerlendirmede 2013 yılında 21.4 Milyar ABD Doları 

hasıla büyüklüğü ile 167 bin kişiye istihdam sağlandığı ifade edilmiştir (Türkiye Sivil Havacılık 

Meclisi Sektör Raporu 2013, 2014). IATA verilerine göre 2013 döneminde de dünyada havacılık 

sektörü 2,2 Trilyon ABD Doları ekonomiye katkı sağlamış, doğrudan 5,5 Milyon, toplamda 57 Milyon 

kişiye iş sağlamıştır (IATA Press Release, 9  Ocak 2013). 
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Havacılık sektörüne ilişkin önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin öngörü 

oluşturabilmek amacıyla Boeing firması tarafından hazırlanan 2012-2031 yıllarına ilişkin raporda  

havacılık sektörünün ülkelerin kalkınma hızından daha hızlı büyüyeceği (Boeing Current Market 

2012-2031, 2012), Airbus firmasının hazırlamış olduğu bir raporda da 2030 yılına kadar tüm dünyada 

237.400 olan pilot sayısının 470.000’e, uçak bakım teknisyeninin de 184.400’den 324.600’e çıkacağı 

öngörülmektedir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak 2012 yılında 5,1 Milyar olan yolcu sayısının 2025 

yılında 9,1 Milyara ulaşacağı da hedeflenmektedir (Airbus, 2014).  

Havacılık sektörü yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak devamlı kendini 

yenileyen ve bununla bağlantılı olarak yeni iş kollarının oluşmasına ortam sağlayan dinamik bir 

yapıdadır. Sektörün kendine ilişkin dünya ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları 

bulunmakta, ülkemizde yetişen personelin sektörde çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte 

ve lisanslandırılmış eğitim programlarından yetişmesine bağlı olmaktadır.   

Ülke kalkınmasında önemli bir sorun sahası olan genç nüfusun istihdam edilmesi ile mal ve 

hizmet ihracatının artırılması konularında havacılık sektörü ülkelere çok değerli katkı sağlamaktadır. 

Ülkemizin coğrafik konumu ile hava ulaştırması konusunda sağlanacak gelişim bir arada 

değerlendirildiğinde önümüzdeki dönemde önemli fırsatlarla karşı karşıya kalınacağı 

değerlendirilmektedir. Ancak günümüz ticari değerleri incelendiğinde bu konuda yapılacak çok iş 

olduğu da açıktır.   

Önlisans Düzeyinde Verilen Lojistik Eğitimi Kapsamında Hava Lojistiği Eğitimi 

Ülkemizde son yıllarda kamu ve vakıf üniversiteleri bünyesinde hızla önlisans düzeyinde 

lojistik programları özellikle konuşlanan coğrafi bölgenin reel sektör ihtiyaçlarına uyumlu ara eleman 

yetiştirilmesi amacıyla açılmıştır. 

Çalışma kapsamında yükseköğretim kurumlarının uyguladıkları eğitim programlarına ilişkin 

bilgi paketleri internet adresleri üzerinden incelenerek, lojistik ön lisans programlarında yer alan 

dersler  içerik, teori ve uygulama düzeyleri, süresi, AKTS ağırlıkları yönüyle incelenmiştir.  

Lojistik programlarında yapılan incelemeleri bir araya getirebilmek amacıyla programda yer 

alan zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı “genel, temel alan, uzmanlık alan ve staj” olarak dört ana 

bölümde tasnif edilmiştir. Genel dersler; tüm programlarda okutulması mevzuat gereği zorunlu 

tutulan ve eğitilenlerin akademik hazır bulunuşluklarını artırmaya katkı sağlayacak derslerden 

oluşmaktadır. Temel Alan dersleri;   lojistik eğitimine yönelik akademik hazırlığı sağlamak amacıyla 

planlanan İşletme, Mikro ve Makro Ekonomi, Lojistiğe Giriş, Muhasebe gibi derslerden oluşmaktadır.  
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Genel ve Temel Alan derslerinin her ön lisans programında farklı oranlarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu durum ön lisans eğitimlerinin ilgili lojistik alt sektör ihtiyaçlarına göre 

biçimlenmesinden kaynaklanmakta ve programa özgünlük kazandırmaktadır. Ancak, her iki gruba ait 

derslerin toplam içindeki payı genel olarak %45-%65 arasında değiştiği de görülmektedir. 

Uzmanlık alan dersleri;   yükseköğretim kurumunun lojistik programdan mezun edeceği 

öğrenciler hangi lojistik alt sektöründe iş imkanı bulabilecekse ona yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik 

kazandıracak, dolayısı ile mezunlarına işe başvuru yapacaklar arasında önemli bir fark oluşturacak 

nitelikleri kazandıracak içeriklerle hazırlanan, uygulamalarla pekiştirilen derslerdir. İstatistik, 

Matematik, Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Taşımacılık Operasyonları gibi dersler 

verilerek öğrencilerin çalışma alanlarına ilişkin donanım kazanmaları sağlanmaktadır. Staj;  incelen 

programların bir bölümünde yer alan ve eğitilenlere sahip oldukları donanımı alanda uygulama fırsatı 

tanıyan bir aşamadır. Genel olarak program derslerinin uygulama boyutunun olması, eğitimin staj 

boyutunu ikinci planda bırakmış, ayrıca özel sektörle bu konuda ortak çalışma yürütmede 

yaşanabilecek sorunlar dikkate alınarak programlarda bu konu oldukça düşük bir oranda ya da hiç yer 

almayacak şekilde kalmıştır. 

Lojistik programlarının geneli değerlendirildiğinde kara ve deniz yolu ulaşım modlarına 

yönelik eğitim içeriklerinin yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde havacılık alanında ise meslek yüksek 

okullarında “Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılıkta Kabin Hizmetleri, Havacılıkta Yer Hizmetleri 

Yönetimi, Tahribatsız Muayene, Sivil Hava Ulaştırma İşletmesi ve Hava Lojistiği” şeklinde 6 farklı 

önlisans programında toplam 4970 yüzyüze ve 3535 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 8505 öğrenci 

kontenjanı bulunmaktadır. Sahip olunan kontenjan içinde hava lojistiği kapsamında Hava Lojistiği 

programı sadece bir meslek yüksek okulunda ve 50 öğrenci kontenjanı ile yer almakta, bu alana 

dolaylı olarak hizmet edebilecek Sivil Hava Ulaştırma İşletmesi programı ise 15 meslek yüksek 

okulunda 1325 yüzyüze, 1515 uzaktan eğitim kontenjanı, toplam 2850 öğrenci kontenjanıyla yer 

almaktadır (ÖSYM, 2015). 

Hava lojistiği açısından bu programlar incelendiğinde ülkemizde hava lojistiği alanında sadece 

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde 50 öğrenci kontenjanına sahip önlisans programının olduğu 

görülmektedir. Program, havacılık sektöründe lojistik alanda çalışacak teknik personeli; bilgi ve beceri 

ile uygulama yaptırarak yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu programda diğer lojistik 

önlisans programları ile benzer şekilde “genel ve temel alan dersleri” okutulmakta, ayrıca Hava 

Lojistiğine Giriş, Sivil Havacılığa Giriş dersleri de bu kapsamda verilmekte,  “uzmanlık alanı” 

kapsamında ise lojistik programlarında yer alan derslere ilave olarak Emniyet Yönetim Sistemleri, 

Taşıma Sistemleri, Hava Kargo Yönetimi, Havacılıkta Yönetim Bilişim Sistemleri dersleri de 

okutulmaktadır. Program kapsamında staj ve uygulamalı eğitim imkanı havacılık sektörü bünyesindeki 

işletmelerde yaptırılarak öğrencilerin bilgi ve beceri boyutunu uygulamalar ile pekiştirmeleri 
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sağlanmaktadır.  Bu alanda diğer ülkelerin hava lojistiği hususunda yürüttükleri program 

incelendiğinde temel lojistik eğitim konuları ile birlikte “havacılık kanunları ve düzenlemeleri, 

ulaştırma yönetimi, staj, havacılık endüstrisine giriş, havacılık emniyeti, hava kargo/yolcu planlama ve 

kontrol” dersleri verilmektedir. 

Havacılık sektöründe lojistik alanda da görev alabilecek teknik personel yetiştirmekte olan 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmesi programı incelendiğinde “genel ve temel alan dersleri” kapsamında 

işletme ana bilim dalı derslerine ilave olarak Havacılık Esasları ve Terminolojisi, Hava Yolu 

Yönetimi, Sivil Havacılığa Giriş, Temel Uçak Bilgisi, Havaalanı Anatomisi gibi derslerin okutulduğu, 

“uzmanlık alanı” kapsamında ise Havaalanı Faaliyetleri ve Donatımı, Havaalanı Hizmetleri ve 

Ekipmanları, Hava Aracı Bakım Yönetimi, Hava Yolu Filo Planlaması, Hava Kargo Taşımacılığı, 

Havacılık Emniyeti, Havacılık İşletmelerinde Finansal Yönetim, Seyrüsefer Yardımcıları gibi 

derslerin okutulduğu tespit edilmiştir. Bu programların içeriğinde yeralan staj ve uygulamalı 

eğitimlerde de havaalanı işletmeleri ve destek birimlerinde öğrencilerin bilgi ve beceri boyutunu 

uygulamalar ile pekiştirmeleri sağlanmaktadır.   

SONUÇ  

Bilişim sektöründe yaşanan gelişim; küresel üretim ve pazarlama alanında rekabete dayalı bir 

ekonomik yapının temelini oluşturmuştur. Gelişmekte olan ülkeler kapsamında ülkemiz sahip olduğu 

coğrafi imkanlar ve genç nüfus potansiyelini kalkınma hedeflerine ulaşmada etkin kullanmak 

zorundadır. 

Kalkınma planları ve ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilmesinde mesleki ve teknik eğitim 

önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kurumlarının piyasa koşullarına odaklı bir eğitim 

programı ile mezunlarının iş piyasalarına girebilmelerini sağlaması oldukça önemlidir. Bu amaçla 

ülkemizde lojistik alanında yürütülen önlisans eğitimleri “lojistik ve hava lojistiği” kapsamında 

incelendiğinde; 

• Lojistik biliminin farklı disiplinleri bir araya getirdiği ve bu alanda yetişmiş öğretim 

elemanlarının sayısının henüz oldukça az olduğu, 

• Lojistik eğitimlerinin uygulama ve teorinin bir arada değerlendirildiği, özellikle okulun 

bulunduğu coğrafyanın gereklerine cevap verebilecek firma stajlarının önemsenmesi gerektiği, 

• Staj uygulamalarının öğrenci kontrolünden alınıp sektör temsilcileri ile MYO tarafından 

müşterek oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülmesinin eğitim kalitesi ve öğrencilerin 

motivasyonunda olumlu sonuçlara sebep olabileceği, 
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• Havacılık sektörünün ulaştırma alanında karayolu, denizyolu ve demiryolu gibi kendine özel 

ve uluslararası düzeyde düzenlemelere sahip olduğu değerlendirilerek bu alana yönelik lojistik 

sektör çalışanlarının ortak lojistik programlar yerine hava lojistiği alanında eğitim verebilecek 

önlisans programlarında yetiştirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. 
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TC. Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro Bölümü, AYDIN, 

sanser_v@hotmail.com 

 

Özet: 

Literatürde birden fazla tanıma sahip olan girişimcilik kavramı temelde; belirli bir değer yaratma arzusu 
içinde kar amacı güden yeni bir işletme kurma, büyütme ya da bir mal veya hizmet ortaya çıkarma süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bu süreç özellikle hayata yeni atılan bireyler açısından oldukça önem arz etmektedir. 
Günümüz istihdam koşulları ele alındığında; her bireyin düşlediği ya da istediğinin aksine yaşamak için gerekli 
olan birikimin çok da kolay elde edilemediği su götürmez bir gerçektir.  

Bugün her bireyin en temel arzusu; rahat ve “köşeli” bir çalışma koşulu, sosyal güvence ve aynı 
zamanda maddi anlamda “optimum tatminatı” sağlayabileceği bir iştir. Ve fakat bilhassa meslek yüksekokulları 
ve bu okullarda eğitimi verilen programlar düşünüldüğünde; bu durumun çok da gerçekçi olduğunu söylememiz 
mümkün değildir. Buna rağmen meslek yüksekokullarında eğitimi verilen kimi programların istihdam sorunu 
diğer programlara göre oldukça azdır. Tapu ve kadastro programı da bu programların başında gelmekte olup, 
çalışma konumuzu tam da bu sebepten dolayı oluşturmaktadır.  

Çalışmada; Adnan Menderesi Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda eğitimi verilen Tapu ve 
Kadastro Programı öğrencilerinin girişimcilik algısı ölçülecektir. Çalışmada öncelikle girişimcilik ile ilgili genel 
bilgiler verilecektir. Ardından ortalama 184 kişiden oluşan örneklem grubuna, grubun demografik özelliklerini 
ve girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik olan 2 bölümlük anket uygulanacaktır. Çalışmaya ilişkin 
değerlendirmeler, 5’li likert ölçeği ile SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Tapu ve Kadastro, Atça Meslek Yüksekokulu, Üniversite 
Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi. 

Abstract: 

Entrepreneurship is create a specific value on setting up a new business in which profit desirable, is 
defined as the process of enlargement or reveal any goods or services. This process is of great importance 
especially for the beginner individuals life.  

But especially when these schools and vocational schools and in the training programs are considered; 
This very realistic to say that the situation is not possible. Nevertheless, the problem of education in the 
vocational school in employment some programs is very low compared to other programs. Land registry and 
cadastre program has come in the beginning of this program, the subject of our study constitutes precisely for 
this reason. 

In this study; perception of entrepreneurship at Adnan Menderes University Vocational School of 
Education at the Land Registry and Cadastre Program students will be measured. Priority will be given general 

mailto:sanser_v@hotmail.com
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information about the study of entrepreneurship. Then the sample group consisting of an average of 184 people, 
with 2 to determine the demographic characteristics of the group and the entrepreneurial orientation of the part 
survey will be implemented. The evaluations of the study will be analyzed using SPSS 5s with Likert scale. 

Keywords: Entrepreneurship, Land Registry and Cadastre, Atça Vocational School, Entrepreneurship 
Tendency of University Students. 

GİRİŞ 

Girişimcilik, gerek işletme gerekse iktisat literatüründe uzun zamandır kullanılan bir 

kavramdır. Fransız iktisatçı J.B. Say’dan itibaren girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak kabul 

görmüştür. Böylece klasik üretim faktörleri olarak kabul edilen emek, sermaye ve tabiat faktörlerine 

girişimcilik de dâhil edilmiştir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 6). 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumsal yapıyı değiştirirken toplumun bir 

parçası olan girişimci ve girişimciliğin değeri de değişmiştir. Bireye ve bireysel yeteneğe dayalı 

girişimcilik ön plana çıkmış, insanın entelektüel üretkenliği önem kazanmıştır. Bu eksende girişimcilik 

unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Son yıllarda daha da önem 

kazanmış, ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak 

değerlendirilmeye başlanmıştır (Yüksel vd., 2015: 144). 

Küresel açıdan bakıldığında, girişimciler tarafından gerçekleştirilen yenilik faaliyetleri ve 

artan rekabet koşulları bir ülkenin ekonomik büyümesi açısından son derece kritik önem arz emektedir 

(Robbins ve Coulter, 2002: 103). Dünyada baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydeden teknoloji ile 

acımasızca hüküm süren rekabet ortamına uyum gösterebilmek ve avantajlı bir şekilde ayakta 

kalabilmek, ekonomik gelişmişliğin derecesine bağlıdır. Bu anlamda, ekonomileri ayakta tutan 

dinamik unsurlardan birisi de girişimcilerdir. Fırsat ve yenilik kovalayan, imkân bulduklarında riskleri 

de hesap ederek üretim amacıyla üretim faktörlerini birleştiren dinamik bireyler ne kadar fazla ise, 

toplumun gelişmişlik seviyesi de o kadar yüksektir. (Demirel ve Tikici, 2010: 222). 

Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro 

programı öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 

yapılma amacı; aslen kamuda rahatlıkla istihdam edilen tapu ve kadastro öğrencilerinin girişimcilik 

algılarının belirlenmesidir. Çalışmada öncelikle literatürden derlemeler, ardından araştırma kısmı, son 

olarak ise sonuç ve bulgular kısmı yer almaktadır.  

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI: 

Girişimci; belirli bir amaca dair olarak gereksinmeleri karşılamak üzere iktisadi ve mal ve 

hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir. Tanım itibariyle 
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girişimci bir kişiliğin en önemli özelliği; üretim araçlarını sağlayıp yöneltmesi ve ortaya çıkabilecek 

riskleri üstlenmesidir.159 

Girişimci, gerek şahsi gerekse toplumun (ya da toplumsal) ihtiyaçları doğrultusunda toplumun 

gereksinim duyduğu ya da başka bir deyişle aslında talep ettiği bir malı veya hizmeti bulup onu 

üretmeye girişmektedir. Bu kişi aslen yaratıcı yönü ile bu duruma ön ayak olan kişi olarak da 

tanımlanabilir. Girişimci; iktisadi anlamda, üretim faktörlerini ele geçirerek birleştirir, kar amacı güder 

ve risklere katlanır. Bu bağlamda iyi bir girişimcinin kurduğu işletmenin elde ettiği pozitif yönlerini 

algılayabilen, pazarın fırsatlarını görebilen, insanların isteklerinde ortaya çıkan değişiklikleri sezebilen 

ve bunu değerlendirebilen kişi olması gerekir. Bu durum kendisinin kendi amacına yönlenmesini de 

sağlayan en önemli faktördür denilebilir.160  

Girişimcilik; en genel hatlarıyla, insanın düşünsel emeğinin ekonomik bir değer kazanması ve 

ekonomik bir değere dönüşmesi olarak tanımlanabilir.161 Diğer bir anlatımla girişimcilik, günlük 

yaşamda, çalışma hayatında ve toplum içerisinde çalışanların ve bireylerin sosyal ve ticari 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olan 

ve birçok disiplini içerisinde barındıran şemsiye bir kavramdır.162 

Girişimciliğin hayata kattığı en önemli unsur ekonomik gelişmeyi sağlama açısından olmuştur. 

Bu bağlamda denebilir ki; girişimcilik faaliyetleri bireysel refahı ve dolayısıyla da toplumsal refahı 

artıracaktır. Girişimcilik ile ilgili 1755 yılında Richard Cantillon tarafından yapılan tanım geniş kabul 

görmüştür. Ona göre girişimci; belirlenmiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini 

bugünden satın alan, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin risklerini üstlenen kişi olarak 

tanımlanmıştır (Yaghoubi ve Ahmadi 2010: 89).  

Girişimcilik faaliyetleri girişimci olarak kabul edilen ve yukarıda da izahına çalıştığımız 

türdeki kişilerce yerine getirilmektedir. Literatür açısından yeterli inceleme yapıldığında bu kişilerde 

yani girişimcilerde görülen ortak özellikler betimlenmiştir. Buna göre bu kişilerde görülen ortak 

özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

İyi girişimcilerde görülen genel ortak özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:  

Gözlem: Girişimci, insanların ihtiyaçlarını görmeli, hissetmeli, empati kurabilmelidir.  

                                                                 
159 Kalaç M. Özhan, Girişimcilik Ders Notu, s.1, Celal Bayar Üniversitesi, http://www.ozhankalac.info/ders-notlari/  
160 Bayraktaroğlu Serkan, Girişimcilik Ders Notları, s.3, Sakarya Üniversitesi. 
161 Üstün Özden, Girişimcilik Ders Notları, Bölüm 1, S.3, Dumlupınar Üniversitesi. 
162 Başar-Ürper-Tosunoğlu, Girişimcilik, s.7, Anadolu Üniversitesi AÖF Yay., 2013.  
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İş ve Görevlere Bağlanma: Büyük başarıların kolayca ve çabuk elde edilemeyeceğini bilen 

girişimci, işi şansa bırakmadan projelerini başarılı bir şekilde tamamlayıncaya kadar o yönde büyük 

gayretler göstermelidir. 

Liderlik: Girişimci, ekibini ve çevresindekileri çalışmaya teşvik etmeli, motive etmeli, 

organize etmeli, önderlik etmelidir. 

Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Orta Düzeyde Risk Alma: Yaygın olarak düşünülenin 

aksine başarılı girişimciler büyük risklere girmeyip, işletmenin geleceğini tehdit altına sokacak büyük 

risklere girmekten ve bu yönde kararlar almaktan kaçınmalıdır. 

Objektif Olma: Girişimciler işlerini yürütürken ve organize ederken duygusal olmaktan 

ziyade kararlarını objektif olarak almalılar. Arkadaşlarıyla da akrabalarla çalışmak yerine uzman 

kadrolar oluşturmayı ilke edinmelidir. 

Pratik Zeka: Girişimci bireyler, esnek düşünmeli, çabuk çözüm üretmeli, detaylara ve 

kurallara takılmamalıdır. 

İyimserlik: Girişimciler devamlı risk ve belirsizlik altında çalıştıkları için, en kötü durumlarda 

bile iyimser olabilme özelliği onların mücadeleci gücüne katkıda bulunur. Girişimcinin yüksek 

motivasyon gücüne sahip olmasında bu iyimserlik de katkıda bulunmaktadır. 

İkna: Başarılı bir girişimci, fikrini yatırımcılarına, işini çalışanlarına, malını müşterisine 

satmalıdır. Aynı zamanda bu bireyler, fikirlerine inanmalı, başkalarını ikna etmeyi becerebilmelidir. 

Uzlaşma: Girişimciler, isteklerinde ısrarcı ve dirayetli olmalıdır ancak isteklerinde inatçı 

olmamalıdır. Uzlaşmak gerektiğinde ara çözümler bulmalıdır ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilmelidir. 

Proaktif Yönetim: Başarılı girişimcilerin geleneksel yöneticilerden en büyük farkı proaktif 

yönetim anlayışı ile çalışmasıdır. Proaktif yöneticiler günlük operasyonel çalışmaların işleyişine kafa 

yorarken, aynı zamanda geleceğe yönelik atacağı adımlarının planını da şimdiden yapmaktadır. 

Proaktif çalışan girişimciler sorunlar ortaya çıktığı zaman ya da bir sonraki atacağı adımı şimdiden 

bilmektedir. 

Azim: Girişimci bireyler, zorluklardan ve başarısızlıktan yılmamalı, riskten korkmamalı, stres 

altında çalışabilmelidir. 

Bilgi: Başarılı girişimciler, işi hakkında detaya dalmayıp, işin esasını bilmelidir. Hukukta 

kendini kurtaracak hükümleri, üretimde kârı zararı oluşturan unsurları ayırt edip, işin özünü 

öğrenmelidir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1697 
 

Çevre: Girişimcinin işi getiren, kaynak yaratan, bağlantı kuran ve sorun çözen çevresi 

olmalıdır. 

Hesap: Başarılı bir girişimci, işin getirisini, maliyetini, nakit akışını, zaman planını, risklerini 

hesaplayabilmelidir.163 

Girişimcilik faaliyetleri fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Fırsat girişimciliği; potansiyel fırsatların görülmesi ve kârlı olabilecek alanlara yatırım 

yapılmasını ifade ederken, yaratıcı girişimcilik bir fikir veya buluşun pazara sunulması ya da var olan 

bir mal ya da hizmetin tasarım, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasını ifade 

etmektedir (Ulaş, 2006: 137).  

Girişimcilik kişinin sadece kendinde bulunan özelliklerin yanı sıra yan etmenlerce de 

desteklenebilen, farklılaşan ve hatta geliştirilebilen bir olgu olma niteliğine haizdir. Bu bağlamda 

girişimciliğe etki eden faktörleri betimlememiz gerekirse:  

Aile Faktörü: Ailenin girişimci olması ve özellikle de babanın kendi işine sahip olması, 

gençlerde girişimciliği tetikleyen önemli bir unsurdur 

Eğitim Faktörü: Yeni bir girişimde bulunmanın ve yeni işi kurarken karşılaşılan problemlerin 

üstesinden gelmede biçimsel eğitimin etkisi vardır. Girişimciler, finans, stratejik planlama, pazarlama 

ve yönetim alanlarında eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

Bireysel Değerler Faktörü: Kişinin riske karşı toleransı, risk alma eğilimi, başarı ihtiyacı, 

kontrol odağı, belirsizlikle başa çıkabilmesi, yenilikçi kafa yapısı ve kendine güven duyması gibi 

kişisel değerler girişimcilik eğilimini etkilemektedir. 

Yaş Faktörü: Yaş aralıklarının girişimcilik eğilimi ile ilişkili olduğu, genç ve orta yaşta 

kişilerin yeni iş kurma isteklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tecrübesi Faktörü: Mesleki tecrübe kişiye yeni yapacağı işte olumlu ve olumsuz koşulları 

önceden fark etme olanağı tanımakta ve önsezi geliştirebilmesine yardımcı olmaktadır.  

Rol Modelleri: Bireyin ailesi, yakınları, arkadaşları veya kendine örnek aldığı diğer girişimci 

kişiler rol model olmaktadır.164 

Girişimcilerin dikkate almadıkları ya da yeterince üzerinde durmamaları halinde işletmenin 

yok olmasına varacak düzeyde zararlar içeren faktörler ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

                                                                 
163 (Yıldız, 2007: 6-7) 
164 (Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 2011: 75): 
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Motivasyon: Bir işletme kurmayı teşvik eden nedir? Sadece para olabilir mi? Açıkçası birçok 

girişimci sonunda büyük bir refaha kavuşur. Ancak neredeyse her girişimin başlangıcında ve erken 

dönemlerinde gelir yaratmak zordur. Bu nedenle birçok girişimci başlangıç aşamasında belirli bir maaş 

bile alamaz ve sadece işletmeye pozitif nakit akışı sağlamaya çalışır. 

Strateji: Ürünü ve hizmeti birbirinden ayıran stratejiler var mıdır? Sadece satış fiyatı tabanlı 

rekabet etme planı mıdır? Fiyat her daim önemlidir. Fakat sadece fiyat üzerinden rekabet etmek 

işletmeler açısından riskli olabilir. O yüzden girişimciler, rekabette fiyatın dışında farklı stratejiler 

geliştirmek zorundadırlar. 

Gerçekçi Vizyon: bu maddeye göre işletmelerin gerçekçi birer vizyon sahibi olmaları 

gerekmektedir. Bu bağlamda işletmelerin başarısız olmalarının ardında yatan temel sebep; yeterli 

olmayan faaliyet finansmanıdır. Girişimciler, işletme planlarında genellikle başlangıç maliyetlerini 

eksik tahmin edip, satış gelirlerini fazla tahmin ederler. Bu da onların iş kabiliyetlerini her yönden 

etkilemektedir.165 

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Literatür incelendiğinde Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini 

ölçmeye çalışan çokça çalışma görülmüştür. Balaban ve Özdemir (2008), Özden v.d. (2008), 

Karabulut (2009), Naktiyok ve Timuroğlu (2009), Güreşçi (2014), Solmaz v.d. (2014), Taysı ve 

Canbaz (2014), Türkmen ve İşbilir (2014), Yüksel v.d. (2015) ve Özdemir (2015)’in yaptığı çalışmalar 

örnek olarak gösterilebilir. 

Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro 

programı öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 

yapılma amacı ve aynı zamanda düşünülen yaygın etkisi; aslen kamuda rahatlıkla istihdam edilen tapu 

ve kadastro öğrencilerinin girişimcilik algılarının belirlenmesidir. Şu an için toplamda 4 okulda 

bulunan bir program olan tapu ve kadastro programı, yılda ortalama toplamda 100-120 kişilik bir 

mezun sayısına ulaşmaktadır. Gerek mezun sayısının az oluşu, gerekse devlet personel başkanlığında 

belirlenen toplam kadro sayıları karşılaştırıldığında mezunların kamudaki istihdam kolaylığı rahatlıkla 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla da hemen hemen her mezun istediği takdirde kamuya girebilmektedir. 

Hal böyle olunca da özel sektörde çalışan ya da girişimci bir yapıya sahip olan mezun sayısı oldukça 

düşük bir oranda seyretmektedir. Zaten bu husus da çalışmanın ana konusunu ve çıkış noktasını 

oluşturmaktadır.  

                                                                 
165 Başar-Ürper-Tosunoğlu, Girişimcilik, s.10, Anadolu Üniversitesi AÖF Yay., 2013. 
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Bu araştırmada çalışma grubu, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Atça 

Meslek Yüksekokulu’ndaki Tapu ve Kadastro (1. ve 2. Öğretim), 180 adet 1. ve 2. sınıf öğrencileri 

arasından seçilmiştir. Örneklem grubu oluşturulurken öğrencilerin sınıf bazındaki dağılımları da 

dikkate alınarak tabakalı örneklem metodundan faydalanılmış ve katılımcılar tesadüfî olarak 

seçilmiştir. Ana kitleye daha yakın olması amacıyla 125 adet anket yapılmış ve bunlardan toplam 124 

adet geri dönüş alınmıştır.  

Bu araştırma için veriler hazırlanan kişisel bilgi formu ve diğer 1 adet ölçeğin yer aldığı anket 

formu yardımıyla toplanmıştır.  

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ve demografik özelliklerinin belirlenmesinde Avşar 

(2007)’ ın geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Bilgi formu, Avşar (2007)’ nin oluşturduğu bilgi formuna 

Atça Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bazı maddelerin eklenmesiyle oluşturulmuştur. 

Girişimcilik eğilimini ölçmeye yönelik sorular ise 5’li likert tipi ölçekleme kullanılarak oluşturulmuş 

ve 5’ er ifadeli 8 grup halinde toplamında 40 adet ifadeden oluşmaktadır. 

Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS Statistics 20 programında analiz edilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistik analizi yapılmış ayrıca bazı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmadaki anket sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach alfa katsayısı ile kontrol 

edilmiştir. Alfa (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aşağıdaki gibi yorumlanır (Kalaycı, 

2006: 405): 

0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 

0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir ve 

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alfa değerlerinin 0,884 olduğu görülmüştür. Bu 

da soruların ölçek güvenilirliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir. 

Ankete katılan Atça Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaş ortalaması 20,04 olup % 39,2’ü 

kız, % 60,8’sı erkektir.  

Öğrencilerin % 53,6’u 1. sınıf, % 46,4’i ise 2. sınıf öğrencilerinden oluşmakla birlikte, % 

45,6’u 1. öğretim, % 54,4’i ise 2. öğretim öğrencileridir.  
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Ankete katılan öğrencilerin % 2,4’u ailenin tek çocuğuyken, % 40’si 2 kardeş, % 25,6’ü 3 

kardeş, % 16’si 4 kardeş, % 12’ü 5 kardeş ve % 4’i ise 5 kardeşten fazladır. Görüldüğü üzere 

öğrencilerin büyük bir kısmı fazla kalabalık olmayan ailelerden gelmektedir. 

 Öğrencilerin anne ve baba eğitim durumlarına bakılacak olduğunda % 65,6’inin annesi 

ilkokul, % 14,4’i ortaokul, % 12’i lise, % 6,4’sı ön lisans, % 1,6’ü lisans, yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde eğitim alan ise yoktur. Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna bakılacak olduğunda% 

40’inin babası ilkokul, % 24,8’i ortaokul, % 20,8’1 lise, % 4,8’u ön lisans, % 7,2’sı lisans, % 2,4’ü ise 

yüksek lisans seviyesinde eğitim almıştır. Anne-baba eğitim durumu dağılımları göz önünde 

tutulduğunda, büyük bir oranın maalesef temel eğitim düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. 

Öğrencilere aynı zamanda ailelerinin gelir seviyesiyle ilgili soru sorulduğundaysa, % 12’ünün 

ailesinin 0-1300 TL arasında, % 35,2’ünün 1301-1700 TL arasında, % 12,6’sinin 1701-2000 TL 

arasında, % 20’inin 2001-3000 TL arasında, % 8’ünün 3001-4000 TL arasında ve % 7,2’inin ise 4001 

TL üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

gelir seviyesi 2016 yılı net “asgari ücret” düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerin barınma durumuna bakıldığındaysa %59,2’i yurtta barınmakta olup, %40,8 yurt 

haricinde yerlerde barınmaktadır. 

GİRİŞİMCİLİK 
“1=Kesinlikle katılmıyorum”, ……“5=Kesinlikle katılıyorum” 
 1 2 3 4 5   
 f % f % f % f % f % Ortalama Std. 

Sapma 
1-5 Arası sorular beklenmedik olaylara tolerans açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Kurallara karşı çıkmaktan 
ve kendimden 
beklenmeyen iş yapmaktan 
hoşlanırım. 

57 45.6 19 15.2 15 12 16 12.8 18 14.4          2.35 1.509 

Beklenmedik olaylar 
karşısında oldukça 
toleranslıyımdır. 

17 13.6 32 25.6 33 26.4 26 20.8 17 13.6         2.95 1.250 

Kolayca ümitsizliğe 
kapılmam. 

14 11.2 24 19.2 30 24 23 18.4 34 27.2         3.31 1.353 

İşimi bölenlere karşı 
tahammül ederim. 

40 32 37 29.6 17 15.2 12 9.6 17 13.6         2.43 1.382 

Sokakta geçen greyder 
sesine hiç aldırış etmeden 
çalışabilirim. 

47 37.6 24 19.2 20 16 15 12 19 15.2         2.48 1.473 

6-10 Arası sorular bağımsızlık ihtiyacı açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Elbise almak için 
mağazaya tek başıma 
giderim. 

27 21.6 22 17.6 23 18.4 14 11.2 39 31.2            3.13 1.550 

Ekonomik olarak bağımsız 
olmak istiyorum. 

6 4.8 11 8.8 10 8 11 8.8 87 69.6 4.30 1.218 

Farklı olmaktan korkmam. 4 3.2 12 9.6 19 15.2 27 21.6 63 50.4 4.06 1.155 
Başkalarından Emir 4 3.2 12 9.6 19 15.2 27 21.6 63 50.4 4.02 1.221 
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Almayı Sevmem 
Bir şeye inanıyorsam, 
başkalarının onayına gerek 
duymadan işi yaparım. 

7 5.6 8 6.4 31 24.8 27 21.6 52 41.6 3.87 1.191 

11-15 Arası sorular risk alma açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Hiç bilmediğim bir yere 
doğru seyahat edebilirim. 

15 12 11 8.8 24 19.2 27 21.6 48 38.4 3.66 1.380 

Daha çok para kazanmak 
için, borsada riske 
etmekten çekinmem. 

35 28 23 18.4 23 18.4 24 19.2 20 16 2.77 1.449 

Yeni yiyecekleri ve 
elbiseleri denemekten 
çekinmem. 

12 9.6 7 5.6 27 21.6 29 23.2 50 40 3.78 1.293 

Gece karanlığında bir 
yerlere gidebilirim. 

15 12 12 9.6 18 14.4 27 21.6 53 42.4 3.73 1.405 

Kararsız ve belirsiz 
durumlara karşı, oldukça 
toleranslıyımdır. 

15 12 19 15.2 42 33.6 22 17.6 27 21.6 3.22 1.280 

16-20 Arası sorular yenilikçilik açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Mevcut problemleri 
çözebilecek, orijinal fikir 
ve düşünceler üretebilirim. 

2 1.6 14 11.2 20 16 43 34.4 46 36.8 3.94 1.061 

Patron olsam yeni fikirleri 
olan ve bunu bana 
anlatmaya çalışan, 
çalışanımı dinlerim. 

2 1.6 14 11.2 20 16 43 34.4 46 36.8 3.94 1.148 

Gelecekteki fırsatları 
yakalayacak yeteneğe 
sahibim. 

1 0.8 5 4 41 32.8 36 28.8 42 33.6 3.90 .945 

Beklenmedik müşteri 
ihtiyaçları karşısında, 
geleneklere bağlı 
kalmayarak, yeni ürün 
dizayn edebilirim. 

7 5.6 13 10.4 47 37.6 27 21.6 31 24.8 3.50 1.140 

İnsanların yeni ürün 
üretecekleri bir çalışma 
ortamı kurarak, birbirinin 
zıddı olan düşüncelerin 
çıkmasını sağlayabilirim. 

7 5.6 16 12.8 39 32.2 32 25.6 31 24.8 3.51 1.161 

21-25 Arası sorular başarma ihtiyacı açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Başkaları ile yarışmak 
benim tarzımdır. 

26 20.8 24 19.2 35 28 14 11.2 26 20.8 2.92 1.406 

İşimi o kadar etkin yaparım 
ki, başarma hazzını içimde 
hissederim. 

5 4 9 7.2 30 24 43 34.4 38 30.4 3.80 1.078 

Yapacağım işte herkesten 
iyi olmayı isterim. 

6 4.8 5 4 20 16 35 28 59 47.2 4.09 1.107 

Yenilmekten hoşlanmam, 
asla pes etmem. 

7 5.6 8 6.4 20 16 38 60.4 52 41.6 3.96 1.160 

Yarışırken önce kazanmayı 
düşünürüm. 

10 8 5 4 26 20.8 32 25.6 52 41.6 3.89 1.226 

26-30 Arası sorular insanlar ile ilişki açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
İnsanlarla görüşmekten ve 
onlarla kaynaşmaktan 
hoşlanırım. 

3 2.4 14 11.2 10.4 13 24 19.2 71 56.8 4.17 1.148 

İnsanlara yardımcı olmayı 
severim. 

3 2.4 5 4 14 11. 18 14.4 85 68 4.42 1.001 
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Kişisel zekadan çok, 
kolektif zekayı tercih 
ederim. Bundan dolayı 
değişik fikir gruplarına 
üyeyim. 

13 10.4 24 19.2 32 25.6 29 23.2 27 21.6 3.26 1.284 

Ben patron olsam kolayca 
müşteri kazanabilirim. 

3 2.4 5 4 30 24 31 24.8 56 44.8 4.06 1.034 

Ben patron olsam kilit 
elemanımı kolayca tespit 
ederim. 

3 2.4 6 4.8 30 24 30 24 56 48.8 4.04 1.050 

31-35 Arası sorular içsel kontrol açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Başladığım işte bitinceye 
kadar ısrarla takip ederim. 

5 4 10 8 18 14.4 26 20.8 66 52.8 4.10 1.163 

Eğer benin akrabam bana 
aptalca bir iş peşinde 
koşuyorsun derse, onu 
dinlemem. 

9 7.2 7 5.6 38 30.4 21 16.8 50 40 3.77 1.239 

Eğer bir şey yapmaya karar 
verirsem, beni durduracak 
bir şey yoksa, onu hemen 
yaparım. 

5 4 5 4 19 15.2 34 27.1 62 49.6 4.14 1.075 

Bir kişinin hayatımda beni 
yönlendirici rol oynamasını 
istemem. 

4 3.2 9 7.2 28 22.4 25 20 59 47.2 4.01 1.132 

Bir şeyi yaparım diye söz 
verirsem, mutlaka yaparım. 

3 2.4 7 5.6 17 13.6 26 20.8 72 57.6 4.26 1.047 

36-40 Arası sorular yaratıcılık açısından değerlendirme ile ilgili ifadeleri içerir. 
Yeni fikirlerin doğması için 
katılımcılık mutlaka 
sağlanmalıdır. 

4 3.2 7 5.6 9 7.2 28 22.4 77 61.6 4.34 1.047 

İnsan her fikri öğrenmeli ve 
kendisi için bir sentez 
oluşturmalıdır. 

5 4 3 2.4 14 11.2 22 17.6 81 64.8 4.37 1.044 

Yaşamdan deneyimler 
kazanmalı ve yeni objeler 
tasarlamalıyım. 

1 0.8 11 8.8 20 16 33 25.4 60 48 4.12 1.029 

Yaratıcı fikir, dizayn, ürün 
yarışmalarına katılmak 
istiyorum. 

12 9.6 17 13.6 24 19.2 30 24 42 33.6 3.58 1.333 

Hayatımda karşılaştığım 
birçok problemlere karşı 
birçok yaratıcı çözümlerim 
oldu. Hayatımı daha etkili 
hale getirmek için arayış 
içindeyim. 

7 5.6 10 8 27 21.6 31 24.8 50 40 3.86 1.196 

 

Beklenmedik olaylara toleransın değerlendirildiği 1-5 arası soru grubuna bakıldığında 

ifadelerin almış olduğu değerler 2,35 (Kurallara karşı çıkmaktan ve kendimden beklenmeyen iş 

yapmaktan hoşlanırım ifadesi) ile 3,31 (Kolayca ümitsizliğe kapılmam ifadesi) arasında 

değişmektedir. Grubun ortalaması ise 2,704’tür. En yüksek ortalamaya sahip olan kolayca ümitsizliğe 

kapılmam ifadesi gruptaki diğer ifadelere göre bireyin bütün olumsuz koşullar karşısında azimli ve 

istikrarlı bir davranış sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Gruptaki diğer ifadelere verilen 

cevaplara bakıldığında bu ifadelerin daha anlık olaylara karşı toleransların üçüncü ifadeye göre daha 
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azaldığını göstermektedir. En düşük ortalamaya sahip olan birinci ifade, öğrencilerin beklenmedik 

olaylara karşı toleransları az olsa dahi mevcut düzene ve kurallara yönelik uygun bir davranış 

sergilediklerini göstermektedir.   

Bağımsızlık ihtiyacının değerlendirildiği 6-10 arası soru grubunda ifadeler 3,13 (Elbise almak 

için mağazaya tek başıma giderim ifadesi) ile 4,30 (Ekonomik olarak bağımsız olmak istiyorum) 

arasında değişmektedir. Grubun ortalaması 3,876’ dur. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin 

bağımsız hareket etmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Risk almanın değerlendirildiği 11-15 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış olduğu 

değerler 2,77 (Daha çok para kazanmak için, borsada riske etmekten çekinmem) ile 3,78 (Yeni 

yiyecekleri ve elbiseleri denemekten çekinmem) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 3,432’ 

dir. Grupta yer alan ifadelere bakıldığında verilen cevaplar ile birlikte düşünüldüğünde öğrencilerin 

risk almaktan korkulmayacak kadar bir varlığa(maddiyata) ihtiyaç duymaları söz konusu olabilir.  

Yenilikçiliğin değerlendirildiği 16-20 arası soru grubunda ifadeler 3,50 (İnsanların yeni ürün 

üretecekleri bir çalışma ortamı kurarak, birbirinin zıddı olan düşüncelerin çıkmasını sağlayabilirim.) 

ile 3,94 (Patron olsam yeni fikirleri olan ve bunu bana anlatmaya çalışan, çalışanımı dinlerim ile 

Mevcut problemleri çözebilecek orijinal fikir ve düşünceler üretebilirim) arasında değişmektedir. 

Grubun ortalaması ise 3,758’ tür.  Genel olarak değerlendirildiğinde grupta yer alan ifadelerin 

ortalaması birbirine yakın çıkmıştır. Ancak 16. 17. ve 18. ifadelerdeki gibi yenilikçiliğe daha çok 

soyut açıdan yaklaşılan ifadelerde ortalamaların, 19. ve 20. ifadelerdeki gibi yeniliğe daha somut 

olarak yaklaşılan ifadelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Bu durum da yenilikçi fikirlerin 

sadece düşünce olarak kalmayıp gerçek hayatta da uygulanabilir hale getirilmesi, yeniliğe somut 

olarak yaklaşılmasını ifade etmektedir.  

Başarma ihtiyacının değerlendirildiği 21-25 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış 

olduğu değerler 2,92 (Başkaları ile yarışmak benim tarzımdır ifadesi) ile 4,28 (Yapacağım işte 

herkesten iyi olmayı isterim ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması 4,09’dir.  Öğrencilerin 

aslen yarışmaya istekli oldukları görülmüştür. Aynı zamanda bu sonuçlar öğrencilerin yarış sonucunda 

en iyisi olmayı hedeflediklerini göstermektedir. 

İnsanlar ile ilişkilerin değerlendirildiği 26-30 arası soru grubunda ifadeler 3,26 (Kişisel 

zekadan çok, kolektif zekayı tercih ederim. Bundan dolayı değişik fikir gruplarına üyeyim.) ile 4,42 

(İnsanlara yardımcı olmayı severim) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 3,99’ dır. Gruptaki 

26. ve 27. ifadeler her ne kadar öğrencilerin sosyal ilişkilerinin yüksek olduğuna işaret etse de 28. 

ifadede öğrencilerin daha çok bireysel davranmaya yatkın olduğu anlaşılmaktadır. 
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İçsel kontrolün değerlendirildiği 31-35 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış olduğu 

değerler 3,77 (Eğer benin akrabam bana aptalca bir iş peşinde koşuyorsun derse, onu dinlemem 

ifadesi) ile 4,26 (Bir şeyi yaparım diye söz verirsem, mutlaka yaparım ifadesi) arasında değişmektedir. 

Grubun ortalaması 4,056’ dur.  Öğrencilerin bir işi yapmaya karar verdiklerinde ya da bir işe 

başladıklarında, kararlarında tutarlı olup, çalışmalarını özverili bir biçimde tamamlama eğiliminde 

oldukları görülmüştür. Aynı zamanda öğrencilerin başladıkları bir işi bitirme konusunda bir kontrol 

sistemi geliştirme çabasında oldukları söylenebilir. 

Yaratıcılığın değerlendirildiği 36-40 arası soru grubunda ifadeler 3,58 (Yaratıcı fikir, dizayn, 

ürün yarışmalarına katılmak istiyorum ifadesi) ile 4,37 (İnsan her fikri öğrenmeli ve kendisi için bir 

sentez oluşturmalıdır ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 4,054’ dir.  Gruptaki 

ifadelerden elde edilen sonuçlar öğrencilerin yaratıcılık anlamında eğilimlerinin yüksek olduğu 

göstermektedir. Grupta yer alan 39. ifadenin diğer ifadelere göre daha düşük ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeninin yaratıcı düşüncelerin sadece düşüncede kalması olabilir. Öğrenciler 

bu düşünceyi üretken hale nasıl getireceklerini bilememektedirler. Bu durum da bu hususta bilgi sahibi 

olan birinin yol gösterici olarak yanlarında olmasını beklemelerinden kaynaklanmaktadır. 

SONUÇLAR VE BULGULAR 

Girişimcilik grek yeni fikirlerin üretilmesi, gerekse üretilen fikirlerin hayata geçesi 

bağlamında önem arzetmekte ve bundan dolayı da desteğe ihtiyaç duyan bir faaliyet oalrak 

bilinmektedir. Girişimclik her geçen gün artan bir biçmde yükselen bir grafik göstermektedir. Bu 

bağlamda üniversite öğrencileri de en büyük potansiyel girişimci olma niteliğine haizdirler. Buradan 

hareketle yapılan bu çalışmada meslek yüksekokulu kullanılmıştır. Sebebi de yurtiçindeki çeşitli 

verilere göre lisans öğrencilerinin istihdam paylarına göre myo larınnkinin daha düşün bir düzeyde 

kalıyor olmasıdır. Myo larda pek tabii ki okunulan bölümler arasındaki fark girişimciliğe etki etse de 

(istihdam sebebi ile) kamuda istihdam edilmenin değerli olduğu ve tek çözüm olarak görüldüğü tapu 

ve kadstro gibi programlarda da bu husus oldukça önemli olmaktadır. 

İş bu sebeple bu çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla demografik 

özelliklerin ve girişimcilik eğiliminin belirlenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu 124 

öğrenciye uygulanmıştır.  Demografik özelliklerin belirlenmesine yönelik kısım 10 sorudan 

oluşmaktadır. Girişimcilik eğilimini belirlemeye yönelik anket ise; beklenmedik olaylara karşı 

toleransın değerlendirilmesi, bağımsızlık ihtiyacının belirlenmesi, risk almanın değerlendirilmesi, 

yenilikçiliğin değerlendirilmesi, başarma ihtiyacının değerlendirilmesi,  insanlar ile ilişkilerin 

değerlendirilmesi, içsel kontrol değerlendirilmesi ve yaratıcılığın değerlendirilmesi ile ilgili ifadeleri 

içeren 8 grup olmak üzere toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Bu 8 grubun içerisinde en yüksek 
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ortalamaya sahip olanı içsel kontrolün değerlendirildiği ifadelerin bulunduğu grup iken, en düşük 

ortalama ise beklenmedik olaylara karşı toleransın değerlendirildiği ifadelerin yer aldığı grup olduğu 

görülmüştür. 

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; öğrencilerin aslen tıpkı diğer bölüm ve 

programlarda olduğu gibi (daha önce yapılan uygulamalardan hareketle) girişimcilik eğiliminde 

oldukları görülmüştür. Ancak öğrencilerin harekete geçmek için desteğe ihtiyacı olduğu ve 

anlaşılmıştır. Yenilikçi fikirlerin yalnızca düşüncede kalmayıp, bu fikirlerin gerçek hayatta da 

uygulanabilir hale getirilmesi için girişimci bireylere gerekli desteğin sağlanması gerektiği 

anlaşılmıştır. Ayrıca yine belirtilmelidir ki; birçoğunun ailesinin gelir düzeyi asgari ücret seviyesinde 

olduğu için girişimcilik özelliklerinin hayata geçmesi hususunda temel bir birikim olması isteğinde 

oldukları, bu şart yerine geldiğinde cesurca atılımlarda bulunabilecekleri anlaşılmıştır. 
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ÖZET: 

Türkiye nüfusunun % 32,91’ ini oluşturan ve 1980 - 1999 yılları arasında doğmuş bireylerden oluşan Y 
kuşağı üyelerinin en büyüğü 36 en küçüğü ise 17 yaşındadır. Yakın geleceği şekillendireceği düşünülen Y 
kuşağının henüz eğitim sürecinde olan en küçük yaş grubundaki üyeleri de önümüzdeki yıldan itibaren aktif 
olarak iş hayatında yer almaya başlayacaklardır. Örgütler, varlıklarını ve devamlılıklarını etkin ve verimli bir 
şekilde sürdürebilmeleri için örgütsel bağlılığı yüksek bireylerin varlığına her zaman ihtiyaç duymaktadırlar. 
Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda çaba gösteren ve yer aldığı örgütte devam etme isteğinde olan örgütsel 
bağlılığı yüksek bireylerin daha verimli çalıştıkları, örgüt içerisinde daha etkili oldukları kabul edilmektedir.  

Bu araştırma, İzmir ilinde ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okulu eğitilenleri üzerinde 
yapılmıştır. Eğitimlerini tamamlayarak içerisinde bulundukları organizasyonda göreve başlayacak olan Y kuşağı 
eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeyi duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
boyutları ile incelenerek onların geleceğe ait beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; Aralık 
2015 ve Ocak 2016 ayları arasında ön lisans düzeyinde ikinci sınıflarda eğitim alan 241 eğitilene, Allen ve 
Meyer (1990) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve söz konusu örneklem grubun demografik 
özelliklerinin yanında beklentilerini de ölçmeye yarayan sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Elde 
edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiş olup Y kuşağı eğitilenlerinin güçlü duygusal bağlılık 
düzeyine sahip olmalarına karşın devam bağlılıklarının olmadığı tespit edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, araştırmanın temel hipotezi olan “Y kuşağı eğitilenlerinden duygusal, devamlılık 
ve normatif boyutlarında koşulsuz örgütsel bağlılık beklenemez” önermesi, duygusal ve normatif bağlılık 
boyutlarında reddedilmesine karşılık devamlılık boyutunda kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan eğitilenlerinin 
yaş ve eğitim aldıkları alan (bölüm) faktörü, araştırmaya konu olan Y kuşağı eğitilenlerinin potansiyel örgütsel 
bağlılık düzeylerini etkilemesi açısından anlamlı farklılıklar içermediği görülmüştür. Ayrıca, Y kuşağına 
yöneltilen eleştirilere yönelik sorulan sorulardan alınan cevaplar incelendiğinde, eğitilenlerin bütün eleştirilerin 
aksinde pozitif yönlü tutum ve bakış açılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Genel olarak kendisinden önceki kuşakların eleştiri odağında olan, her şeyi sorgulayan, aşırı bireyci, 
statüye önem veren ve otoriteyi kabullenmekte zorlanan kişilik yapısına sahip Y kuşağı üyelerinin doğru 
anlaşılması, istek ve beklentilerinin karşılanmasının önemli olduğu kanısına varılmıştır. Ölçüm aracının 
Cronbach alfa değeri 0,744 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Farklılıkları, Y Kuşağı, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam 
Bağlılığı, Normatif Bağlılık  
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ABSTRACT 

32.91% of the population in Turkey 's creator and 1980 - born between 1999, the largest of which is the 
Generation Y members consist of individuals 36 to 17 years old it is small. The recently thought to shape the 
future of the members of Generation Y, the youngest age group, yet also active in the training process will start 
from next year to take part in business life. Organizations, organizational commitment to sustain their existence 
and continuity effectively and efficiently every time they feel the presence of high individual needs. The 
organization's goals and objectives and in line with the striving to continue to demand that the organization takes 
place at the organizational commitment to high individuals they work more efficiently, are considered to be more 
effective within the organization. 

This research, associate degree level education at the graduate that has been done on those Junior 
technical college in Izmir province. Generation Y educate that the organization in which they complete their 
training, which will begin to work, those of potential organizational commitment levels of affective commitment, 
continue commitment, and normative commitment by examining sizes aimed to determine their future 
expectations. In this connection; December 2015 and January 2016 month between associate degree level in the 
second class in the field of education 241 trained me, Allen and Meyer (1990) developed by Organizational 
Commitment Scale and a questionnaire consisting of questions for measuring the expectations as well as 
demographic characteristics of said sample is applied. According to the findings statistically evaluated, despite to 
have a strong affective commitment levels of trainees of Generation Y, has been determined in the absence of 
continuing commitment. 

As a result, the basic hypothesis of the research is "Generation Y participants of affective continuity and 
normative dimensions of organizational commitment can not expect unconditional" proposition was adopted in 
continuance commitment despite to the rejection of affective and normative commitment sizes. Those of age 
participated in the study and training their field of study (section) factor, was not significant in terms of their 
potential to affect organizational commitment level of those of Generation Y, which is the subject of research 
training. Also, when examined responses received from questions for criticism of the Y-generation, the opposite 
of all the criticism of those trained were found to have the positive attitude and perspective. 

In general, which itself from previous generations of critical focus, everything is questioned, extreme 
individualism, the status of emphasis and the authority to accept being forced personality with Generation Y 
members properly understood, the demands and expectations have concluded that it is important to meet. 
Measurement tool Cronbach's alpha value was set at 0.744. 

Keywords: Generation differences, Generation Y, Organizational Commitment, Affective Commitment, 
Continue Commitment, Normative Commitment 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında, bilgi ve teknolojide yaşanan çok hızlı değişimlerin birey ve sosyal 

hayatı etkilemesi sonucu kuşak farklılıkları gittikçe önemini arttıran bir konu olmuştur. Artık 

küreselleşmenin etkisiyle de sistemlerdeki değişimler insanların bakış ve görüş açılarını değiştirmekte 

ve çalışma hayatında farklı kuşaklara sahip bireyler birlikte çalışmak durumunda kalmaktadırlar. 

Ortalama her yirmi yılda yeni bir kuşak doğmakta ve bu kuşağın ortak istekleri, ihtiyaçları, güdüleri ve 

eylemleri iş dünyasında belirleyici olmaktadır. 

Günümüzde iş yaşamında, genel olarak Bebek Patlaması kuşağı, X kuşağı ve Y kuşağı olmak 

üzere farklı kuşaklar birlikte çalışmaktadırlar. Her kuşağın kendine ait algı düzeyleri, tutum ve inanç 
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farklılıkları kuşaklar arasında çatışmalara yol açmaktadır.1980 ve sonrası doğumlu bireylerin 2000’li 

yıllarda örgütlerde yer almaya başlaması ile birlikte kuşaklararası farklılık da önem kazanmıştır.  

Bu çalışmada kendilerine internet kuşağı da denilen Y kuşağı ele alınmıştır. Sorgulayıcı 

yapılarında dolayı kendilerine İngilizce WHY (Niçin) kelimesinden gelen Y harfi verilen bu kuşak, 

genellikle bağımsız, kendine güvenen, bencil ve çeşitlilik içeren bir kuşak olarak tanımlanmaktadır. 

Bu kuşak teknoloji ile iç içe bilgisayarlar, cep telefonları ve internet ile birlikte büyümüşlerdir. Bu 

kuşağın bireyleri, kendilerinin yüksek beklentili, risk alabilen ve yüksek verimli olduklarını kabul 

etmektedirler. Yeni teknolojiler daha uygun fiyatlarla piyasaları hızla ele geçirirken, Y kuşağında yer 

alan bireyler yeni kavramları ve fikirleri hızla benimsemektedirler (Yüksekbilgili, 2013: 343,344). 

Diğer taraftan örgütsel bağlılık olgusu, çalışanların örgüt amaçlarını benimsemesinde, 

kurumda kalma isteğini sürdürmesinde, örgüt yönetimine ve faaliyetlerine katılmalarında, örgüt için 

yaratıcı ve yenilikçi bir tavır sergilemelerinde önemli bir gerçekliktir. 

Bu çalışma ile ön lisans düzeyinde eğitim alan ve eğitimleri sonrasında içerisinde bulundukları 

organizasyonda göreve başlayacak olan 1994-97 yılarında doğan Y kuşağı eğitilenlerinin potansiyel 

örgütsel bağlılık düzeyi duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarının 

belirlenmesi ve onların geleceğe ait beklentilerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

KUŞAK KAVRAMI 

2.1. Kuşak Tanımı:Kuşak kavramı Türk Dil Kurumuna göre; “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık 

yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon”,“Aşağı yukarı aynı yıllarda 

doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer 

ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin oluşturduğu topluluk” olarak tarif edilmektedir 

(http://www.tdk.gov.tr)”. Buradan hareketle kuşak tanımında, aynı yıllarda doğmuş olmanın yanında 

aynı dönemin sosyal, politik, tarihi ve ekonomik şartlarını ve sıkıntılarını birlikte yaşamış, benzer 

sorumluluk ve bakış açılarına sahip olma belirleyici özelliktir. 

Kuşak teorisi ise; doğum yılları itibarıyla benzer politik ve sosyal olayları yaşayan, eşsiz değer 

yargıları ve inanç sistemlerini bünyelerinde geliştiren, birbirine benzer kişilik özellikleri gösteren 

bireylerden oluşan bir topluluğu ileri sürmektedir. Söz konusu dönem içerisinde toplumda 

gerçekleşmiş olan olaylar; politik olaylar veya tehditler, sosyo-ekonomik değişim süreçleri, endüstri 

eğilimleri, işsizlik oranları, güvenlik veya kıtlık hakkında hissedilen düşünceler şeklinde sıralanabilir 

(Lamm ve Meeks, 2009: 615). Kuşak teorisi; belirli zaman aralığında doğan bireylerin benzer değer 

yargıları, davranışları ve yaşam biçimlerinin, belirli bir çağda doğmuş olmalarından kaynaklandığı 

olgusuna işaret etmektedir.  

http://www.tdk.gov.tr)/


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1711 
 

Her kuşağın bünyesinde birtakım karakteristik özellikleri ve değer yargılarını 

barındırmasından dolayı, bireyler doğmuş oldukları kuşak grubunun davranışlarına benzer özellikler 

gösterirlerken, diğer kuşak grubunun davranışlarından farklı özellikler sergilemektedirler (Chen, 2010: 

132). Lower, (2008) her kuşağın kendine özgü özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf 

yönlerinin olduğunu belirtmiştir. Birbirinden farklı bakış ve görüşlere sahip kuşaklarlın aynı 

organizasyon içerisinde birlikte çalışıyor olmaları, çalışanların yanında yöneticiler ve işverenler için 

her zaman üzerinde durulması gereken önemli bir konu olmaktadır. 

Kuşak Sınıflandırılması: Literatür taraması yapıldığında, farklı kaynakların kuşaklar ile ilgili 

tarih aralıklarını ve kuşağa ait özellikleri farklı biçimlerde sınıflandırdıkları görülmektedir. Yirminci 

yüzyılın başından itibaren yapılan kuşaklarla ilgili sınıflandırmalar şu şekilde özetlenebilir (Zhang ve 

Bonk (2010:83): 

• 1946 yılından daha önce doğanlar; Sessiz veya Olgun Kuşak, 

• 1946-1964 (veya 1961) yılları arası doğanlar Baby Boomer Kuşağı, 

• 1965-1981 veya 1961-1980 yılları arası doğmuş olanlar X Kuşağı, 

• 1980-1999 yılları arası doğmuş olanlar Y Kuşağı, Milenyum Kuşağı, Gelecek kuşak, 

veya İnternet Kuşağı (Ergil (2013); Keleş (2011); Haeberle, Herzberg ve Hobby(2009); 

Crumpacker ve Crumpacker (2007); Kyles (2005). 

• 2000 yılından sonra doğanlar ise Z kuşağı (Adıgüzel ve diğerleri, 2014:165; Albayrak 

ve Özkul, 2013: 17; Serçemeli ve diğerleri, 2015:262) olarak sınıflandırmıştır. 

Sessiz Kuşaklar (Gelenekseller); Sessiz kuşak ya da erişkin (matures) kuşak olarak da 

adlandırılan ve genellikle 1925 ve 1945 yılları arasında doğduğu kabul edilen, Büyük Buhran ve İkinci 

Dünya savaşı zamanında yaşayan jenerasyonu ifade etmektedir. Geçiş nesli olarak da kabul edilen bu 

neslin insanları dikkatli, macerayı sevmeyen, hayal gücü zayıf bir yapıda oldukları kabul edilmektedir 

(Serçemeli ve diğerleri, 2015:262).  

Bebek Patlaması (Baby Boomers) Kuşağı; İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki “Nüfus 

Patlaması” yıllarında doğan bir milyar insana “Baby Boomers” denilmektedir. 1940’lı yıların başı ve 

1960’lar arası dünyaya gelen bu nesil, komünist ülkelerin kurulması nedeniyle başlayan soğuk savaş, 

savaş karşıtı hareketlerin başladığı, kadın haklarının artmaya başladığı bir döneme tanık olmuşlardır 

(Zhang ve Bonk 2010). İşkolik olarak nitelendirilen Baby Boomers’ların “çalışmak için yaşadıkları” 

kabul edilmektedir (Özer ve diğerleri, 2013:125). 
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X Kuşağı (Baby Burst); ( 1961-1980) (Parry ve Urwin, 2011:80); Bu kuşak üyeleri sadık, 

kanaat duyguları yüksek, teknolojiyi zorunlu olarak kullanmaya başlamış ve otoriteye saygılıdırlar. 

Daha iyi kariyer imkânları arayan X kuşağı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve iş motivasyonları 

yüksek bir nesil olarak kabul edilmektedir. Kadınların iş gücüne başlaması ve az çocuk sahibi 

olunması bu kuşak içinde sıralanabilir (Keleş, 2011:131). X kuşağın üyeleri, bir önceki kuşaktan farklı 

olarak “yaşamak için çalışmak” anlayışında oldukları kabul edilmektedir (Özer ve diğerleri, 

2013:126).  

Z Kuşağı; Genel olarak 2000 yılı ve sonrasında doğanlar Z kuşağı olarak ifade edilmektedir. 

“İnternet Kuşağı” olarak da adlandırılan bu kuşağın teknoloji çağı çocukları oldukları söylenebilir. Bu 

kuşaktaki kişiler insanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli 

olarak tanımlanmaktadırlar. (Keleş, 2011: 131, 132). Bugünden tahmin yapmanın aslında zor olduğu, 

yakın geleceğin gizemli çocuklar olarak kabul edilen Z kuşağının pek çok özelliği, bu kuşağın GSM 

tabanlı bir kuşak olacağına işaret etmektedir (Senbir, 2004: 27-28). Bazı uzmanlar tarafından “derin 

duygusal” sıfatıyla da nitelendirilen (Ayvaz,2013) Z kuşağı,“Kristal Nesil” olarak da kabul 

edilmektedir. 

Y KUŞAĞI VE ÖZELLİKLERİ 

Y kuşağının hangi tarihte doğan insanları kapsadığı konusunda alan yazında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara göre; 1980-1994’lü yıllar (Erden Ayhün, 2013:101) veya 1977-

1994 yılları arası doğanlar (Albayrak ve Özkul, 2013: 18) Y kuşağı kabul edilirken bazı araştırmacılar 

ise Y kuşağının 1980 ile 2001 yılları arasında (Lower, 2008) doğanları kapsadığı belirtilmektedirler. 

Senbir’ e (2004) göre ise, 1995-2002 yılları arasında doğanlar internet çocukları ya da dijital kuşak 

olarak adlandırılmakta ve bu dönem doğanlara “Milenyum Kuşak” denilmektedir (Senbir, 2004: 26). 

Normalde kuşakların 20 yıldan önce değişme göstermediği bilinmesine rağmen, günümüz dünyasının 

çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde bulunması milenyum kuşağı gibi ara kuşağın oluşumunu 

beraberinde getirdiği ileri sürülmektedir (Erden Ayhün, 2013:101). Çalışmamızda ise Y kuşağı için 

Keleş, (2011); Haeberle ve diğerleri, (2009); Crumpacker ve Crumpacker, (2007); Yüksekbilgili, 

(2015)’in referans ettiği 1980-1999 yılları arası esas alınmıştır. 

Y kuşağı, internet kuşağı, Millennials (Milenyum Kuşağı), Generation Next (Gelecek Kuşak), 

Digital Generation (Dijital Kuşak), Echo Boomers (Eko Patlaması) ve Nexters (Bir Sonrakiler) gibi 

farklı isimlerle adlandırılmışlardır (Kapoor ve Solomon, 2011). İngilizce WHY (Niçin) kelimesinden 

gelen bu Y harfi sorgulayıcı yapılarından dolayı bu kuşağa verilmiştir. Y kuşağı genellikle bağımsız, 

kendine güvenen, bencil ve çeşitlilik içeren bir kuşak olarak da kabul edilmektedir (Serçemeli ve 

diğerleri, 2015: 263). 
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Teknoloji ile iç içe bir şekilde bilgisayarlar, cep telefonları ve internet ile birlikte büyümüş 

olan bu kuşak teknoloji becerilerini yaratıcı bir şekilde sahip oldukları görevleri ilerletmek ve sonuçlar 

elde etmek için kullanmaktadırlar. Yeni teknolojiler daha uygun fiyatlarla piyasaları hızla ele 

geçirirken, Y kuşağında yer alan bireyler yeni kavramları ve fikirleri hızla benimsemektedirler 

(Yüksekbilgili, 2013: 343,344). Günümüz iş yaşamının en önemli dinamik yapısını oluşturan ve 

geleceğinin dünyasını şekillendireceği kabul edilen Y kuşağının tanınması onların anlaşılması adına 

önemlidir. Çok kanallı televizyonların olduğu bir dönemde büyümüş olmaları, internetle hemen uyum 

sağlamış olmaları Y Kuşağı üyelerinin kolay kolay memnun olmayan bir yapıya sahip olmalarını 

etkilemiştir.  

Y kuşağı için birçok araştırmacı tarafından kabul edilen temel özellikler: 

• Kendi fikirlerine çok önem vermek, fikirlerinin mutlaka sorulmasını istemek, hırslı ve 
iş yaşamında çabuk yükselmek isteği (Serçemeli ve diğerleri, 2015:264), 

• İşverenlerden yüksek düzeyde beklenti, yaşam boyu sürdürülebilir eğitim inancı, kısa 
sürede kendini ispat etmek isteği ve serbestçe fikirlerini ifade edebilme becerisi (Yiğit, 
2010:14), 

• Uzun süreli sadakat gösterememek, direkt emir almaktan ve ast olmaktan 
hoşlanmamak (Serçemeli ve diğerleri, 2015:264), 

• Özgürlüklerine düşkün olmak ve rahat koşullarda çalışabilecekleri işler tercih etmek 
(Keleş, 2011), 

• İnterneti en önemli iletişim alanı olarak kabul etmek ve teknolojiyi yakından takip 
ederek kullanmak (Türk, 2013), 

• Aynı anda birden çok işi yapabilmek (Lower, 2008), 

• Kendi işlerini kurma isteği, yüksek özgüven duygusu, sosyal iletişim ağlarıyla işyeri 
sınırları içinde sürekli olarak bağlantılı olmak (Yüksekbilgili, 2015:261), 

• Kendilerini sabırsız olarak tanımlamaları (Yüksekbilgili, 2013) sayılabilir. 

Ayrıca bu dönem siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimlerin önceki dönemlere göre çok daha 

hızlı olduğu bir zaman aralığı olmuştur. Dolayısıyla yaşamları genellikle hızlı, çok yönlü ve son 

derece yoğun olmasının nedeni hızlı değişimin olduğu ortamlarda yetişmeleri olarak düşünülebilir. 

Beklentilerini karşılayacak şekilde hız, takım çalışması ve çok yönlü işler olmaması durumunda çabuk 

sıkılmaları ise kaçınılmazdır (Zhang ve Bonk 2010).  

Özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, çabuk vazgeçen, iyi eğitimli, otoriteye meydan 

okuyan, teknoloji hayranı olan gençlerden oluşan bu kuşak; sahip oldukları imkânlar sayesinde 

küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde hissedildiği, ekonomi ve kültürlerarası etkileşimin arttığı bir 

dönemde yaşamaktadırlar (Türk, 2013). Literatürde bu kuşağı yakından takip ederek yetiştiren ve 
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sürekli etrafında olan ebeveynlere “Helikopter Ebeveynler” (HelicopterParents) denilmektedir (Howe 

ve Strauss, 2007). Dolayısıyla Y kuşağı üyelerinin kendilerini rahatsız eden bir konu olduğunda 

konuları çekinmeden tartışabilen yapılarının olması bir anlamda ebeveynlerinin onları sürekli soru 

sormaya teşvik ederek yetiştirmiş olmasıyla ilgisi olduğu açıktır.  

Y kuşak üyeleri, özgüven gibi bazı olumlu ve -aksi de iddia ediliyor olmakla birlikte- narsizm 

gibi bazı olumsuz kişilik özellikleriyle diğer kuşaklardan ayrılmaktadır (Özer ve diğerleri, 2013:126). 

Farklı kuşaklara sahip bireylerin bir arada görev yaptığı iş yaşamında Türkiye'de yaşayan yaklaşık 78 

milyon kişinin %32,91'ini oluşturan (TUİK, 2015) Y kuşağına ait özelliklerin bilinmesi bu kuşak 

üyelerinin daha yakından tanınmasını yöneticiler ve iş verenler için her zaman önemli bir konu 

olmaktadır. 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI 

Örgütsel Bağlılık Tanımı: Örgütsel bağlılık kavramı işletmelerin en önemli unsuru olan 

insan kaynağı açısından üzerinde durulması gereken en önemli konudur.  

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ile işten ayrılma, işe devam etme, performans düzeyi, 

çaba gösterme, işe zamanında gelme, örgütsel vatandaşlık vb. konular arasında doğrudan bağlantı 

olduğu kabul edilmektedir (Meyer ve Allen, 1997). Örgütsel bağlılık, bireyin kurumsal amaç ve 

değerlerini kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve kurum üyeliğini devam 

ettirme arzusudur (Durna ve Veysel, 2011:210). Başka bir ifade ile örgütsel bağlılığı, işgörenin 

çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın bir ifadesidir. Genellikle psikolojik bağlanma olarak 

değerlendirilmiş örgütsel bağlılık; örgütün amaç ve değerlerini kabul etme, bu amaç ve değerler 

doğrultusunda hareket etme, örgütün başarısı için güçlü bir çalışma arzusu ile örgüt üyeliğini devam 

ettirme isteği olarak tanımlanabilir. 

Hem örgütler hem de çalışanlar açısından önemli yararları bulunan örgütsel bağlılığın farklı 

türlerinin varlığı üzerinde durulmuştur. Örgütsel bağlılıkla ilgili ilk araştırmalar örgütsel bağlılığı 

örgütsel değerlerin içselleştirilmesini yansıtan tek boyutlu bir yapı olarak tasvir etseler de Meyer ve 

Allen, örgütsel bağlılığın üç farklı bileşene sahip olduğunu savunmuşlardır. Bu bileşenler; duygusal 

(affective), devam (continuance) ve normatif (normative) bağlılık olarak sınıflandırılmıştır. Bu 

yaklaşımlar genelde örgütle çalışan arasında bir bağ oluştursa da, bu bağın niteliğinin farklı olduğu 

üzerinde durulmuştur (Allen ve Meyer, 1990: 3). 

Araştırmacılar bu üç farklı yaklaşımı şu şekilde açıklamışlardır (Allen ve Meyer, 1990; Meyer 

ve Allen, 1991; Yıldız, 2013:856): 
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Duygusal Bağlılık: Bir kişinin örgüte olan duygusal bağlantısı ile ilgilidir (Meyer ve Allen 

1990). Genel olarak, güçlü duygusal bağlılığa sahip olan çalışanlar örgütte kalmayı istediklerini 

hissettikleri için örgütte kalırlar. Dolayısıyla güçlü duygusal bağlılığı olan işgörenlerin örgütte kalma 

nedenleri, bunu istemeleri ile ilgilidir.  

Devam Bağlılığı: Devam bağlılığı, kişinin örgütten ayrılması halinde ortaya çıkacak 

maliyetlerden ve alternatif örgütlerin azlığından doğan örgütte kalmaya devam etmeyi istemeleri 

sonucu oluşan bağlılığı ifade etmektedir (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1997). Devam 

bağlılığında, birey örgütten ayrılmanın getireceği maliyetlerin farkında olduğundan dolayı istese de 

örgütten çıkamamaktadır. Bu konu bireyin örgütten ayrılmasının onun için maliyetli olacağını ve bazı 

zorluklarla karşılaşacağını bilmesi ile ilgilidir. 

Normatif Bağlılık: Bu tür bağlılıkta birey kendisini örgüte karşı yükümlü hissettiği için 

örgüte bağlanmaktadır. Başka bir ifade ile normatif bağlılık, bireylerin ahlaki boyutta hissettikleri 

zorunluluk duygusu sonucu oluşan bağlılığı ifade etmek için kullanılmıştır. (Allen ve Meyer, 1990; 

Meyer ve Allen, 1997). Bu bağlılık türünün temelini zorunluluk oluşturmaktadır. Normatif bağlılık, 

örgütün çalışana burs gibi ödüller sağladığında veya eğitim gibi önemli maliyetleri üstlendiğinde 

meydana gelebilir. Bu durumda, çalışan borçlarını ödeyene kadar kendisinde karşılığını ödeme 

zorunluluğu hissetmektedir (Yıldız,2013:856). 

Örgütsel bağlılık, örgütsel başarının sağlanması için çalışanların sadakatinin yanında, ortak 

değer, amaç ve kültür etrafında toplanmaları için çaba gösterilen bir süreçtir (Sığrı, 2007:263). 

Örgütsel bağlılık kavramı; verimlilik, işgücü devri, devamsızlık, performans değişiklikleri ve işten 

ayrılma düşüncesi gibi bireysel ve örgütsel sonuçları etkilediğinden üzerinde durulması gereken 

önemli bir konudur.  

İncelenen tüm çalışmalar, örgütsel bağlılığın, değişik unsurlar ile pozitif ya da negatif 

ilişkisinin olup olmadığı araştırılmış ve en çok istenen durumun ise çalışanlarda öncelikle yüksek 

duygusal bağlılığın daha sonra normatif bağlılığın ve en son da devam bağlılığının olduğu 

belirtilmiştir (Brown, 2003:41; Sevinç ve Şahin, 2012:268). Bu çalışmada elde edilen verilerin bu 

istenen durumla paralellik göstermesi önemli bulunmuştur.  

Örgütsel bağlılığı etkileyen kişisel faktörler: Örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan araştırmalarda 

örgütsel bağlılığı, örgütsel faktörlerin etkilemesinin yanında demografik faktörlerin de farklı şekillerde 

etkilediği tespit edilmiştir (Gül ve Oktay, 2005:68).  Yapılan çalışmalarda demografik özelliklerle 

örgütsel bağlılık arasında genelde bir ilişkinin olduğu (Durna ve Eren, 2011; Özkaya vd. 2006; Sevinç 

ve Şahin, 2012) hatta duygusal bağlılığın olumlu iş tecrübelerinin sonucunda ortaya çıktığı, bireysel ve 

kurumsal olmak üzere olumlu sonuçları olduğu ortaya konulmuştur (Wasti, (2002). 
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Örgütsel bağlılığı etkileyen kişisel faktörler başında yaş faktörü gelmektedir. Örgütsel 

bağlılığın kişisel özelliklerle ilişkin yapılan bir araştırmada yaşlı personelin gençlere göre, örgütte 

uzun yıllar geçiren personelin yeni olanlara göre örgüte daha fazla bağlı oldukları görülmüştür. 

(Meyer/Allen, 1991:69). Başka bir araştırmada çalışanların yaşı arttıkça, alternatif ya da farklı bir 

eğitim alma imkanlarının azaldığını, dolayısıyla çalışanların, üyesi oldukları örgütlere bağlılıklarının 

arttığı kabul edilmiştir (Gül ve Oktay, 2005:70). 

Türkiye’de de örgütsel bağlılığın bağımlı ve bağımsız değişken olarak ele alındığı pek çok 

araştırma yapılmasına rağmen, halen eğitim düzeyinde olan ve yaklaşık bir yıl sonra eğitim aldıkları 

organizasyon yapısında görev alacak olan 1994 -1997 doğumlu Y kuşağı bireylerinin potansiyel 

örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesine yönelik alan araştırmasına rastlanmamıştır.  

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı; İzmir ilindeki bir Meslek Yüksek Okulunda 

eğitim alan ve yaklaşık bir yıl içerisinde eğitim aldıkları kurumda göreve başlayacak olan Y kuşağı 

eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerini duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 

bağlılık boyutları ile ele almak ve onların geleceğe ait beklentilerini belirlemektedir. Bu amaçla da 

kuşaklar arası iletişim farklılıkları ve bireysel özelliklere bağlı olarak duruma ve zaman göre tercih ve 

istekleri değişen, her şeyin nedenini sorgulayan ve inanmadıkları otoriteye karşı koyan ve saygı 

göstermeyen Y kuşağının örgütsel bağlılık düzeyi ve beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Veri Toplama Araçları: Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu kapsamda 

oluşturulan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmanın bağımsız değişkenleri 

(sosyo demografik değişkenler) olan yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve eğitim görülen bölümle ilgili 

soruların yanında ana hipotez ve alt hipotezleri destekleyecek sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde 

ise örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için Allen ve Meyer’in (1990) Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

(Organizational Commitment Questionere; OCQ) yer almaktadır. Ölçek Türkçe’ye Wasti (1999) 

tarafından uyarlanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,744 olarak 

gerçekleşmiştir. Veri toplamada Allen ve Meyer’in Örgütsel Bağlılık Ölçeği için beşli Likert skalası 

kullanılmıştır. Skaladaki ifadelerin puanlaması 1.Kesinlikle katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Ne 

katılıyorum ne katılmıyorum (Fikrim yok), 4.Katılıyorum ve 5.Kesinlikle katılıyorum şeklide 

yapılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: Anket, Aralık 2015 ve Ocak 2016 ayları arasında İzmir 

ilinde ön lisans düzeyinde eğitim veren bir Meslek Yüksek Okulunun ikinci sınıflarında eğitim alan 

241 eğitilene uygulanmıştır. Kuruluş da yer alan 335 ikinci sınıf eğitilen düşünüldüğünde % 71,9’lik 

(241/335) bir hedef kitle katılımı gerçekleşmiştir. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak 
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değerlendirilmiş olup Y kuşağı eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerini duygusal 

bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutları düzeylerinde farklılık tespit edilmiştir. 

Araştırmanın Teorik Çerçevesi Ve Hipotezleri: Araştırmanın teorik çerçevesi Y kuşağı 

eğitilenlerin potansiyel örgütsel bağlılıklarının duygusal, devamlılık ve normatif boyutlarında farklı 

düzeylerde gerçekleştiği varsayımı üzerine çizilmiştir. Diğer bir deyişle Y kuşağı eğitilenlerin yaş, 

cinsiyet, eğitim görülen alan gibi belirli faktörler açısından duygusal, devamlılık ve normatif 

bağlılıkları farklı düzeylerde gerçekleşecektir. Bu kapsamda aşağıdaki H0 hipotezleri ortaya 

konulmuştur.  

Bu amaçla Y kuşağı bireylerinin kişisel özellikleri incelendiğinde; önceki kuşaklara oranla 

daha eğitimli, bilinçli ve teknoloji ile büyüyen, otoriteyi kabullenmeyen, adalet duygusunun yüksek 

olması nedeniyle haksız olana tepki veren Y kuşağından koşulsuz örgütsel bağlılık beklemenin zor 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Araştırmanın temel hipotezi olan birinci hipotezi: H0: “Y kuşağı eğitilenlerinden duygusal, 

devamlılık ve normatif boyutlarında koşulsuz örgütsel bağlılık beklenemez” şeklinde olacaktır. 

Brimeyer ve diğerleri, (2010) çalışmalarında; yaş ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin 

çalışma süresi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiden çok az yüksek olduğunu, eğitim ile örgütsel 

bağlılık arasında ise negatif yönlü olduğunu bulmuşlardır. Bulunan bu sonuca göre ikinci ve üçüncü 

hipotez oluşturulmuştur. 

İkinci Hipotez: H0: Eğitilenlerin yaş farklılıklarına göre duygusal, devam ve normatif bağlılık 

düzeyleri arasında fark yoktur. 

Üçüncü Hipotez: H0: Eğitilenlerin eğitim gördükleri bölümlere göre duygusal, devam ve 

normatif bağlılık düzeyleri arasında fark yoktur. 

Bu çalışmada hipotezlere yönelik soruların dışında Y kuşağına getirilen bazı eleştirilere 

yönelik sorular da sorulmuştur. Literatür taramasında elde edilen ve konumuzla ilgisi olduğu 

değerlendirilen bazı eleştiriler şunlardır. 

• Y kuşağından koşulsuz itaat beklenmemelidir. Haksızlığı ve adaletsizliği görmezlikten 
gelemeyen Y kuşağından itaat beklemek anlamsız ve yersizdir (Öz, 2015:57). 

• Y kuşağı narsisttir. Psikolog Jean Twenge’nin 2009 yılında yaptığı araştırmalara göre 
Y kuşağı gençlerinin gereğinden fazla özgüvene sahip olmaları ve yüksek bir egoya sahip olmaları 
önceki kuşaklar tarafından şımarık ve narsist olarak ifade edilmesini sebep olduğunu vurgulamıştır 
(Twenge, 2010). 

• Y kuşağı sabırsızdır (Yüksekbilgili, 2013). Y kuşağı sürekli şikâyet eder, mücadele 
etmek istemez ve hayatlarının kolay olmasını isterler.  
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• Y kuşağı bencildir. Diğer kuşaklara nazaran daha sorgulayıcı olmaları nedeniyle 
bencil oldukları düşünülmektedir (Oksay, 2012). 

• Y Kuşağı özellikle uzun vadeli olmak üzere geleceği düşünmezler (McQueen, 2014). 

• Teknolojik gelişmelerin etkisiyle büyüyen Y kuşağının geleceklerini planlamada çok 
da iyi değillerdir (Öz, 2015:57). 

Bu eleştirilere yönelik dokuz adet soru sorulmuştur. İlk beş soru eğitilenlerin kişisel 

özelliklerine yönelik ve onları daha iyi anlamaya yönelik sorulardır. Diğer dört soru ise eğitilenlerin 

gelecek beklentilerine yönelik olarak hazırlanmıştır (Tablo 2). 

BULGULAR 

Sosyo - Demoğrafik Bulgular: Ankete katılan bireyler 1994-1997 yıllarında doğmuş olan 

ortalama 19-22 yaşlarındaki Y kuşağı eğitilenlerinden oluşmaktadır. Katılımcılardan 156 kişi 19-20 

yaş aralığın da (% 64,7), 85 kişi ise 21-22 (%35,3) yaş aralığındadır. Eğitim düzeyi olarak ön lisans 

düzeyinde eğitim alan ikinci sınıflardan oluşmaktadır. Eğitim kurumu sadece erkeklere yönelik eğitim 

verdiğinden katılımcıların tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim gördükleri alanlara 

göre dağılımı ise, 104 kişi (% 43,2) Sosyal bilimler, 137 kişi (% 56,8) ise Fen bilimlerinde eğitim 

gören katılımcılarından oluşmaktadır (Tablo.1). 

Tablo 1.SosyoDemoğrafikBulgular 

Yaş n % Eğitim Durumu N % 
19-20 156 64,7 Ön Lisans (İkinci sınıf) 241 100 
21-22 85 35,3    
Toplam 241 100,0 Toplam 241 100,0 
Cinsiyet n % Kaçıncı Sınıf N % 
Erkek 241 100 2. sınıf 241 100 
Toplam 241 100 Toplam 241 100 
Alan (Bölüm) N %    
Sosyal Bilimler 104 43,2    
Fen Bilimler 137 56,8    
Toplam 241 100,0    

 

Ölçüm Aracı ve Tek Örnek t Testi: 

On sekiz soruluk ikinci bölümün Cronbach alfa değeri 0,744 olarak belirlenmiştir. Bu sonucun 

kabul edilebilir 0.70’lik Cronbach Alfa düzeyinin üzerinde olması, 18 soruluk yapının güvenilir 

olduğunu ortaya koymaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 2:Cronbach Alfa Değer Tablosu 

ReliabilityStatistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,744 18 

 

Tablo 3’te katılımcıların duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerine ilişkin aritmetik 

ortalamaları, standart sapmaları ve T testine ait sonuçlar görülmektedir. İfadelere verilen değerler 

gözden geçirildiğinde, aritmetik ortalamaların farklı geliştiği görülmektedir. Bütün ortalamalar 3’ten 

büyük olduğundan cevaplayıcıların katılıyorum yönünde eğilim gösterdiği söylenebilir. Evren 

ortalamasına göre; örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunun “Kesinlikle katılıyorum” düzeyinde 

( x :4,402) gerçekleştiği, normatif örgütsel bağlılık boyutunun ise “Katılıyorum” düzeyine  ( x : 3,893) 

yakın olarak gerçekleştiği görülmüştür. Örgütsel bağlılığın devamlılık bağlılık boyutu ise 

“Katılmıyorum” ( x : 2,863) düzeyine yakın gerçekleştiği görülmektedir.  

Yine eğitilenlerin görüşlerine göre en yüksek değer duygusal bağlılık boyutunda 4,6 ile 

“Eğitim aldığım bu kurumda çalışacak olmamı diğer kişilere söylemekten gurur duyarım.”  ifadesi 

olmuştur. Katılımcıların ifadelerine göre en düşük ortalamaya sahip ifade ise devamlılık bağlılık 

boyutunda 2,4 ile “Şu anda bu kurumda kalmamın tek sebebi istek olduğu kadar, mecburiyetten de 

kaynaklanıyor.” ifadesi olmuştur 

Bu çalışmada Tek örneklem için T-testi ve Bağımsız örneklemler için T-testi kullanılarak 

veriler elde edilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre örgütsel bağlılık ve ana hipotez 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 18 önermenin 15’ için ilişkisiz 

örneklemler testi tablosunun Anlamlılık (2-yönlü) sütunundaki değerin 0,00 olduğu ve 0,05'den küçük 

olduğu görülmektedir.  

Buna göre araştırmanın temel hipotezi kapsamında:H0= “Y kuşağı eğitilenlerinden 

duygusal, devamlılık ve normatif boyutlarında koşulsuz örgütsel bağlılık beklenemez” önermesinin 15 

maddesinde P…<alfa 0,05 olduğu için Ho Red edilerek H1 kabul edilmiştir (Tablo 3). İleri düzeyde 

önemli bulunan bu 15 önermeye göre Y kuşağı eğitilenlerinden duygusal ve normatif boyutlarında 

koşulsuz örgütsel bağlılık beklenebileceği görülmekle birlikte devamlılık bağlılık düzeyinin farklı 

geliştiği görülmektedir.  

Devam bağlılık boyutunu ölçmek için kullanılan altı önermenin üçü olan; 

• “Bu kurumdan ayrılmış olsaydım karşılaşacağım ciddi bir kaç sonuçtan biri de mevcut 

alternatiflerin azlığı olurdu. 
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• “Bu kurumdan ayrılmamın olumsuz sonuçlarından biri de başka bir kurumun bu 

kurumdaki imkânları sağlayamama ihtimalidir.” 

• “Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrılırsam sonrası için endişe duyuyorum.” 

önermeleri P…>alfa 0,05 olduğu için Ho kabul edilmiştir (Tablo 3). Buna göre devam boyutundaki 

altı önermeden üç önerme önemli bulunmamıştır.  

Yapılan T testi sonucuna göre ise devam bağlılığın ortalama P değeri P=1,55 olduğu için Y 

kuşağı eğitilenlerin devamlılık bağlılıklarının olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3: Ölçüm Aracı ve Tek Örnek t Testi: 

 

Önermeler N sx ±  
Tek örnek T testi 

t P 

D
uy

gu
sa

l 

Bu kurumda eğitim almamın benim için çok özel bir anlamı var. 241 4,5±,75 30,896 ,000 
Eğitim aldığım bu kurumda çalışacak olmamı diğer kişilere söylemekten gurur 
duyarım.  

241 4,6±,70 36,148 ,000 

Emekli olana kadar bu kurumda çalışmaktan mutluluk duyarım. 241 4,4±,86 25,988 ,000 

Bu kurumun karşılaştığı her problemi kendi problemlerim gibi hissederim. 241 4,4±,75 29,834 ,000 

Şu anda eğitim aldığım kurumda kendimi ailenin bir parçası gibi görüyorum 241 4,1±1,1 15,803 ,000 

Şu anda eğitim aldığımı kuruma kendimi ait hissediyorum. 241 4,2±,99 19,378 ,000 

 Duygusal Bağlılık Genel Ortalama değeri  4,402±,863 26,341 ,000 

D
ev

am
 

Şu anda eğitim aldığım kurumdan ayrılmam maddi olarak zorluk çekmeme neden 
olur.   

241 3,3±1,3 3,890 ,000 

Şu anda bu kurumda kalmamın tek sebebi istek olduğu kadar, mecburiyetten de 
kaynaklanıyor. 

241 2,4±1,2 -7,118 ,000 

Bu kurumdan ayrılmayı düşünemem, çünkü çok az seçeneğim olduğunu 
biliyorum. 

241 2,6±1,3 -3,641 ,000 

Bu kurumdan ayrılmış olsaydım karşılaşacağım ciddi bir kaç sonuçtan biri de 
mevcut alternatiflerin azlığı olurdu. 

241 2,8±1,2 -1,397 ,164 

Bu kurumdan ayrılmamın olumsuz sonuçlarından biri de başka bir kurumun bu 
kurumdaki imkânları sağlayamama ihtimalidir. 

241 2,9±1,3 -1,087 ,278 

Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrılırsam sonrası için endişe duyuyorum. 241 2,9±1,2 -,699 ,485 

Devam Bağlılık Genel Ortalama değeri  2,863±1,295 -1,675 ,155 

N
or

m
at

if 

Bir kurumdan başka bir kuruma geçmeyi ahlaki bulmuyorum. 241 3,4±1,3 5,095 ,000 

Bu kurumda çalışmaya devam edecek olmamın en önemli nedenlerinden biri, 
sadakatin önemine olan inancım gereği, kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak 
hissetmemdir. 

241 3,9±1,1 13,326 ,000 

Ayrılmak benim için avantajlı da olsa, şu an kurumumdan ayrılmanın doğru 
olduğunu düşünmüyorum. 

241 4,0±1,0 14,579 ,000 

Şayet bu kurumdan ayrılmış olsaydım suçluluk duyardım. 241 3,7±1,2 9,575 ,000 

Bu kurumdaki insanlara olan sorumluluklarım nedeniyle şu an bulunduğum 
kurumdan ayrılmak yanlış olurdu. 

241 3,9±1,1 12,453 ,000 

Şu anda bulunduğum kurum bağlılığımı hak ediyor. 241 4,2±1,0 19,561 ,000 

Normatif Bağlılık Genel Ortalama değeri  3,893±1,148 12,431 ,000 
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Yaş Ve Örgütsel Bağlılık T-testi 

Aşağıdaki verilen grup istatistikleri, 19_20 ve 21_22 yaş grubu eğitilenlerin evren ortalaması (

x ) açısından incelendiğinde, Y kuşağı eğitilenlerin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerinde az da 

olsa fark olduğu görülmektedir. Bu durum, 21_22 yaş grubundaki eğitilenlerinin, 19_20 yaş 

grubundaki eğitilenlere göre her üç örgütsel bağlılık boyutunda daha büyük yaş grubu lehine olması 

anlamlı olmasa da önemli olarak değerlendirilmiştir (Tablo4).  

Ortalama örgütsel bağlılık açısından değerlendirildiğinde; genel olarak her iki yaş grubu 

üyelerinin “Katılıyorum” düzeyine yakın örgütsel bağlılık gösterdikleri gözlemlenmiştir. 

Tablo 4. Yaş ve Örgütsel Bağlılık T- testi Grup istatistikleri 

 
Yaş N Ortalama 

Std. Sapma 
(Std. Deviation) 

Ortalamanın 
std.hatası 

Duygusal Bağlılık 
Ortalaması 

19_20 156 4,382 ±,673 ,6739 
21_22 85 4,441 ±,974 ,9746 

Devamlılık 
Bağlılık 
Ortalaması 

19_20 156 2,797 ±,102 ,10266 

21_22 85 2,984 ±,141 ,14166 

Normatif Bağlılık 
Ortalaması 

19_20 156 3,850 ±,958 ,09212 
21_22 85 3,972 ±1,242 ,12425 

Ort.Örg.Bağ. 
19_20  3,676 ±1,091 0,873 
21_22  3,799 ±1,116 ,117 

 

Araştırmamızın ikinci hipotez olan “Eğitilenlerin yaş farklılıklarına göre duygusal, devam ve 

normatif bağlılık düzeyleri arasında fark yoktur” önermesi kapsamında P…>alfa 0,05 olduğu için Ho 

hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 5’da verilen ilişkisiz örneklemler t testi tablosunda anlamlılık (2-

yönlü) sütunundaki değerin 0,415 ve 0,417 olduğu ve 0,05'den büyük olduğu görülmektedir. Bu 

sonuca göre araştırmaya katılan eğitilenlerinin yaş faktörü, araştırmaya konu olan Y kuşağı 

eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemesi açısından anlamlı farklılıklar 

içermediği görülmüştür.  

Tablo 5. Yaş ve ortalama örgütsel bağlılık arasındaki T-testi sonuçları 

Yaş ve Ort. 
Örgütsel Bağ. 
İlişkisi 
Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 
Varyansların eşit 
olmadığı varsayımı 
 

Varyansların 
eşitliği için 
Levene testi 

Ortalamaların eşitliği için t-testi 

F A
nl

am
lıl

ık
 

(S
ig

.) 

t Se
rb

es
tli

k 
de

re
ce

si
 (

df
) 

A
nl

am
lıl

ık
  

   
   

(2
-y
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lü
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 O

rta
la

m
a 

fa
rk

 

St
d.

ha
ta

 f
ar

kı
 %95 farkın güven 

aralığı 

Alt Üst 

,851 ,508 -,777 239 ,415 -,12271 ,14851 -,41526 ,16984 

  -,776 168,816 ,417 -,12271 ,14950 -,41784 ,17243 
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Eğitim Görülen Alan (Bölüm) Ve Örgütsel Bağlılık T-testi 

Anket uygulamasına eğitim görülen alanlara göre sosyal bilimlerden 104, fen bilimlerinden ise 

137 eğitilen katılmıştır. Aşağıda verilen grup istatistikleri evren ortalaması açısından incelendiğinde, 

Sosyal bilimlerde eğitim alan bireylerin fen bilimlerinde eğitim alanlara nazaran devamlılık 

bağımlılığı hariç potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerinin az da olsa yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Buna karşılık her iki alanda da eğitim alan bireylerin her üç örgütsel bağlılık boyutunda anlamlı 

sayılabilecek farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6). Yine ortalama örgütsel bağlılık açısından 

değerlendirildiğinde; yaş grubu değerlendirmesinde olduğu gibi her iki bölümde eğitim alan üyelerin 

“Katılıyorum” düzeyine yakın örgütsel bağlılık gösterdikleri gözlemlenmiştir. 

Tablo 6. Eğitim Görülen Alan ve Örgütsel Bağlılık T- testi Grup istatistikleri 

 
Alan (Bölüm) N Ortalama 

Std. Sapma 
(Std. Deviation) 

Ortalamanın 
std.hatası 

Duygusal Bağlılık 
Ortalaması 

Sosyal Bilimler 104 4,506 ±,743 0,729 
Fen Bilimler 137 4,324 ±,938 0,801 

Devamlılık 
Bağlılık 
Ortalaması 

Sosyal Bilimler 104 2,794 ±1,296 ,127 

Fen Bilimler 137 2,914 ±1,291 ,110 

Normatif Bağlılık 
Ortalaması 

Sosyal Bilimler 104 3,959 ±1,132 ,111 
Fen Bilimler 137 3,843 ±1,156 ,098 

Ort.Örg.Bağ. 
Sosyal Bilimler 104 3,753 ±1,057 ,103 
Fen Bilimler 137 3,694 ±1,128 ,0964 

 

Üçüncü hipotez olan “Eğitilenlerin eğitim gördükleri bölümlere göre duygusal, devam ve 

normatif bağlılık düzeyleri arasında farklılık vardır” önermesi kapsamında da P…>alfa 0,05 olduğu 

için Ho hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 7’de verilen ilişkisiz örneklemler testi tablosunda anlamlılık 

(2-yönlü) sütunundaki değerin 0,290 ve 0,288 olduğu ve 0,05'den büyük olduğu görülmektedir. Bu 

sonuca göre araştırmaya katılan eğitilenlerinin eğitim aldığı alan (bölüm) faktörü, araştırmaya konu 

olan Y kuşağı eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemesi açısından anlamlı 

farklılıklar içermediği görülmüştür.  

Tablo 7. Eğitim alınan alan (Bölüm) ve ortalama örgütsel bağlılık arasındaki T-testi sonuçları 

Alan ve Ort. 
Örgütsel Bağ. 
İlişkisi 
Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 
 
Varyansların eşit 
olmadığı varsayımı 
 

Varyansların 
eşitliği için 
Levene testi 

Ortalamaların eşitliği için t-testi 

F A
nl

am
lıl
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ı %95 farkın güven 
aralığı 

Alt Üst 

2,390 ,384 ,584 239 ,290 ,05950 ,14318 -,22255 ,34155 

  ,607 227,049 ,288 ,05950 ,14191 -,22014 ,33913 
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Y Kuşağı Özellikleri Ve Beklentilerine Yönelik Bulgular 

Bu çalışmada hipotezlere yönelik soruların dışında Y kuşağına getirilen bazı eleştirilere 

yönelik sorulan sorulara yönelik alınan cevaplar aşağıda verilmiştir (Tablo 8). Eğitilenlerin kişisel 

özelliklerine yönelik ve onları daha iyi anlamaya yönelik sorulan beş sorudan elde edilen veriler 

şunlardır:  

• “Örgütsel bağlılığınız (aidiyet duygusu) var mı? Var ise nasıl değerlendiriyorsunuz? 
(İyi-Orta-Zayıf)” sorusunda katılımcıların % 95’i örgütsel bağlılıklarının var olduğunu ve hatta 
katılımcıların  % 75,9’i bu bağlılıklarının iyi düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

• “Y Kuşağından (1980-1999 doğumlular) koşulsuz örgütsel bağlılık beklenemez” 
ifadesi sizce doğru mudur?” sorusuna katılımcıların % 78’i “Hayır” cevabı vererek böyle bir 
önermenin doğru olmadığı yönünde güçlü bir görüş ortaya koymuşlardır. Bu sonuç aynı zaman da 
araştırmanın temel hipotezi olan birinci hipoteze yönelik elde edilen verilerle benzerlik 
göstermektedir. 

• “Doğru bulmadığınız ya da haksız gördüğünüz durumları düzeltmeye çalışıp hemen 
tepki verir misiniz?” sorusuna katılımcıların % 85,9’u “Evet” cevabı vererek haksızlığa karşı hiçte 
toleranslı olmadıklarını ortaya koymuşlardır. 

• “Sabırsız mısınız?” sorusuna katılımcılarım % 34,4’ü “Evet” derken % 65,6’sı 
“Hayır” cevabını vermişlerdir. Bu sonuca göre Y kuşağı eğitilenlerinin büyük bir bölümü kendilerini 
sabırlı olarak kabul etseler de üçte bir oranda evet diyenlerin mevcudiyeti bu soru ya verilen cevaplar 
konusunda ikilem oluşturmaktadır. 

• “Bencil misiniz” sorusuna katılımcıların sadece % 5 “Evet” diyerek eleştirilerin aksine 
hiçte bencil olmadıklarını göstermektedir. Dolayısı ile diğer kuşaklara nazaran daha sorgulayıcı 
olmaları onları bencil yapmadığı anlaşılmaktadır. 

• Y kuşağı eğitilenlerinin gelecek beklentilerine yönelik sorulan dört adet sorulardan 
elde edilen veriler ise şu şekildedir. 

• “İstediğiniz ortam ve şartlar sağlanırsa çalışacağınız kurumun amaç ve hedeflerine 
daha mı çok dikkat edersiniz?” sorusunda da katılımcıların % 90’ı  “Evet” cevabı vermiş çalışma 
ortamında kendi isteklerine göre sağlanacak ortam ve şartların önemini güçlü bir görüş ile ortaya 
koymuşlardır. 

• “Gösterdiğiniz çaba karşısında takdir edilmeyi bekler misiniz?” sorusuna % 68 
oranımda bir katılımcı evet diyerek orta düzeyde orta düzeyde bir katılım ortaya koymuşlardır. 

• “Gelecek dair planlar yapar mısınız?”  sorusuna % 97,8 “Evet”  cevabı vererek 
geleceklerini planlamaya çok önem verdikleri anlaşılmaktadır.  

• “Teknolojik gelişmelere göre gelecek planlarınız değişir mi?” sorusuna ise % 75,9 
“Evet” cevabı vererek Teknolojik gelişmelerin etkisiyle büyüyen Y kuşağının geleceklerini planlama 
konusunda eleştirileri aksine çok da iyi olduklarını göstermiştir. 
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Tablo 8. Y Kuşağı Özellikleri Ve Beklentilerine Yönelik Sonuçlar 

S/N Önermeler  n % sx ±  

1. Örgütsel bağlılığınız (aidiyet duygusu) var mı? Var ise 
nasıl değerlendiriyorsunuz? (İyi-Orta-Zayıf) 

İyi 182 75,5 

1,3±,73 
Orta 46 19,1 

Zayıf 1 0,4 
Yok 12 5,0 

2. 
Y Kuşağından (1980-1999 doğumlular) koşulsuz örgütsel 
bağlılık beklenemez” ifadesi sizce doğru mudur? 

Evet 53 22,0 
1,7±,41 

Hayır 188 78,0 

3. Doğru bulmadığınız ya da haksız gördüğünüz durumları 
düzeltmeye çalışıp hemen tepki verir misiniz? 

Evet 207 85,9 
1,1±,34 

Hayır 34 14,1 

4. Sabırsız mısınız? 
Evet 83 34,4 

1,6±,47 
Hayır 158 65,6 

5. Bencil misiniz? 
Evet 12 5,0 

1,9±,21 
Hayır 229 95,0 

6. 
İstediğiniz ortam ve şartlar sağlanırsa çalışacağınız 
kurumun amaç ve hedeflerine daha mı çok dikkat 
edersiniz? 

Evet 217 90,0 
1,0±,30 

Hayır 24 10,0 

7. 
Gösterdiğiniz çaba karşısında takdir edilmeyi bekler 
misiniz? 

Evet 164 68,0 
1,3±,46 

Hayır 77 32,0 

8. Gelecek dair planlar yapar mısınız? 
Evet 236 97,9 

1,0±,14 
Hayır 5 2,1 

9. 
Teknolojik gelişmelere göre gelecek planlarınız değişir 
mi? 

Evet 183 75,9 
1,2±,42 

Hayır 58 24,1 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, 1994-97 yılarında doğan, birbirlerinden farklı kültür ve coğrafi çevrede yetişen, 

tartışmacı, uyum sağlayamayan ve vurdumduymaz olarak nitelendirilen Y kuşağının son dönemini 

temsil eden bireylerinin örgütsel bağlılıkları incelenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler neticesinde, 

teknolojik ürünlere yatkın olan, bilgiye kolay ulaşabilmenin verdiği fikir özgürlüğü, yüksek 

beklentilerle harekete geçirilmiş bir eğitim hayatına sahip olan eğitilenlerin kişisel özelliklerini 

yansıtan sonuçlar elde edilmiştir. 

Örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan tüm çalışmalarda en çok istenen durumun çalışanlarda 

öncelikle yüksek duygusal bağlılığın daha sonra normatif bağlılığın ve en son da devam bağlılığının 

olduğu belirtilmiştir (Brown, 2003:41; Sevinç ve Şahin, 2012:268). Bu çalışma sonucunda Y kuşağı 

eğitilenlerinin duygusal bağlılık boyutu “Kesinlikle katılıyorum” düzeyinde ( x : 4,402), normatif 

bağlılık boyutu ise “Katılıyorum” düzeyine ( x : 3,893) gerçekleşmiş olmasına karşın devam bağlılık 

boyutunun “Katılmıyorum” düzeyinde ( x : 2,863)  gerçekleşmesi bu çalışmanın tutarlılığı açısından 

önemli bulunmuştur (Tablo 3). 
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Duygusal bağlılığa sahip olan bireyler örgütte kalmayı istediklerini hissettikleri için örgütte 

kalmaktadırlar. Araştırma sonucunda Y kuşağı eğitilenlerin eğitim gördükleri ve devamında ise kısa 

bir süre sonra (8-10 Ay) görev alıp iş yaşamına girecekleri organizasyona karşı yüksek düzeyde 

duygusal bağlılıkla bağlı olmaları anlamı bulunmuştur. Bu sonuç ile 19-22 yaş eğitilenlerinin güçlü 

duygusal bağlılığı sahip olduklarını ve içerisinde bulundukları örgütte kalmayı istediklerini 

göstermektedir. 

Normatif bağlılık, bireyler kendilerini örgüte karşı yükümlü veya ahlaki boyutta zorunlu 

hissettikleri için oluşan bağlılığı ifade etmektedir (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1997). Bu 

çalışma da eğitilenlerin normatif bağlılık düzeylerinin devamlılık bağlılığa göre yüksek olmakla 

birlikte duygusal bağlılığa göre düşük gerçekleşmiştir.  Normatif bağlılığın duygusal bağlılığa göre 

daha düşük düzeyde gerçekleşmesi, Y kuşağı eğitilenlerin henüz eğitim sürecinde olmaları ve 

çalışacakları örgüte karşı zorunluluktan ziyade duygusal olarak bağlı oldukları şeklinde açıklanabilir. 

Devam bağlılığı, kişinin örgütten ayrılması halinde ortaya çıkacak maliyetlerden ve alternatif 

örgütlerin azlığından doğan örgütte kalmaya devam etmeyi istemeleri sonucu oluşan bağlılığı ifade 

etmektedir (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1997). Devam bağlılığında, birey örgütten 

ayrılması halinde karşılaşacağı maliyetleri ve zorlukları bildiği için örgüte karşı bağlılık 

hissetmektedir. Bu çalışma da Y kuşağının son dönemini oluşturan eğitilenlerin devam bağlılıkları ile 

ilgili elde edilen “Katılmıyorum” düzeyinde ( x : 2,863)  gerçekleşen sonuç (Tablo 3) bu kuşağı 

tanımak adına önemli bir veri olmaktadır  

Y kuşağı üyeleri örgütten ayrılmaları halinde karşılaşacakları maliyeti bilmelerine rağmen 

örgüte bağlılıkları devam boyutunda gerçekleşmemiştir. Günlerinin yaklaşık 15 saatini medya ve 

iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde geçiren, hayatlarını rahat yaşamak isteğinde olan ve 

girişimcilik ruhuna sahip (Serçemeli ve diğerleri, 2015:263),Y kuşağı üyelerinin kişisel özelliklerinin 

yansıttığı görülmektedir. 

Örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan araştırmalarda, örgütsel bağlılığı örgütsel faktörlerin 

etkilemesinin yanında demografik faktörlerin de farklı şekillerde etkilediği tespit edilmiştir. Örgütsel 

bağlılığın kişisel özelliklerle ilişkin yapılan bir araştırmada yaşlı personelin gençlere göre, örgütte 

uzun yıllar geçiren personelin yeni olanlara göre örgüte daha fazla bağlı oldukları görülmüştür 

(Meyer/Allen, 1991:69). Bu çalışmada demografik faktörlerden yaş faktörü ve eğitim görülen alan 

(Bölüm) faktörü açısından değerlendirildiğinde, yaş ve eğitilenlerinin eğitim aldığı alan (bölüm) 

faktörünün, araştırmaya konu olan Y kuşağı eğitilenlerinin potansiyel örgütsel bağlılık düzeylerini 

etkilemesi açısından anlamlı farklılıklar içermediği görülmüştür. Fakat evren ortalamasına göre 

yapılan analizde yaşça daha büyük eğitilenlerin (21-22), daha genç eğitilenlere (19-20) nazaran her üç 

örgütsel bağlılık boyutunda da daha yüksek çıkması anlamlı olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4). 
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Bu çalışmada hipotezlere yönelik soruların dışında Y kuşağının kişisel özellikleri ve onları 

gelecek beklentilerine yönelik getirilen bazı eleştirilere yönelik sorulan sorulara yönelik alınan 

cevaplar incelendiğinde, katılımcıların bütün eleştirilerin aksine eğitilenlerin kendilerine güvenen ve 

geleceğe ait beklentileri açısından pozitif yönde olumlu algıya sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo 

8). Bu durum, ankete katılan 1994-97 yaş aralığını kapsayan eğitilenlerin Meslek Yüksek Okulunda 

aldıkları akademik eğitim yanında kazandıkları kurum kültürünün etkisiyle kişisel özelliklerinde 

benzer yönde geliştiğini göstermektedir. 

Çalışma sonucunda araştırmanın temel hipotezi olan“Y kuşağı eğitilenlerinden duygusal, 

devam ve normatif boyutlarında koşulsuz örgütsel bağlılık beklenemez” önermesi, duygusal ve 

normatif bağlılık boyutlarında reddedilmiş olup devam boyutunda kabul edilmiştir. Yüksek duygusal 

bağlılığa dayalı bu sonuç eğitilenlerin örgüt içerinde kazandıkları yüksek sadakat ve itaat disiplinine 

bağlı yetişmiş olmaları ile de açıklanabilir. Ayrıca eğitilenlerin halen eğitim sürecin de olmaları ve 

çalışma hayatındaki yaşanabilecek zorluklarla henüz karşılaşmamış olmaları da eğitilenlerin duygusal 

bağlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir.  

Geleceğimizi şekillendirecek olan Y kuşağı bireylerinin günümüzün iş dünyasındaki içerisinde 

bulunan Baby Boomers kuşağı ve X kuşağı üyeleri ile aynı anda görev yapacağından hareketle Y 

kuşağı gençlerinin doğru anlaşılması, istek ve beklentilerinin zamanında karşılanması gerektiği 

yönetici ve insan kaynakları çalışanlarının önemle üzerinde durması gereken bir konu olmaya devam 

edecektir. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli, ezbersiz eğitimin temelini 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde olumlu örnekler bulunmasına rağmen durum hala yetersizdir. 
Mezunların mesleki bilgileri ile işletmelerin ihtiyaçları arasındaki uçurum bunun en önemli göstergesidir. 

İçerisinde üniversiteler dahil olmak üzere bir çok eğitim kurumu teknolojik gelişmelerden maddi 
imkansızlıklar sebebiyle faydalanamamaktadır. Bunun yanında teknolojiyi kullanabilecek öğretim elemanının 
azlığı da bir başka problemdir. Tüm bu parametreler bir araya geldiğinde, işletmelerin ihtiyacını karşılayacak 
kalifiye iş gücü yetiştirememek gibi önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak gelişmesi perspektifi ile bu çalışmada Lüleburgaz 
Meslek Yüksekokulu temel alınarak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak ve ders içeriklerini 
yaygınlaştırarak herkesin faydalanabileceği bir ortam oluşturmak amacıyla modernizasyon projesi 
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunun laboratuarları ve sınıfları modern 
eğitim ve enformasyon teknolojileri ile donatılmış, ders  içerikleri uzaktan eğitim portalında faydalanılabilir hale 
getirilerek ders materyali oluşturulmuş, sanayi ile işbirliği kapsamında işletmeler ile protokoller imzalanarak 
mezunlara iş imkanı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek eğitimi, teknoloji, sanayi işbirliği  

ABSTRACT 

Training, which made taking into account technological developments, student-centered and no 
memorized education is the basis of education. In this context, although there are positive examples, the situation 
is still insufficient in our country. The gap between the needs of business and occupational information of 
graduates is the most important indicator of this.  

In many educational institutions including universities due to financial difficulties do not benefit from 
technological advances. In addition, the lack of teaching staff can use technology is another problem. When all 
these parameters are met; businesses to meet the need for qualified labor is emerging as an important issue to 
raise. 

With perspective of the development of our country with using modern information and technology, in 
this study, based on Lüleburgaz Vocational College, to contribute to the training of qualified manpower and 
expanding the course content in order to create an environment that everyone can benefit, a modernization 
project was carried out. 

Under the project laboratories and classes of Luleburgaz Vocational College equipped with modern 
educational and information technologies, the course content was created by bringing course material it can be 
utilized in distance learning portal, with a business scope of cooperation with industry is provided job 
opportunities for graduates signed protocols. 

Keywords: Vocational training, technology, industry collaboration 
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GİRİŞ 

Mesleki eğitim, bireyin toplumsallaşabilmesi ve toplum içinde yaşamını sürdürebilmesi için 

toplumda var olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin 

kazandırılmasıdır. (Alkan et al., 1998; Engin, 2000).  Mesleki ve teknik eğitimin ana faaliyet 

alanlarından birisi olan meslek yüksekokullarının kuruluş amacı, mesleki eğitim kalitesinin 

yükseltilmesidir (İçli, 2007; Ulus, et al.,2015). Meslek yüksekokullarındaki eğitimin ana amacı da 

yeterlilik ve kaliteye ulaşmaktır (Özgüler et al., 2013). 

2547 Sayılı Yasa ile üniversiteler bünyesine alınan MYO’ ları yörenin özelliğine göre meslek 

elemanı gereksinimini karşılamak amacıyla birçok il ve ilçede kurularak Türkiye geneline yayılmıştır 

(Tunç, 2005).  

Bu okullar lise sonrası eğitimine devam etmek isteyen, meslek lisesini bitirmiş öğrencilerin 

alanında sınavsız kayıt yaptırdığı, meslek lisesi haricinde de yükseköğretim sınavına girerek başarılı 

olan ve bu bölüm için belirlenen puanı sağlayan öğrencilerin de kayıt yaptırabildiği yükseköğretim 

kurumudur. Dört yarıyıllık süre içinde meslek yüksekokullarında eğitim gören bireyler sektörün 

nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedir (Aktaşlı et al., 2012). 

Günümüzde, mesleki ve teknik eğitimde üniversite- sanayi işbirliği, teknoloji kullanımının 

artması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle gittikçe artan bir öneme sahiptir (Öktem ve Şahin, F. 2011). 

Bu yüzden gelişmiş ülkeler, mesleki ve teknik eğitimde bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek 

temel becerilere sahip olmasına büyük önem vermektedirler (Uçar ve Özerbaş,  2013). 

Mesleki teknik eğitimin amacı, genel olarak, bireyleri sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde 

istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı olan yükseköğretim 

kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermektir (Eşme, 2007; Yılmaz et al. 2009). Meslek 

yüksekokullarının en önemli görevi ise ülke ekonomisine katkıda bulunacak uzman ve nitelikli meslek 

elemanı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktır. Bu manada bu kurumlarda verilen eğitimler; 

teorik, bilimsel bilgi yanında uygulamalı derslerle de desteklenerek gerçekleşmektedir (Göktürk et al., 

2013).  

Toplumların geleceklerinin belirlenmesinde bilim ve teknolojide gösterdikleri başarıların 

etkisi oldukça büyüktür. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli, ezbersiz 

eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde olumlu örnekler bulunmasına rağmen 

durum hala yetersizdir. Mezunların mesleki bilgileri ile işletmelerin ihtiyaçları arasındaki uçurum 

bunun en önemli göstergesidir. İçerisinde üniversiteler dahil olmak üzere bir çok eğitim kurumu 

teknolojik gelişmelerden maddi imkansızlıklar sebebiyle faydalanamamaktadır. Bunun yanında 

teknolojiyi kullanabilecek öğretim elemanının azlığı da bir başka problemdir. Tüm bu parametreler bir 
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araya geldiğinde, işletmelerin ihtiyacını karşılayacak kalifiye iş gücü yetiştirememek gibi önemli bir 

sorun ortaya çıkmaktadır. Meslek Yüksek Okullarının bulunduğu bölge işletmeleri için nitelikli insan 

gücünün yetiştirmesine katkı sağlamak, hayat boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda üretilen bütün 

ders içerikleri, video ve ses materyalleri herkesin faydalanması amacıyla bir uzaktan eğitim portalında 

yaygınlaştırmak çalışmanın en önemli amaçlarından birisidir. Böylelikle Meslek Yüksekokullarında 

eğitim ve enformasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması ile mesleki 

eğitimde kalitenin nasıl arttığı da daha somut bir şekilde ortaya çıkacaktır.  

YÖNTEM 

Çalışma için ilk önce hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar belirlendi. Hedef grup olarak 

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunda eğitim veren 30 öğretim elemanı ve Lüleburgaz Meslek Yüksek 

Okulunda eğitim alan 3200 öğrenci tercih edildi. Nihai yararlanıcılar ise bölgedeki işletmeler, mesleki 

ve teknik eğitim alan orta öğretim öğrencileri olarak belirlendi. Çalışmanın başarı ile 

sonuçlandırılabilmesi için çalışmadan beklenen sonuçlar belirlendi. Bu sonuçlara ulaşabilmek için 

olması gereken temel faaliyetler belirlendi. Çalışma konusu alanda/hizmetin bulunduğu sektördeki 

ihtiyaç ve sorunları fırsat ve potansiyelleri tanımlandı. Çalışmanın bütçesi ve beklenen finans 

kaynakları belirlendi. Çalışmada uygulanacak her faaliyetin uygulama yöntemlerine karar verildi ve 

netleştirildi. Çalışma takvimi tasarlandı.  

TEMEL FAALİYETLER 

Çalışmada gerçekleştirilen temel faaliyetler: 

• Hazırlık faaliyeti 

• 30 öğretim elemanının, 10 katılımcılı 3 kur olarak 5 gün boyunca 33 saat modern ders 
anlatımı ve materyal hazırlanması eğitimi 

• Sınıf ve atölyelerin modernizasyonu 

• 30 Adet sınıfın modern ders anlatımı için modernizasyonu 

• 10 Adet atölyenin, modern ders anlatımı için modernizasyonu 

• Sanayi İşbirliği İle Mesleki Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması 

• Sanayi iş birliği komisyonunun kurulması 

• Bölgemizin önemli sanayi kurumları ve işletmeleri ile iletişime geçilmesi 

• Eğitimin Yaygınlaştırılması 

• Uzaktan Eğitim ve Ders Materyali Üretim Sınıfının Kurulması 

• Ders Materyallerinin Oluşturulması 
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• Uzaktan Eğitim Platformunun Kurulumu 

Hazırlık faaliyeti 

Projenin başlangıç faaliyetleri ilk 1 aylık periyotta hazırlandı. Bunlar:  

• Proje ofisinin kuruldu,  

• Görev alacak ekip belirlendi, 

• Proje için gerekli donanımlar temin edildi, 

• Proje tanıtım faaliyetleri belirlendi.  

Proje tanıtım faaliyetleri kapsamında bir web sitesi kuruldu ve projenin görünürlülüğünün 

arttrılması için ilçedeki billboardlar ayarlandı. 

Modern teknolojiler ile bilgisayar ortamında ders hazırlama eğitimi 

İkinci temel faaliyet olarak Lüleburgaz MYO’ da bulunan 30 öğretim elemanına 5 gün 

boyunca 33 saat modern ders anlatımı ve materyal hazırlama eğitimi verildi. Her biri 10 katılımcıdan 

oluşan, 3 kur olarak düzenlenen eğitimde; öğretim elemanları etkin sunum planlama, hazırlama, 

uygulama becerilerinin geliştirilmesi; sunumda ve topluluğa hitabette efektif ses ve nefes kullanımı; 

topluluk karşısında anlaşılır, etkileyici ve ikna edici konuşma, topluluğun dikkatini sunum boyunca 

ayakta tutabilmenin yanı sıra interaktif metotlar kullanarak hızlı bir şekilde güçlü ve ilgi çekici 

simülasyonlar, yazılım gösterileri ve senaryo tabanlı eğitimler yaratmayı öğrendiler.  

Sınıf ve atölyelerin modernizasyonu 

Bu faaliyet kapsamında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulundaki 30 sınıf,  projeksiyon ve 

bilgisayar yardımıyla eğitim yapılacak duruma getirildi. Böylelikle öğrenciler görsel olarak ders 

izleyebilecekleri, öğretim elemanlarının görsel ve interaktif olarak ders anlatabilecekleri modern bir 

sınıf ortamı sağlandı.  Bu kapsamda temin edilen projeksiyon ve netbooklar için sınıflar uygun hale 

getirildi.  

Ek olarak bu faaliyet kapsamında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunda bulunan 3 bilgisayar 

laboratuvarı, 2 elektrik laboratuvarı, 1 kimya laboratuvarı, 1 tekstil laboratuvarı, 1 otomotiv atölyesi, 1 

grafik atölyesi, 1 baskı atölyesine akıllı tahta, projeksiyon ve netbook kurulumu yapıldı. İnteraktif 

akıllı tahtayla, hazırlanan bütün dijital dokümanlar öğrenciye rahatlıkla sunulabilir, tahta üzerinde el 

yazısı kullanılabilir, böylelikle yansı üzerinde işaretlemeler yapılabilinir, istenilen renkte yazı 

yazılabilinir ve hazır geometrik, biyolojik, kimyasal şekiller kullanarak, çizimler ve çalışmalar 

yapılabilinir.  
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Sanayi İşbirliği İle Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması 

Proje kapsamında kurulan sanayi işbirliği komisyonu, başta Lüleburgaz ve Çorlu olmak üzere 

bölgemizdeki önemli yerlerde bulunan sanayi kurumlarına, işletmelere, Sivil toplum kuruluşlarına, 

odalar ve meslek kuruluşlarına bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde özellikle aşağıdaki 

sorulara yanıt arandı. 

• İşletmelerin hangi nitelikteki iş gücüne ihtiyacı var? 

• Öğrencilerin staj imkanları nelerdir? 

• Trakya bölgesinde mezunların potansiyel istihdam alanları nereler olabilir? 

Sanayi işbirliği komisyonu projede 8 ay boyunca en az 30 iş yeri ile görüştü ve 20 öğretim 

elemanının bu işyerlerini ve kullanılan teknolojiyi tanımasını sağladı. Bu zaman zarfı içinde 320 

öğrenci; staj, iş yeri eğitimi ve buna benzer etkinliklerden faydalandı.  

Görüşülen işyerlerinin 10 tanesi ile protokol imzalandı ve bu işbirliklerinin sürekli olarak 

karşılıklı devam etmesi garanti altına alındı. 

Eğitimin Yaygınlaştırılması 

Bu faaliyet kapsamında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir uzaktan eğitim sınıfı 

ve ders materyali üretim sınıfı kuruldu. Bu sınıfta aşağıdaki makine ve teçhizatlar bulunmaktadır : 

• 1 adet Akıllı Tahta 

• 1 adet profesyonel Video Kamera + Tripod 

• 1 adet Ses Kayıt Cihazı 

• 2 adet Video, Ses ve Görüntü İşlemek Amacıyla Masaüstü Yayıncılığa Uygun 
Bilgisayar  

• 2 adet LCD TV 

• 2 adet Ses Kayıt Cihazı 

• 1 adet 5+1 Ses Sistemi 

• 1 Tarayıcı 

• 1 Fotokopili Renkli Yazıcı 

• 1 Doküman Kamera 

• 3 Adet Lazerli Sunum Kontrol Kumandası 
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• 3 Metrelik Raylı 4 Projektörlü Işıklandırma Sistemi 

• 1 Adet USB Video Kartı 

• 3 Adet 2 TB kapasiteli Taşınabilir Disk 

• 1 adet blu-ray player 

• 1 sunum 2 bilgisayar masası, 4 şef koltuğu, 2 stor perde 

Eğitim alan 30 öğretim elemanı, 7 ay boyunca bu faaliyet kapsamında kurulan uzaktan eğitim 

sınıfında 35 adet ders materyali üretti. Materyaller öğretim elemanlarının seçimine ve dersin işleniş 

tarzına göre aşağıdaki biçimlerdedir: 

• Yazılı materyal (pdf dosyası) 

• Ses materyali (mp3 dosyası) 

• Video materyali (avi, mov, mpeg dosyası) 

• İnteraktif materyal (swf, exe dosyası) 

Üretilen materyallerde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır: 

• Dilin yalın, akıcı ve anlaşılır olarak kullanılması. Bu konuda Lüleburgaz Meslek 

Yüksekokulunda görevli olarak çalışan 2 Türk Dili okutmanı görevlendirildi. 

• Video içerikli ders materyalleri için konunun anlatımı örnekler ile desteklendi 

Görüntünün çözünürlüğü internet ortamında izlenebilecek çözünürlükte ayarlandı. 

• Ses dosyaları her türlü ses çalar ile dinlenebilecek dosya formatında CD kalitesinde 

kaydedildi. 

• Hazırlanan tüm ders materyalleri için bir indeks hazırlandı. 

Oluşturulan ders materyalleri DVD, CD ve internet sistemi üzerinde saklanmaktadır. Herhangi 

bir kaybolma veya bozulmaya karşı koruma altına alınmıştır. 

Bölgesel ve sektörel önceliklere göre ilk olarak aşağıdaki derslerin ders materyalleri 

hazırlandı: 

1) Ofis Yazılımları Kullanımı 

2) On Parmak F klavye Kullanımı 

3) Görsel Programlama 

4) Veri Tabanı ve Yönetimi 
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5) İnternet Programlama 

6) İşletim Sistemleri 

7) Photoshop ile görüntü işleme 

8) Doğru Akım Devreleri 

9) Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 

10) Temel Elektronik 

11) Genel Muhasebe 

12) Ekonomi 

13) Bilgisayarlı Muhasebe 

14) Elektronik Pazarlama 

15) İstatistik 

16) İşletme Yönetimi 

17) Pazarlama İlkeleri 

18) Protokol Bilgisi 

19) Büro Yönetimi 

20) Sekreterlik Bilgisi 

21) Mesleki Yazışmalar 

22) Etkili ve Güzel Konuşma 

23) Temel Matematik 

24) Türk Dili 

25) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

26) İngilizce (Okuma, Konuşma, Yazma) 

27) Genel Kimya 

28) Çevre Kimyası 

29) İletişim 

30) Konfeksiyon Teknolojisi 

31) Dokuma Teknolojisi 

32) Motor Teknolojisi 
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33) Emisyon Teknolojisi 

34) Alternatif Motor Yakıtları 

35) İnsan Kaynakları Yönetimi 

Yukarıdaki mesleki ders materyallerin dışında bireysel gelişimi arttırmak amacıyla aşağıdaki 

konuları içeren kısa seminer materyalleri de hazırlanmıştır. 

1) İyi özgeçmiş hazırlama yöntemleri. 

2) İş bulma ve mülakat teknikleri. 

3) İnternetten güvenli alışveriş ve bankacılık hizmetleri için püf noktalar. 

4) Kişisel bilgisayarınızın kurulumunu yapmak ve güvenliğini sağlamak. 

5) Dijital fotoğraf eğitimi. 

6) Çalışanların hukuki hakları. 

7) Bilişim hukuku. 

8) Etkili sunum teknikleri. 

9) İnternette etkili arama yapmanın ip uçları. 

10) GDO nedir? 

11) Yenilenebilir enerji kaynakları. 

12) Tekstil işaretlerinin anlamları. 

13) En çok yapılan konuşma hataları. 

14) Hızlı okuma teknikleri. 

15) Günlük konuşmada İngilizce kalıplar. 

Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitimin sadece sınıflarla sınırlı kalmaması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda üretilen derslerden herkesin istediği zaman faydalanması bu projenin ana ekseni 

içerisindedir. Eğitimin yaygınlaştırılması için günümüzde internet teknolojileri büyük imkanlar 

sağlamaktadır. Bu imkanlardan önemli bir tanesi uzaktan eğitim platformlarıdır. Eğitimi zaman ve 

mekan kısıtından kurtarmak için uzaktan eğitim çok önemli bir fırsattır.  Bu anlamda kullanılan 

sistemlere Ders Yönetim Sistemi (Course Managment System) veya Öğretim Yönetim Sistemi 

(Learning Managment System) denir. Bu sistemler öğretim sürecini planlamayı, değerlendirmeyi, 

uygulamayı sağlayan daha çok internet tabanlı yazılımlardır. Günümüzde birçok ders yönetim sistemi 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları ticari amaçlı olarak üretilmişken bazıları da açık kaynak kodlu 

ders yönetim sistemleridir (Ozan, Ö. 2008).  
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Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment - Esnek Nesne Yönelimli 

Dinamik Öğrenme Ortamı), açık kaynak yazılım olarak tasarlanmış ücretsiz bir uzaktan eğitim 

sistemidir. Moodle, öğretmenlerin tüm ders içeriğini internette paylaşmasını sağlayan bir ders 

yönetimi sistemidir. Bugün Moodle, gelişim sürecini internet ortamında dünyanın dört bir yanındaki 

yüzlerce geliştirici sayesinde hızla devam ettirmektedir (Chung and Ackerman, 2015; Damnjanovic et 

al., 2015). 

Tüm bunlar ışığında bu çalışmada Moodle tabanlı bir uzaktan eğitim platformu kuruldu. 

Hazırlanan tüm ders materyalleri sisteme yüklendi. Sistemin üyelik modülü herkese açık olup 

böylelikle bu eğitimlere ihtiyaç duyan her birey sadece sisteme üye olmak koşulu ile ücretsiz olarak 

faydalanmaktadır. 

 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Eğitimde kullanılan teknolojik yaklaşımlar, öğrenciler arasında eşitliğin sağlanmasına 

yardımcı olmaktadır. Çünkü aynı içeriğe sahip program her öğrenciye kusursuz bir biçimde 

aktarılmaktadır. Çalışmanın hedefleri kapsamında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 

eğitim alanında teknolojinin kullanımı arttırıldı. Öğretim elemanlarının bu konudaki bilgileri 

arttırılarak daha nitelikli mezunlar yetiştirildi. Eğitim materyallerinin hazırlanması hem öğretim 

elemanı için hem de öğrenciler için büyük kolaylıkları da beraberinde getirdi. Öğrenci dersle ilgili 

gerekli bilgilere önceden ulaşma imkanı bulabildiği gibi dersini kaçırdığı durumlarda da tekrar dersi 

izleme imkanı elde etti. Çalışmada elde edilen en önemli bulgulardan biriside öğrencilerin normal 

yöntemler ile işlenen derse olan hevesleri ile teknolojinin kullanılarak işlenildiği derse olan hevesleri 

çok farklıydı. Öğrencilerin hemen büyük çoğunluğu teknolojinin kullanılmasından yanaydı. Ayrıca 

uzaktan eğitim, akıllı tahta gibi uygulamalar her ders ve her program için uygun olmamaktadır. 

Öğrenciler matematiksel ifadelerin yoğunlukta olduğu bir dersi öğretim elemanın özellikle tahta da 

yazarak dersi işlemesiyle daha iyi öğrenebildiklerini ifade ettiler.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

• 30 Öğretim elemanı yapılan eğitimle etkili bir şekilde ders anlatımı ve ders materyali 
üretimini öğrendi. 

• Öğrenciler  yenilenen 30 sınıf ve 10 atölyede çağın gerektirdiği görsel eğitimi almaya 
başladı. 

• Sanayi işbirliği komisyonu işletmeler ile görüşerek 10 iş yeri ile protokol imzalandı. 

• 20 öğretim elemanının ve 320 öğrencinin sektörle bağı kuruldu. 

• 30 işletme ile görüşülerek öğrencilere verilecek derslerin içerikleri hakkında 
güncellemeler yapıldı. 
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• Uzaktan eğitim sınıfı kuruldu.  

• Öncelikli olarak belirlenen 35 adet ders ve 15 adet seminer konusu uzaktan eğitim 
sınıfında görsel olarak hazırlandı 

• Uzaktan eğitim internet platformu kuruldu ve  dersler bu platforma aktarılarak 
öğrencilerimize, mezunlarımıza, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ halkına açıldı. 
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ÖNLİSANS DÜZEYİNDE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN İSTİHDAM İLE İLİŞKİSİNİN 

UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖZELİNDE İNCELENMESİ 

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ASSOCIATE VOCATIONAL 

TECHNICAL EDUCATION AND EMPLOYMENT SPECIFIC TO AIRCRAFT 

TECHNOLOGY PROGRAM 
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ÖZET 

Genç nüfusun istihdamında mesleki ve teknik eğitime odaklanmış önlisans programlarının önemli bir 
sorumluluğu bulunmaktadır. Önlisans programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında 
Beşinci düzeyde yeralan bilgi, beceri ve yetkinlikleri eğitilenlere kazandırmayı hedeflemektedir. Program 
hedefleri ile işgücü piyasalarının beklentilerinin paralel olması bu programlardan mezun olanların doğru alanda 
istihdam edilmelerine de ortam sağlamaktadır. Son yıllarda ülkemiz havacılık sektöründe önemli bir merkez 
olma yolundadır. Konunun hem uçuş ekibi, hem de uçak bakım personeli yönünden her yıl artan oranda yeni 
istihdama imkan sağlaması yükseköğretim kurumlarının bu alana yönelik programları açmasına sebep olmuştur. 
Bu bildiri çerçevesinde ülkemizde halihazırda önlisans düzeyinde sürdürülen mesleki teknik eğitimlerden 
mezunların istihdam ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının tartışılması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda havacılık alanında Bakım Onarım Yenileme (uçak bakımı) alanında eğitim veren 
önlisans programları incelenerek, eğitim içerikleri, bilgi-beceri-yetkinlik hedefleri ile piyasa beklentileri konusu 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Mesleki Eğitim, Uçak Bakım 

ABSTRACT 

Associate programs centered upon vocational and technical education bear significant responsibility in 
the employment of young population. Associate programs intend to equip trainees with knowledge, skills and 
competence found in the fifth level of Turkey Higher Education Qualifications Framework. That the program 
goals and the expectations of labor market correspond to one another enables the graduates of these programs to 
be employed in the right sector. In recent years, our country has become a center in aviation sector. The growing 
employment opportunities that have been provided for flight crew and aircraft maintenance personnel have led 
higher education institutions to open up relevant programs. This study aims to discuss the problems the graduates 
of vocational technical education, which is carried out in associate level, face and the solutions to these 
problems. Through an analysis of the associate programs that provide training in the field of Aircraft 
Maintenance, the relevance of educational content and the goals of knowledge-skill-competence to market 
expectations will be evaluated. 

Keywords: Employment, Vocational Education, Aircraft Maintenance. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyası; bilişim teknolojisinin sağladığı imkanlar ve gelişmiş ülke insanlarının 

hayat standartlarının ulaştığı refah düzeyinin artarak devam etme zorunluluğu nedeni ile ekonomik 

anlamda sınırların kalktığı bir düzene yönelmiştir.  

Gelişmiş teknoloji, para ve sermaye hareketleri, işgücü yapısı, üretim anlayışında ve 

kalıplarında farklılaşma, yeni ortaklık ve örgüt yapıları, artık bu dönemin dinamikleri tarafından 

yeniden şekillendirilmektedir. Bu nedenle ülkeler ve işletmeler küresel rekabette var olabilmek ve 

rakipler karşısında üstünlük sağlayabilmek için yeni rekabet biçimlerine nüfuz etmek, kendi yurtiçi 

avantajlarının diğer ülkelerde de değerli olduğu iş alanlarında başarılı olmak zorundadır. 

Günümüzde küresel ekonomiyi şekillendiren ve toplumda hızlı değişiklikleri meydana getiren 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanların iletişim kurma ve iş yapma biçimlerini köklü olarak 

değişikliğe uğratarak sanayi, tarım, tıp, ticaret, mühendislik vb. her türlü alanda önemli dönüşümlere 

yol açtığını da ilave ettiğimizde, insanlar; bilimsel, teknolojik, politik, ekonomik, kültürel, sosyal 

alanlarda devamlı değişen ve gelişen bir dünyada ancak eğitim yolu ile var olmaya çalışacaklardır. Bu 

anlayış istihdamın yapısında değişikler meydana getirerek, çalışanlardan talep edilen bilgi ve 

becerilerin de bütünüyle farklılaşmasına yol açmış, sürekli öğrenen, değişen ve gelişen bireylere talep 

artmıştır. Ekonomik gelişme çabası içinde bulunan ülkeler, varolan üretim faktörlerini ele alırken, 

bunlar arasında istenilen amaçlara ulaşabilmek için insan kaynağını nitelikli bir duruma getirmek 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. 

Küresel rekabet ortamında, üretim faktörleri arasında yeralan işgücünün kalitesinin taklit 

edilememesi ve ortaya koyduğu farkın kısa sürede rakipler tarafından kapatılamaması nedeniyle 

işletmeler açısından stratejik önemi olduğu görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada işgücünün nitelikli 

olmasında mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yeri önemlidir. Bu çalışmada işgücünün 

istihdamında meslek yüksek okulu eğitimlerinin yeri “uçak teknolojisi önlisans eğitimi” çerçevesinde 

incelenecektir. Öncelikle istihdam konusu ve ülkemizde istihdamın niteliği incelenecek, meslek 

yüksek okullarının işgücünü istihdamına katkısı ve uçak teknolojisi programı mezunlarının durumu 

değerlendirilecektir.  

İSTİHDAM KAVRAMININ KÜRESELLEŞME VE GENÇ NÜFUS ÇERÇEVESİNDE 

İNCELENMESİ 

İşsizlik günümüzde tüm dünya ülkelerinin en temel ekonomik sorunu olma yönündedir. Artan 

nüfus, istihdam oranlarının düşük seviyedeki seyri ve işgücünün aktif bir şekilde kullanılmaması gibi 

etkiler dünyayı ve aynı zamanda dünya ile entegre olmuş ülkemizi etkilemektedir. 
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Dünya işgücü piyasalarında işsizlik, yeni istihdam olanaklarının geliştirilmesi, genç işsizlik, 

kayıtdışı istihdam ve işgücü katılım oranlarının düşük olması farklı oranlarda da olsa hemen her 

bölgede görülen sorunlar arasındadır. Bölgesel olarak genel iktisadi ve işgücü piyasaları 

değerlendirmesinde genç işsizlik tüm bölgelerde öne çıkmaktadır. Gençler arasında işsizlik; dünyanın 

en gelişmiş ülkelerini bünyesinde barındıran Avrupa Birliği bölgesinde dahi yüksek seviyelerde 

oluşmaktadır.  

Dünya’da yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler Türkiye İşgücü Piyasalarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Merkez-Güneydoğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde yer alan 

Türkiye’de işsizlik oranlarının bölge ve dünya ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 

genç işsizliğinde bölge ülkeleriyle yakın bir orana sahip Türkiye; işgücü katılım oranı ve istihdam 

oranlarında bölge ve dünya ortalamasının önemli ölçüde altında yer almaktadır. Genel olarak 

ülkemizde işsizlik çoğunlukla büyük kentlerin sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde işsizlik 

oranının artmasına temel sebep olan üç unsur; 

a) Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam edilemeyen köyden göç etmiş 

işgücü,  

b) Verimsiz, güvencesiz, sürekliliği olmayan düşük ücretli işlerde çalışmak istemeyen 

eğitimli işgücü, 

c) Kendisine uygun olmadığı düşüncesiyle işi beğenmeyen işsizlerdir. 

Bu kapsamda özellikle tarım sektörünün ekonomi içindeki payının düşmesine rağmen, bu 

sektörde çalışan nüfusun oldukça yüksek olması ve her yıl bu sektörden insanların göç yoluyla başka 

sektörlerde iş aramaları gelecek dönemlerde de ülkemizde göç kaynaklı yüksek işsizlik oranlarına 

temel oluşturmaktadır. 

Türkiye’de 2005’ten bu yana istikrarlı ancak yavaş ilerleyen çalışma çağındaki nüfusun 

istihdam oranı 2013’te %43,9 seviyesinde oluşmuştur. İstihdam oranı son on yılda yaklaşık %7,5 

oranında genişlemiştir. TÜİK rakamlarına göre 2005’te % 9,5 seviyesinde olan işsizlik oranı 2008’de 

%10, 2009’da %13,1, 2013’te %9 olmuştur. Yaş gruplarına göre işsizlik oranlarında en yüksek işsizlik 

oranının gözlendiği yaş grupları 15-19 ve 20-24 arası yaş gruplarıdır. Bu durum emek piyasası 

politikalarının nereye odaklanması gerektiği, gençlerin işgücü piyasasına girişinin kolaylaştırılmasına 

yönelik politikalar üretilmesi gibi konular bakımından büyük önem taşımaktadır (Demircan, 2012).    

TÜİK tarafından konuya ilişkin incelemelerde 2013 verilerine göre Türkiye nüfusunun 

%16,6’sını gençler oluşturmaktadır. Ülke genelinde genç işsizlik uzunca süre %18-20 aralığında 

seyretmiş, 2012’de %18,1 olan genç işsizliği 2013’de %18,7 seviyesine yükselmiştir (TÜİK, 2013).  
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Ülkede genç işsizliğine ilişkin en önemli problemlerden biri gençlerin niteliklerinin 

yetersizliğidir (Özdemir ve Özdemir, 2014). OECD rakamlarına göre Türkiye’de NEET (Neither in 

Employment, nor in Education or Training,  İstihdamda ve Eğitimde Olmayan) içinde olan 15-29 yaş 

arası gençler  2008-2011 döneminde yaklaşık %7 azalsa da %35 seviyesindedir. Bu oranın OECD 

ortalaması %16 civarındadır.  

Tüm bu istatistikler; genç nüfusun istihdam edilmesinde öne çıkan unsurun, gençlere mesleki 

bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak eğitim uygulamalarının belirleyici rol üstlendiğini 

göstermektedir. Bu konuda 2013-14 döneminde Türkiye’de toplam ortaöğretim okullaşma oranı 

%76,65 seviyesindedir. Bir meslek edinmeye yönelik mesleki eğitim girişim faaliyetlerinde 2007’de 

%32 seviyesinde olan faaliyetler (işbaşında rehberli eğitim, rotasyon ve yer değiştirmeler, çalışma 

ziyaretleri, kalite ve öğrenme çemberleri, öz yönelimli öğrenme, konferans, çalıştay, ticaret fuarları, 

seminerlere katılım) 2010’da %33,9’a yükselmiştir. TÜİK araştırmalarında 2010 içinde mesleki eğitim 

kurslarında hedeflenen en önemli beceriler %38,5 ile teknik, pratik ve iş odaklı eğitimler olurken 

bunu müşteri hizmetleri (%23,2) ve bilgi teknolojileri (%14,2) izlemektedir. İyi eğitilmiş vasıflı 

işgücünün varlığı, bu iş gücünün toplam işgücü içindeki oranı, bu kaynağın bilgi ve becerisini 

kullanması ülkelerin gelişebilmesi için önemli bir role sahiptir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında vasıflı 

ve eğitimli işgücünün oransal olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde 

istihdam edilen iş gücünün eğitim düzeyi kalkınma sürecinde bulunduğumuz yeri saptamak için 

önemlidir (Taş ve Bozkaya 2012). İşgücü piyasalarının eğitim ile ilişkisi; işgücünün vasıf düzeyi, 

işletmelerin rekabetçiliği gibi unsurlar bakımından önem taşımaktadır (Durak ve Kaya, 2014). 

Türkiye’de işgücünün 2011 yılı itibariyle eğitim düzeyine bakıldığında %56,2’sinin lise altı eğitimli 

olduğu ve yaklaşık %4,4’ünün ise okuma yazma bilmediği görülmektedir. İşsizlik oranlarında en 

düşük oran okuma yazma bilmeyen kesimdedir. En yüksek işsizlik oranı lise eğitimlilerdedir. İşgücüne 

katılım oranlarında ise en yüksek orana yükseköğretim mezunları ulaşmıştır (Demircan, 2012). 

Ayrıca, ülkemizde ve dünyada, mesleki eğitimin iş piyasalarının beklentilerine çözüm olacak 

şekilde ara elemanların yetiştirilmesine aracılık yapması konusunda birçok araştırma 

gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçların sorun sahalarının çözümünde kullanılmasına çalışılmıştır. Bu 

çalışmalarda mesleki eğitimin temel sorunu olarak “eğitilenlerin eğitimini gördüğü mesleğin icrası için 

asgari becerileri eğitim sürecinde kazanamadığı” ortaya çıkmıştır. 2008 yılında, okuldan işe geçişte 

karşılaşılan engeller üzerine yapılan bir araştırmada, katılımcıların %43’ünün “beceri yetersizliği ve 

uyumsuzluğunun” bir engel olarak ifade ettiği belirtilmiştir. Bu sonuç, mesleki eğitimde yeterli 

düzeyde uygulama imkânının olmaması dolayısıyla, gözlemlerle de örtüşmektedir. CEDEFOP 

(“European Centre for the Development of Vocational Training”/Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme 

Merkezi), tarafından yapılan bir başka araştırmada da, Avrupa’nın 2010 yılı işgücü profili ile 2020 

yılında, tahmini işgücü ihtiyacının profili karşılaştırılmıştır. 2020 yılında, Avrupa’nın toplam işgücü 
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ihtiyacı içinde 3. ve 4. seviye (orta öğretim/lise) orta yeterliliklere (middle qualifications) sahip işgücü 

oranında önemli bir değişiklik söz konusu değil iken,  5., 6., 7. ve 8. seviye (yükseköğretim) yüksek 

yeterliliklere (high qualifications) sahip işgücü oranı, on yılda yaklaşık %8 düzeyinde yükselmektedir. 

1. ve 2. seviye (ilköğretim) düşük yeterliliklere (low qualifications) sahip işgücü ihtiyacı oranında ise, 

yüksek yeterliliklerdeki yükseliş oranında düşüş beklenmektedir (Günay, 2011). 

Sahada yapılan araştırmalar ve ülkelerin istihdam-mesleki eğitim arasındaki yakın ilişkiyi 

ekonomik rekabet için etkin kullanma çabaları; gelecek dönemde bu konuda atılacak somut adımlarla 

genç nüfusun istihdamına olumlu yönde etki edecektir. 

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN HIZLI GELİŞİMİ VE İSTİHDAM 

Günümüzde hava taşımacılığı sayesinde mallar, ekipmanlar ve personel 24 saat içinde 

dünyanın herhangi bir yerine ulaşabilecek hareketliliğe kavuşmuştur (Atik, Atak ve Konyalı, 2013). 

Ülke kalkınmasında önemli bir sorun sahası olan genç nüfusun istihdam edilmesi ile mal ve hizmet 

ihracatının artırılması konularında havacılık sektörü ülkelere çok değerli katkı sağlamaktadır. 

ICAO (Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonu) verilerine göre dünyada 1950’lerde 100 

milyon olan yolcu hareketi 2014 yılında 6,4 Milyara ulaşmıştır. Dünya genelinde havacılık sektörü 

56,6 milyon kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bunlardan 8,36 milyonu doğrudan 48,24 milyonu 

dolaylı istihdam edilmektedir. Bu sayı 1990 yılında 21 milyon iken 2030 yılında da 82,2 milyona 

ulaşacağı tahmin edilmektedir (ATAG, 2012). Aynı durum Türkiye’deki havacılık endüstrisi için de 

geçerli olup 2012 yılında 2002’ye göre istihdam oranının 3 kat artarak 167 bin 161 kişiye ulaşmıştır 

(Kiracı ve Bayrak, 2014). Halihazırda çalışan sayısının 187 bin 459  kişi olduğu değerlendirildiğinde 

ülkemizde bu sektörün gelecekte diğer sektörlerden daha fazla yeni iş imkanı sağlayacağı 

görülmektedir. 

“Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu 2014”de ülkemizin havacılık sektörüne ilişkin 

yapılan değerlendirmede Türkiye’de de son yıllarda sürekli dünya ortalamalarının üzerinde seyreden 

yolcu trafik artışları devam etmiş, 2014 yılında bir önceki yıla göre iç hat yolcu trafiği %12,2 artış ile 

85.416.166’ya, dış hat yolcu trafiği de %9,6 artış ile 80.304.068’e ulaşmıştır. Bu şekilde 2014 yılı 

toplam yolcu trafiği %10,9 artış ile 165.720.234 olarak gerçekleşmiştir. Sivil havacılık sektöründe 

çalışan sayısı 187.459’a, sivil havacılık sektör cirosu da 60.919 milyar TL’sına çıkmıştır. Aynı 

dönemde IATA (International Air Transport Association - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) 

verilerine göre dünyada 2013 yılına göre %5,9 artış ile toplam 3,2 milyar tarifeli yolcu taşımacılığı 

(gelen-giden 6,4 milyar) gerçekleşmiş, 2014 yılı tarifeli uçak kalkış sayısı da tüm zamanların en 

yükseği olarak 33 milyona ulaşmıştır. Dünya kargo trafiğinde de 2013 yılına göre yük ton-km. bazında 

%4,6 artış yaşanmıştır (Türkiye Sivil Havacılık Sektör Meclisi Raporu 2014, 2015). Havacılık 

sektörüne ilişkin önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin öngörü oluşturabilmek amacıyla 
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Boeing firması tarafından hazırlanan 2012-2031 yıllarına ilişkin raporda da dünya ekonomisinin 

ortalama bu dönemde % 3,2 büyüme gösterirken havacılık sektörünün % 5,2 oranında büyümesinin 

hesaplandığı, kargo uçağı sayısının 2011 yılında dünya genelinde 1.740 iken 2031 yılında 3.200’e 

ulaşabileceği, bunların 1.820 adedinin yolcu uçağından dönüştürüleceğini, ancak 250 Milyar $ 

değerinde toplam 940 adet yeni kargo uçağının da imal edilebileceği ifade edilmiştir (Boeing Current 

Market 2012-2031, 2012). Airbus firmasının hazırlamış olduğu bir raporda da 2030 yılına kadar 

Airbus ve Boeing firmaları tarafından halihazırda uçan uçakların %80’inin yenileneceği ve kargo 

uçakları dahil yaklaşık 70 bin uçağın küresel havacılık sektöründe yer alacağı ifade edilmiştir (Airbus, 

2014). Bu raporda ayrıca, tüm dünyada 237.400 olan pilot sayısının 470.000’e, uçak bakım 

teknisyeninin de 184.400’den 324.600’e çıkacağı öngörülmektedir. Son dönemde yaşanan hızlı 

gelişim karşısında nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmış, uzun dönemli planlamalarda da bu 

ihtiyacın artarak süreceği ortaya konulmuştur. “Türkiye’de Havacılık Endüstrisi 2023 Vizyonu” 

başlıklı bir çalışmada, 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak personel sayısı; 4.000 pilot, 10.000 hava 

aracı bakım teknisyeni, 1.100 hava trafik kontrolörü, 5.210 yer hizmetleri personeli ve 10.000 kabin 

memuru olarak öngörülmüştür (Karasar, 2012). 

Sektörün kendine ilişkin dünya ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları 

bulunmakta, ülkemizde yetişen personelin sektörde çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte 

ve lisanslandırılmış eğitim programlarından yetişmesine bağlı olmaktadır. Ülkemizde Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (SHGM) bu lisanslandırma ile ilgili sorumlu kurumdur.   

Özellikle havacılık sektöründe hava aracı BOY (Bakım, Onarım, Yenileme) faaliyetleri 

yetişmiş   insan kaynağından en fazla etkilenen alandır. Bu alan genel olarak; uçağa ilişkin hat bakımı 

ve hangar gerektiren ağır bakım ile motor ve komponenta ilişkin bakım, tahribatsız muayene, 

temizleme, yapısal onarım, kabin içi bakım ve seçkin yer teçhizatı bakımını içerir. BOY faaliyetlerinin 

havacılık sektöründe yaşanan hızlı gelişime uygun olarak artması, iş hacminin 2011 yılında küresel 

pazarda 50 Milyar ABD $ yakınken gelecek on yılda 70 Milyar ABD $ ulaşacağı beklentisi ve 

sektörde çalışacak teknisyenlere olan ihtiyacın da hızla artacak olması sektöre ilişkin raporlarda yer 

almaktadır. Özellikle hava araçlarına uygulanan hangar bakım maliyetinin % 80’i, motor bakım 

maliyetinin % 25’i ve komponent bakım maliyetinin % 50’si işgücüne ödenen maliyetlerdir. Bu 

değerler dikkate alındığında işgücünün oluşturduğu katma değerin oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. (Erel, 2012). 

Son dönemde havacılık sektörüne yönelik altyapı yatırımlarında yaşanan hızlı gelişim ve 

özellikle  ülkemizin havacılıkta bir aktarma merkezi olma yolunda hızla gelişme hedefi dikkate 

alındığında; BOY kapsamında uluslararası yetkinliğe sahip işgücünü yetiştirebilen yükseköğretim 

kurumlarının sektörün her yıl artan nitelikli işgücü ihtiyacına doğru cevap verebileceği 

değerlendirilmektedir. 
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ÜLKEMİZDE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN UÇAK TEKNOLOJİSİ 

PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE ANALİZİ 

Türkiye’de sivil havacılık eğitimi 1986 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık 

Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. Ülkemizde önlisans ve lisans düzeyinde birçok yükseköğretim 

kurumunda havacılık sektörünün farklı alanlarında görev yapmak üzere personel yetiştirilmektedir. 

Tablo 1’de ülkemizde Uçak Teknolojisi önlisans programına öğrenci kabul eden yüksek öğretim 

kurumları ve kontenjanları bir önceki yıl da dikkate alınarak tasnif edilmiştir. 

Tablo:1 Uçak Teknolojisi Önlisans Programlarının 2014-2015 ve 2015-2016 Yılı 

Kontenjanları 

Meslek Yüksek Okulu 2014-2015 Yılı 
Kontenjanı 

2015-2016 Yılı 
Kontenjanı 

THK Ankara Havacılık MYO 70 70 
THK İzmir Havacılık MYO 80 80 
İstanbul Gelişim  Üniversitesi  MYO 90 100 
Nişantaşı  Üniversitesi  MYO 100 130 
İstanbul Bilgi  Üniversitesi  MYO 120 120 
İstanbul Aydın  Üniversitesi  BİL. MYO 40 80 
Kapadokya MYO 90 90 
İstanbul  Üniversitesi  Teknik Bilimler MYO 45 61 
Anadolu  Üniversitesi  Ulaştırma MYO 40 41 
Ege  Üniversitesi Ege MYO 30 41 
İstanbul Kültür  Üniversitesi .  66 70 
İstanbul Arel  Üniversitesi  MYO 87 108 
Maltepe  Üniversitesi  MYO 33 56 
Erzincan  Üniversitesi  MYO 60 62 
Uşak Üniversitesi 0 102 
Trakya Üniversitesi 0 41 
TOPLAM 951 1252 
Kaynak: 2014 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve 2015 ÖSYS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. 

Havacılık sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla ülkemiz genelinde meslek yüksek 

okullarında Uçak Teknolojisi programında 1252 kontenjan, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

programında 1325 yüzyüze, 1515 uzaktan eğitim kontenjanı, Sivil Havacılıkta Kabin Hizmetleri 

programında 1951 kontenjan, Havacılıkta Yer Hizmetleri programında 372 yüzyüze, 2020 uzaktan 

eğitim kontenjanı, Hava Lojistiği programında 50 kontenjan ve Tahribatsız Muayene programında 20 

kontenjan olmak üzere havacılık alanına ilişkin 6 farklı programda 4970 yüzyüze ve 3535 uzaktan 

eğitim olmak üzere toplam 8505 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır (ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2015). 2014-2015 dönemi ile karşılaştırıldığında toplam 

kontenjanın bir önceki yıl 6494 iken sayının %30,96 oranında bu yıl arttığı görülmektedir. Özellikle 

BOY alanı ile ilişkili olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Uçak Teknolojisi 
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önlisans programı meslek yüksek okullarında toplam 1252 öğrenci kontenjanıyla faaliyet göstermekte, 

geçen yıla göre öğrenci kontenjanında %31,65’lik bir artış olmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarının uçak teknolojisi ve diğer havacılık alanına ilişkin programlarının 

öğrenci kontenjanları yıllar itibariyle sürekli bir artış göstermektedir. Uçak Teknolojisi programlarında 

yer alan derslerin SHGM ve dolayısıyla uluslararası düzeyde bakım personelinden beklenen bilgi, 

beceri ve yetkinliğe uygun düzeyde olması ve mezunların sektörde istihdam edilebilmesi bu bölümde 

okuyan öğrencilerin ortak beklentisidir. 2012 yılında yükseköğretim kurumları tarafından verilen 

eğitim içeriklerinde standartlaşma sağlanması ve bu kapsamda; öğretim elemanı, ders dokümanı, 

öğrencilerin staj yapabilmesi gibi hem sektörün hem de eğitim kurumlarının ortak sorun sahalarına 

yönelik etkili çözümlerin bulunması amacıyla SHGM ve YÖK arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde SHGM-YÖK Sivil Havacılık Komisyonu kurulmuştur. Komisyon toplantıları SHGM ev 

sahipliğinde Mart ve Eylül ayının ilk Salı gününde gerçekleştirilmektedir. Komisyon başlıca aşağıdaki 

konularda çalışmalar yürütmektedir: 

• SHGM görev alanı ile ihtiyaç duyulacak yükseköğretim bölümlerinin açılması, 

• Sivil havacılık sektörünün ve mevzuatının gerekliliklerini sağlayacak nitelikte eğitici 

yayınların hazırlanması ve bunların yükseköğretim müfredatına dâhil edilmesi, 

• Sivil havacılığın gelişimine ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik sektörel 

analizlerin yapılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerileri sunulması amacıyla çalışma 

gruplarının ve araştırma merkezlerinin oluşturulması, 

• SHGM ve sektör çalışanlarının gelişimleri için hizmet içi eğitim programlarının 

açılması, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim almalarının teşvik edilmesi, 

• Çalışmalar neticesinde elde edilen verilerin taraflarca belirlenecek dönemlerde 

değerlendirmesi ve analitik raporların hazırlanmasıdır (SHGM-YÖK Sivil Havacılık Komisyonu, 

2016). 

Söz konusu komisyon ülkemizde havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik 

kapsamlı bir “Sektör İşgücü Analizi” yapmıştır. Sektöre yönelik önemli sorun sahalarını ortaya 

çıkarmayı amaçlayan bu ankette özellikle BOY kapsamında görev alacak personele ilişkin de önemli 

sonuçlara ulaşılmıştır. Ülkemizde BOY kapsamında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının önemli 

bir bölümü mezunlarına çalışma lisansı veremediği için programlarının öğrenci kontenjanının fazla 

olduğu, diğer taraftan da işletmelerin aradıkları lisanslı personel konusunda her geçen yıl ihtiyacın 

arttığı görülmüştür. Sonuçlarının değerlendirilmesinde; bakım personeli için öğrenci kontenjanların 

fazla görülmekle birlikte işletmelerin aradıkları nitelikteki elemanların yetiştirilmesinde geri kalındığı 
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belirtilmiştir. Uçak bakım alanından mezun olanların havacılık sektöründe istihdamının önünü açmak 

için ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksek okullarının öncelikle SHY-147 Yönetmeliği 

kapsamında yetkilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde her ne kadar iki yıllık 

tamamlamış olsalar dahi, mesleki yeterlilik lisansına sahip olmadıkları için herhangi bir teknik liseden 

mezun olan birisi ile aralarında bir fark olmadığı, sivil havacılık alanındaki bölümlerin de SHGM’den 

onay alma zorunluluğu getirilmesi ihtiyacı ifade edilmiştir (Sivil Havacılık Komisyonu Dördüncü 

Toplantısı Sonuç Raporu, 2014). 

Halihazırda Uçak Teknolojisi önlisans programı veren yükseköğretim kurumları, ortak ders 

programları oluşturmak konusunda eğitim kurumlarının özerkliğini dikkate alarak birlikte hareket 

etmek yerine, bu program için gerekli asgari koşulların ortak gerçekleşmesinin üzerinde görüş 

birliğine varmışlardır. Bu konuda SHGM de 2014 yılı içinde somut adım atarak, kendisi tarafından 

ortaya konan kriterlere ulaşan eğitim kurumlarına  “Tanınan Okul” belgesi verileceğini, bu eğitim 

kurumlarından mezun olacak BOY personeline de kategorisine uygun eğitim modüllerinden muafiyet 

sağlanacağı bir genelge ile ilan etmiştir. Ancak şu ana kadar bu hususta yüksek öğretim kurumlarından 

yeterliliğe ulaşabilen olmamıştır.  Bu nedenle de geçmişte olduğu gibi mezun olanlara sektör 

temsilcileri tarafından ilave bir kaynak harcanarak sertifika eğitimleri verilmekte, kaynak israfı 

yaşanmaktadır (Akkaya, 2014). 

SONUÇ 

Küreselleşme sonrası rekabetin yoğun yaşandığı dünyada bilgi ve teknoloji gibi unsurların 

kolaylıkla taklit edilebilmesi nitelikli işgücüne olan talebi önemli ölçüde artırmıştır. Taklit 

edilemeyecek ve elde edilmesi uzun bir süreç gerektirecek nitelikli işgücü hem ülkemizde hem de 

dünyada özellikle mesleki teknik eğitimle yetiştirilmektedir. 

Genç nüfusun istihdam edilmesinde mesleki ve teknik eğitimli olmamın başlıca şart olduğu 

alana yönelik yapılan çalışmalarda öne çıkmakta ve özellikle ülkemiz açısından hem rekabet hem de 

genç nüfus açısından bu husus önem ifade etmektedir. Yapılan çalışmada; 

• Sivil havacılık sektörünün büyüme potansiyelinin diğer iş alanlarının çok üzerinde 

olduğu, 

• Ülkemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla rekabetçi bir güç haline geldiği ve yıllar 

itibariyle artan bir ticari hacme ulaştığı, 

• Alanda söz sahibi kuruluşların geleceğe yönelik yaptığı öngörülerde önümüzdeki 

yirmi yıl boyunca da havacılık sektöründe dinamik bir büyümenin süreceğinin anlaşıldığı, 
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• Sivil havacılıkta küresel bir organizasyonun tüm faaliyetleri yönettiği ve bu kapsamda 

SHGM’nün ülkemizdeki otorite olarak çalışanlarda aranan nitelikler ve onların sertifikalandırılması 

konusunda yetkili olduğu, 

• Yüksek öğretim kurumlarının bu alanda program açtığı ve her yıl artan oranda 

kontenjana sahip olduğu,  bu programlarda ders içerikleri ve müfredat konusunda standartlaşmaya 

gidilmediği, asgari yeterlilikler konusunda tüm kurumların ortak bir yol izlediği, 

• SHGM tarafından kabul edilen yeterliliklere ulaşmayan programlardan mezun 

olanların sektörde istihdam edilemediği ve bu nedenle her yıl kontenjan artmasına rağmen sektörde 

çalışacak personel eksikliğinin de arttığı, 

• SHGM ve YÖK arasında teşkil edilen komisyon tarafından sektör ve eğitim kurumları 

arasında eşgüdüm sağlanmasına çalışıldığı, bu komisyonun ortaya koyacağı çözüm yollarının  

mezunların sektörde istihdam edilebilmesine imkan sağlayacak çözümleri ortaya çıkartacağı 

değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Teknik Eğitim Fakültesi (TEF) mezunu akademisyenler, TEF’ ler kapatılıp yerlerine Teknoloji 
Fakülteleri açıldıktan sonra bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldılar. Doktorasını bitirenler, doçentlik ünvanı 
alanlar ve profosörlük bekleyen teknik eğitim fakültelerinin çoğu akademisyeni kadrosunu teknoloji 
fakültesinden veya mühendislik fakültesinden alamadı. Bu durum başka sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Bazı köklü ve büyük üniversitelerin mühendislik fakültesi dekanlıkları lisansı mühendislik fakültesi dışından 
olan akademisyenleri mühendislik fakültelerine kabul etmeyeceklerine dair kurul kararı aldılar. Bu durumda olan 
öğretim üyeleri fakültenin sağlayacağı imkânlardan faydalanamadı. Bu çalışmada Delphi yöntemi temel alınarak, 
Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun ve meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin karşılaştığı 
temel sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaktadır. 

ABSTRACT 

Faculty of Technical Education graduate academics were faced with some problems after TEF 's closed 
and opened the Faculty of Technology. The graduates of the Ph.D., associate professorship winners and most 
outstanding academic professorial of TEF could not get the technology faculty or staff from the engineering 
faculty. This situation has led to the appearance of other problems. Some of the oldest and largest university 
dean of the engineering faculty, undergraduate scholars from outside the engineering faculty decided assize that 
they would not accept the engineering faculty. Lecturers and researchers in this case, did not benefit from the 
opportunities provided by the faculty. In this study, based on the Delphi method, by determining the basic 
problems faced by academics and vocational college graduates working in the Technical Education solutions are 
offered. 
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GİRİŞ  

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 2009 a kadar gelen süreçte meslek okullarına 

öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Teknik Eğitim Fakülteleri, daha sonraki yıllarda 

misyonunu yerine getiremediği düşüncesi ile kapatılmıştır. 1982 ye kadar Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı olarak dört yıllık eğitim ve öğretim veren ve adı “Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu/ 

Yüksek Teknik Öğretmen Okulu” ve “Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu” olan Yüksek Teknik 

Öğretmen okulları; 18.06.1982 tarihinde 2809 sayılı Yasa ile değiştirilerek kabul edilen 28.03.1983 

tarihinde çıkarılmış 41 sayıllı kanun ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürülerek Gazi 

Üniversitesine bağlanmıştır. Günümüze kadar geçen sürede bu fakültelerin sayısı hızla artmış ilk 

yıllarda % 100 olan öğretmen ataması 2009 larda her bölüm için aynı seviyelere, % 1 seviyelerine 

düşmüş ve böylelikle öğretmen yetiştiren kurum amacından uzaklaşmış oldu. Sonraki süreçte bu 

okullar kapatıldı ve akabinde bu okullardan kalan eğitim öğretim binalarının üzerine Teknoloji 

Fakülteleri yapılandırılarak kurulmuş oldu (Eşme, 2003; G.Ü., 2008; Küreli, 1998; Uçar et al. 2013).  

3795 sayılı kanun, bütünüyle mühendis ve mimarlar dışındaki teknik elemanların unvan, yetki 

ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu yasa’ nın 3. maddesinin (d) bendi, lise üstü dört yıl süreli 

yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, 

yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız 

teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden 

mezun olanlara “teknik öğretmen” unvanı verilmesini öngörmüştür (Eşme, 2003; G.Ü., 2008; Küreli, 

1998; Uçar, et al. 2013). 

3795 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (e) bendi teknik öğretmen unvanını kazananlara, belli bir 

programı başarıyla tamamlamaları koşuluyla kendi dallarında mühendis unvanı verilmesini 

düzenlemektedir. Teknik eğitim fakülteleri ile mühendislik fakülteleri arasındaki formasyon farkını 

kapatmaya yönelik olarak yapılan yasal düzenlemeye ek olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından 07.08.1992 tarihinde “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının 

Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” çıkarılmıştır (Eşme, 2003; G.Ü., 2008; Küreli, 1998; Uçar, 

et al. 2013). 

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, mesleki 

eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin kapatılmasına ve aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı 

olarak yeni fakülteler kurulmasına karar verilmiştir. Bu kararname ile 21 teknik eğitim fakültesi 

kapatılarak yerine teknoloji fakültesi kurulmuştur (Oygür, 2010).  
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Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması mühendislik mesleği odalarınca ve mühendislik 

kökenli birçok akademisyene göre çok yanlış bir uygulama olarak değerlendirildi. Ancak TEF mezunu 

teknik öğretmenlerin öğretmenlik yapmaktan başka şansının bulunmadığı bir ortamda piyasada iş 

yapabilme imkanları yaratacak herhangi bir yasal düzenleme de yapılmadı. Bu durumda Teknoloji 

Fakülteleri sadece TEF mezunlarının sayısını her yıl artmasını önlemiş oldu. Daha önceki mezunların 

iş yapabilmesi için çare olmadı. Bunun üzerine mühendislik fark dersleri verilerek Teknik 

Öğretmenlere mühendis olma fırsatı yaratıldı. Bu uygulama hem bütün mühendis odalarını hemde 

birçok mühendis akademisyenin tepkisini çekti. Mühendislik kökenli akademisyenlere göre 

mühendislik meslek eğitimi ile öğretmenlik meslek eğitimi bir birinden çok farklılık göstermekte olup 

müfredatlarının aynı olmasına rağmen son derece sorunlar çıkacak bir sürecin başlayacağını 

söylediler. Ancak Teknik Öğretmen açığının çok olduğu yıllarda ise bir çok mühendis herhangi bir 

sınava tabii tutulmadan sadece öğretmenlik formasyon derslerini alarak “Teknik Öğretmen” olarak 

atandı ve halen de mühendislik fakültesi mezunu birçok öğretmen MEB içinde çeşitli meslek 

okullarında çalışmaktadırlar. Bu süreçte hiçbir teknik öğretmenin ve hiçbir TEF akademisyenin 

görüşüne başvurulmadığı gibi hiç birisinden de herhangi bir eleştiri gelmedi. Tuhaf ve çelişkili 

olmasına rağmen zaman içersinde doğru olduğu düşünülmeye başlanan bir uygulama olarak TEF’ 

lerin kapatılması ve yerine Teknoloji Fakültelerinin açılması hala daha tartışılan bir konu olarak ortada 

durmaktadır (Oygür, 2010; TMMOB, 2012; M.O, 2013).  

Teknoloji Fakültelerinin kapatılması sonrasında TEF mezun akademisyenlerin kadroları 

bulundukları şehirdeki Teknoloji Fakültesine aktarıldılar. Ancak başka şehre gitmek durumunda 

kaldıklarında o şehirde kapanmış bir TEF yok ise Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümleri 

çoğunlukla kabul etmediklerinden Meslek Yüksekokullarının ilgili kadrolarına geçmek durumunda 

kaldılar. Teknoloji fakülteleri özellikle bünyesinde mühendislik fakültesi bulunan üniversitelerde 

açılmadı. Bünyesinde daha çok TEF kökenli akademisyenlerin bulunduğu ikinci bir mühendislik 

fakültesinin açılması birçok akademisyen ve idareci açısından doğru bulunmadı (TMMOB, 2012; 

M.O, 2013).  Bu çalışmada problem bilimsel bir yöntemle tekrar ele alınarak belirlendi ve çözüm 

önerileri bulunmaya çalışıldı.  

2. DELPHI YÖNTEMİ 

Delphi yöntemi olayların meydana gelmesine ilişkin tahminler yapmada kullanılan bir 

araştırma türüdür. Bu teknik, 1960'larda “Olaf Helmer” ve “Norman Dalkey” adındaki iki araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir. Yöntem olay ile ilgili düzenlenmiş sorular ve uzmanlardan alınan görüşler 

vasıtasıyla yürütülmektedir (Uysal ve Cropton, 1989). 

Delphi Tekniğinin İşleyişi  
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Şekil 1 de Delphi tekniğinin aşamaları gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Delphi tekniğinin işleyişi (Semerci, 2001; Şahin, 2001). 

Yeni fikirlerin ve seçeneklerin ortaya çıkabilmesi için katılımcıların isimleri 

açıklanmamaktadır. Problem ne kadar karmaşık olursa olsun, sonuçta bu teknikle karşıt düşünceler 

birbirine yaklaştırılmakta ve bir birleşim elde etmek mümkün olabilmektedir. Delphi tekniğinden 

yararlanılarak yapılan çalışmalarda unutulmaması gereken en önemli nokta; kesin sonuçlardan daha 

çok kestirimler ve varsayımlar ile gerçeğe yaklaşılmasıdır. 

YÖNTEM 

Çalışmada ilk önce TEF’ lerin kapatılıp yerlerine teknoloji fakültelerinin açılması ile ilgili 

olan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Çalışmanın evreni olarak Türkiye genelindeki Meslek 

Yüksekokulları, Teknik Eğitim, Teknoloji ve Mühendislik fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri 

olarak ifade edilebilir. Araştırmanın yapılabilmesi için Delphi yönteminin aşamalarından birisi olan 

7. Aşama  

Sonuçların kullanılması ve değerlendirilmesi 

6. Aşama  

Görüşlerin tartışılması ve gerekirse değiştirilmesi ( ikinci tur) 

5. Aşama  

Görüşlerin analizi ( birinci tur) 

4. Aşama  

Görüş alma 

3. Aşama  

Uzmanlara yöneltilecek soruların belirlenmesi 

2. Aşama  

Uzmanların belirlenmesi 

1. AŞAMA 

Amacın belirlenmesi 
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uzman görüşlerine yer verilmiştir. Çalışma da Delphi tekniği temel alınarak aşağıdaki aşamalar 

izlenmiştir.  

1. Aşama : Amacın belirlenmesi 

2. Aşama: Uzmanların belirlenmesi 

3. Aşama: Uzmanlara yöneltilecek soruların belirlenmesi 

4. Aşama: Görüş alma 

5. Görüşlerin analizi ( birinci tur) 

6. Görüşlerin tartışılması ve gerekirse değiştirilmesi ( ikinci tur) 

7. Sonuçların kullanılması ve değerlendirme , 

İkinci tur kapsamında 6 ay sonra tekrar aynı kişiler ile aynı konular konuşulmuştur.   

BULGULAR 

Örneklem; Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 

Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden toplam 20 adet TEF mezunu ve 20 adet mühendislik mezunu  

akademisyenle yüz yüze görüşülmüştür. 

20 TEF mezunu akademisyenden Mühendisliğin ilgili alanlarında Fen Bilimleri Enstitüsünde 

Yüksek Lisans veya Doktora dersi açamayan Öğretim Üyesi sayısı 14  

20 TEF mezunu akademisyenden TEF mezunu olduğu için Mühendislik Fakültesinin ilgili 

alanından kadro alamamış ve MYO ya atanmış olan öğretim üyesi sayısı – 17 

20 Mühendislik mezunu akademisyenden herhangi bir belgesi ( Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik) TEF in ilgili alanlarından olduğu veya doçentliğini TEF kriterlerine göre almış olduğu için 

kendi alanında mühendislikten kadroya atanmayıp MYO ya atanan öğretim üyesi sayısı  14 

20 TEF mezunu akademisyenden 12 tanesi mühendislik tamamlama programından 

mühendislik diploması almak için uğraşmaktadır. 6 tanesi mühendis tamamlama programından 

mühendislik diploması almıştır. Mühendis diploması alanların hiç birisine Mühendislik fakültesinde 

kadro ataması yapılmamıştır. 

Mühendislik tamamlama programından mühendis unvanı alan TEF mezunu akademisyenlerin 

hiç birisine enstitüde mühendisliğin ilgili alanlarında ders açmaya bazı gerekçeler ile izin 

verilmemiştir. 
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Mühendislik tamamlama programından mühendis unvanı alan TEF mezunu akademisyenlere 

tamamlama programlarında TEF de lisans da daha önceden uygulama ağrılıklı olarak gösterilen 

derslerin aynıları tekrar aldırılmıştır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Teknik eğitim fakültelerinin kapatılmasından sonra yerlerine açılan teknoloji 

fakülteleri bütün illerde olmadığı için bünyesinde teknoloji fakültesi olmayan üniversitelerde 

akademisyenler meslek yüksek okullarında çalışmaktadırlar. Bu durumun iyi taraflarının yanında kötü 

taraflarıda bulunmaktadır. Meslek yüksekokulundaki akademisyenlerin bağlı oldukları enstitülerde 

lisansüstü ve doktora dersleri vermelerine izin verilmemektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için ilgili 

enstitülerde anabilim dalları yapılanmalıdır.  

• Kadrosu meslek yüksekokulunda olan teknik eğitim mezunu akademisyenlere 

disiplinler arası projelerde, uygun olmayacağı gerekçesi ile yürütücü görevi verilmemektedir. Bu 

sorun ile genellikle ilgili üniversitelerinin etik kurullarında ve Tübitak ta karşılaşılmaktadır. Bunun ile 

ilgili yasal düzenleme gereklidir.   

• Mühendislik tamamlama programı ile mühendis unvanı almanın akademisyenliğe 

herhangi bir katkısı olmadığı gözlemlenmiştir. Mühendis tamamlama programlarından mühendislik 

diploması alarak mağduriyetler azalmamaktadır.  

• Mühendislik tamamlama programlarına dahil olan akademisyenlere lisansta görmüş 

oldukları derslerin aynısı tekrar verdirilmektedir. Eğitim planlarında sadece mühendislik dersleri ve 

formasyon dersleri fazladan bulunmaktadır.    

• Bir çok üniversitede fakülte de ki akademisyen ile meslek yüksekokulundaki 

akademisyenden üniversite kriterlerinin sağlanması istenmektedir. Ancak iki birimin amaçları, öğrenci 

profili ve imkanları çok farklıdır. Üniversitelerin akademik yükseltme kriterlerini tekrar düzenlemesi 

ve bu kriterlerin birimlere göre değişiklik arz etmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı teknik öğretmenlerin bilişsel alana uygun test maddesi yazma becerilerinin 
arttırılmasına yönelik ölçme-değerlendirme seminer programının kapsamını oluşturabilmek için öğretmenlerin 
görüşlerini belirlemektir. Çalışmada Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli kullanılmıştır.  Veri toplama aracı olarak 
kontrol listesi ve yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu, araştırma ile ilgili 
açıklama ve görüşme soruları olmak üzere iki bölümü içeren sorulardan oluşmaktadır. Verilerin analizinde nitel 
veri analiz türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, eğitim programda yer alan 
kazanımların, taksonomik açıdan uygunluğunun yeterli düzeyde olmadığı, öğretmenlere teknik öğretmenlik 
eğitiminde soru hazırlamaya yönelik yeterince eğitimin verilmediği, öğretmenleri hatalı soru hazırlamaya 
zorlayabilecek diğer bazı etkenlerin var olduğu ve öğretmenlere soru hazırlamaya yönelik bir eğitimin 
planlanmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere yönelik 
düzenlenecek bir seminer programı kapsamında, “bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarına 
yönelik hedef davranışların yazılmasında dikkat edilecek hususlara, bu alanlara ait soru hazırlamada kullanılacak 
tekniklere, soru hazırlarken kök ve çeldiricilerdeki önemli noktalara ve bilgi, kavrama ve uygulama sorusu 
yazmaya ilişkin farklı örnekler üzerinde uygulama etkinliklerine” yer verilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknik öğretmen, bilişsel alan basamakları, test maddesi, seminer programı. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the opinions of technical teachers upon improving their 
writing skills which are appropriate to the cognitive test substance in order to establish the scope of the 
assessment seminar. Criticism of Eisner Instructional Model was used in this study. Check list as a data 
collection tool and structured individual interviews were used. The interview form consists of two parts, namely 
the explanation about the research and discussion questions. Descriptive analysis from qualitative data analysis 
types was used in the analysis of the data.As a result of the research it is understood that the gains of the training 
program is not at an adequate level in view of taxonomic compliance. And teachers were not given enough 
training to prepare questions in technical teacher training. Moreover, it was determined that there are some other 
factors that may force the teachers to prepare incorrect questions and that a training plan for teachers to prepare 
questions would be beneficial. Based on the results obtained under a program of seminars held for teachers it is 
proposed to be included “cognitive knowledge, understanding and issues to be considered in writing the target 
behavior for application steps, techniques used in preparation questions on these areas, key points in preparing 
questions and confounding roots and knowledge, comprehension and application activity on different examples 
of writing practice questions.” 

Keywords: Technical teacher, cognitive domain steps, the test substance, seminar program. 
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GİRİŞ 

Birey davranışlarının istendik yönde değişimi üzerine odaklanan eğitimin, bu amaca ulaşması 

için davranışların belirli özellikler altında belirli sınıflamalara tabi tutulması gerekmektedir. Bu yolla, 

bir yandan geniş anlamı olan davranışın sınırları ve niteliği daha özgün bir biçime dönüşmekte, öte 

yandan öğretim programı bağlamında ilgili davranışa uygun amaç belirleme, içerik oluşturma, 

öğrenme-öğretme sürecini düzenleme ve değerlendirme daha güvenilir ve geçerli olmaktadır 

(Yeşilyurt, 2012). 

 Bu ve benzeri nedenlerden yola çıkan ve başta Bloom, Krathwohl, Masia, Simpson, Anderson 

olmak üzere bazı eğitim bilimciler, davranışı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olmak üzere üç 

yaklaşım halinde ele almışlardır. Ancak alan yazın incelendiğinde eğitim bilimcilerin ağırlıklı olarak 

zihinsel süreç ve becerilerin yer aldığı bilişsel alan üzerinde daha fazla yoğunlaştıkları görülmektedir 

(Yeşilyurt, 2012). Bloom’un editörlüğünde 1956 yılında yayınlanan ve orijinal adı “Taxonomy of 

Educational Objectives: Cognitive and Affective Domains” olan eserde, bilişsel alanın 

taksonomisi/kategorisi yapılmış ve bu taksonomi bilim dünyasında kabul edilmiştir. İlgili taksonomide 

eğitimin amaçları bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme şeklinde 

kategorileştirilmiştir (Yeşilyurt, 2012).  

Eğitim sonunda elde edilecek hedefler dikkate alındığında ve eğitilenlerin göreve başladıktan 

sonra işe koşulmalarında daha çok psikomotor becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiğinden, teknik 

eğitimlerde bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarının öğretilmesi yeterli olmaktadır. 

Aşağıda teknik eğitimlerde genel olarak kullanılan ve Bloom taksonomisi açısından bilişsel 

alanda yer alan basamakların genel özelliklerine yer verilmiştir. 

Tanıma, söyleme, tanımlama, yazma, isimlendirme, hatırlama vb. davranışları içeren bilgi 

basamağı, bilişsel alanın temel basamağıdır. Birey, bu düzeyde yer alan bilgiye kendisinden bir şey 

katmaz. Bilgi basamağında anlamı ve mantığı bilerek söyleme veya ezberden söyleme vardır. 

Kavrama basamağı çevirme, yorumlama, kestirme, özetleme, örnek verme, tablolaştırma vb. 

davranışları içermektedir. Kavrama basamağında hatırlanan bilginin yorumlanması, açıklanması, 

başka bir şekle dönüştürülmesi ve anlamının yakalanması söz konusudur. Uygulama basamağının 

kendine özgü davranışları arasında yapma, çalıştırma, ilişki kurma, kullanma, hazırlama vb. yer 

almaktadır. Bu basamakta bireyin önceki bilgilerine dayanarak kendisi için yeni olan bir sorunu 

çözmesi ve bilgilerinin zihinsel olarak kullanması gerekmektedir (Demirel, 2007).  

Öğretim kademelerine göre değişmekle birlikte, öğretim programlarında bilişsel alan, diğer 

alanlara göre ağırlığını ve önemini daha fazla korumaktadır. Bu durum öğretmenlerin, öncelikle 
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öğrencilerin bilişsel alan davranışlarını istendik yönde değiştirmekle yükümlü olduklarının somut bir 

göstergesidir (Yeşilyurt, 2012). 

İşte bu göstergenin doğru bir şekilde ortaya çıkarılabilmesine büyük katkı sağlayacak olan test 

maddelerinin teknik öğretmenler tarafından, eğitim programlarında belirtilen bilişsel alan 

basamaklarına uygun olarak hazırlanmış olması durumu, bilişsel alan eğitimlerinin hangi oranda etkin 

verildiğinin tespiti açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun için öğretmenlerin bilişsel alanın bilgi, 

kavrama ve uygulama basamaklarının tamamı hakkında uygun test maddeleri yazma becerilerine sahip 

olmaları gerekmektedir.  

Öğretmenlerin bu sorumluklarının bilincinde olmaları ve konuyla ilgili bilgi ve deneyim 

kazanmalarında, görev öncesi alınan teknik öğretmenlik eğitimi ile belirli dönemlerde verilecek 

mesleki gelişim eğitimleri, önemli kilometre taşı görevini üstlenmektedir (Yeşilyurt, 2012). 

Bu çalışmada “Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli” esas alınmıştır. Eisner tarafından geliştirilen 

“Eğitsel Eleştiri Modeli”, diğerlerinden farklı olarak niteliksel incelemeye ağırlık vermektedir. 

Modelin betimleme, yorumlama ve değerlendirme olmak üzere üç temel boyutu vardır. Betimsel 

boyutta, eğitimin niteliği ile ilgili özellikler tanımlanır. Yorumlamada, program sonucu meydana gelen 

olaylar göz önünde bulundurularak, bu olayların olası bazı sonuçları tahmin edilir ve yorumlanır. 

Değerlendirme boyutunda ise betimleme ve yorumlama sonuçlarına dayalı olarak programın değeri 

hakkında yargıda bulunulur (Erden, 1998). Çalışmada araştırmanın amacına uygun düşeceği 

düşüncesiyle bu model kullanılmıştır. 

Bu çalışma, eğitim uzmanı ve teknik öğretmen görüşlerine dayalı doküman incelenmesine 

dayanmaktadır. İncelemeye temel olan ölçütler olarak, bilişsel alana yönelik hedef davranış ve 

soruların düzeyinin uygunluğu açısından, yürürlükteki öğretim programları referans alınmıştır. 

Çalışma, İzmir ilinde havacılık sektöründe eğitim veren bir eğitim kurumunda görev yapan üç 

eğitim uzmanı ve beş teknik öğretmen ile yürütülmüştür.  

Bu uygulama, 2014-2015 eğitim öğretim dönemi, rastgele seçilen öğretim programı, güncel 

olarak uygulanmış blok sonu sınavı, kontrol listesi, görüşme formu ve bir okul ile sınırlıdır. 

Teknik öğretmenlere yönelik ölçme-değerlendirme seminer programının kapsamını 

oluşturabilmek için bilişsel alana uygun test maddesi yazma becerilerinin incelenmesi, bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için araştırmada “Teknik öğretmenlerin bilişsel 

alan basamaklarına uygun test maddesi yazma becerilerini arttırmaya yönelik neler yapılabilir?” 

konusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
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1) 1.Eğitim Programlarında yer alan bilişsel alan hedefleri, taksonomik açıdan hangi 
düzeydedir? 

2) 2. Bilişsel alan düzeylerine ilişkin soru yazarlarının yazdığı sorulardaki hatalar 
nelerdir? 

3) 3. Sorularda görülen hataların kaynaklarına ilişkin soru yazarların görüşleri nelerdir? 

 
YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

Araştırma nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme 

ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır ve algılar ile olaylar doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde bu çalışmada, teknik öğretmenlerin sınama sorusu 

yazma becerilerini arttırmaya yönelik çözüm üretmek amacıyla karma araştırma yaklaşımlarından biri 

olan “Eylem Araştırması” (Yuladır ve Doğan, 2009) kullanılmıştır. Eylem araştırması süreci 

geliştirmek için yapılır, uygulayıcının da işin içerisinde bulunduğu bir araştırma türüdür. Araştırmacı 

kurumun içinde çalışanlardan biri olduğu ve süreci geliştirmek için bu araştırmayı yaptığından dolayı 

çalışmada eylem araştırması seçilmiştir. Çalışmada eylem araştırması türlerinden olan 

“Uygulama/karşılıklı işbirliği” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda araştırmacı ve uygulayıcı bir 

araya gelerek uygulamada ortaya çıkan olası sorun alanlarını, bu sorunlara neden olan olası etmenleri 

ve olası müdahale yollarını saptarlar. Araştırma problemi uygulayıcı ile araştırmacı tarafından 

sorunların değerlendirilmesi sonucunda işbirliği içinde saptanır. Bu yaklaşım uygulamayı geliştirmeye 

yönelik bir yaklaşım olduğu için “uygulama odaklı eylem araştırması” olarak da adlandırılır. Bu desen 

uygulayıcı ile gerçekleştirilen etkileşimin araştırmanın seyrini değiştirebilmesi nedeniyle daha esnek 

bir yapıya sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, Yuladır ve Doğan, 2009).  

 Çalışılan Durum 

Bu çalışmada uygulama koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadan uygulanmakta olan 

mevcut öğretim programları ve soru bukleti değerlendirilmiştir. Örneklem olarak, çalışmanın ruhuna 

uygun olan “Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi ve Ölçüt Örneklemesi” seçilmiştir. 

Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi araştırmacıya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu 

yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Ölçüt örnekleme 

yönteminde ise örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler 

ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
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Alan yazında da bahsedildiği gibi, bu çalışmanın kolay yürütülebilmesi için ulaşılabilen bir 

okul ile meslekte en az on yıllık tecrübesi olan eğitim uzmanları ve teknik öğretmenler seçilmiştir. 

Teknik öğretmenler bu zamana kadar ortalama olarak 100’ün üzerinde öğretim programlarına 

ait hedef davranışlar ve bu hedef davranışlara bağlı da en az üçer sınama sorusu yazdığı tespit 

edilmiştir.  

 Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak “Kontrol Listesi” ve “yapılandırılmış Bireysel 

Görüşme Tekniği” kullanılmıştır.  

Programa ilişkin veriler, eğitim programlarında yer alan bilişsel alan hedeflerinin, taksonomik 

açıdan uygunluğu açısından, araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış olan (EK-A) Kontrol 

Listesi aracılığı ile incelenmesi sonucunda toplanmıştır. Kontrol listesinden elde edilen bilgiler birinci 

alt problemin yanıtlanmasında kullanılmıştır. Kontrol Listesinin oluşturulmasında; Bümen’in, (2006) 

önerileri dikkate alınarak taslak kontrol listesi hazırlanmıştır. Taslak olarak hazırlanmış olan Kontrol 

Listesi kurum içerisinde görevli eğitim uzmanlarının görüşüne sunulmuş ve alınan dönütler 

doğrultusunda Kontrol Listesine son şekli verilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan (EK-B) Görüşme Formu, alanyazından (Yıldırım ve Şimşek, 2006) 

yararlanarak geliştirilmiş, kurum içerisinde görev yapan eğitim uzmanlarının kanısına sunulmuştur. 

Gelen eleştiriler doğrultusunda, görüşme formuna son şekli verilmiştir.  

 Veri Analizi ve Yorumlanması 

Teknik eğitimlerde kullanılan Eğitim Programları ve teknik öğretmenler tarafından sorulan 

sınav soruları, kurum bünyesindeki ilgili birimlerden temin edilmiştir. Çalışmada nitel verileri 

toplamak amacıyla, eğitim programlarına yönelik teknik öğretmenler tarafından yazılan hedef 

davranışların, kontrol listesi aracılığıyla taksonomik açıdan uygunluğu hakkında bir tespitte 

bulunulmuştur.  Hedef Davranışlara bağlı olarak hazırlanan sınama sorularına yönelik ise teknik 

öğretmenlerin sordukları soruların taksonomik açıdan hangi düzeydeki bilişsel alan hedefini ölçtüğü 

tespit edilmiştir. Soruların taksonomik açıdan hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi işleminden sonra 

öğretim programında yer alan hedeflerle uyumuna bakılarak hatalı ölçülen hedefler belirlenmiş ve 

bunların bir listesi hazırlanmıştır. Tespit edilen hususlar üç farklı uzman değerlendirmesine sunulmuş 

ve değerlendirmeler arasındaki uyuma bakılmıştır. 

Yapılan hatalarla ilgili olarak çalışmanın nitel kısmına devam edilmiş ve araştırmacının 

öğretmenlerle görüşmesinin ardından, konu hakkında daha önce tespit edilenlere ilave olacak şekilde 

diğer nitel verilere ulaşılmıştır. Araştırmacının katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler, 
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notlar alınarak metne dönüştürülmüştür. Daha sonra metinler katılımcılara verilerek, kayıtların 

yanlışsız ve eksiksiz olduğunun doğrulanması ve bu yolla verilerin güvenirliği sağlanmıştır. 

Görüşmeler, araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme Formuna bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bu nitel verilerin analizi ise nitel veri analiz türlerinden betimsel analiz ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Temel eğitimde kullanılan eğitim programlarındaki hedef davranışlar ve sınav soruları Kontrol 

Listesi ile Görüşme Formu vasıtasıyla, Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi’ne göre analiz edilmiş ve 

bir durum tespiti yapılmıştır. Tespit sonucunda da her bir teknik öğretmenin konu hakkındaki 

görüşlerini içeren bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcı 

öğretmenler TÖ1, TÖ2, TÖ3, TÖ4, TÖ5 gibi kodlarla isimlendirilmiştir. 

 Geçerlik ve Güvenirlik 

Görüşmede önceden belirlenen sorular doğrudan bireye yöneltildiği için bu yolla elde edilen 

verinin anket yoluyla elde edilen veriye göre geçerliği daha yüksektir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu 

nedenle çalışmanın geçerliliğini arttırmak maksadıyla teknik öğretmenlerle yüz yüze görüşme 

yapılmıştır. 

Hazırlanan sorular genel ve soyut olmamalı, araştırmacı soruları mümkün olduğunca 

görüşülen bireyin deneyimlerine göre düzenlemelidir. Odaklı sorular, daha güvenilir tanımlar ve 

açıklamalar elde etme ve bu açıklamalara dayalı olarak sonuçlara ulaşmada, araştırmacıya önemli 

avantajlar sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmada kullanılan görüşme formundaki 

sorular, alan yazın dikkate alınarak konuya ilişkin odaklı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede 

çalışmanın güvenilirliği de sağlanmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bulguları, araştırmanın alt amaçlarının sırası dikkate alınarak yapılmıştır. 

Verilerin analizinden elde edilen bulgular tablolar şeklinde verilmiş ve özet bulgular ortaya 

konulmuştur. 

Eğitim Programlarında Yer Alan Bilişsel Alan Hedeflerinin Taksonomik Açıdan Uygunluğu: 

Seçilen eğitim programında yer alan bilişsel alan hedeflerinin, taksonomik açıdan hangi 

düzeyde olduğuna dair üç ayrı eğitim uzmanı tarafından kontrol listesi kullanılarak yapılan 

incelemedeki ortak bulgular aşağıdaki kontrol listesinde belirtilmiştir. 
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Hedef Davranış 
Bilişsel Alan Boyutu 

Uygun 
Uygun 
Değil 

Açıklama 
Bilgi Kavrama Uygulama 

Hedef Davranış-1 X   X  - 

Hedef Davranış-2 X   X  - 

Hedef Davranış-3  X   X Bilgi seviyesi gibi yazılmıştır. 

Hedef Davranış-4 
  X  X Uygulama seviyesi hedef davranışla 

kavrama seviyesi hedef davranış bir 
birine karıştırılmıştır. 

Hedef Davranış-5 
  X  X Devinimsel alan gibi algılanmıştır. Ayrıca 

açık ve anlaşılır değildir. 

Hedef Davranış-6  X   X İfadeler açık ve anlaşılır değildir. 

Hedef Davranış-7  X   X Bilgi düzeyi gibi yazılmıştır. 

Hedef Davranış-8 X   X  - 

Hedef Davranış-9 X   X  - 

Hedef Davranış-10  X  X  - 

TOPLAM 4 4 2 5 5 - 

 
Bilişsel Alan Düzeylerine İlişkin Soru Yazarlarının Yazdığı Sorulardaki Hatalar ve Sorularda 

Görülen Hataların Kaynaklarına İlişkin Soru Yazarların Görüşleri: 

Eğitim programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan uygunluğu hakkında 

katılımcıların görüşleri Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo-1: Eğitim Programda Yer Alan Kazanımların, Taksonomik Açıdan Uygunluğu 
Hakkında Katılımcıların Görüşleri 

Katılımcılar 
Teknik Öğretmen Görüşleri 

Yeterlilik Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

TÖ1 Yeterli 
Bilişsel alan düzeyleri taksonomi 
tablosu dikkate alınarak yazılmıştır. 

- 

TÖ2 Yeterli 
…belirtilen bilgi, kavrama ve 
uygulama düzeyleri [açık, anlaşılır 
ve] düzgün bir şekilde yazılmıştır. 

- 
 

TÖ3 Yeterli Değil - 

Bilişsel alanın uygulama düzeyine 
ilişkin hedef davranışların bazıları 
yetersiz yazılmıştır. 
 

TÖ4 Yeterli Değil - 
Bilgi düzeyi ile kavrama düzeyi[ne ait 
hedef davranışlar] bir birine 
karıştırılmıştır. 

TÖ5 Yeterli 
Hedef davranışlar taksonomik 
açıdan uygundur. Test maddelerinin 
doğru yazılmasına katkı sağlamıştır.  

- 

 

Tablo-1 incelendiğinde, eğitim programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan 

uygunluğu hakkında katılımcıların verdikleri cevapların üç ana başlık altında toplandığı görülebilir. 
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Bunlar: Eğitim Programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan uygunluğunun yeterliliği ile bu 

durumun olumsuz ve olumlu yönleridir.  

Beş katılımcıdan üçü Eğitim Programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan 

uygunluğunu yeterli bulmuş, iki katılımcı ise olumsuz yönleri olduğunu belirtmiştir. 

Olumsuz yönler incelendiğinde, bir katılımcı, bilişsel alanın uygulama düzeyine ilişkin hedef 

davranışların bazılarının yetersiz yazıldığını, bir katılımcı ise bilgi düzeyi ile kavrama düzeyine ait 

hedef davranışların bir birine karıştırıldığını belirtmiştir.  

Olumlu yönler konusunda ise katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

- Bilişsel alan düzeyleri taksonomi tablosu dikkate alınarak yazılmıştır. 

- Bilgi, kavrama ve uygulama düzeyleri açık, anlaşılır ve düzgün bir şekilde yazılmıştır. 

- Hedef davranışlar taksonomik açıdan uygundur. Test maddelerinin doğru yazılmasına 
katkı sağlamıştır. 

Teknik Öğretmenlik Eğitiminde Soru hazırlamaya yönelik faaliyetlere ilişkin katılımcı 

görüşleri Tablo-2’de yer almaktadır. 

Tablo-2: Teknik Öğretmenlik Eğitiminde, Soru Hazırlamaya Yönelik Yapılan Faaliyetler 

Katılımcılar 
Teknik Öğretmen Görüşleri 

Yeterlilik Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

TÖ1 Evet 
Teknik Öğretmen[lik] Eğitiminde; Bilişsel ve 
Devinimsel alana yönelik soru hazırlamaya 
yeterli zaman [dilimi] ayrılmaktadır. 

- 

TÖ2 Hayır 

- …kapsayacak şekilde eğitimin geneline 
baktığımızda; kavramsal ifadelere daha 
çok yer verilirken, soru hazırlama[ya]  
yeterli zaman [dilimi] ayrılmamaktadır. 

TÖ3 Evet 

Bence…özellikle başta, bilişsel alanın bilgi 
düzeyi[nde] olmak üzere, diğer alanlara yönelik 
soru hazırlatılması hususunda yeterli eğitim 
verilmektedir.  

- 

TÖ4 Hayır - 

Eğitim süresindeki soru hazırlama 
uygulamaları, genellikle bilişsel alanın 
bilgi seviyesi ağırlıklı olarak 
yürütülmekte, diğer alanlara yönelik 
yeterli uygulama yapılmamaktadır. 

TÖ5 Hayır - 

Mevcut soru hazırlama uygulamalarına 
ilaveten, öğretmenlerin branşlarına 
yönelik uygulamalar yaptırılması 
durumunda, verilen eğitimin etkililiği 
artacaktır. 
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Tablo-2 incelendiğinde, katılımcıların teknik öğretmenlik eğitiminde, soru hazırlamaya 

yönelik yapılan faaliyetler konusunda cevaplarının üç ana başlık altında toplandığı görülebilir. Bunlar, 

teknik öğretmenlere aldıkları eğitiminde, soru hazırlamaya yönelik yeterince eğitimin verilmesinin 

yeterliliği ile bu durumun olumsuz ve olumlu yönleridir. Beş katılımcıdan ikisi, teknik öğretmenlik 

eğitiminde soru hazırlamaya yönelik yeterince eğitimin verilmesini yeterli bulmuş, üç katılımcı ise 

olumsuz yönleri olduğunu belirtmiştir. 

Olumsuz yönler incelendiğinde, bir katılımcı eğitimin geneline baktığında, kavramsal 

ifadelere daha çok yer verilirken, soru hazırlama hususuna yeterli zaman diliminin ayrılmadığını, 

ikinci katılımcı eğitim süresindeki soru hazırlama uygulamalarının, genellikle bilişsel alanın bilgi 

seviyesi ağırlıklı olarak yürütüldüğünü, diğer alanlara yönelik yeterli uygulama yaptırılmadığını,  

üçüncü katılımcı ise mevcut soru hazırlama uygulamalarına ilaveten, öğretmenlerin branşlarına 

yönelik uygulamalar yaptırılmasının verilen eğitimin etkililiğini artıracağını belirtmiştir. 

Olumlu yönler konusunda ise katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

- Teknik Öğretmen Eğitiminde; Bilişsel ve Devinimsel alana yönelik soru hazırlamaya 
yeterli zaman dilimi ayrılmaktadır. 

- Özellikle başta, bilişsel alanın bilgi düzeyinde olmak üzere, diğer alanlara yönelik soru 
hazırlatılması hususunda yeterli eğitim verilmektedir. 

Katılımcıların soru hazırlama konusunda kendilerini yeterli bulma konusundaki görüşleri 

Tablo-3’te yer almaktadır. 

Tablo-3: Katılımcıların Soru Hazırlama Konusunda Kendilerini Yeterli Görme Durumu 

Katılımcılar 
Teknik Öğretmen Görüşleri 

Yeterlilik Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

TÖ1 Evet 
…kursunda almış olduğum 
eğitim[in][kazanımları] çerçevesinde, soru yazma 
becerimin yeterli olduğunu düşünüyorum.  

- 

TÖ2 Hayır - 

Teknik öğretmenlik eğitiminde tüm 
bilişsel alanla[ra][yönelik] yeterince 
uygulama yaptırılmalı ve belirli zaman 
dilimlerinde soru hazırlama hususunda 
tazeleme eğitimi verilmesinin uygun 
olacağını değerlendiriyorum. 

TÖ3 Evet 

Şu an …farklı eğitilen gruplarının programlarına 
yönelik, hedef davranışlara uygun birçok soru 
hazırladığım için, bu alanda kendimi yeterli 
buluyorum.   

- 
 

TÖ4 Evet 
Eğitimlerde daha çok bilişsel alanın bilgi 
basamağı kullanıldığı ve bu alana yönelik çok 
soru hazırladığım için kendimi yeterli buluyorum. 

- 

TÖ5 Evet 
…yıllık mesleki tecrübem ve almış olduğum 
teknik öğretmenlik eğitimindeki [kazanımlar 
çerçevesinde] kendimi yeterli buluyorum. 

- 
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Tablo-3 incelendiğinde, katılımcıların soru hazırlama konusunda kendilerini yeterli görme 

durumu hakkında verdikleri cevapların üç ana başlık altında toplandığı görülebilir. Bunlar, 

öğretmenlerin kendilerini soru hazırlama hususunda yeterli seviyede becerili olarak düşünmelerinin 

yeterliliği ile bu durumun olumsuz ve olumlu yönleridir. Beş katılımcıdan dördü kendilerinin soru 

hazırlama hususunda yeterli seviyede becerili olduklarını düşünmüş, bir katılımcı ise yetersiz 

olduğunu ve bu konuda iki ayrı olumsuzluğun olduğunu belirtmiştir. 

Olumsuz yönler incelendiğinde, bir katılımcı, teknik öğretmenlik eğitiminde tüm bilişsel 

alanlara yönelik yeterince uygulama yaptırılmadığını ve belirli zaman dilimlerinde soru hazırlama 

hususunda tazeleme eğitimi verilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. 

Olumlu yönler konusunda ise katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

- Almış olduğum eğitimin kazanımları çerçevesinde, soru yazma becerimin yeterli 
olduğunu düşünüyorum.  

- Şu an çok farklı eğitilen gruplarının programlarına yönelik, hedef davranışlara uygun 
birçok soru hazırladığım için, bu alanda kendimi yeterli buluyorum.   

- Eğitimlerde daha çok bilişsel alanın bilgi basamağı kullanıldığı ve bu alana yönelik 
çok soru hazırladığım için kendimi yeterli buluyorum. 

- Mesleki tecrübem ve almış olduğum teknik öğretmenlik eğitimindeki kazanımlar 
çerçevesinde kendimi yeterli buluyorum. 

Hatalı soru yazmaya zorlayabilecek etkenler konusundaki katılımcı görüşleri Tablo-4’te yer 

almaktadır. 

Tablo-4: Katılımcıları Hatalı Soru Hazırlamaya Zorlayabilecek Etkenler 

Katılımcılar 
Teknik Öğretmen Görüşleri 

Yeterlilik Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

TÖ1 Evet - 

Birden çok eğitime ait [hedef davranışlar 
için] yüzlerce soruyu hazırlamak için yeterli 
zaman dilimi olmadığından, hatalı soru 
hazırlayabilmekteyim. 

TÖ2 Evet - 

Ölçme ve Değerlendirme birimi, öğretmene 
soru bankası yetkilendirmesi için yeterli 
zaman ayırmadığından, hatalar 
yapılabilmekteyiz. 

TÖ3 Hayır 
…kapsayan yeterli eğitimi aldığım ve yeterli 
zamanımın olmasından dolayı hatasız soru 
hazırlayabilmekteyim. 

- 

TÖ4 Hayır 
Soru hazırlarken her hangi bir dış etkenin 
beni yönlendirmediğini düşünüyorum. 

- 
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TÖ5 Evet - 

Kurum idarecilerinin öğrenci 
başarısızlığında diğer etkenleri daha az 
dikkate alarak, bu durumun öğretmenden 
kaynaklanıyor olduğunu dile getirmesi, 
bence öğretmenleri soruları daha kolay 
hazırlamaya yöneltmekte ve bu durum hedef 
davranış ile soru arasındaki bağda çeşitli 
hatalara sebebiyet vermektedir.  

 
Tablo-4 incelendiğinde, katılımcıları hatalı soru hazırlamaya zorlayabilecek etkenlerin üç ana 

başlık altında toplandığı görülebilir. Bunlar, öğretmenleri hatalı soru hazırlamaya zorlayabilecek 

etkenlerin varlığı ile bu durumun olumsuz ve olumlu yönleridir. Beş katılımcıdan ikisi öğretmenlerin 

hatalı soru hazırlamaya zorlayabilecek herhangi bir etkenin olmadığını vurgulamış, üç katılımcı ise 

çeşitli etkenlerin varlığından bahsederek, bu durumun olumsuz yönleri olduğunu belirtmiştir. 

Olumsuz yönler incelendiğinde, bir katılımcı, birden çok eğitime ait hedef davranışlar için 

yüzlerce soruyu hazırlamak için yeterli zaman diliminin olmadığından, hatalı soru hazırlayabildiğini, 

diğer katılımcı, Ölçme ve Değerlendirme biriminin, öğretmene soru bankası yetkilendirmesi için 

yeterli zaman ayırmadığından, hatalar yapılabildiğini belirtmiştir.  Son katılımcı ise kurum 

idarecilerinin öğrenci başarısızlığında diğer etkenleri daha az dikkate alarak, bu durumun öğretmenden 

kaynaklanıyor olduğunu dile getirmesinin, öğretmenleri soruları daha kolay hazırlamaya yönelttiği ve 

bu durumun hedef davranış ile soru arasındaki bağda çeşitli hatalara sebebiyet verdiğini belirtmiştir.  

Olumlu yönler konusunda ise katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

- Yeterli eğitimi aldığım ve yeterli zamanımın olmasından dolayı hatasız soru 

hazırlayabilmekteyim. 

- Soru hazırlarken her hangi bir dış etken beni etkilememektedir. 

Soru hazırlamaya yönelik planlanacak bir eğitimin kapsamı konusundaki katılımcı 

görüşleriTablo-5’te yer almaktadır. 

Tablo-5: Katılımcılara Soru Hazırlamaya Yönelik Planlanacak Bir Eğitimin Kapsamı 

Hakkındaki Görüşleri 

Katılımcılar 
Teknik Öğretmen Görüşleri 

Yeterlilik Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

TÖ1 Evet 
Bilişsel alanın uygulama basamağına ait soru hazırlamada dikkat 
edilecek hususlara yer verilmesini isterim. 

- 
- 

TÖ2 Evet 
Soru hazırlarken kök ve çeldiricilerdeki önemli noktaların neler 
olacağının belirtilmesini isterim. 

- 

TÖ3 Evet Eğitim esnasında farklı düzeylere ilişkin uygulama yaptırılması 
ve geri bildirimin sağlanarak eksikliklerin giderilmesini isterim. 

- 
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TÖ4 Evet 
Bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarında farklı örnekler 
verilerek, her bir basamaktaki dikkat edilecek hususların 
belirtilmesini isterim.  

- 

TÖ5 Evet 
Daha çok bilgi basamağı ile kavrama basamağında hazırlanan 
sorular karıştırıldığından, bu anlarda dikkat edilmesi gerekli olan 
hususların belirtilmesini isterim. 

- 

 
Tablo-5 incelendiğinde, katılımcıların soru hazırlamaya yönelik planlanacak bir eğitimle ilgili 

verdikleri cevapların üç ana başlık altında toplandığı görülebilir. Bunlar, öğretmenleri soru 

hazırlamaya yönelik bir eğitim planlanmasına isteklilikleri ile bu durumun olumsuz ve olumlu 

yönleridir. Beş katılımcının tamamı, öğretmenlere soru hazırlamaya yönelik bir eğitim planlanmasını 

istemiş ve bu husustaki olumlu düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Her hangi bir olumsuz yön belirtilmemiştir.  

Olumlu yönler konusunda ise katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

- Bilişsel alanın uygulama basamağına ait soru hazırlamada dikkat edilecek hususlara 
yer verilmesini isterim. 

- Soru hazırlarken kök ve çeldiricilerdeki önemli noktaların neler olacağının 
belirtilmesini isterim. 

- Eğitim esnasında farklı düzeylere ilişkin uygulama yaptırılması ve geri bildirimin 
sağlanarak eksikliklerin giderilmesini isterim. 

- Bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarında farklı örnekler verilerek, her bir 
basamaktaki dikkat edilecek hususların belirtilmesini isterim. 

- Daha çok bilgi basamağı ile kavrama basamağında hazırlanan sorular 
karıştırıldığından, bu anlarda dikkat edilmesi gerekli olan hususların belirtilmesini isterim. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; teknik öğretmenler tarafından yazılan hedeflerden 

bilgi düzeyinde olanların tamamının doğru olduğu, ancak kavrama ve uygulama düzeylerine ilişkin 

bazı eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Belirtilen eksiklikler ölçme-değerlendirme faaliyetlerini, 

dolayısıyla eğitimin ne oranda etkin verildiğini etkileyecek olmasından dolayı, bu durumun öncelikle 

giderilmesi gerekmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler; 

1. Eğitim programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan uygunluğunu yeterli 

bulmuş, ancak bazı olumsuzlukların olduğunu ifade etmişlerdir. Bu noktada öğretmenlerin 

çoğunluğunun olumlu bulmasına rağmen belirtilen eksiklerin giderilmesi durumunda, etkin bir eğitim 

programının oluşacağı söylenebilir. 
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2. Teknik öğretmenlik eğitiminde soru hazırlamaya yönelik yeterince eğitimin 

verilmediğini ifade etmişlerdir. Buradan, öğretmenlerin soru hazırlama becerileri açısından en kritik 

dönemin teknik öğretmenlik eğitim dönemi olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

3. Kendilerini soru hazırlama hususunda yeterli seviyede becerili olarak düşündüklerini 

ifade etmişlerdir. Bu durumda öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin istenilen seviyede olduğu 

anlaşılabilir. 

4. Hatalı soru hazırlamaya zorlayabilecek etkenlerin varlığından söz etmektedirler. Bu 

durumdan anlaşılacağı üzere, eğitimlerde hatalı soru hazırlanmasında öğretmenlere verilen eğitimin 

dışında çeşitli dış etkenlerin de varlığından söz edilebilir. 

5. Soru hazırlamaya yönelik bir eğitimin planlanmasını istemişler ve bu husustaki olumlu 

düşüncelerini ifade etmişlerdir. İfadelerden anlaşılacağı üzere soru hazırlamadaki yeterlilik seviyesinin 

arttırılarak, hatalı soru hazırlanmasını engellemeye yönelik bir eğitimin verilmesinin şart olduğu 

kanısına varılmıştır. 

Konuyla ilgili değerlendirme çalışmasının yürütüldüğü kurumda, bu güne kadar herhangi bir 

araştırma yapılmadığı tespit edilmiştir. Ancak çalışma sonuçları, diğer eğitim kurumlarında konuyla 

ilgili olarak öğretmenler üzerinde yapılan birçok araştırma sonucuyla tutarlık göstermektedir. İlgili 

araştırmalardan birinde, öğretmenlerin mezun oldukları öğretim kurumlarından ölçme-değerlendirme 

alanına ilişkin yeterli bilgileri almadıklarının ve bu konuda kendilerini tam olarak yeterli 

görmediklerinin ortaya çıkması, yapılan araştırmanın sonucu destekler nitelik taşımaktadır (Arslan ve 

Özpınar, 2008; Çakan, 2004).  

Diğer bir çalışmadan elde edilen bulgulara göre ise öğretmen adaylarının tamamının bilişsel 

alanın bilgi basamağına yönelik sınama durumu sorusunu doğru yazdıkları ve adayların bu konudaki 

yeterlik düzeylerinin tam olduğu ortaya çıkmıştır. Kavrama basamağına ilişkin sınama durumu 

sorusunu doğru yazan ve bu konuda yeterli olan öğretmen adayları oranının %64; yanlış yazan ve 

yetersiz olan öğretmen adayları oranın %36 olduğu belirlenmiştir. Bilişsel alanın uygulama 

basamağına ilişkin sınama durumu sorusunu doğru yazıp ve bu konuda kendilerini yeterli gören 

adayların %69.1, sınama durumu sorusunu yanlış yazan ve yetersiz olan öğretmen adaylarının %30.9 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yeşilyurt, 2012). 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, teknik öğretmenlik eğitimi etkililiğinin arttırılması 

ve teknik öğretmenlerin bilişsel alana uygun test maddesi yazma becerilerinin arttırılmasına yönelik 

ölçme-değerlendirme seminer programının kapsamını oluşturabilmek için aşağıda belirtilen öneriler 

sunulmuştur.  
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Seminer programı öncesinde öncelikle: 

1. Teknik öğretmenler tarafından yazılan hedef davranışlardan yanlış ve eksik olanların 

düzeltilmesi gerekmektedir. 

2. Teknik öğretmenlerin soru hazırlama becerilerinin yeterli olabilmesi için teknik 

öğretmenlik eğitimindeki bu alana yönelik yürütülen uygulamaların süresinin arttırılması 

gerekmektedir.   

3. Teknik öğretmenlerin sınama sorusu hazırlamadaki becerilerini sürekli geliştirmek 

amacıyla, ayrıntılı ve uygulamalı tazeleme eğitimlerinin hizmet içi eğitim kapsamında verilmesi 

gerekmektedir. 

4. Teknik öğretmenlerin, sınav sonuçlarına göre öğrenci başarısızlığında diğer etkenler 

göz ardı edilerek sorumlu tutulmasından kaynaklı, hatalı soru hazırlamaya yöneldikleri tespit 

edilmiştir. Yöneticiler tarafından, öğrenci başarısızlıkları incelenirken diğer tüm etkenlerin göz önünde 

bulundurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Hazırlanacak seminer programında ise: 

1. Bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarına yönelik hedef davranışların 

yazılmasında dikkat edilecek hususlara,  

2. Bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama basamağına ait soru hazırlamada 

kullanılacak tekniklere, 

3. Soru hazırlarken kök ve çeldiricilerdeki önemli noktalara, 

4.  Bilgi, kavrama ve uygulama sorusu yazmaya ilişkin farklı örnekler üzerinde 

uygulama etkinliklerine yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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EK-A (Kontrol Listesi) 

                                                        Bilişsel Alan Boyutu 
Hedef-Davranış/ 
Test Maddeleri                   Bilgi       Kavrama       Uygulama       

Uygun Uygun Değil     Açıklama 

Test Maddesi-1 
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-2  
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-3  
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-4  
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-5  
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-6 
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-7 
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-8 
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-9 
Hedef Davranış/ 

   

Test Maddesi-10 
Hedef Davranış/ 

   

Toplam    
 

NOT: Uygun olmayan test maddesi ile ilgili açıklama yazınız.  
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EK-B (Görüşme Formu) 

Araştırma Sorusu 

Sorularda görülen hataların kaynaklarına ilişkin soru yazarların görüşleri nelerdir? 

Okul_____________ Tarih ve Saat___________ Görüşmeci__________ 

GİRİŞ 

Teknik öğretmenlere yönelik ölçme-değerlendirme seminer programının kapsamını 

oluşturabilmek için bilişsel alana uygun test maddesi yazma becerilerinin incelenmesi hakkında 

araştırma yapıyoruz ve sizinle bu alana yönelik görev yaptığınızdan dolayı görüşmek istiyoruz. Bu 

görüşmede amacımız eğitim programlarındaki hedef davranışlara bağlı hazırlanan hatalı sorulara 

ilişkin öğretmenlerin ne düşündüklerini ortaya çıkartmaktır. 

• Bize görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu bilgileri araştırmacının dışında 
herhangi bir kimsenin görmesi mümkün değildir. Ayrıca araştırma sonuçlarını yazarken görüştüğümüz 
bireylerin isimlerini kesinlikle rapora yansıtmayacağız. 

• Görüşmeye katılıp katılmama sizin isteğinize bağlıdır. 

• Başlamadan önce bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir düşünce ya da sormak 
istediğiniz bir soru var mı? 

• Görüşmeyi izin verirseniz yazılı olarak kaydetmek istiyorum. Bunun sizin için bir sakıncası 
var mı? 

• İzin verirseniz sorulara başlamak istiyorum. 

GÖRÜŞME SORULARI 

1) Eğitim Programda yer alan kazanımların, taksonomik açıdan uygunluğu hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 

2) Teknik Öğretmenlik Eğitiminde, soru hazırlamaya yönelik neler yapılmaktadır?  

3) Kendinizi soru hazırlama hususunda nasıl değerlendiriyorsunuz?  

4) Sizi hatalı soru hazırlamaya zorlayabilecek etkenler var mıdır? Var ise nedenleri ile 
sıralayabilir misiniz? 

5) Size soru hazırlamaya yönelik bir eğitim planlansa, daha çok hangi hususların üzerinde 
durulmasını istersiniz? 
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BÖLÜM 20 
 

 

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 

ENGINEERING EDUCATION 
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TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEN TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNE DÖNÜŞÜMDE 

YAŞANAN PROBLEMLER 

EXPERIENCED PROBLEMS WITH THE TRANSFORM TECHNOLOGY FACULTY OF 

TECHNICAL EDUCATION FACULTY 

 

Doç.Dr. Cebeli ÖZEK 

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ 

cozek@firat.edü.tr, cebeli23@gmail.com 

 

ÖZET 

İlk olarak 1937 yılında Gazi Teknik Öğretmen Okulu olarak açılan ve 1983 yılında yeniden 
yapılandırılan Gazi Teknik Eğitim Fakültesi ile başlayan ve Türkiye’de bulunan 21 Teknik Eğitim Fakültesi, 
13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/15546 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 
kapatıldı. Bunların yerine sektörü tanıyan, analitik bilginin yanı sıra iyi bir uygulama ile analitik ve uygulama 
becerisi yüksek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla Teknoloji Fakülteleri kuruldu. Böylece ülkemiz, 
mühendislik eğitiminde Avrupa birliği standartlarını yakalamak için Teknoloji Fakülteleri açma yolunda ilk 
adımı atmıştır. Bu gelişme mühendislik eğitiminde nitelikli elemanların yetiştirilmesi için son derece önemlidir. 
Çünkü Mühendislik Fakültelerinin eğitimi daha çok teorik ağırlıklıdır. Ancak teorik bilginin yanı sıra mesleki 
bilgiyi kullanım biçimi ve uygulayabilme becerisi de önemlidir. 

Bu gelişme ile mühendislik eğitiminde analitik bilginin yanı sıra iyi bir uygulama ile analitik ve 
uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek için çözüm sunulmaya çalışılmıştır. Ancak bu gelişme 
beraberinde bir takım sıkıntıları da getirmiştir. Bu araştırmada bu dönüşüm sürecinde karşılaşılan problemler ele 
alınmıştır 

Anahtar Kelimeler: Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri, dönüşüm problemleri. 

ABSTRACT 

Firstly, as Gazi Technical Teachers College was founded in 1937 and started restructured Gazi Faculty 
of Technical Education in 1983 and in Turkey 21 Faculty of Technical Education. Technical Education Faculties 
were closed down by the Council of Ministers Decision, with Law no 2009/15546 and official journal no 27405, 
on November 13th, 2009.  Instead of them recognizing their sector well, as well as analytical information and 
good practice in order to train the analytical and practical skills to engineer Faculty of Technology was 
established. Thus, in engineering education, in our country took the first step towards opening the Faculty of 
Technology to catch the The European Union standards. This is extremely important for the development of 
engineering education in the training of qualified personnel. Education of the Faculty of Engineering is more 
theoretical. However, practical knowledge as well as theoretical knowledge and ability to apply the format to use 
is also important.  

With this development, as well as analytical information and good practice in engineering education and 
the ability to apply analytical solutions focused on trying to educate high for engineers. However, this 
development has also brought with it a number of difficulties. Problems encountered in this process, this 
research is discussed. 

Key Words: Faculty of Technical Education, Faculty of Technology, transforms problems 

 

mailto:cozek@firat.edü.tr
mailto:cebeli23@gmail.com
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GİRİŞ 

Teknoloji Fakültesi kavramı Türkiye üniversitelerine gelmeden önce Mühendislik bölümleri 

ile ilgili olarak Avrupa ve Dünya Üniversitelerinde, fakülteler 2 ye ayrılmaktadır. 

1. Faculty Of Engineering  (Mühendislik fakültesi). 

2. Faculty Of Technology  (Teknoloji fakültesi). 

İki farklı mühendislik eğitiminde, Mühendislik fakültelerinde, öğrenciler Ar-Ge’ ye uygun 

araştırma ruhlu, teorik olarak donanımlı ve biraz da teknik donanıma sahip olarak yetiştirilmek üzere 

eğitimlerini almaktadırlar.  Teknoloji Fakültelerinde ise, öğrenciler uygulama ağırlıklı, teorik bilgiye 

sahip ancak teknik olarak mühendislik yeteneklerini gerçekleştirmek üzere eğitimlerini almaktadırlar. 

Türkiye’de, Teknoloji Fakülteleri ilk önce tamamen uygulama ağırlıklı, teorik bilgiye sahip 

olma düşüncesi ile birkaç üniversite de pilot uygulama olarak şekillendikten sonra, diğer birçok 

üniversitede de açılmıştır. İlk açıldığında Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) karşı 

çıkmış ve çeşitli davalar açılmış, Teknoloji Fakültesi mezunlarının mühendis unvanı ile imza 

atamayacağını savunmuştur. Ancak bu mücadele Teknoloji Fakültesi mezunlarının da mühendis 

unvanı ile imza yetkisine sahip olacağı düşüncesi ile sonuçlanmıştır (27.03.2013 tarih ve 

2013/23.5331 sayılı Danıştay kararı).  

Teknik Eğitim Fakülteleri 

Teknik Eğitim Fakülteleri ilk olarak 1937 yılında Gazi Teknik Öğretmen Okulu olarak 

Öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve 1983 yılında yeniden yapılandırılan Gazi Teknik Eğitim 

Fakültesi ile Türkiye’de 21 Teknik Eğitim Fakültesi, 13.11.2009 tarihine kadar varlığını sürdürmüştür. 

Mezunlarının bir kısmı MEB merkez ve taşra teşkilatlarında yönetici, mesleki ve teknik ortaöğretim 

okullarında teknik öğretmen olarak istihdam edilirken, bir kısmı da endüstride teknik eleman olarak 

istihdam edilmektedir. 

Teknik Eğitim Fakültelerinin genel amacı, Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumlarında görev 

yapacak Teknik Öğretmenlerin yanı sıra sanayide istihdam edilecek uygulama becerisi yüksek teknik 

elemanlar yetiştirmektir. 

Ayrıca Teknik Öğretmenlere 2013 yılında çıkarılan bir kanunla Mühendis olma yolu açılmış 

bulunulmaktadır. Bunun için Teknik öğretmen olan adaylar ÖSYM tarafından yapılan “Teknik 

Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama” sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda başarılı 

olan adaylar ülkemizdeki çeşitli üniversitelere yerleştirilerek bu tamamlama programına 
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katılmaktadırlar. Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar mühendis unvanı ile mezun olmaktadırlar. 

Kayır & Kılıç (2008). 

Teknoloji Fakülteleri 

Teknoloji Fakülteleri, 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

2009/15546 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 23 adet sektörü tanıyan, analitik bilginin yanı sıra iyi bir 

uygulama ile analitik ve uygulama becerisi yüksek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla kuruldu. 

Teknoloji Fakülteleri öğrencileri 8 dönemlik eğitimlerinin 7 (3.5 yıl) dönemini kendi 

okullarında alırken 8. (son) dönemde iş yeri eğitimi almaktadırlar. Bu durum mühendislik eğitiminde 

Teknoloji fakülteleri kapsamında ilk defa teorik eğitimin yanı sıra uygulama eğitiminin verilmesini 

sağlamaktadır. 3.5 aylık bu eğitimle sanayi alanında yeni oluşan ihtiyacın karşılanacağı, öğrencilerin 

aktif olarak sahada yetiştirilebilme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca Mühendislik fakültelerinde olan ve 

yaz döneminde yapılan 72 günlük zorunlu yaz stajda (Üretim stajı ve Organizasyon stajı) Teknoloji 

Fakülteleri öğrencilerine uygulanmaktadır. Teknoloji Fakülteleri bünyesinde her bölümden 2 farklı 

öğrenci profili bulunmaktadır. Genel kontenjanla öğrencilerin yerleştirilmesi ve Meslek liselilerin de 

dâhil olduğu tüm alan ve okullardan mezun olan öğrenciler başvurabilmektedirler. Öğrenciler bu 

bölümleri seçtiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,12 ortak katsayısı ile çarpılmaktadır. 

Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan ve yanlarında MTOK (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

Kurumu) yazan bölümlere sadece ilgili alandan Meslek Liseliler başvurabilirler. Hiçbir şartla diğer 

öğrenciler bu alanlara başvuramazlar. 

Teknoloji Fakülteleri’ne MTOK kontenjanından yerleşenlere 1 yıllık Matematik ve Fen 

Bilimleri derslerinden oluşan İntibak (Matematik, Fizik ve Kimya-Hazırlık) eğitimi verilir. Bu 

anlamda Teknoloji Fakültesi bölümlerinin Mühendislik Fakültesi bölümlerinden en büyük farkı daha 

fazla uygulamaya dönük olmasıdır. 

Teknoloji Fakülteleri MTOK bölümleri 2011 yılına kadar YGS-1 puan türü ile öğrenci 

almaktaydılar. Danıştay’ın kararıyla 2011 yılından itibaren MTOK’lara yerleşirken diğer Mühendislik 

Fakültesi bölümlerinde olduğu gibi MF-4 puan türü ile öğrenci yerleştirilmektedir. Meslek Liseliler 

MTOK tercih ettiklerinde AOBP’leri 0,06 ek katsayı ile çarpılmayıp sadece 0,12’lik ortak katsayı ile 

çarpılan puana göre yerleştirilmektedirler. Kontenjan olarak MTOK’dan yükseköğretim programlarına 

sadece ilgili alan mezunları başvurabilirler. MTOK’lar sadece Teknoloji Fakülteleri bünyesinde 

kuruludurlar. 

Bu bakımdan Teknoloji Fakülteleri, teknik eğitimin devamı olarak lanse edilmemelidir. 

Öğrenciler bir yıl intibak eğitimi almakta, sonrasında Mühendislik Fakültesi dersleri ile birlikte 

uygulama ağırlıklı bir programla donatılmaktadır. 
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Teknoloji fakültelerinin diğer Mühendislik eğitimi veren fakültelere göre bir adım önde 

olduğu, 3. sınıftan itibaren 96 gün iş yeri eğitimi stajı imkânı sağlamaktadır. Böylece Teknoloji 

Fakültesi öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmayı garanti altına almayı hedeflemekte ve sanayi ile 

daha çok iç içeyiz gibi bir güven duygusu kazanılabilmektedir. Bu durum, Teknoloji fakültelerinin 

diğer mühendislik fakültelerine göre bir artısı olacaktır.  

Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakültelerinin Karşılaştırılması 

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde yükseköğretime geçiş puanları 

Türkiye’deki mühendisler Mühendislik-Mimarlık fakültelerinden çıkmaktadır. Ülkemiz 

Avrupa birliği standartlarını yakalamak için Teknoloji fakülteleri açma yolunda ilk adımları atarak iki 

farklı fakülteden aynı tip mühendis çıkar fikrini geliştirerek bunun için bir proje ortaya çıkmıştır. 

Projenin ilk yılında normal mühendislik fakültelerindeki kadar sayısal derslere ağırlık 

verilmemesi düşünülmüştür. Fakat normal mühendislik fakültelerinden mezun kişilerden ve özellikle 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen itirazlar ve açılan davaların ardından en az mühendislik 

fakülteleri kadar sayısal ders almaktadırlar. Bu durumu telafi etmek için 1 yıl bilimsel hazırlık 

okumaktadırlar. Bilimsel hazırlıkta Matematik, Fizik ve Kimya gibi dersler görmektedirler. Bu şekilde 

genel liselerden gelen öğrenciler ile eşitlik sağlanmakta ve mezun olunduğunda sektörün ihtiyaç 

duyduğu mühendis profili yetişmiş olacaktır. Aşağıda şekil 1’de Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji 

Fakültelerinde yükseköğretime geçişte öğrenci yerleştirme durumu karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 1. Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinde yükseköğretime geçişte öğrenci yerleşme durumu. 

 

LYS 

1. yıl 

Genel Liseler Mesleki ve Teknik Orta Öğretim  

Kurumu  (MTOK) 

2. yıl 

MYO 

Tekniker 

1. yıl 

2. yıl 

3.yıl 

4. yıl 

   Puan 

Teknoloji Fakültesi 

Makine Mühendisi 

Lisans Üstü 

Endüstri ve İş Hayatı 

DGS 

1. yıl 

2. yıl 

3.yıl 

4. yıl 

   Puan 

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisi 

Lisans Üstü 

1. yıl (Bilimsel 
hazırlık) 
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Mühendislik Fakülteleri Eğitimi ile Teknoloji Fakülteleri Eğitiminin karşılaştırılması 

Teknoloji Fakültelerinde bölümlere göre farklılık olsa da % 55-60 oranında uygulama ve % 

45-40 teorik eğitim verilmektedir. Derste teorik olarak anlatılan bir konu yine aynı ders bünyesinde 

laboratuvar’da uygulaması yapılarak ve dönemlik projelerle pekiştirilmektedir. 

Mühendislik Fakültelerinde, ders içeriklerine bakıldığında yaklaşık %80-90 teorik ve %20-10 

uygulama eğitimi verilmektedir. Derslerin uygulama veya proje uygulamaları bulunmamaktadır. 

Sadece 4. yılda “Bitirme Tezi” ile projeler yapılmaktadır. Laboratuvarlarda deneyler kısmen yapılarak 

uygulama eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Teknoloji Fakültesi öğrencileri uygulamalı eğitim 

gördüğü için 2014 yılı itibari ile sanayi sektöründe daha öncelikli olarak iş bulmaktadırlar. Aşağıda 

şekil 2’de Mühendislik fakülteleri eğitimi ile Teknoloji fakülteleri eğitiminin karşılaştırılması durumu 

verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Fakültelerinden Farkı; Müfredat noktasında herhangi bir 

fark yoktur. Hem Mühendislik hem Teknoloji fakültesinden mezun olan bir öğrenci 240 AKTS ile 

mezun olmaktadır. 

Teknoloji Fakültelerinde ilave olarak işyeri eğitimi vardır. Öğrenci bir dönemini (fakültenin 

belirlediği kriterleri sağlayan bir fabrikada) ister kendisinin ayarladığı isterse Fakültelerin anlaşmalı 

olduğu fabrikalarda veya çeşitli sanayi kuruluşlarında uygulamalı stajını (iş yeri eğitimi) yaparak 

bizzat tasarım ve üretimin içinde yer almaktadır.  Bu durum mühendislik eğitiminde intörn 

mühendislik denebilecek mühendislik eğitimi kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Şekil 2. Mühendislik fakülteleri eğitimi ile Teknoloji fakülteleri eğitiminin karşılaştırılması. 

 

Daha fazla 
uygulama 

Araştırma ve 
uygulama 

Projelendirme 
ve geliştirme 

İşlem ve 
hesaplama 

Tasarım ve 
ürün üretimi 

 Test ve 
deneme 

Daha fazla  
 teorik bilgi 

Daha fazla sayısal  
ve teorik bilgi 

Karmaşık analiz 
 ve hesaplama 

Karmaşık tasarım 
ve projelendirme 

Teorik ürün 
geliştirme 

Teorik  
imalat 
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Mezuniyet sonrasında hem Teknoloji Fakültelerinden ve hem de Mühendislik fakültelerinden 

mezun olan öğrencilerin diplomalarında fakülte adı yazılarak (Teknoloji fakültesi veya Mühendislik 

Fakültesi şeklinde) “……….MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMUŞTUR”  ibaresi 

yer almaktadır. 

Aşağıda şekil 3a’da Teknoloji Fakültesinden ve şekil 3b’de Mühendislik Fakültesinden mezun 

olan öğrencilerin diplomaları örnek olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Teknoloji Fakülteleri Mezunlarının Karşılaştığı Problemler Ve Çözümler 

Teknoloji Fakültelerinin kuruluşunun hukuki varlığı ve mezunlarının mühendislik hakları 

konusu fakültelerin açılışından itibaren hep tartışıla gelmiştir. Bu fakülteler bakanlar kurulu kararı ile 

kurulmuş ve mühendislik bölümleri YÖK oluru ile mevzuata uygun olarak açılmışlardır. Öğrenciler 

LYS’nin kılavuzunda gösterilen mühendislik bölümlerini tercih ederek puanları yeterli ise usulüne 

uygun kayıt yaparak Teknoloji Fakültelerinin bir mühendislik programına yerleşmiş olurlar. Bu durum 

hem hukuk açısından ve hem de günümüzde geçerli bir uygulamadır.  Mühendislik bölümünde okuyan 

bir öğrenci derslerini başardığı takdirde Mühendis diploması almaktadır. 

Ancak, çıkan birçok asılsız haberler ve bu mühendis profilinden rahatsız olan bazı çevrelerin 

açtıkları mahkeme süreçleri bazı tereddütlerin oluşmasına ve öğrenci giriş puanlarının düşmesine 

sebep olmuştur. Teknoloji fakültesi mezunu mühendisler ve Teknoloji fakültelerine kayıt yaptıracak 

mühendis adayları bir Mühendislik programını başarı ile tamamladıktan sonra gerekli mühendislik 

diplomasını ilk defa 2014 yılında aldılar ve almaya da devam etmektedirler. Çünkü Teknoloji 

fakültelerine kayıt yaptıran ve mezun olan öğrenciler, mühendislik programlarının gereklerini yerine 

getiriyorlar ve sonuçta diplomalarını almayı hak ediyorlar.   

Açılan davaların hepsi Teknoloji Fakültelerinin ve mezunlarının lehine sonuçlanmıştır. 

TMMOB’un YÖK Yürütme Kurulunun bir kararını dava etmesi ve Danıştay 8. dairesinin bu kararın 

(a) (b) 
Şekil 3.  a) Teknoloji Fakültesi diploması b) Mühendislik Fakültesi diploması örnekleri 
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alınış şekli bakımından usule aykırılık bulması ve yürütmeyi durdurma kararı vermesi, 27 Haziran 

2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarının unvanlarının 

mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğu” yönünde karar vermiştir. Bu kararla 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni 

karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırılmış ve Teknoloji Fakültesi mezunu 

mühendislerle Mühendislik Fakültelerinden mezun mühendislerin yetki ve unvanlarının aynı olduğu 

kesinleşmiştir.  Bu sayede diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları ve 

hukukları ne ise Teknoloji Fakültelerinden mezun mühendislerinde yetkileri, hakları ve hukukları 

aynıdır. 

Ancak görülüyor ki yaşanan 7 yıllık süreç boyunca başarılı öğrencilerin Teknoloji 

Fakültelerini tercihlerinde azda olsa bazı olumsuzluklar meydana gelmiştir. Bu durum, daha iyi 

mühendislik eğitimleri için adayların kazanacakları fırsatı kaçırmalarına sebep olurken, diğer taraftan 

daha düşük puanlı ancak kazanması garanti adayların tercihlerini Teknoloji Fakültelerine 

yönlendirmiştir.  

SONUÇLAR 

1. Açılan davaların hepsi Teknoloji Fakültelerinin ve mezunlarının lehine sonuçlanmıştır.  

2. Teknoloji Fakültesi mezunlarının unvanlarının Mühendislik Fakültesi mezunları ile eşdeğer 

olduğu” yönünde kesin karar verilmiştir. 

3. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle Mühendislik Fakültelerinden mezun 

mühendislerin yetki ve unvanlarının aynı olduğu kesinleşmiştir.  

4. İş yerleri hali hazırda yetişmiş Teknoloji Fakültesi mezunlarının iş tecrüben yok diye düşük 

ücretli işe başlatma gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.  

5. Görmüş olduğu eğitim ve stajlar ile okulu bitirdiğinde, mesleki tecrübe elde etmiş ve 

kolaylıkla iş bulabileceklerdir.  

6.  Teknoloji Fakültelerinden mezun olan öğrenciler ön planda olacaklardır.  
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MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME UYGULAMALARI 

PROJECT BASED LEARNING APPLICATION IN ENGINEERING EDUCATION 

 

Doç.Dr. Cebeli ÖZEK 

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ 

cozek@firat.edü.tr, cebeli23@gmail.com  

 

ÖZET 

Mühendislik Fakülteleri öğrencileri teorik derslerdeki soyut kavramları anlama ve kavramada güçlük 
çekmektedir. Özellikle üç boyutlu dinamik şekillerin sınıf ortamında veya ders kitaplarında statik ve iki boyutlu 
olarak anlatılmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

Son yıllarda bu zorlukların üstesinden gelmek için öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, üst düzey 
bilişsel aktiviteleri ve teknoloji kullanımını destekleyen proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada bu noktadan hareketle Makine Mühendisliği 3. Sınıf Makine Elemanları dersi için projeler 
geliştirilmiştir. Projelerin uygulamaları Solid-Works programında geliştirilmiş ve soyut kavramların daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak için gerçek hayattan alınmış resim, simülasyon, animasyon ve interaktif anlatımlarla 
desteklenen materyaller eklenmiştir. Bu çalışmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile mühendislik eğitiminde 
proje tabanlı öğrenmenin etkinliği araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik eğitimi, Makine elemanları dersi, Proje tabanlı öğrenme 

ABSTRACT 

Faculties of engineering students have difficulty understanding abstract concepts and understanding the 
lectures. Especially, in the dynamic three-dimensional shapes are experiencing difficulties in describing static 
and two-dimensional and in the classroom or textbook  

İn recent years to overcome these challenges, enabling the active participation of students, senior 
technology supports the use of cognitive activities and project-based learning approach is used. In this study, 
from the point of view of Mechanical Engineering Machine Elements for the class 3, projects it has been 
developed for the course. Pictures taken from real life to ensure the implementation of projects and programs 
developed in SolidWorks a better understanding of abstract concepts, simulation, animation and interactive 
narrative is supported by the materials added. In this study, project-based learning approach in engineering 
education and project-based learning activity was investigated. 

Key Words: Engineering education, Elements of machine, Project-based learning 
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GİRİŞ 

Mühendislik eğitimi alan öğrenciler eğitim süreçleri içinde özellikle teorik konularda belirtilen 

kavramları anlamakta güçlükler çekmektedir. Üç boyutlu dinamik şekillerden oluşan elemanların sınıf 

ortamında veya ders kitaplarında statik ve iki boyutlu olarak anlatılmaya çalışılması bazı derslerin 

anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin genellikle deney ve atölye uygulaması imkânı olmadığı 

durumlarda, elemanların davranışını anlamamakta ve bu davranışların modellemelerini kafasında 

canlandırmakta zorluklar yaşanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak öğrenciler elemanın fiziksel 

modeline dayanarak çıkarılan formülleri tam olarak anlamayarak ezberleme yöntemini tercih etmekte 

ve öğrencilerin derse olan ilgisini azaltmaktadır. Bilgisayar destekli simülasyonlar, mevcut sistemlerin 

gerçek fiziksel davranışını anlamada çok büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak bilgisayar ortamında hazırlanan ve 

eğitim-öğretim sürecinde kullanılabilecek yeni araç ve gereçler öğrenme süreçlerine büyük fırsatlar 

sunmaktadır. Bu araç-gereçlerle çok sayıda işlem, daha kısa sürede ve daha doğru olarak 

yapılabilmektedir. Rieber & Boyce (1990) dikkatle tasarlanmış sözlü sunum ile karşılaştırıldığında 

animasyon tabanlı öğretimin bilgiyi anlamak için gereken zamanı kısalttığını göstermiştir. Garcia ve 

arkadaşları, (2007) Macromedia Flash kullanarak Geometri öğretimi için animasyonlar 

geliştirmişlerdir. Sonuçta animasyonlu ders öğrenilen öğrencilerin grafik ve salt metin ders kullanılan 

öğrencilere göre daha başarı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıntılı bir incelemenin yapıldığı Gramoll 

(2007) tarafından verilmiş “katı mekaniği üzerine E-Kitap”ta etkili ders materyali öğretmek için çeşitli 

bilgisayar yazılımlarının kullanımını doğru olduğu belirtilmektedir. Tüm dünyada, özellikle gelişmiş 

ülkelerde yeni ders programlarına ek olarak, yeni eğitim yöntemleri de geliştirilmeye çalışılmaktadır 

(2004). Teknoloji destekli eğitim, eğitim zamanını daha çok artırmaktadır (Cedefop, 2004). Byl and 

Taylor (2007) 3 boyutlu dünyaların öğrencilere belirli bir ortamda var olmanın özünü hissettiren 

deneyimler sağlayacağını ve öğrencinin kendi deneyimleri ile kavramlara anlam kazandırabilecekleri 

görüşünü ileri sürmüşlerdir. Dalgarno, Hedberg ve Harper (2002), 3 boyutlu ortamların en çok 

uzamsal bilginin gelişimine katkıda bulunduğunu ve eğitimsel anlamda öğrencilerin soyut nesneleri ve 

fikirleri keşfetmesini, yapılandırmasını ve yönetmesini sağlayabilecek büyük potansiyelleri olduğu 

sonucunu ortaya koymuşlardır. 

Teknolojinin kullanımı Mühendislik eğitiminde önemli rol almaktadır. Yeni malzemelerin ve 

üretim süreçlerinin şekillendirilmesinde, eskilerinin yenileştirilmesi ve iyileştirilmesinde mühendisler 

çok büyük önem kazanmaktadır. Böylesine önemli roller üstlenen mühendislerin analitik, birleştirici 

ve problem çözücü yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerinin bir parçası olarak daha da ön plana 

çıkmaktadır.  
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Mühendislik eğitiminin kalitesini arttırmak için yenilikçi, teknoloji tabanlı sınıf, laboratuvar 

ve atölye çalışmaları ile model kütüphaneleri hazırlanmıştır. Öncelikle lisans öğrencileri birinci ve 

ikinci sınıflarda, “Makine Elemanları”, “Mukavemet”, “Statik” ve “Dinamik” gibi derslerde kavrama 

zorluğu çektikleri öğretim elemanlarının gözlemleri sonucunda belirlenmiştir. Bu çalışmada,  

“SolidWorks/SolidCAM programında temel ders olarak “Makine Elemanları” dersi seçilmiştir. 

Makine Elemanları dersinin, bu kapsamda öğrencilerin kavramada zorluk çektikleri Makine 

Elemanları temel konuları standartlarına uygun olarak resim, video, animasyon ve simülasyonlarla 

desteklenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Makine Elemanları dersini alan rastlantısal olarak belirlenen 

toplam 80 (40 deney grubu, 40 kontrol grubu) öğrenci oluşturmaktadır. 3. Sınıf Makine Elemanları 

dersinde sanal gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin dersteki başarısına etkisini ortaya koymak 

amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. 

Hangi grubun deney, hangi grubun ise kontrol grubu olacağı tesadüfi olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan modelin simgesel görünümü tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: Araştırma deseni 

Gruplar Ön-test Ders işleme Son-test N 

Deney Grubu 1. uygulama 
Sanal gerçeklik uygulamalarını 
kullanarak ders işlemişlerdir. 

2. uygulama 40 

Kontrol Grubu 1. uygulama 
Geleneksel yöntemle ders 
işlemişlerdir. 

2. uygulama 40 

Toplam 80    
 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu bölümde SolidWorks/SolidCAM, programında, Makine Elemanları ders konularında 

öğrencilerin anlama zorlukları çektikleri, kavramların, kabullerin ve matematiksel modellemenin daha 

iyi anlaşılmasına yönelik, gerçek hayattan alınmış dişli çarklar konusu resim, video, animasyon ve 

simülasyonlarla desteklenerek hazırlanan modüllerdeki bazı uygulamaları gösterilmiştir. 

Çalışmanın metodolojisini oluşturan modelleme, görselleştirme ve matematiksel ifadelerin 

oluşturulması ve kullanılması gibi aşamalar göz önüne alındığında doğal olarak modelleme 

aşamasında şu soruların yanıtları aranmıştır. “Gerçek hayattaki uygulaması nedir ve ne gibi arızalar 

üretilerek bu uygulamalar canlandırılabilir?” Bunun için aşağıda Şekil 1’de SolidWorks programı 
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kullanılarak hazırlanan çeşitli dişli grupları ve bu dişli gruplarından oluşan üç kademeli bir redüktör 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmada veriler, akademik başarı testi ile elde edilmiştir. Kazandırılması hedeflenen öğrenci 

kazanımlarına ne derece ulaşıldığını belirlemek için 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir başarı testi 

uygulanmıştır. Hazırlanan test sorularının güvenirlik katsayısı Kuder-Richardson 20 formülü ile 0,68 

olarak hesaplanmıştır.  

İstatistiki işlemler SPSS 16.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde istatistikî 

işlemlerden t testi, aritmetik ortalama (X), standart sapma (s) kullanılmıştır. Uygulama başlamadan 

önce gruplara öntest uygulanmıştır. İki hafta süren uygulamadan sonra her iki gruba sontest 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin anlamlı olup olmadıkları 0.05 anlamsallık düzeyinde test 

edilmiştir.  

BULGULAR VE YORUMLAR 

Etkililiğin bir göstergesi olan başarı puanları açısından hem deney grubunun hem de kontrol 

grubunun kendi içlerinde ve her iki grup arasında karşılaştırma yapmak suretiyle proje tabanlı 

öğrenme uygulamalarının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak her iki grubun 

öntest, sontest puanları arasındaki fark karşılaştırılmıştır.  

Şekil 1.  Elemanların modellenmesi ve görselleştirilmesi: a) Düz dişli,  

b) Helisel dişli, c) Konik dişli, d) Üç kademeli redüktör 

 

(c) 

(b) 

(a) 

(d) 
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Deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan t-tesi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, deney grubunun öntest puan 

ortalaması (X =26,93) ile kontrol grubunun ön test puan ortalaması(X =29,48) arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı gözükmektedir (p>,05). Bu bulgu doğrultusunda grupların başlangıçtaki başarı 

düzeylerinin aynı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Tablo 2. Deney grubu ve kontrol grubu Öntest başarı puanları t-testi analiz sonuçları 

Gruplar N 
 

S Sd t P 

Deney Grubu 40 26,93 11,21 78 -1,02 0,31 
Kontrol grubu 40 29,48 11,19    

 

Deney grubunun öntest-sontest başarı puanları arasında farklılığı belirlemek amacıyla t-testi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde deney grubunun sontest puan 

ortalamasının (X =56,9) öntest puan ortalamasından( X =26,93) anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmektedir(p<,05). Bu nedenle proje tabanlı öğrenme uygulamalarının, Makine Elemanları 

dersinde akademik başarıya anlamlı düzeyde olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Deney grubu öntest ve Sontest başarı puanları t-testi analiz sonuçları 

Gruplar N 
 

S Sd t P 

Deney Grubu Öntest 40 26,93 11,21 39 -17,62 0,000 
Deney Grubu Sontest 40 56,9 16,59    

 

Kontrol grubunun öntest-sontest başarı puanları arasında farklılığı belirlemek amacıyla t-testi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4 incelendiğinde Makine Elemanları dersini 

mevcut yöntem ve tekniklerle alan kontrol grubunun öntest puan ortalamasının (X =29,48) sontest 

puan ortalamasından( X =45,08) anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmektedir (p<,05). Buradan, 

mevcut öğretim yönteminin başarıyı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Yukarıdaki Tablo 3. ve 

Tablo 4’teki görülen sonuçlar hem deney hem de kontrol grubu için uygulama sonrasında akademik 

başarıda artış olduğunu göstermektedir. Burada kullanılan yöntem ne olursa olsun öğrenmenin 

gerçekleştiği görülmektedir. Ancak grupların sontest-öntest puan farklarını dikkate aldığımızda proje 

tabanlı öğrenme uygulamalarının kullanıldığı deney grubundaki gelişimin daha fazla olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 4. Kontrol  grubu Öntest ve Sontest başarı puanları t-testi analiz sonuçları 

Gruplar N 
 

S Sd t P 

Kontrol Grubu Öntest 40 29,48 11,19 39 -8,28 0,000 
Kontrol Grubu Sontest 40 45,08 11,52    
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Deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını 

belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5 

incelendiğinde Makine Elemanları dersini proje tabanlı öğrenme uygulamalarının kullanıldığı yazılım 

desteği ile işleyen deney grubunun sontest puan ortalamasının(X =20,30) geleneksel yöntem ve 

tekniklerle ders işleyen kontrol grubunun sontest puan ortalamasından  (X =17,77) yüksek olduğu 

görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da deney ve kontrol grupları sontest başarı puanları arasında 

deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (P<,05). Buradan, Makine Elemanları 

dersinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının kullanıldığı yazılım desteği ile Teknoloji Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf dersin mevcut yöntemlerle işlenen dersten daha etkili olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 5. Deney grubu ve kontrol grubu Sontest başarı puanları t-testi analizi sonuçları 

Gruplar N 
 

S Sd t P 

Deney Grubu 40 56,9 16,59 78 3,7 0.000 
Kontrol Grubu 40 45,08 11,52 69,5   

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Makine Elemanları dersinin “Dişli 

çarklar” konusunun öğretiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının kullanıldığı deney grubu ile 

mevcut yöntemin kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin bilgi düzeyi başarıları arasındaki farkı 

ortaya koymaya çalışan bu araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasındaki fark, kontrol grubu 

öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasındaki farka göre daha anlamlı bir sonuç 

göstermektedir. 

Deney grubu ile kontrol grubu ön test sonuçları arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

gözlenmiştir. Bu sonuç, her iki grubun uygulama öncesi denk olduğunu ve başarı testlerinin 

birbirinden farklı olmadığını göstermektedir. 

Deney grubu ile kontrol grubu son test sonuçlarına bakıldığında deney grubunun lehine 

anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, proje tabanlı öğrenme uygulamalarının kullanıldığı 

deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeyi başarılarında anlamlı bir artış sağladığını göstermektedir. 
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Öneriler 

Mühendislik eğitimi derslerinde başarı düzeyini artırmak için derslerin uygulamaya ve deneye 

dayalı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Ancak okullarımızın fiziki imkânlarından kaynaklanan 

yetersizlikler, zaman ve mekân sıkıntısı gibi sebeplerden derslerde yeterli sayıda deney 

yaptırılamamaktadır. Bu nedenle sanal gerçeklik gibi yeni ve öğretimi kolaylaştırıcı alternatif 

yöntemlere ihtiyaç vardır. 

Proje tabanlı öğrenme gibi yeni teknolojilerin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı derslerin 

kalitesinin artmasının yanı sıra öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını olumlu bir şekilde 

arttıracağı düşünülmektedir.  

Proje tabanlı öğrenme ortamlarında etkin bir biçimde kullanılmasıyla öğrenciler hem bilgileri 

daha hızlı ve kolay bir biçimde edinirler, hem de öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamla bağdaştırma 

imkânı bulurlar. 

Sınıfta fiziksel özrü bulunan öğrencilerin bu ortama katılmasına imkân tanıyabilir. 

 

KAYNAKLAR 

Rieber, L. & Boyce, M. (1990). The Eff ects of Computer Animation on Adults Learning and Retrieval 
Tasks. Journal of Computer Based Instruction, 17, 46-52. 

Garcia, R. R., Quiros, J. S., Santos, R. G., Gonzalez, S. M., Fernanz, S. M. (2007). Interactive 
multimedia animation with Macromedia Flash in Descriptive Geometry Teaching, Computers & Education, 
v.49, 615-639. 

Gramoll, K.(1999), “Teaching Statics Online with only Electronic Media on Laptop Computers,” 
Proceedings of the 1999 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition (CD-
ROM) 

Cedefop, 2004. European Training Village Technology Supported Learning, Survey Results. 

Byl, P., Taylor, J. (2007). A web 2.0/web3d hybrid platform for engaging students in elearning 
environments. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 8(3), Article:7 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1791 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 21 
 

 

MÜZİK EĞİTİMİ 

MUSIC EDUCATION 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1792 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖĞRENME STİLLERİ VE AKADEMİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ 

 

Sadullah Serkan ŞEKER 

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 

AYDIN 

sserkanseker@gmail.com 

 

ÖZET 

Yapılan çalışmanın amacı eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile akademik motivasyon düzyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gzüel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş ve Müzik 
Eğitimi bölümlerinden toplam 231 (n=231) öğretmen adayının katılımı ile yapılmış, araştırmada öğrenme 
stillerine ilişkin veri Kolb (1985) tarafından geliştirilerek Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye 
çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan öğrenme stilleri envanteri ile öğretmen adaylarının 
akademik motivasyonlarına ilişkin veri ise Vallerand (1992) tarafından geliştirilen Karataş (2011) tarafından 
Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan akademik motivasyon ölçeği ile 
toplanmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bölüm ve 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir dağılım göstermediği, öğrenme stillerinin akademik motivasyon düzeylerini 
anlamlı derecede açıklamadığı ve öğrenme stillerinini akademik motivasyon ve alt boyutklarına göre nalmlı 
derecede farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmanın devamında öğretmen adaylarının akademik motivasyon 
düzeylerinin cinsiyetlerine ve bölümlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı, kadınların erkeklere göre içsel, dışsal 
ve genel akademik motivasyon puanlarının daha yüksek olduğu, buna karşın erkeklerin Amotivasyon 
düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüş, resim-*iş bölümü öğretmen adaylarının müzik 
eğitimine göre içsel,dışsal ve genel motivasyon düzeylerinin daha yüksek, müzik eğitimi bölümü öğrencilerinin 
ise amotivasyon düzeylerinin resim-iş bölümü öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu gözlemlenmişir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stilleri, Akademik Motivasyon, Güzel Sanatlar Eğitimi 

ABSTRACT 

This study aims to identfy the relationship between learning styles and academic motivation levels of 
fine arts departments of faculty of educations. İn order to this identification Kolb’s learning style which was 
translated in to Turkish and done it’s valididty and reability studies by Aşkar and Akkoyunlu (1993) and 
academic motivation scale developed by Vallerand and his colleagues (1992) which was translated in to Turkish 
and done it’s valididty and reability studies by Karataş (2011) was applied to 231-person study group from  in 
Adnan Menderes University, Faculty of Education, Fine Arts Department. The findings obtained from this 
research show that there are no statistically significant distribution acording to preservice teacher’s department 
and their gender. Preservice teacher ‘s learning styles don’t account for their academic motivation level 
statistically and their acdemic motivation and it’s sub-dimensions didn’t differ according to their learning styles. 
But preservice teacher’s academic motivation levels differ from their gender and department. When female 
preservice teachers have higher level internal, external and general academic motivation, than males, male 
preservice teacher have higher amotivation levels than females. Preservice teachers of art education departments 
have higher internel, external and general academic motivation level than music education department, 
preservice teachers of music education department have higher amotivation level than art department. 
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GİRİŞ 

Günümüzde pek çok eğitim sistemi öğrencinin öğrenmenin merkezinde olduğu eğitim 

anlayışını benimsemektedir. Öğrencinin öğrenme sürecinde merkezde olması bilgiye ulaşmada aktif 

rol oynaması anlamına gelmektedir. Öğrenme sürecinde aktif rol alan birey bilginin kendisine 

sunulmasını beklemekten çok araştırır, soru sorar kendi öğrenme doğasına uygun öğrenme stratejileri 

geliştirerek bunları başarılı bir şekilde uygular. 

Araştırmalar öğrencilerin bireysel özelliklerine duyarlı ortamlarda gerçekleşen öğrenme 

sürecinin daha kolay, etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir. Öğrencinin özellikleri ile yöntem, 

ortam ve materyaller arasında uyum sağlayabilmenin en önemli koşulu öğrenci grubunun 

özelliklerinin belirlenmesidir. Gerçekte öğrencilerin tüm özelliklerini belirlemek olanaklı değildir. 

Öğrenme üzerinde etkili olduğu genel kabul gören unsurlar; öğrencilerin kimlik ve kültürel 

özelliklerini yansıtan grupsal özellikler, öğrencinin beraberinde getirdiği önkoşul yeterlikler ve 

öğrencinin sahip olduğu öğrenme stil ve tercihleridir (Babadoğan,2009).  

Öğrenme stili nedir? 

Öğrenme stilleri ile ilgili 1940’lı yıllardan bu yana farklı modeller ortaya konmuştur. Bu 

öğrenme stili modellerinin her biri, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik olmak üzere değişik bir 

boyutunu vurgulamaktadır (Cornet, 1983). Gregorc (1979), bireylerin kişisel özelliklerinin 

belirlenmesinde zekânın çok önemli olduğunu ve kişinin öğrenmesi ve öğrenme stilinin oluşmasının 

algılama yeteneği ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Buna dayalı olarak da, öğrenme stillerini somut 

sırasal, soyut sırasal, somut dağınık ve soyut dağınık olmak üzere dörde ayırmaktadır (Felder & Brent, 

2005; Ekici, 2002). Dunn ve Dunn(1992) ise, öğrenme stilleriyle ilgili geliştirdikleri modellerinde 

bilişsel tercih ile içsel ve dışsal etmenlerden oluşan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

odaklanmıştırlar. Buna dayalı olarak da, öğrencilerin öğrenme stillerini dört başlıkta incelemişlerdir. 

Bunlar; çevresel koşullar (ses, ışık, ısı, ortam), duyuşsal özellikler (güdülenme, sorumluluk, süreklilik, 

öğrenmede yapılanmışlık), sosyal tercihler (öğrenme grupları, otorite, öğrenmenin çeşitli yolları) ve 

fiziksel özellikler (duyusal tercihler, yiyecek, günün zamanları ve hareket) biçiminde sıralanabilir 

(Özer, 1998; Güven ve Kürüm, 2008). 

Öğrenme stillerine ilişkin bir tanım yapmak gerekirse öğrenme stilleri, her bir öğrenenin yeni 

ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır 

(Boydak, 2001; Yazıcı, 2004) olarak tanımlanabilir. 

Öğrenme stili kavramı son yıllarda özellikle Davit A. Kolb'un Yaşantısal Öğrenme Kuramının 

bir uzantısı olarak öğrenme terminolojisine girmiştir. Yaşantısal öğrenme kuramı bilimsel 

dayanaklarını John Dewey, Kurt Lewin ve Jean Piaget'nin çalışmalarından almaktadır (Ergür, 2000). 
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Öğrenme stilleriyle ilgili çalışmaların temeli, öğrenme ortamında bireysel farklılıklardan bir zenginlik 

olarak yararlanılması düşüncesidir. Ortaya koyduğu fikirler ile eğitim bilimcileri etkileyen önemli 

yazarlardan olan Kolb, öğrenmeyi ‘bilginin deneyimler yoluyla oluşması süreci’ olarak tanımlamakta 

ve 1960’lı yılların sonundan beri öğrenme stilleri ve deneyimsel öğrenme üzerinde çalışmaktadır. 

(Gencel, 2008). Günümüze kadar pek çok bilim adamı tarafından farklı öğrenme stilleri tanımlanmış 

ve bunları belirlemeye yönelik farklı ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler arasında literatürde en çok 

kullanılan ölçek Kolb’un öğrenme Stilleri Ölçeğidir (Gürpınar, Batı ve Tetik, 2011). 

Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu öğrenmelerin 

sonuçlarını daha kolay değerlendirebilirler. Yaşantıya dayalı öğrenme, kişisel gelişim ve öğrenme için 

seçim metodu hâline gelmiştir ve kolejlerde, üniversitelerde yaygın bir şekilde bir öğretim metodu 

olarak kabul edilmiştir. Kolb’un yaşantıya dayalı öğrenme modeli, 1923 yılında Jung tarafından ortaya 

konulan öğrenme döngüsü modeline dayanır. Jung’un modelinden etkilenen Kolb, 1960’lı yıllardan 

itibaren yaşantıya dayalı öğrenme üzerinde çalışmış, 1970’lerde kişilerin öğrenme stillerini temel alan 

yaşantıya dayalı öğrenme modelini ortaya koymuştur. Öğrenmeyi dört adımda oluşan bir süreç olarak 

açıklamış ve bireylerin yaşadıkları çevrenin doğal bir sonucu olarak somut bazı deneyimlere sahip 

olduklarına ve bu deneyimleri farklı biçimlerde gözlemleyerek yansıttıklarına dikkat çekmiştir. Bunun 

yanı sıra yansıtıcı gözlemlerin soyut kavramsallaştırmalar yapılmasında, ilke ve genellemelerin 

oluşmasında etkili olduğunu vurgulamaktadır. Sonuçta bireyler, söz konusu genellemeleri daha 

sonraki etkinliklerinde ve ileri düzeydeki öğrenmelerinde bir rehber olarak kullanmaktadır (Peker, 

2003; Koçyiğit, 2011). 

Öğrenme sürecinde bireysel farklılıkların önemine değinen Kolb, bireyin öğrenme sürecine 

etkin katılımı için kendisine uygun bir öğrenme tarzı seçmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğrenme 

sürecinin de öğrencinin öğrenme tarzına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur. Yaşam 

boyu öğrenme felsefesini benimseyen David Kolb, 1984 yılında "Yaşantı" isimli bir kitabını 

yayınlamış ve kitabında bu felsefesini dünyaya duyurmuştur. Kolb' un öğrenme stili, bireyin somut 

yaşantılarına bir anlam yükleme süreci ve bu süreçlerde aktif rol oynayan farklı öğrenme stillerinden 

oluşur (Deveci, 2011; Orak, 2014). 

Yaşantısal öğrenme modeli olarak da ifade edilen Kolb Öğrenme Stili Modelinde dört farklı 

öğrenme yeteneği vardır: Bunlar; somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, somut kavramsallaştırma ve aktif 

yaşantıdır. Kolb (1984)’e göre öğrenme sürecinde, kavrama ve dönüştürme boyutları olmak üzere iki 

boyut bulunmaktadır. Kavrama boyutu, somut yaşantıdan soyut kavramsallaştırmaya uzanır ve bireyin 

nasıl algıladığını analiz ederken; dönüştürme boyutu, yansıtıcı gözlemden aktif yaşantıya uzanır ve 

bireyin bilgiyi nasıl işlediğini analiz eder. Yaşantısal öğrenme kuramında, bireyin öğrenme stilini dört 

öğrenme yeteneğinin bileşeni oluşturmaktadır (Ekici, 2003; Köroğlu, 2015). 
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Somut yaşantı, somut deneyim yönelimiyle öğrenen insanlar, duyguları ya da tepkileri ile 

öğrenirler. Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarlar. Sıklıkla iyi derecede sezgisel kararlar verebilirler ve 

yapılandırılmamış durumlara iyi uyum sağlayabilirler. Bu tip yönelime sahip insanlar hayata karşı açık 

fikirlidirler, insanlara ve gerçek durumlara değer verirler (Güneş, 2004).  

Yansıtıcı gözleme yönelim içindeki kişiler, fikirlerin ve durumların anlamını dikkatle 

gözlemleyerek ve tarafsızca betimleyerek anlamaya vurgu yapar. Pratik uygulamaya karşı anlamayı, 

neyin işe yarayacağına yönelik kaygı yerine neyin doğru olduğu, ya da işlerin nasıl gerçekleştiğine 

yönelik kaygıyı, aksiyona karşı yansıtmanın önemini vurgular. Yansıtıcı yönelimli insanlar durumların 

ve fikirlerin anlamını sezmekten hoşlanırlar ve yansımaları görmekte iyidirler. Farklı perspektiflerden 

olaylara bakmakta ve farklı görüş açılarını değerlendirmede iyidirler. Görüşlerini oluşturmak için 

kendi düşünce ve hislerine güvenmeyi severler. Bu yönelimde insanlar sabra, tarafsızlığa ve hesaplı, 

iyi düşünülmüş yargılara değer verirler (Kolb, 1984; Koçyiğit, 2011). 

Soyut kavramsallaştırmada, duygular yerini mantık, kavram ve düşüncelere bırakır. Bu 

öğrenme biçiminde kuram geliştirme ve problemlerin çözümünde bilimsel yaklaşım ön plana 

çıkmaktadır. Bu bireyler, sistematik planlama yapma konusunda başarılıdırlar. Düşünce ve olayların 

mantıksal analizini yaptıktan sonra gerçekleştirilen öğrenmeyi tercih ederler. Soyut kavramsallaştırma 

ya da “düşünme” yolu ile deneyimleri algılayan bireyler için mantık ve sistematiklik duygulardan daha 

önemlidir. Bilgiyi kavram, ilke ve teoriler içerisinde organize ederler. Evrensel tanımlamaları ve genel 

ilkeleri kendi düşüncelerinden daha geçerli bulurlar. Fikirlerin mantıksal analizi, sistematik planlama, 

bilginin kavranması konularında oldukça başarılıdırlar. Öğrenen sunulan konuyla ilgili model veya 

teori oluşturmaya çalışır. Öğrencilerin gözlemlerini mantıksal olarak sağlam kuramlar içine 

oturtabilecekleri kavramlar oluşturabilmelerini öngörmektedir. Düşünce ve mantık uygulamaları ile 

ilgilidir. Soyut kavramsallaştırmanın önemli aşaması, teorilerin planlanması, geliştirilmesi ve analiz 

edilmesidir (Kolb, 1984; Kolb ve diğerleri, 2001; Mestre, 2006; Kolb ve Kolb, 2008; Özdemir,2011). 

Aktif Yaşantıda ise bu öğrenme stiline sahip bireyler, çevrelerini ve bu çevrelerin içinde 

bulundukları durumları değiştirmek isteğindedirler. Gözlem yapmaktan çok pratik uygulamalar 

yapmayı, bilimselliğin teorik kısmından çok gerçekten işe yarayanı ve kullanışlı olanını almayı 

yeğlerler. Bu öğrenme biçimine sahip bireyler, iş bitiricilik yeteneğinin ön planda olduğu, kişi ve 

olayları davranışlarla etkileme metoduyla gerçekleşen yaparak öğrenmeyi tercih ederler. Bu tip 

bireyler, başladıkları işi bitirmek ve hedeflerine ulaşabilmek için risk alma konusunda hassas ve 

başarılı olup bununla birlikte, çevreleri üzerinde etkilidirler ve bunun sonuçlarını görmekten de haz 

alan bir yapıya sahiplerdir. Kolb, bu öğrenme biçimini benimseyen bireyler için öğrenme-öğretme 

ortamları hazırlarken daha çok uygulamaya dönük, küçük grup tartışmaları, bireysel öğrenme 

etkinlikleri ve projelerin yer aldığı eğitim durumlarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır 

(Kolb,1984; Zahal, 2014). 
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Kolb, bireyin, yukarıda anlatılan öğrenme yollarına göre öğrenme stilini tarif etmektedir. 

Kişinin, öğrenme stili bu dört öğrenme yolunun bir bileşenidir. Somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem 

öğrenme yollarının bileşeni değiştiren, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma yollarının bileşeni 

özümseyen, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı yollarının bileşeni ayrıştıran ve somut yaşantı ile 

aktif yaşantı yollarının bileşenleri de yerleştiren öğrenme stilidir (Gürpınar, Batı ve tetik, 2011). 

Yukarıdaki ifade bir şekil ile daha kolay anlaşılabilmektedir; 

Şekil 1. Kolb Öğrenme Stilleri ve Biçimleri 

 

Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireylerin baskın öğrenme alanları somut yaşantı ve aktif 

deneyimlerdir. Plan yapma, kararları uygulama ve yeni deneyimler içinde yer alma belli başlı 

özellikleridir. Öğrenme durumunda bireyler açık fikirlidirler ve değişmelere açıktırlar (Joy ve Kolb, 

2009; Kolb ve Kolb, 2005; Lofland, 2009). Yerleştiren öğrenme stilinin belirleyici sorusu; “Eğer .... 

ise ne olacak?” dır. Öğretmen etkili olmak için, öğrencilerin keşfederek öğrenmelerine olanak tanımalı 

ve rehber olmalıdır (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993). Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireyler, eylem 

yönelimli, sezgisel güce sahip, meraklı, açık görüşlü, risk alabilen, fırsat arayan, sosyal olan, 

kılavuzluk edebilen, somut düşünebilen, kuramcı olan ve analitik düşünme yeteneği yetersiz kişilerdir 

(Riding ve Rayner, 1998; Yılmaz, 2014). 

Değiştiren öğrenme sitiline sahip bireylerde, somut yaşantı (SY) ve yansıtıcı gözlem (YG) 

öğrenme yetenekleri baskındır. Değiştirenler yaratıcı düşünceye sahiptirler, hayal güçleri gelişmiştir 

ve duygusallardır. Belli durumlara farklı bakış açılarıyla bakarlar (Kolb ve diğerleri, 2001; Garci ve 

Hughes, 2000; Cassidy, 2004; Mestre, 2006; Orhun, 2007; Kolb ve Kolb, 2008; Gürsoy, 2008). Bu 

bireylerin en önemli özellikleri, düşünme yeteneği, anlam ve değerlerin farkında olmalarıdır. Bu 

bireylerin temel yeteneği, somut durumları pek çok açıdan gözden geçirmek ve ilişkileri anlamlı bir 

şekilde organize etmektir. Bu stilde eylemden ziyade gözleyerek uyum sağlama vurgulanır. Bu 

bireyler, öğrenme durumunda sabırlı, nesnel, dikkatli yargıda bulunurlar; fakat bir eylemde 

bulunmaktan kaçınırlar. Düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düşüncelerini dikkate alırlar. Bu 
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öğrenme stiline değiştiren denmesinin nedeni, bu stile sahip bireylerin beyin fırtınasında olduğu gibi 

alternatif fikirleri meydana getirmeleri istendiği durumlarda diğer öğrenme stillerine sahip bireylere 

göre daha iyi performans göstermeleridir (Kolb, 1984; Peker, 2003). Değiştiren öğrenme stiline sahip 

bireyler sanat ve hizmet verme gibi mesleklerde etkin olabilmek için gerekli hayal kurabilme yeteneği 

ve hislere karşı duyarlı olabilme özelliklerine sahiplerdir. Ancak seçenekler arasında seçim yaparken 

zorlanma, karar vermede güçlük çekme, zaman zaman fırsatları değerlendirme konusunda yetersiz 

kalma gibi özellikleri de zayıf yönleridir. Bu özelliklere sahip kişiler çeşitli seçenekler arasından 

kendisini seçim yapmaya ve uygulamaya zorlayarak karar verme, öğrenme sürecinin sonunda neyi 

başarmak istediğine karar vererek hedef belirleme ve öğrenmenin bir deneme yanılma süreci olduğu 

görüşüne dayanarak çalışmalarında yeni etkinliklere yer vererek risk alma becerilerini geliştirmeye 

gereksinim duymaktadırlar (Kolb,1984). Formal eğitim durumlarında grupla çalışmayı tercih ederler, 

açık fikirli olarak dinlerler ve kişisel dönütler alırlar. Bu öğrenme stiline sahip olan bireyler sosyal 

çalışmalar, gazetecilik, psikoloji, edebiyat, sanat/tiyatro gibi alanlardaki meslekleri tercih 

etmektedirler (Stice, 1987; Aşkar ve Akkoyunlu, 1993; Harb, Durrant ve Terry, 1993; Ekici, 2003; 

Özdemir, 2011). 

Ayrıştırma Öğrenme Stili, bu stil, Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Deneyim öğrenme 

biçimlerinin oluşturduğu alanda yer alan puanlara sahip bireylerin öğrenme stilidir. Karar verme ve 

problem çözme konusunda başarılıdırlar. Tümden gelimci akıl yürütme, karar verme, problem çözme, 

problemleri tespit edebilme bu öğrenme stiline sahip bireylerin güçlü yönlerini oluşturmaktadır. İşleri 

farklı noktalardan ele alıp test edememe, odak noktasından uzak olup dağınık düşüncelere sahip olma 

ise bu öğrenme stilindeki bireylerin zayıf yönleridir (Kolb, 1993).Ayrıştırma öğrenme stiline sahip 

bireyler, düşünce ve kuramların pratik uygulamalarını bulma konusunda başarılıdırlar (Stenberg ve 

Zhang, 2001; Zahal, 2014). 

Özümseyen öğrenme stiline sahip bireylerin baskın öğrenme alanları soyut kavramsallaştırma 

ve yansıtıcı gözlemdir. Özümseyen öğrenme sitilindeki kişiler için bir kuramın mantıksal geçerliliği 

pratik değerinden daha önemlidir. Bireyler bir şeyler öğrenirlerken kişiler yerine soyut kavramlar ve 

fikirler üzerinde dururlar (Mutlu ve Aydoğdu, 2003: 24). Özümseyen öğrenme stilinin belirleyici 

sorusu; “Nedir?” dir. Bu öğrenme stilindeki bireylere sunulan bilgi, sıralı, mantıklı ve detaylı olmalıdır 

(Aşkar ve Akkoyunlu, 1993). Özümseyen öğrenme stiline sahip bireyler, sentez yapabilen, soyut 

düşünebilen, kuram geliştirmekten hoşlanan, anlamaya değer veren, çoklu bakış açısına sahip, 

tasarımlardan ve somut görevlerden hoşlanan, analitik, mantıklı ve düzenli olan, az sosyal kişilerdir 

(Riding ve Rayner, 1998; Yılmaz,2014). 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi ve veri toplama araçları yer almaktadır 
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Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli olayların, 

objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya 

çalışır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler 

saptanmış olur (Kaptan 1991). 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğiti Bölümü 

Resim-iş ve Müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Adnan 

Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan 

231 resim-iş ve müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada resim-iş ve müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini belirlemek amacıyla 

Kolb (1985) tarafından geliştirilmiş, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilmiş, 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Envanter 

12 maddeden oluşmakta ve her madde dört seçeneği kapsamaktadır. Envanterde her durum için “en 

uygun olan 4, ikinci uygun olan 3, üçüncü uygun olan 2, en az uygun olan 1” biçiminde yanıt 

seçenekleri olan bir derecelendirme ölçeği bulunmaktadır. Türkçeye çevrilen Öğrenme Stilleri 

envanterinin alt ölçeklerinin güvenirlik katsayıları somut yaşantı ölçeğinde .82, yansıtıcı gözlem 

ölçeğinde .73, soyut kavramsallaştırma ölçeğinde .83, aktif yaşantı ölçeğinde .78, soyut – somut 

ölçeğinde .88 ve etkin – düşünsel ölçeğinde .81 olarak belirlenmiştir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993). 

Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla Vallerand ve 

meslektaşları (1992) tarafından geliştirilen akademik motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 

Türkçe’ye çevrilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise Karataş (2011) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek temelde içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve amotivasyon olmak üzere 

toplam 3 boyuttan oluşmakta, dışsal motivasyon kendi içinde “Dışa bağlı düzenleme”, “içe yansıtma 

düzenlemesi” ve “tanımlanmış düzenleme”, içsel motivasyon ise “bilmek”, “başarı” ve “dürtü” olmak 

üzere toplam 3 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Araştırmada ayrıca araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu 

form katılımcılara ilişkin cinsiyet, bölüm, branş, yaş sınıf ve haftalık ders çalışma saati bilgilerini 

içermektedir. 
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Şekil 2. Aşkar ve Akkoyunlu öğrenme stilleri diagramı 

 

Öğrenme Stilleri Envanteri Analiz Diyagramı (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993) 

Elde edilen data seti incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenme stillerini hesaplama için 

kullanılacak diagramın oluşturulmasında verilerin en net kesim yerleinin hesaplanması için tekrar eden 

gruplarda ortanca hesaplaması formülü kullanılmış, böylece öğretmen adaylarının puanlarının kesim 

noktalarına denk gelmemeleri sağlanmıştır. Yapılan hesaplarda sksy doğrusunun kesim noktası 4,84, 

ayyg doğrusunun kesim noktası ise 0,93 olarak bulunmuştur. Araştırmaya ilişkin oluşturulan diagram 

şekil 3’te sunulmuştur. 

Şekil 3. Araştırmadan Elde Edilen Puanlara İlişkin Diagram 

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi bireyin değiştiren boyutunda olabilmesi için ayyg puanının 0,93’ten 

küçük, sksy puanının ise 4,84’ten küçük olması gerekir. Özümseyen olması için ayyg puanı 0,93’ten 
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küçük sksy puanı 4.84’ten büyük olmalı, ayrıştıran olabilmesi için ayyg puanı 0,93’ten büyük, sksy 

puanı 4,84’ten büyük ve son olarak yerleştiren boyutunda olabilmesi için ise ayyg puanının 0,93’ten 

büyük, sksy puanının ise 4,84’ten küçük olması gerekmektedir. 

BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak katılımcıların demografik özellikleri incelenmiştir. Katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin betimleyici istatistikler tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Betimsel İstatistikler 

Bölüm Sıklık Yüzdelik değer Toplam Yüzdelik değer 
Cinsiyet    
Kadın 123 53,2 53,2 
Erkek 108 46,8 100,0 
Total 231 100,0  
Bölüm    
Resim 127 55,0 55,0 
Müzik 104 45,0 100,0 
Toplam 231 100,0  
Yaş    
17-19 67 29,0 29,0 
20-22 135 58,4 87,4 
23 Ve Üstü 29 12,6 100,0 
Toplam 231 100,0  
Sınıf    
Lisans 1 63 27,3 27,3 
Lisans 2 55 23,8 51,1 
Lisans 3 58 25,1 76,2 
Lisans 4 55 23,8 100,0 
Toplam 231 100,0  
Haftalık Ders Çalışma    
1-5 126 54,5 27,3 
5-10 63 27,3 51,1 
10-15 27 11,7 76,2 
15-20 15 6,5 100,0 
Toplam 231 100,0  

 

Tablo 1 İncelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 123’ünün kadın (%53,2) 

108’inin (46,8) ise erkek olduğu görülürken, resim-iş bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen 

adaylarının 127 (%55) kişi müzik eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ise 

108 (%45) kişi olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı incelendiğine katılımcılardan 67 kişinin (%29) 17-

19 arası yaş grubuna ait olduğu görülürken 135 kişinin 20-22 arası yaş grubuna ait olduğu (58,4) ve 29 

kişinin ise 23 ve üstü yaşlarda olduğu (%12,6) görülmektedir. Katılımcılardan 63 kişi lisans 1 

öğrencisi (%27,3), 55 kişi lisans 2 öğrencisi (%23,8) 58 kişi lisans 3 (%25,1) ve 55 kişinin (%23,8) 

lisans 4 öğrencisi olduğu görülmektedir. Son olarak katılımcıların 126 kişisi (%54,5) haftada toplam 

1-5 saat arası ders çalıştıklarını ifade ederken 63 kişi (%27,3) 5-10 saat, 27 kişi (%11,7) 10-15 saat ve 

15 kişi (%6,5) ise 15-20 saat ders çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmanın devamında öğretmen 
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adaylarının öğrenme stillerine göre dağılımları genel ve öğrenim gördükleri bölümler bazında 

incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Dağılımları  

 Sıklık Yüzde Toplam Yüzde 

 

Değiştiren 60 26,0 26,0 
Özümseyen 71 30,7 56,7 
Ayrıştıran 54 23,4 80,1 
Yerleştiren 46 19,9 100,0 
Toplam 231 100,0  

 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının Öğrenme stillerine göre dağılımlarını görülmektedir. Buna 

göre öğretmen adaylarının % 26’sı değiştiren, %30,7’si özümseyen, %23,4’ü ayrıştıran ve %19,9’u 

yerleştiren grubunu temsil etmektedir. Tablo 3’te Öğrenme stillerinin öğrenim gördükleri bölü ve 

cinsiyetlerine göre dağılımlarına ilişkin ki-kare analizleri verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bölümlerine Göre Dağılımları 

  Değiştiren 
(Diverging) 

Assimilating 
(Özümseyen) 

Ayrıştıran 
(Converging) 

Yerleştiren 
(Accomodating) 

 
Ki-Kare analizi 
sonuçları 

  f % f % f % f % X
2
 p 

Kadın 33 26,8 35 28,5 27 22 28 22,8  
1,822 

 
,610 Erkek 27 25 36 33,3 27 25 18 16,7 

Resim-
İş 

37 29,1 42 33,1 25 19,7 23 18,1  
3,690 

 
,297 

Müzik 23 22,1 29 27,9 29 27,9 23 22,1 

p> 0,05 

Tablo 3’te öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri cinsiyetlerine ve öğrenim 

gördükleri bölümlere göre incelenmiştir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin 

cinsiyetlerine göre dağılımları istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık oluşturmazken (x2
cinsiyet= 1,822, 

p>0,05) aynı şekilde sahip olunan öğrenme stillerinin öğrenim görülen bölümlere göre dağılımı da 

istatistiksel açıdan bir fark oluşturmamaktadır (x2
bölüm= 3,690, p>0,05). Araştırmanın bir sonraki 

aşamasında öğretmen adaylarının akademik motivasyon puanlarının öğrenme stilleri ile ilişkisi tek 

yönlü varyans analizi ile incelenmiş ve sonuçlar tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Akademik Motivasyon Puanlarına 

İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Kareler T. df Kareler Ort. F P  

Amotivasyon Gruplar arası 153,9 3 51,300 1,481 ,220 

Gruplar İçi 7861,0 227 34,630     
Toplam 8014,9 230       



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1802 
 

Dışsal 
Motivasyon 

Gruplar arası 326,546 3 108,849 ,755 ,521 

Gruplar İçi 32728,8 227 144,180     
Toplam 33055,3 230       

İçsel  
Motivasyon 

Gruplar arası 565,5 3 188,511 1,417 ,239 

Gruplar İçi 30202,5 227 133,051     
Toplam 30768,1 230       

Motivasyon 
Toplam 

Gruplar arası 1457,7 3 485,922 1,205 ,309 

Gruplar İçi 91507,5 227 403,117     

Toplam 92965,3 230       

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile akademik 

motivasyonlarına ilişkin toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmüştür (F=1,20, p>0,05) aynı şekilde akademik motivasyonun alt boyutları incelendiğinde 

öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile Amotivasyon (F= 1,48, p>0,05), dışsal motivasyon (F= ,755, 

p>0,05) ve içsel motivasyon (F=1,41, p>0,05) arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

olmadığı görülmektedir. Araştırmada bir sonraki aşamada öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri 

bölümlere göre akademik motivasyon ve alt boyutları bağımsız örneklem t-testi ile ile incelenmiş, 

sonuçlar tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre akademik motivasyon ve alt boyutlarına 

ilişkin puanlar 

 Cinsiyet N X SS Sd t p 

 
Motivasyon 

Kız 123 125,26 20,32 
229 2,162 ,032 

Erkek 108 119,57 19,50 

 
Amotivasyon 

Kız 123 8,05 5,77  
229 

 
-2,661 

 
,008 

Erkek 108 10,10 5,88 

 
İçsel Motivasyon 

Kız 123 53,58 12,02  
229 

 
2,055 

 
,041 

Erkek 108 50,47 10,83 

 
Dışsal 
Motivasyon 

Kadın 123 63,61 11,42  
229 

 
2,970 

 
,003 

Erkek 108 59,00 12,18 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile akademik motivasyon puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunduğu görülmektedir. Genel akademik motivasyon 

puanları incelendiğinde kadınların akademik motivasyon düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu (tgenel =2,16, p<0,05) görülürken aynı şekilde içsel ve dışsal motivasyon alt boyutlarında 

yine kadınların motivasyon düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülmektedir (tiçsel = 2,05, p<0,05, tdışsal = 2,97,p<0,05). Amotivasyon alt boyutu incelendiğinde ise 

erkeklerin amotivasyon düzeylerinin kadınlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu söylenebilir 

(tamotivasyon =-2,66, p<0,05). Araştırmada bir diğer aşamada öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1803 
 

akademik motivasyon ve alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki ilişki kendi bölümleri içinde 

incelenmiştir ve sonuçlar tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 6. Resim-İş Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre 
akademik motivasyon ve alt boyut puanlarına ilişkin t-test sonuçları 

Resim-İş Cinsiyet N X SS Sd t p 

 
Motivasyon 

Kız 74 129,0405 17,87 125 
2,020 ,046 

Erkek 53 122,2075 20,02 

 
Amotivasyon 

Kız 74 7,2838 4,87 125  
-2,214 

 
,029 

Erkek 53 9,3019 5,32 

 
İçsel Motivasyon 

Kız 74 56,5000 10,71 125  
1,997 

 
,048 

Erkek 53 52,7358 10,12 

 
Dışsal 
Motivasyon 

Kadın 74 65,2568 10,53 125  
2,476 

 
,015 

Erkek 53 60,1698 12,55 

 
Yapılan analiz sonucunda resim-iş bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 

cinsiyetleri ile akademik motivasyon ve alt boyutları arasında anlamı ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre kızların genel akademik motivasyon (tgenel = 2,020, p<0,05) puanları, içsel motivasyon (tiçsel 

= 1,99, p< 0,05) ve dışsal motivasyon (tdışsal = 2,47, p<0,05) erkeklerin genel akademik motivasyon 

puanlarına göre anlamlı derecede yüksek iken kızların amotivasyon düzeyleri (tamotivasyon =-2,21, p< 

0,05) erkeklerin Amotivasyon düzeylerine göre anlamlı derecede düşüktür. 

Tablo 7. Müzik Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre 

akademik motivasyon ve alt boyut puanlarına ilişkin t-test sonuçları 

Müzik Eğitimi Cinsiyet N X SS Sd t p 

 
Motivasyon 

Kız 49 119,55 22,54 102 
,620 ,537 

Erkek 55 117,03 18,82 

 
Amotivasyon 

Kız 49 9,22 6,79 102  
-1,279 

 
,204 

Erkek 55 10,87 6,34 

 
İçsel Motivasyon 

Kız 49 49,18 12,65 102  
,383 

 
,703 

Erkek 55 48,29 11,13 

 
Dışsal 
Motivasyon 

Kadın 49 61,14 12,36 102  
1,378 

 
,171 

Erkek 55 57,87 11,82 

 

Tablo 7’de müzik eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre 

akademik motivasyon ve alt boyutları incelenmiş, genel akademik motivasyon (tgenel =,620, p<0,05), 

içsel motivasyon (tiçsel =,383, p>0,05), dışsal (tdışsal = 1,378, p>0,05) ve Amotivasyon (tamotivasyon =-

1,279, p<0,05) puanlarının öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı 

görülmüştür. Araştırmanın devamında öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre 
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akademik motivasyon ve alt boyutlarının anlamlı fark oluşturup oluşturmadığına ilişkin t-testi 

yapılmış, sonuçlar tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 8. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre akademik motivasyon ve 

alt boyutları 

Bölüm Bölüm N X SS Sd t p 
 
Motivasyon 

Resim-İş 127 126,18 19,02 
229 3,050 ,003 

Müzik 104 118,22 20,60 

 
Amotivasyon 

Resim-İş 127 8,12 5,14  
229 

 
-2,554 

 
,011 Müzik 104 10,09 6,58 

 
İçsel Motivasyon 

Resim-İş 127 54,92 10,59  
229 

 
4,210 

 
,000 Müzik 104 48,71 11,82 

 
Dışsal 
Motivasyon 

Resim-İş 127 63,13 11,64  
229 

 
2,370 

 
,019 

Müzik 104 59,41 12,13 

 

Tablo 8 incelendiğinde resim-iş bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 

genel akademik motivasyon düzeylerinin (tgenel =3,05, 0<0,05) müzik bölümünde öğrenim görmekte 

olan öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde içsel ve 

dışsal motivasyon alt boyutları incelendiğinde resim-iş bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen 

adaylarının müzik bölümüne göre (tiçsel =4,21,p<0,001, tdışsal =2,37, p<0,05) anlamlı düzeyde yüksek 

oldukları görülmektedir. Amotivasyon alt boyutu incelendiğinde ise müzik bölümünde öğrenim 

görmekte olan öğretmen adaylarının amotivasyon düzeylerinin (tamotivasyon = -2,55, p<0,05) resim-iş 

öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın diğer bir safhasında 

öğretmen adaylarının rapor ettikleri haftalık ders çalışma saatlerine göre akademik motivasyon ve alt 

boyut puanları arasındaki ilişki incelenmiş sonuçlar tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Haftalık Ders Çalışma Saatlerine Göre Akademik Motivasyon 

Ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişki 

 Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ort. 

F Sig. Fark 
 

Amotivasyon Gruplar A. 287,08 2 143,54 4,235 ,016 1-5 ile 10-
15 Saat  Gruplar içi 7727,88 228 33,89   

 Toplam 8014,96 230    
Dışsal Mot. Gruplar A. 74,31 2 37,15 ,257 ,774  
 Gruplar içi 32981,04 228 144,65   
 Toplam 33055,35 230    
İçsel Mot. Grup lar Arası 1015,01 2 507,50 3,889 ,022 1-5 ile 5-

10 Saat  Gruplar içi 29753,08 228 130,49   
 Toplam 30768,10 230    
Genel Ak. Motivasyon Gruplar Arası 680,02 2 340,01 ,840 ,433  
 Gruplar içi 92285,33 228 404,76   
 Toplam 92965,35 230    
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Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının haftalık ders çalışmaya 

ayırdıkları süre ile Amotivasyon ve içsel motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki ulunduğu 

görülmektedir (Famotivasyon =4,23, p<0,05; Fiçsel = 3,88, p<0,05). Elde edilen anlamlı farkın hangi gruplar 

arasında olduğunun tespiti için yapılan scheffe testinde ise haftada 1-5 saat arası ders çalışan öğretmen 

adaylarının Amotivasyon düzeylerinin 10-15 saat arası ders çalışan öğretmen adaylarından anlamlı 

derecede yüksek olduğu görülmektedir. Yine yapılan scheffe testi sonucunda haftada 5-10 saat arası 

ders çalışan öğretmen adaylarının içsel motivasyon düzeylerinin 1-5 saat ders çalışan öğretmen 

adaylarına göre anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının genel motivasyon 

ve dışsal motivasyon düzeylerinin haftalık ders çalışma saatlerine göre anlamlı şekilde fark 

göstermediği yine tablo 6’da görülmektedir (Fdışsal =,257, p<0,05; FGenel =,840, p>0,05).  

Araştırmada son olarak öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin 

motivasyonlarını ne kadar açıkladığının tespitine ilişkin doğrusal regreyon analizi yapılmış, sonuçlar 

tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 10. Öğretmeen adaylarının öğrenme stillerinin akademik otivasyon düzeylerini açıklama 

düzeyine ilişkin tek yönlü doğrusal regresyon analizi 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

R2 

değişimi 
Sd1 Sd2 P (F 

değişiklik) 
1 ,118a ,014 ,010 ,014 1 229 ,073 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarını sahip oldukları öğrenme stilleri akademik 

motivasyon düzeylerine ilişkin toplam varyansın ancak %1,4’ünü açıklamaktadır. Buna karşın F 

değişimi incelendiğinde değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedr. 

TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte 

olan öğretmen adaylarının hangi öğrenme stillerine sahip oldukları, öğrenme stilleri ve akademik 

motivasyon ve alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin frekans 

dağılımları incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak 

sırasıyla özümseyen ve değiştiren öğrenme stillerine sahip oldukları görülmektedir. Aşkar ve 

Akkoyunlu (1993), öğrenme stillerine göre meslek dağılımlarını belirtmişiler, buna göre değiştiren 

öğrenme stilinde sanatsal alanların yer aldığını eğitim ve öğretmenlik mesleklrinin ise özümseyen 

öğrenme stilleri içinde yer aldıklarını belirtmişlerdir. Bu bilgi ışığında araştırmaya katılan grubun 

yarıdan fazlasının  (% 56,7) alanlarına uygun öğrenme stillerine sahip oldukları söylenebilir. 

Araştırmanın bir sonraki aşamasında öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin cinsiyet 
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ve öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı 

incelenmiş, yapılan ki-kare analizi sonucunda cinsiyet ve bölümlere göre dağılımların anlamlı 

olmadığı görülmüştür. Daha sonra analiz her bölümün kendi içinde cinsiyet dağılıma göre 

tekrarlanmış, müzik bölümü öğretmen adaylarının öğrenme sitllerinin cinsiyetlerine göre anlamlı 

şekilde dağılım göstermediği, aynı şekilde resim-iş bölümününde benzer sonuçlar gösterdiği 

görülmüştür. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ulusal literatürde farklı sonuçlara ulaşıldığı 

gözlemlenmiştir. Buna göre Kurtuldu ve Aksu (2015) yaptıkları araştırmalarında müzik öğretmenliği 

bölümlerinde öğrenme stillerinin cinsiyetlere göre anlamlı dağılım gösterdiklerini belirtirken, Deniz 

(2011), cinsiyete göre anlamlı bir dağılım elde etmediğini bildirmiştir. Aynı şekilde Tuna (2008), 

resim bölümü öğretmen adaylarının öğrenme stillerini cinsiyetlerine göre dağılımını incelemiş ve 

istatistikselolarak anlmlı farka rastlamamıştır. Elde edilen bu çelişkili sonuçlar doğrultusunda müzik 

ve resim öğretmenliği alanlarında öğrenme stillerine ilişkin daha kapsamlı araştırmaların gerekliliği 

vurgulanabilir. 

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik motivayonlarını ne düzeyde açıkladığının 

belirlenmesine ilişkin yaplan doğrusal regresyon analizi sonucunda öğrenme stillerinin öğretmen 

adaylarının akademik motivasyonlarına ilişkin toplam varyansın ancak %1.4’ünü açıkladığı, fakat bu 

açıklamanın istaistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu noktada elde edilen bulgular 

doğrultusunda öğretmen adaylarının bir konuyu öğrenme stillerinin akademik motivasyonlarına 

herhangi bir etkisi olmadığı söylenebilir. Aynı şekilde öğretmen adaylarının akademik motivasyon ve 

alt boyutlarından aldıkları puanların öğrenme stillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

yapılan tek yönlü varyans analizinden elde edilen sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir. Ulusal 

literatür incelendiğinde güzel sanatlar eğitimi bölümlerine öğrenim görmekte olan öğretmen 

adaylarının öğrenme stillerine ile akademik motivasyonları arasındaki lişkiyi irdeleyen çalışmalara 

rastlanılmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın ulusal literatür göz önüne alındığında bir ilk olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmada öğretmen adaylarının akademik motivasyon ve alt boyutları ile cinsiyetleri 

arasındaki ilişki genel ve bölümler baz alınarak incelenmiştir. Buna göre, öğretmen adayları bölüm 

farkı olmaksızın incelendiğinde genel akademik motivasyon ve alt boyutları arasında cinsiyetlerine 

istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmaktadır. Elde edilen bulgularda genel akademik motivasyon, 

içselmotivasyon ve dışsalmotivasyon alt boyutlarında kızların düzeyleri erkeklere göre daha yüksek 

iken amotivasyonda erkekler kızlara göre daha yüksek ortalama puana sahiptirler. Cinsiyet ve 

akademik motivasyon ilişkisi bölümlere göre incelendiğinde resim bölümünde aynı sonuçlarla 

karşılaşılmakta, kızların genel, içselve dışsal motivasyon düzeyleri erkeklere göre daha yüksek iken 

Amotivasyon düzeyleri erkeklere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Buna karşın müzik bölümü 

incelendiğinde hem genel akademik motvasyon hem de at boyutlarda cinsiyete göre herhangi bir 
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istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmemiştir. Bölümler arasında akademik motivasyon açısından 

elde edilen bu bulgular doğrultusunda ulusal literatür incelendiğinde resim bölümünün sahip olduğu 

yüksek akademik motivasyon düzeyini destekleyebilecek çalışmalara rastlanılmıştır. Özgüngör ve 

Kapıkıran (2008)’in araştırmasına göre Resim-iş bölümü öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi 

derslerine ilişkin başarı puanları, müzik öğretmenliği bölümüne göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yüksektir. Yine başka bir araştırmada Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013) Resim-iş eğitimi 

bölümü öğrencilerinin bilmeye yönelik içsel motivasyon düzeylerinin ilköğretim matematik eğitimi 

bölümüne göre anlamlı dercede daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmalara dayanılarak 

resim-iş bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının akademik olarak müzik 

bölümlerine göre göre daha fazla motive oldukları söylenebilir. Fakat ulusal literatür incelendiğinde 

resim-iş eğitimi ve müzik eğitimi bölümlerini odak noktasında tutan çalışmaların sayısının oldukça az 

olduğu, bu bölümlerin daha çok diğer bölümlerle birlikte ele alınarak ilgili değişkenlerin eğitim 

fakültesi portresi içinde betimlendiği görülmektedir. Güzel sanatlar eğitimi bölümleri üzerinde 

akademik motivasyon ve öğrenme stilleri gibi önemli değişkenleri incelemeye yönelik daha geniş 

kapsamlı araştırmaların yapılması gerekliliği bir öneri olarak sunulabilir. 
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ÖZET 

Günümüzde güzel sanatlar fakültesi, konservatuarlar, müzik eğitimi bölümlerinin öğrenci kaynağının 
birçoğunu güzel sanatlar liseleri oluşturmaktadır.  Bu anlamda dört yıl boyunca öğrencilere genel müzik kültürü 
edindirdikleri, temel müzik kuramlarını öğrettikleri ve çalgı çalma gibi temel bilgi becerileri kazandırdıkları için 
lisans eğitimi öncesinde oldukça önemli bir yere ve öneme sahiptirler. Burada müzik alanında verilen eğitimin, 
temel boyutlarından birisini bireysel çalgı dersleri oluşturmaktadır. Bu eğitim sürecinde bağlama seçen 
öğrencilerin öğretim programında yer alan hedef davranışları kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaca 
ulaşılması, söz konusu liselerden mezun öğrencilerin özellikle müzik öğretmenliği lisans eğitimlerine, 
konservatuarlara ve güzel sanatlar fakültelerine sağlam temellere dayalı, nitelikli bir bağlama eğitimi geçmişi ile 
başlamalarının sağlanması bakımından son derece önemlidir. 

Bu önem doğrultusunda araştırmada, GSL bağlama dersi öğretim programında yer alan hedef 
davranışların, kazanılma durumlarının,  bu okullarda bağlama dersi veren öğretmenlerin görüşleri ışığında 
değerlendirilmesini yapmak ve elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut duruma ilişkin öneriler sunmak 
amaçlanmıştır.  

Araştırma betimsel nitelikte ve durum tespitine yöneliktir.  Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında Güzel Sanatlar Liselerindeki bağlama öğretmenleri,  örneklemi ise her bölgeden seçilmiş 
ikişer(14 okul)  Güzel Sanatlar Lisesi ve burada ki bağlama öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada ki veriler, örneklem grubuna anket uygulanarak elde edilmiştir. Uygulanan anketteki 
sorular, GSL bağlama dersi öğretim programında yer alan hedef davranışlar ile GSL bağlama kitaplarında yer 
alan konular temel alınarak oluşturulmuştur. Anket soruları, kişisel bilgiler ve araştırma soruları olmak üzere iki 
grupta toplanmıştır. Anket yoluyla ulaşılan veriler SPSS programını kullanarak istatistiksel işlemlere tabii 
tutulup analiz edilmiş ve frekans dağılımları, yüzdelik dağılımları, aritmetik ortalaması ve standart sapma 
değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bu bulgular yorumlanmış ve varılan sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Güzel Sanatlar Liseleri, Bağlama Dersi Programı, Bağlama Öğretmeni, Bağlama 
Çalmada Hedef  Davranışlar 

ABSTRACT 

Nowadays , fine art faculty,conservatory and music educations departments’ students have become with 
fine art schools’ students. The fine art highschool is the most important for music culture,basic music gramer 
rules and playing enstruments before university.  This education have been continued for 4 years. İn addition this 
process includes that playing  personal enstruments. This goal is first for students.  When the students choose the 

mailto:emrahmuzik@hotmail.com
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Baglama enstruments, they will obtain some rules and knowledges about learning methods and target 
behaviors.To achieve this objective –especially department of music teacher in university,conservatory and fine 
art faculty- can be with these highschools, ıf you want to teach qualified teaching of Baglama but it will be based 
on a solid foundation. 

My aim is created by another teachers ideas about Baglama lessons and then I wanted to evaluate the 
methods of  Baglama lessons in fine art highschool with that schools teachers. İn this direction  I got opinions 
about current practise.This disquisition is descriptive quality also it is directed to the study due diligence. This 
study is about period of 2015-2016 education years in fine art highschools’ Baglama teachers. This sample 
consist with every local area. 14 schools,28 students and 14 teachers took office in this scientific research. The 
data sample was obtained by applying the survey in the study. The questions implemented in the survey. İt is 
created with fine art highschools Baglama lessons methods. İt includes target behaviors and Baglama books 
topics. The survey questions are divided into two groups according to their personal data and research questions. 

Data accessed via questionnaires prepared by SPSS programmes with statistical procedures and then 
analyzed. Standart deviations were calculated arithmetic means,frequency and percantage distributaions . 

Key Words: Fine Art Highschools, Programme of  Baglama Lessons, Baglama Teachers, Target 
Behaviors about  For Playing  Baglama Enstrument. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde güzel sanatlar fakültesi, konservatuarlar, müzik eğitimi bölümlerinin öğrenci 

kaynağının birçoğunu güzel sanatlar liseleri oluşturmaktadır.  Bu anlamda güzel sanatlar liseleri, dört 

yıl boyunca öğrencilere genel müzik kültürü edindirdikleri, temel müzik kuramlarının öğrenildiği, 

çalgı çalma gibi temel becerilerin kazanıldığı ve müzikle ilgili birçok bilgi birikiminin oluştuğu 

kurumlar olarak lisans eğitimi öncesinde oldukça önemli bir yere sahiptirler.  Burada müzik alanında 

verilen eğitimin, temel boyutlarından birisini bireysel çalgı dersleri oluşturmaktadır.  9. sınıfla 

başlayan ve 12. sınıfa kadar devam eden bu 4 yıllık eğitim sürecinde, bağlama seçen öğrencilerin 

bağlama öğretim programında yer alan hedef davranışları(öğrenme alanlarını) tam anlamıyla 
kazanması temel amaçtır.  Söz konusu liselerden mezun öğrencilerin bu amaca ulaşmaları, müzik 

öğretmenliği lisans eğitimlerine, konservatuarlara ve güzel sanatlar fakültelerine sağlam temellere 

dayalı nitelikli bir bağlama eğitimi geçmişi ile başlamalarının sağlanması açısından son derece 

önemlidir. 

Bu araştırma, güzel sanatlar lisesi bağlama dersi öğretim programında yer alan öğrenme 

alanlarının kazanılma durumlarının,  bu okullarda bağlama dersi veren öğretmenler tarafından 

değerlendirilmesi ile elde edilen verilerin yorumlanması ve mevcut duruma ilişkin önerilerin 

sunulmasını tasarlamaktadır.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerindeki bağlama 

öğretmenleri,  örneklemi ise 5 bölgeden seçilmiş 14 güzel sanatlar lisesi ve bu okullardaki bağlama 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Burada ankete, Adana,  Çanakkale, Giresun, İstanbul, Ordu, Antalya, 

Kocaeli, Samsun, Kırıkkale, İzmir, Karaman, Sinop, Tokat ve Trabzon güzel sanatlar lisesi bağlama 

öğretmenleri katılmışlardır.  Anket soruları, kişisel bilgiler ve araştırma soruları olmak üzere iki grupta 

toplanmıştır. 6 kişisel bilgi ve 30 araştırma sorusundan oluşturulan bu ankette toplam 36 soru yer 

almıştır.  

Uygulanan anketteki sorular, güzel sanatlar lisesi bağlama dersi öğretim programında yer alan 

hedef davranışlar (öğrenme alanları) ile güzel sanatlar lisesi bağlama kitaplarında yer alan konular ve 

örnekler temel alınarak oluşturulmuştur. Anket yoluyla ulaşılan veriler SPSS programını kullanarak 

istatistiksel işlemlere tabi tutulup analiz edilmiş, buna göre frekans dağılımları (f), yüzdelik 

dilimleri(%), aritmetik ortalama () ve standart sapma (ss) gibi değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen 

bu bulgular yorumlanarak bazı sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde, örneklem grubuna uygulanan ve anket sonucunda elde edilen 

bulgular, tablolar oluşturulmak suretiyle yorumlanmıştır. 

Tablo 1.Örneklem Grubunu Oluşturan Bağlama Öğretmenlerinin Kişisel Bilgileri 

Sorular Okulu f % 
Görevli Olunan Kurum 
 

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Çanakkale H.A.T Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Giresun Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Ordu İzzet Pempe Şahin Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Antalya T.S.O Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
İzmir Işılay Saygun Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Sinop Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Tokat Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 
Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi 1 0,71 

Mezun Olunan Üniversite Niğde Üniversitesi 3 0,21 
İ.T.Ü 2 0,143 
Marmara Üniversitesi 1 0,71 
K.T.Ü 5 0,36 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1 0,71 
Erzurum Atatürk Üniversitesi 1 0,71 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 0,71 
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Mezun Olunan Fakülte Eğitim Fakültesi 12 0,857 
Devlet Konservatuarı 2 0,143 

Öğrenim Durumu Yüksek Lisans 5 0,36 
Lisans 9 0,64 
Doktora 0 0 
Sanatta Yeterlilik 0 0 

Ünvanı Baş Öğretmen 0 0 
Uzman Öğretmen 3 0,21 
Öğretmen 11 0,79 

Mesleki Hizmet Süresi 1 Yıldan Az 0 0 
1-5 Yıl Arası 0 0 
6-10 Yıl Arası 1 0,71 
11-15 Yıl Arası 4 0,286 
16-20 Yıl Arası 8 0,571 
21 Yıldan Fazla 1 0,71 

 

Tablo 1 incelendiğinde; 

Araştırmanın örneklem grubuna bakılınca bu anket, farklı illerde 14 güzel sanatlar lisesinde 14 

bağlama öğretmenine uygulanmıştır.  Bağlama öğretmenleri yoğun olarak K.T.Ü  (% 36) ve Niğde 

Üniversitesinden (%21), (% 43)’de diğer üniversitelerin müzik öğretmenliğinden mezundurlar. Yine 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 85)’i eğitim fakültesi çıkışlıdır. Öğrenim durumuna bakıldığında 

ise (% 64) lisans,  (% 36)’da yüksek lisans mezunudur,  sanatta yeterlilik veya doktora mezunu ise 

yoktur.  Öğretmenler içerisinde (%21)’i uzman öğretmen statüsünde diğerleri de öğretmen 

statüsündedirler.   Bu öğretmenler içerisinde yarıdan çoğunun 16- 20 yıl arasında hizmet ettikleri 

görülmektedir. 
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Tablo 2. Örneklem Grubunu Oluşturan Bağlama Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Liselerindeki Bağlama Eğitimi Sürecinde Bağlama Programında 

Belirtilen ve Öğrenciden Beklenen Hedef Davranışların (Öğrenme Alanlarının) Kazanılma Durumuna İlişkin Görüşleri 

İSTATİSTİK 
DAVRANIŞLAR 

(Öğrenme Alanları) TA
M

A
M

EN
 

K
A

ZA
N

IL
M

IŞ
TI

R 

BÜ
Y

Ü
K

 Ö
LÇ

Ü
D

E 
K

A
ZA

N
IL

M
IŞ

TI
R 

O
RT

A
 Ö

LÇ
Ü

D
E 

 A
Z 

H
İÇ

 

n ( ) ss 

f % f % f % f % f %    

1.Duruş ve Oturuş ile İlgili Davranışları 4 0,286 8 0,571 2 0,143 0 0 0 0 14 4,143 0,663 

2.Temel El Tekniğini Kullanabilme Davranışını 0 0 3 0,21 3 0,21 3 0,21 5 0,36 14 2,29 1,2 
3.Mızrap Tekniğini Kullanabilme Davranışını 2 0,143 8 0,571 4 0,286 0 0 0 0 14 3,857 0,663 
4.Pençe, Parmak Vurma ve Tel Çekme Tekniklerinin Uygulama 
Davranışını 0 0 0 0 3 0,214 4 0,286 7 0,5 14 1,714 0,825 

5.Mızrap Tekniğinde Sağ Elin Pozisyonu Doğru Kullanabilme 
Davranışını 3 0,214 7 0,5 3 0,214 1 0,071 0 0 14 3,857 0,864 

6.Temel El Tekniği Çalış Biçimlerini Eserlerde Uygulayabilme 
Davranışını 1 0,07 2 0,14 1 0,07 5 0,36 5 0,36 14 2,21 1,31 

7.Mızrap Tekniği Çalış Biçimini Eserlerde Uygulama Davranışını 3 0,214 8 0,571 2 0,143 1 0,071 0 0 14 3,929 0,829 

8.El Tekniği Etüt ve Egzersizlerinin Bağlamda Uygulama davranışını 0 0 1 0,071 4 0,286 5 0,357 4 0,286 14 2,143 0,949 

9.Mızrap Tekniğinde Estetik Duruş ve Oturuş Davranışını 3 0,21 9 0,64 1 0,07 1 0,07 0 0 14 4 0,78 
10.El Tekniğinin Bölümleri Olan Pençe, Parmak Vurma ve Tel Çekme 
Tekniklerini Uygularken Estetik Duruş Davranışını 0 0 2 0,14 2 0,14 4 0,29 6 0,43 14 2 1,11 

11. El Tekniğine Özgü Nüansların Eserlerde Uygulanış Davranışını 0 0 2 0,14 3 0,21 3 0,21 6 0,43 14 2,07 1,14 

12.Mızrap Tekniğine Özgü Nüans ve Sitilleri Uygulama Davranışını 1 0,07 10 0,71 2 0,14 1 0,07 0 0 14 3,79 0,7 
13.Farklı Tavırların Çalınış Pozisyonlarını Uygulama Davranışını 0 0 9 0,6 5 0,4 0 0 0 0 14 3,6 0,5 
14.Farklı Düzenlerin Çalınış Pozisyonlarını Uygulama 
Davranışını 

1 0,1 3 0,2 9 0,6 1 0,1 0 0 14 3,3 0,7 

15.Öğrenilen Teknik Etütlerin Düzenlere Uygulama Davranışını 1 0,071 7 0,5 5 0,357 1 0,071 0 0 14 3,571 0,756 
16.Yöresel Düzenlerin Yerel Kültür ile İlişkisini Kurabilme 
Davranışını 

1 0,1 9 0,6 3 0,2 1 0,7 0 0,1 14 3,7 0,7 

17.Yöresel Tavırların Yerel Kültür ile İlişkisini Kurabilme 
Davranışını 

1 0,071 8 0,571 4 0,286 1 0,071 0 0 14 3,643 0,745 
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18. Tavırların El Tekniğinde Uygulanış Davranışını 0 0 4 0,29 3 0,21 5 0,36 2 0,14 14 2,64 1,08 
19.Tavırların Mızrap Tekniğinde Uygulama Davranışını 1 0,07 9 0,64 4 0,29 0 0 0 0 14 3,79 0,58 
20.El Tekniğinde Uygulanan İleri İcra Tekniklerinin Bağlamada 
Uygulanış Davranışını 

0 0 3 0,214 1 0,071 6 0,429 4 0,286 14 2,214 1,122 

21.Mızrap Tekniğinde Uygulanan İleri İcra Tekniklerini 
Kavrayabilme Davranışını 

2 0,143 7 0,5 4 0,286 1 0,071 0 0 14 3,714 0,825 

22.Mızrap Tekniğine Özgü Çalış Biçimlerinin El Tekniğine 
Aktarım Davranışını 

0 0 0 0 7 0,5 7 0,5 0 0 14 2,5 0,52 

23. El Tekniğine Özgü Çalış Biçimlerinin Mızrap Tekniğine 
Aktarım Davranışını 

0 0 0 0 5 0,36 8 0,57 1 0,07 14 2,29 0,61 

24.Makamsal Dizilerin Özelliklerini Kavrayabilme Davranışını 3 0,2 8 0,6 3 0,2 0 0 0 0 14 4 0,7 

25.Tonal Dizilerin Özelliklerini Kavrayabilme Davranışını 5 0,36 5 0,36 3 0,21 1 0,07 0 0 14 4 0,96 

26.Makam Dizileri, Tonal Diziler, Ayak Dizileri Arasındaki 
Benzerlikler ve 
Farkların Çözümlenmesi Davranışını 

5 0,4 5 0,4 4 0,3 0 0 0 0 14 4,1 0,8 

27. Örgüsel Çok Sesli Nota Yazım Biçiminde Düzenlenmiş 
Eserlerin 
Çözümlenmesi Davranışını 

0 0 10 0,71 4 0,29 0 0 0 0 14 3,71 0,47 

28. Dokusal Çok Sesli Nota Yazım Biçiminde Düzenlenmiş 
Eserlerin Enstruman ile Çözümlenmesi Davranışını 

0 0 7 0,5 6 0,43 1 0,07 0 0 14 3,43 0,65 

29. Bağlama için Düzenlenmiş Çoksesli Eserlerin Solo İcrasını 
Yapabilme Davranışını 

1 0,07 8 0,57 5 0,36 0 0 0 0 14 3,71 0,61 

30.Bağlama için Düzenlenmiş Çok Sesli Eserlerin Grupça 
Seslendirilmesi Davranışını 

0 0 11 0,79 2 0,14 1 0,07 0 0 14 3,71 0,61 
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Tablo 2 incelendiğinde ; 

1-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen duruş ve oturuş  ile ilgili davranışları büyük 

ölçüde kazandıklarını  

( =4,143) düşündükleri gözlenmektedir. Buna göre öğrenciler bu davranışları tam olarak 

kazanamamışlardır.  Bu bulgular ışığında duruş ve oturuş ile ilgili davranışların kazanılmasını 

engelleyen bazı nedenlerin olduğu düşünülmektedir. Örneğin bunlar arasında öğrenci kaynaklı olarak, 

ayağa takoz koyulmaması, aşırı topuklu ayakkabı ve çalarken bağlamanın kaygan bir kumaş üzerinde 

bulundurulması gibi sebepler sayılabilir. 

2-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen temel el tekniğini kullanabilme  davranışını az 

kazandıklarını (=2,29) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen 

davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir. Burada bu davranışı engelleyen 

bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Buna göre GS Lisesindeki bazı bağlama öğretmenleri, güzel 

sanatlar lisesi bağlama programı ve kitaplarının şelpe tekniği üzerine kurulu olduğu için öğrencide 

tekniğin oturmayışı, kaynak eksiklikleri gibi olumsuz koşullar nedeniyle, çoğu zaman aksaklıklar 

olmaktadır diye belirtmektedirler. 

3-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğini kullanabilme (temel vuruşlar) 

davranışını (=3,857) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler.  Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ama büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Burada programda yer alan 4’lük, 8’lik, 16’lık temel vuruş kalıpları büyük ölçüde 

öğrenilmektedir, ancak daha ileri boyutlarda mızraplar farklı ölçülerde bir araya getirilince çeşitli 

aksamalar yaşanmaktadır.  Bu davranışı engelleyen başka nedenlerinde olduğu düşünülmektedir. 

4-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen pençe, parmak vurma ve tel çekme 

tekniklerinin davranışlarını hiç kazanamadıklarını     (=1,714) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna 

göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da hiç kazanamadıkları 

söylenebilir.  Bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Burada bağlama 

programının yöresel mızrap üzerine değil de şelpe tekniği üzerine kurulmuş olması bu sebeplerden bir 

tanesi olarak sayılabilir. 

5-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğinde sağ elin pozisyonunu doğru 
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kullanabilme davranışını (=3,857) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük ölçüde kazandıkları 

söylenebilir. Bura da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Buna göre 

mızrap tekniğiyle bağlama çalmak öğrenciyi bir üst basamağa taşımak için daha kolay bir yoldur diye 

düşünülmektedir.   

6-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen temel el tekniği çalış biçimlerini eserlerde 

uygulayabilme davranışını az kazandıklarını (=2,21) düşündükleri görülmüştür.  Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir.  Bura 

da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Bunlardan bazıları; öğrencilerin, 

bağlamasının kısa sap olmaması, tellerinin bu düzene göre olmaması gibi sebepler olarak 

düşünülebilir. 

7-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniği çalış biçimini eserlerde uygulama 

davranışını (=3,929) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ama büyük çoğunluğunu kazandıklarını 

düşündükleri gözlemlenmektedir. Burada öğrencilerin bağlamalarının bu mızrap tekniğine uygun 

olması, mızrap tekniğinin daha pratik kullanılabilmesi gibi nedenler bu kazanımın büyük ölçüde 

olmasına bir neden sayılabilir; ancak tam kazanımın gerçekleşmesini engelleyen başka nedenlerin 

olduğu düşünülmektedir. 

8-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen el tekniği etüt ve egzersizlerinin bağlamda 

uygulama davranışını kazanamadıklarını (=2,143) düşündükleri görülmüştür.  Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir.  Bura 

da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Bunlardan bir tanesi şelpe 

tekniğiyle ilgili fazla örnek esere ulaşılamamasıdır diye düşünüyorum. 

9-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğinde estetik duruş ve oturuş davranışını 

(=4) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen 

davranışı, tam kazanamadıkları ancak büyük çoğunluğunu kazandıkları söylenebilir. Burada bu 

davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Mızrap tekniğinde 

öğrenci kaynaklı estetik duruşu engelleyebilecek şeyler arasında kolçaklı sandalye kullanımı, kaydıran 

kumaş tercihi, elin 90 derece açıyla tam kırılmaması gibi sebepler öne sürülebilir.  
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10-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen el tekniğinin bölümleri olan pençe, parmak 

vurma ve tel çekme tekniklerini uygularken estetik duruş  davranışını az kazandıklarını  (=2) 

düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam 

kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir.  Burada bu davranışın az kazanılma nedenlerinden 

birisi olarak pençe ve parmak vururken parmak açılarının yeterince oturmaması, yeterince tele baskılı 

vurulamaması gibi etkenler sıralanabilir. Ancak bunu engelleyen başka nedenlerinde olduğu 

düşünülmektedir. 

11-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen el tekniğine özgü nüansların eserlerde 

uygulanış davranışını az kazandırdıklarını (=2,07) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir. Bura 

da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Bu davranışın az kazanılma 

nedenlerinden birisi olarak el tekniği kullanırken tele yavaş veya sert vurma şekillerinin oturmayışı, 

nüansların çoğunlukla eksik olarak duyurulması sayılabilir. Tabi ki bu uygulamayı THM’nin yorum 

payını da göz ardı etmeden uygulamak gerekir diye düşünüyorum. 

12-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğine özgü nüans ve sitilleri uygulama 

davranışını (=3,79) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ama büyük ölçüde kazandıkları söylenebilir. 

Bura da bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Mızrap 

tekniğinde çalarken tele piyano veya forte vurabilme yetisinin tam olarak oluşmaması nüans 

terimlerini engelleyen sebeplerden birisi olarak düşünülmektedir.  

13-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen farklı tavırların çalınış pozisyonlarını uygulama 

davranışını (=3,6) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük ölçüde kazandıkları söylenebilir. 

Bura da bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  

Örneğin farklı tavırları çalabilme yetisi öğrencide belirli bir birikim sonucunda oluştuğu için tavır 

meselesinin tam olgunlaşması birçok çok icradan (örnekten) sonra oturacaktır ve böylelikle tam 

kazanma davranışı gerçekleşebilir diye düşünüyorum. 

14- Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen farklı düzenlerin çalınış pozisyonlarını uygulama 

davranışını 
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 (=3,3)  orta ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, 

belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da orta ölçüde kazandıkları söylenebilir. Bura da bu 

davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir.  Bu davranışında 

tam kazanılamama nedeni her yöreye göre farklılık gösteren bağlama düzenleridir diye 

düşünülmektedir. Örneğin Erzincan bölgesinde kullanılan bağlama akordu ile Karadeniz bölgesindeki 

akort düzeni oldukça farklıdır. Burada Erzincan’daki öğrenci ile Trabzon’daki öğrencinin düzene 

hazırbulunuşluk düzeyi birbirinden farklı olacağından değişik düzenleri öğrenmesi de daha zor 

olacaktır. Bunun için kitaplardaki örneklerin çoğaltılması işi kolaylaştırır diye düşünüyorum. 

15-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen öğrenilen teknik etütlerin düzenlere uygulama 

davranışını (=3,571) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ama büyük ölçüde kazandıkları söylenebilir. 

Bura da bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Teknik 

etütlerin öğrenilmesi eser icrasından daha zor olduğundan ve tam anlamıyla ezgisel tınlamadığından 

öğrenci bunu duyum olarak ilk başta yadırgayabilir. Bunun gibi nedenlerden ötürü tam kazanım 

gerçekleşememektedir diye düşünülmektedir. 

16-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen yöresel düzenlerin yerel kültür ile ilişkisini kurabilme 

davranışını (=3,7) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Bura da bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu 

düşünülmektedir. Örneğin kısa sap bağlamada aşık düzeni çalmaya alışmış bir öğrenci uzun sap 

bağlamadaki karadüzen akorduna zorlukla alışmaktadır. Bu durumda, birçok örnekle aşılabilir diye 

düşünüyorum. 

17-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen yöresel tavırların yerel kültür ile ilişkisini 

kurabilme davranışını (=3,643) büyük ölçüde kazandırdıklarını düşündükleri gözlenmektedir.  Buna 

göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu 

kazandıkları söylenebilir. Bura da yine bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin 

olduğu düşünülmektedir.  Bir öğrencinin çaldığı mızrapları oturtabilmesi için o yörenin mızrabını çok 

dinlemesi gerekir. Örneğin Kayserili birisinin Kayseri tavrını iyi atabilmesi beklenir ancak Karadeniz 

tavrını tam yöresine uygun (tadında) atabilmesi Giresunlu birisine göre daha zordur diye 

düşünüyorum. Fakat bu durum ders kitaplarına daha fazla örnek nota ve video koyulmasıyla aşılabilir 

kanımca. 
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18-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen tavırların el tekniğinde uygulanış davranışını 

orta ölçüde kazandıklarını (=2,64) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz konusu öğrencilerin, 

belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da orta ölçüde kazandırdıkları söylenebilir. Burada 

davranışın tam kazanılmasında daha öncede belirttiğim gibi bağlamaların hepsinin kısa sap olması ve 

akortlarının değiştirilmesi gibi birçok faktör rol oynamaktadır diye düşünüyorum. 

19-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen tavırların mızrap tekniğinde uygulama davranışını 

(=3,79) büyük ölçüde kazandıklarını düşündükleri gözlenmektedir.  Buna göre, söz konusu 

öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Yine bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu 

düşünülmektedir.  Burada öğrenci gördüğü notayı hangi yöreye aitse o tavıra uygun şekilde 

çalabiliyorsa davranışları tamamen kazanmıştır denilebilir; fakat burada öğrencinin başka yöre 

tavırlarını hiç dinlemeden çalması da sorun teşkil etmektedir diye düşünüyorum.  

20-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen el tekniğinde uygulanan ileri icra tekniklerinin 

bağlamada uygulanış davranışını az kazandırdıklarını (=2,214) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna 

göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları 

söylenebilir. Bura da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Öğrencinin el 

tekniğinin temel vuruşlarından bazı yönleri eksik olduğundan yani yeterince pratik yapılmadığından 

ileri icra tekniklerinde tam olarak verim alınamamaktadır diye düşünüyorum. 

21-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğinde uygulanan ileri icra tekniklerini 

kavrayabilme  davranışını (=3,714) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Burada bu davranışın tam kazanılmasını engelleyen bazı sebeplerin olduğu 

düşünülmektedir.  Mızrap tekniğinde öğrenilen temel vuruşların yöresel mızraplara uygulanması daha 

kolay olduğundan kazanım oranının da daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 

22-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen mızrap tekniğine özgü çalış biçimlerinin el 

tekniğine aktarım davranışını az kazandıklarını (=2,5) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir. Bura 

da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Bunlardan bir tanesinin mızrap 
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tekniğinin el tekniğine aktarımı esnasında el tekniğinin eksik kazanılmış olmasından dolayı tam 

kazanma gerçekleşememektedir diye düşünmekteyim. 

23-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenlerinin, GS Lisesindeki öğrencilerin 

bağlama eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen el tekniğine özgü çalış biçimlerinin mızrap 

tekniğine aktarım davranışını az kazandıklarını (=2,29) düşündükleri gözlenmiştir.  Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da az kazandıkları söylenebilir. Bura 

da bu davranışı engelleyen bazı sebeplerin olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birisinin el tekniğinin 

mızrap tekniğine aktarımı esnasında el tekniğinin eksik kazanılmış olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

24-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen makamsal dizilerin özelliklerini kavrayabilme 

davranışını (=4) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, 

belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları söylenebilir. Burada 

öğrenci programda yer alan temel ezgi örnekleriyle makam dizilerini büyük ölçüde öğrenmektedir. 

Ancak daha ileri boyutlarda birleşik makamlar konusu geldiği için öğrencinin ayrım yapması daha da 

zorlaşmaktadır. Dolayısıyla çokça egzersiz yapmadan tam kazanım gerçekleşememektedir. Bu durumu 

engelleyen başka nedenlerinde olduğu düşünülmektedir. 

25-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen tonal dizilerin özelliklerini kavrayabilme  davranışını 

(=4) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen 

davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları söylenebilir. Burada öğrenci 

programda yer aldığı kadar tonal ezgileri büyük ölçüde öğrenmektedir fakat bu durum 3 ya da 4 

bemollü veya diyezli diziler gibi fazla donanımı olan tonları kapsamamaktadır. Bu davranışı 

engelleyen başka nedenlerinde olduğu düşünülmektedir. 

26-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen makam dizileri, tonal diziler, ayak dizileri arasındaki 

benzerlikler ve farkların çözümlenmesi davranışını (=4,1) büyük ölçüde kazandıklarını 

düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da 

büyük çoğunluğunu kazandıkları söylenebilir. Bununla ilgili yorum yapmak gerekirse tonal ezgiler 

veya makamsal ezgilerin(ayak kavramı) örneklerini çok dinlemeyen öğrenciler bu ezgileri bazen ayırt 

etmekte güçlük çekmektedir. Bu durum da  tam kazanmayı engelleyen nedenlerden birisidir. Ancak bu 

davranışı engelleyen başka nedenlerinde olduğu düşünülmektedir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1821 
 

27-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen örgüsel çok sesli nota yazım biçiminde düzenlenmiş 

eserlerin çözümlenmesi davranışını (=3,71) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna 

göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu 

kazandıkları söylenebilir. Bu davranışı engelleyen başka nedenlerin olduğu düşünülmektedir. Bunların 

içerisinde bağlamanın çok sesli (3’lü armoni kuralına göre yapılan) ezgileri çalmaya çok uygun bir 

çalgı olmaması sayılabilir. Öğrencinin çokseslilik kavramını daha kolay anlayabileceği Türk müziği 

karakterine uygun bir armoni örneğiyle eserler çalması, kavramayı daha da kolaylaştıracaktır diye 

düşünüyorum. Bu anlamda örnekler daha da çoğaltılmalıdır. 

28-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen dokusal çok sesli nota yazım biçiminde düzenlenmiş 

eserlerin enstruman ile çözümlenmesi davranışını (=3,43) büyük ölçüde kazandıklarını 

düşünmektedirler. Buna göre, söz konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da 

büyük çoğunluğunu kazandıkları söylenebilir. Bu durumu engelleyen başka nedenlerinde olduğu 

düşünülmektedir.  Bir önceki maddede açıkladığım Türk müziği armoni örneğinin fazlalaştırılması 

hususu bu madde içinde geçerlidir diye düşünüyorum. 

29-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen bağlama için düzenlenmiş çoksesli eserlerin solo icrasını 

yapabilme  davranışını (=3,71) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Bu durumu engelleyen başka nedenlerin olduğu düşünülmektedir.  Bana göre bağlama 

için eserlerin solo icrasını başarılı bir şekilde yapabilme tüm mızrap tekniklerini öğrenmeye bağlıdır. 

Ancak bunlar eksiksiz öğrenildiğinde tam kazanma gerçekleşebilir diye düşünüyorum. 

30-Örneklem grubunu oluşturan bağlama öğretmenleri, GS Lisesindeki öğrencilerin bağlama 

eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen bağlama için düzenlenmiş çok sesli eserlerin grupça 

seslendirilmesi davranışını (=3,71) büyük ölçüde kazandıklarını düşünmektedirler. Buna göre, söz 

konusu öğrencilerin, belirtilen davranışı, tam kazanamadıkları ya da büyük çoğunluğunu kazandıkları 

söylenebilir. Bu durumu engelleyen başka nedenlerinde olduğu düşünülmektedir.  Bana göre bağlama 

için eserlerin grup içerisinde çalınabilmesi birçok solo icrasından sonra yapılabilecek bir şey 

olduğundan bunun için ayrıca grup pratikleri yapılmalıdır diye düşünüyorum. 
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SONUÇ 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, güzel sanatlar lisesi bağlama öğrencilerinin 

dört yıllık eğitim süresince bağlama eğitim programında yer alan hedef davranışlara göre 

kazanılmaları (öğrenme alanlarına göre) beklenen; 

Duruş ve oturuş ile ilgili davranışları, mızrap tekniğini kullanabilme (temel vuruşlar) 

davranışını, mızrap tekniği çalış biçimini eserlerde uygulama davranışını,  mızrap tekniğinde estetik 

duruş ve oturuş davranışını, mızrap tekniğine özgü nüans ve sitilleri uygulama davranışını, öğrenilen 

teknik etütlerin düzenlere uygulama davranışını, yöresel düzenlerin yerel kültür ile ilişkisini 

kurabilme davranışını, tonal dizilerin özelliklerini kavrayabilme davranışını, yöresel tavırların yerel 

kültür ile ilişkisini kurabilme davranışını, tavırların mızrap tekniğinde uygulama davranışını, mızrap 

tekniğinde uygulanan ileri icra tekniklerini kavrayabilme davranışını, makamsal dizilerin özelliklerini 

kavrayabilme davranışını, makam dizileri, tonal diziler, ayak dizileri arasındaki benzerlikler ve 

farkların çözümlenmesi davranışını, örgüsel çok sesli nota yazım biçiminde düzenlenmiş eserlerin 

çözümlenmesi davranışını, dokusal çok sesli nota yazım biçiminde düzenlenmiş eserlerin enstruman 

ile çözümlenmesi davranışını, bağlama için düzenlenmiş çoksesli eserlerin solo icrasını yapabilme 

davranışını, mızrap tekniğinde sağ elin pozisyonu doğru kullanabilme davranışını, bağlama için 

düzenlenmiş çok sesli eserlerin grupça seslendirilmesi davranışını  

büyük ölçüde kazandırdıkları, 

Farklı düzenlerin çalınış pozisyonlarını uygulama davranışını, tavırların el tekniğinde 

uygulanış davranışını, farklı tavırların çalınış pozisyonlarını uygulama davranışını, 

orta ölçüde kazandırdıkları, 

Temel el tekniğini kullanabilme davranışını, temel el tekniği çalış biçimlerini eserlerde 

uygulayabilme davranışlarını, el tekniği etüt ve egzersizlerinin bağlamda uygulama davranışını, el 

tekniğinin bölümleri olan pençe, parmak vurma ve tel çekme tekniklerini uygularken estetik duruş 

davranışını, el tekniğine özgü nüansların eserlerde uygulanış davranışını, mızrap tekniğine özgü 

çalış biçimlerinin el tekniğine aktarım davranışını, el tekniğine özgü çalış biçimlerinin mızrap 

tekniğine aktarım davranışını, el tekniğinde uygulanan ileri icra tekniklerinin bağlamada uygulanış 

davranışını  

az kazandırdıkları, 

Pençe, parmak vurma ve tel çekme tekniklerinin davranışlarını  

hiç kazanmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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Hiçbir konuda da tam kazanma gerçekleşmemiştir.  Bunu engelleyen birçok neden olduğu 

düşünülmektedir ancak bunlardan birkaçı madde içerisinde açıklanmıştır. 

ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, geliştirilen bazı öneriler şunlardır: 

*Güzel sanatlar liseleri bağlama dersi programında yer alan hedef davranışların (öğrenme 

alanlarını) kazanılma durumlarını olumsuz yönde etkileyen nedenler, yapılacak yeni araştırmalar ile 

tespit edilmelidir. 

*Güzel sanatlar lisesi bağlama dersi öğretim programında yer alan hedef davranışların 

(öğrenme alanlarını)  tam olarak kazanılmasını sağlayacak, geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. 

Bağlama öğretmenlerinin güzel sanatlar lisesi bağlama programında yer alan hedef 

davranışların (öğrenme alanlarını)  tam olarak kazandırılmasına yönelik önerileri de şunlardır: 

*Bağlama öğretim programında mızrap tekniğine daha fazla yer verilmelidir diye 

düşünüyorum.  

*Şelpe tekniği 12. sınıfın birinci döneninde farklı bir teknik olarak öğretilebilir. 

*Bağlama programında her sınıf için bolca mızrap ya da şelpe tekniğini anlatan eser örnekleri 

verilmelidir. 

*Kitaplardaki mızrap örnekleri videolarla desteklenmelidir diye düşünüyorum. 
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki 
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İstanbul Teknik 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi 
kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle 
birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, 
konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde 
en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon 
azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu 
diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin 
kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel 
ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir 
biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon s isteminin 
doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve 
simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.  

KayPENTAX® (Konuşma, Ses ve Yutkunma Cihazlarında Dünya Liderleri: Kay Elektrik Şirketi & 
PENTAX Medikal Şirketi) Bozuk Ses Veritabanı ve Programı Model 4337; Massachusetts Göz ve Kulak Kliniği 
Ses ve Konuşma Laboratuarı tarafından geliştirilen, organik/nörolojik/travmatik/psikojenik ses rahatsızlığı olan 
örneklem grubuna ait kapsamlı ses bilgisi verileri, kullanıcı profili içerisinde yer alan kişilerin detaylı sesel 
performans analizleri, çok boyutlu ses profili parametreleri içeren, 700 konuşmacıya özgü ses örneği yüklü 1400 
dosyalık CD-ROM kapasitesi, düşük çevresel ses, sabit mikrofon uzaklığı, doğrudan dijital 16-bit örnekleme, 
dayanıklı sinyal konumlaması, 25-50 KHz örnekleme oranı, FoxPro formatı gösterim şablonları, excel formatı 
ASCII dosyaları vb gibi özellikleri bünyesinde barındıran, klinik ve araştırma uygulama evrelerinde bozuk ses 
verilerinin stroboskobik/aerodinamik/akustik analiz süreçleri için tasarlanmış olan model örneklemidir. 

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; 
sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği 
Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri KayPENTAX® (Kay 
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Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Bozuk Ses Veritabanı ve Programı Model 4337 model örneklemi 
üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Bozuk Ses 
Veritabanı ve Programı Model 4337, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V. 

ABSTRACT 

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to 
initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations of 
which were laid under the scope of Istanbul Technical University Institute of Social Science Turkish Music 
Program post graduation thesis, which will be developed under the scope of Istanbul Technical University 
Institute of Social Science Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is configured in 
phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based on Standard 
Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and adopted in a community as 
a means of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread spoken dialects and 
has a large function among language types and usage areas is in a position of means of communication among 
speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS (transcription marks 
used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon criteria and 
theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the comprehensive 
compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type 
consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in international 
standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion engendered 
with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages and developing a separate 
symbol for each sound) sounds.  

KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Disordered Voice Database 
and Program Model 4337; it is a model sampling designed for stroboscopic/aerodynamic/acoustic analysis 
processes of deficient vocal data in clinical and research application stages which was developed by 
Massachusetts eye and ear clinic voice and speaking lab, containing detailed vocal information about the sample 
group having organic/neurologic/traumatic/psikogenic voice disorder, detailed vocal performance analyses of the 
people in the user profile, multi-dimensional voice profile parameters, including a CD-ROM capacity of 1400 
files contining features such as voice samples of 700 speakers, low environmental voice, stable microphone 
distance, directly digital 16-bite sampling, resistant signal positioning, a sampling ratio of 25-50 KHz, display 
templates in FoxPro format, ASCII files in excel format, etc. 

Through this announcement which is to be presented within the scope of VIII. International Congress 
Of Educational Research; transmission/adaptation process of speech/voice analysis features structured in 
phonological/musicological legislation axis to Turkish Folk Music Phonetic Notation System 
Database/TFMPNS D will be carried out through cases of KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX 
Medical Company) Disordered Voice Database and Program Model 4337.  

Key Words: KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Disordered Voice 
Database and Program Model 4337, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D. 

 

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan 

kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı 

direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin 
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dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil 

Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise 

etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan 

sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını 

sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel 

standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar 

seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır 

(Radhakrishnan, 2011: 422-463).  

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası platformlardaki 

uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 

Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji 

ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz 

varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir 

toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde 

yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan 

yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı 

standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla 

derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı 

ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla 

kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses 

değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir 

biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon 

sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı 

ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan 

fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).  

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük 

Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS 

EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı 

Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi 

Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık 
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Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel 

Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon 

Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme 

Testi/THMFNS SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-

Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde 

barındırmaktadır (Bkz. Şekil 1-2 ve Tablo 1-2). 

 
Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi: Radhakrishnan, 2011: 423-463 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1828 
 

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV: 

Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile 

metinsel/müzikal transkripsiyon: Özbek, 2010: 254-255 ve Notasyon: Demir, 2011: 246 

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS  

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri 
 
Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ 
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ 
 
Yöresi: Urfa 
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek 
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek 
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek 
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701 
 
 
Standart Türkiye 
Türkçesi/STT 

 
Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA 

 
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 
İşaretleri/TDKÇYİ 
 

 
Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir kara 
taşa 

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ  Gele gele geldĭm bir ḳara 
daşa 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ 
dɑʃɑ 

Yazılanlar gelir sağ olan 
başa (aman efendim) 

jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑː oɫɑn 
bɑʃɑ ɑmɑn efɛndim  

Yazılanlar gelĭr saġ olan 
başa aman efendĭm 

jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ ɔlɑn 
bɑʃɑ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 

Bizi hasret koyar kavim 
kardaşa 

biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim 
kɑɾdɑʃɑ  

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım 
ḳardaşa 

Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ kɑvɯm 
kɑɾdɑʃɑ 

Bir ayrılık bir yoksulluk bir 
ölüm (aman efendim) 

biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk biɾ 
ølym ɑmɑn efɛndim  

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir 
ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ 
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 

  
 

  

Nice sultanları tahttan 
indirir 

niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ tɑhttɑn 
indiɾiɾ  

Nice Sülėymanları taḫtan 
ėndĭrĭr 

Niʤ͡ɛ s̬ɶlejmɑnlɑɾɯ tɑχtɑn 
endɯ̌ɾɯ̌ɾ 

Nicesinin gül benzini 
soldurur (aman efendim) 

niʤɛsinin ɟyl benzini 
soɫduɾuɾ ɑmɑn efɛndim  

Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ 
soldırır aman efendĭm 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n gyl bɛnzini 
sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 

Niceleri dönmez yola 
gönderir 

niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ 
ɟøndɛɾiɾ  

Nicesĭnĭ dönmez ėle 
gönderĭr 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ 
gɶndɛɾɯ̌ɾ 

Bir ayrılık bir yoksulluk bir 
ölüm (aman efendim) 

biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk biɾ 
ølym ɑmɑn efɛndim 

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir 
ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ 
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 

 
Not 1. Anadolu ağız 
araştırmalarında çeviriyazı 
sistemleri: standart 
yazım/transkripsiyon/varyas
yon yöntemi ekseninde 
Standart Türkiye 
Türkçesi/STT ile transkript 
edilmiştir (Demir, 2010: 93-
106) & (Demir, 2012: 1-8) 
& (TRT THM Repertuarı 
Nota Arşivi: Url 
<http://www.trtnotaarsivi.c
om/thm_detay.php?repno=7
01&ad=GELE%20GELE%

 
Not 2. IPA Turca: Kural 
Tabanlı Türkçe Fonetik 
Dönüştürücü 
Programı/KTTFDP (Bicil & 
Demir, 2012) ekseninde 
Türk alfabesindeki harflerin 
IPA karşılıkları ve ses 
tanımları (Pekacar & Güner 
Dilek, 2009: 584-588)-
Türkiye Türkçesi Söyleyiş 
Sözlüğü/TTSS sesbilim 
Abecesi: ünlü ve ünsüzlerin 
IPA karşılıkları (Ergenç, 
2002: 46-47) aracılığıyla 

 
Not 3. Etnomüzikolojide 
dilbilimsel yaklaşımlar: 
müzikolojik veri 
kaydetmede fonetik yazı 
kullanımı: ağız 
dokümantasyonunun 
dilbilimsel ve müzikolojik 
eksende gerekliliği: Türk 
halk müziği yöresel ağız 
özelliklerinin fonetik 
notasyonu (Demir, 2011) 
yöntemi ekseninde 
Urfa/Kerkük/Tallâfer 
Ağızları Türk Dil Kurumu 

 
Not 4. Türk dili ağız 
araştırmalarında Uluslararası 
Fonetik Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA 
kullanımı: Türkiye’de ağız 
metinlerinin IPA kullanılarak 
yazıya geçirilmesi  
(çeviriyazı işaretlerinin 
TDK-IPA karşılıkları: 
Pekacar & Güner Dilek, 
2009: 576-578, 584-588) 
yöntemi ekseninde Standart 
Türkiye Türkçesi/STT-Türk 
Dil Kurumu Çeviriyazı 
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20GELD%DDK%20B%D
DR%20KARA%20TA%D
EA>) 

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile 
transkript edilmiştir.  

Çeviriyazı İşaretleri/UKTA 
TDKÇYİ: ünlüer-ünsüzler-
ayırt edici işaretler ile 
transkript edilmiştir (Özbek, 
2010: 254-255).   

İşaretleri/TDKÇYİ-
Uluslararası Fonetik 
Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile 
transkript edilmiştir. 

 

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri 

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ 
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ 
Yöresi: Urfa 
Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek 
Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek 
Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek 
TRT THM Repertuarı Sıra No: 701 
Standart Türkiye Türkçesi/STT Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 
Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı 
İşaretleri/TDKÇYİ 

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir kara taşa ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ  Gele gele geldĭm bir ḳara 
daşa 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 
kɑɾɑ dɑʃɑ 

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri: Standart 
Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, 
düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil 
(kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] 
Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g]  Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, 
yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] 
Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk 
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir 
ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art  
damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı. 
CVCV CVCV CVCCVC CVC 
CVCV CVCV  

CVCV CVCV CVCCVC 
CVC CVCV CVCV  

CVCV CVCV CVCCVC 
CVC CVCV CVCV 

CVCV CVCV 
CVCCVC CVC 
CVCV CVCV 

Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: V/C 
analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz yöntemi 
türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: 
I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV  
Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik 
bir kara ta.şa 

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic biɾ 
kɑɾɑ tɑ.ʃɑ 

Gele gele (ge.le ge.le) 
gel.dĭm bir ḳara da.şa 

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ gɛ.lɛ) 
gɛl.dɯ̌m biɾ kɑɾɑ 
dɑ.ʃɑ 

Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses/hece/kelime/cümle 
dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize etmektedir. Prozodik 
fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü 
kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: 
melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,  gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ 
Türk Dil Kurumu Sözlük 
Veritabanı/TDK SzV 

Türkiye Türkçesi Söyleyiş 
Sözlüğü Veritabanı/TTSSV 

Urfa/Kerkük/Tallâfer 
Ağızları Dizin ve Sözlük 
Veritabanı/UKTA DSV 

Türk Halk Müziği 
Fonetik Notasyon 
Sistemi Sözlük 
Veritabanı/THMFNS 
SzV 

gele: gele (TDK STS)-gele 
(TDK BTS)-gelsin (TDK 
THADS/TTAS)-gel, hele gel, 
haydi gel (TDK TS). 
geldik: geldi-k (TDK BTS). 
bir: bir (TDK STS)-bir (TDK 
GTS)-ber/bi (TDK TTAS)-bir 

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ 
 
 
 
ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc 
 
'bIɣ: bir > 'bIɣ 

gele: gelmek, bir yere 
gitmek ulaşmak, varmak.  
 
 
geldĭm: gelmek, bir yere 
gitmek ulaşmak, varmak.  
bir: sayı adı, belirsizlik 

gele/ɟe'lɛ/gele 
 
 
 
geldik/ɟe'ldIc/geldĭm 
bir/bir/bir 
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(TDK TS). 
kara: kara (TDK GTS)-kara 
(TDK TTAS)-kara (TDK TS). 
daşa: taş (TDK GTS)-taş (TDK 
TTAS)-daş(TDK TS). 

 
kα'ɾα: kara > kα'ɾα 
 
'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α 

sıfatı. 
ḳara: kara, siyah, kötü, 
sıkıntılı, yas.  
daşa: taş.  

kara/kα'ɾα/ḳara 
 
daşa/'tα∫α/daşa 

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı 
ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları 
Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV 
(Ergenç, 2002: 46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart 
Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript 
edilmiştir. 

 

KayPENTAX®: BOZUK SES VERİTABANI VE PROGRAMI MODEL 4337 

Massachusetts Göz ve Kulak Kliniği Ses ve Konuşma Laboratuarı tarafından geliştirilen, 

organik/nörolojik/travmatik/psikojenik ses rahatsızlığı olan örneklem grubuna ait kapsamlı ses bilgisi 

verileri, kullanıcı profili içerisinde yer alan kişilerin detaylı sesel performans analizleri, MDVP™ çok 

boyutlu ses profili parametreleri içeren, 700 konuşmacıya özgü ses örneği yüklü 1400 dosyalık CD-

ROM kapasitesi, düşük çevresel ses, sabit mikrofon uzaklığı, doğrudan dijital 16-bit örnekleme, 

dayanıklı sinyal konumlaması, 25-50 KHz örnekleme oranı, FoxPro formatı gösterim şablonları, Excel 

formatı ASCII dosyaları vb gibi özellikleri bünyesinde barındıran, klinik ve araştırma uygulama 

evrelerinde bozuk ses verilerinin stroboskopik/aerodinamik/akustik analiz süreçleri için tasarlanmış 

olan model örneklemidir. (Bkz. Şekil 3-5). 

 
 

Şekil 3. Bozuk Ses Veritabanı ve Programı Model 4337; bu modül dosya veritabanı ve 

görüntüleme programı ekran seçeneklerini göstermektedir. Gökkuşağı Metni’nin bir parçasını ve 
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yinelenen bir “ah” sözcüğünü içermektedir. Gökkuşağı Metni spektogramları ve devam eden “ah” 

sözcüğü çok boyutlu ses profili grafiği ile birlikte sunulmuştur. Kullanıcı profilinde yer alan kişiler 

konuşma metnini veya yinelenen sesli harfi dinleyebilmek için ilgili sekmelere tıklayabilmekte ve 

analizlerle karşılaştırma yapabilmektedir. 

Veritabanının kuramsal/icrasal altyapısında organik/nörolojik/travmatik/psikojenik ses 

rahatsızlığı olan örneklem grubuna ait stroboskopik/aerodinamik/akustik özellikler içeren geniş vokal 

fonksiyon analizleri, datalar/değerlendirmeler/teşhisler ile birleştirilen kullanıcı profili denetleme 

bilgileri, ses/konuşma laboratuar ortamında yapılandırılmış olan kliniksel bilgi verileri, kontrollü bir 

çevrede bir araya getirilmiş olan patalojik/bozuk olan/olmayan seslere özgü yüksek kalite sinyal 

dosyaları, çok boyutlu ses profili ses parametre sonuçları, bilgisayarlı konuşma laboratuarı akustik 

analiz verileri, çoklu konuşma analiz araçları, hastaneler/üniversiteler titiz protokol kriterleri ve 

doğrudan dijital kayıt teknikleri kullanılarak toplanmış olan CD-ROM formatında örneklem grubu 

dosya kayıtları, FoxPro formatı gösterim şablonları, Excel formatı ASCII dosyaları vb gibi özellikleri 

içeren özel bir programdır. 

 
 

Şekil 4. Bozuk Ses Veritabanı ve Programı Model 4337; bu modül örneklem grubu içerisinde 

yer alan kişilerin patolojik/bozuk olan-normal/ bozuk olmayan ses teşhis sonuçlarını ve çok boyutlu 

ses profili bilgilerini göstermektedir. Kliniksel bilgilere ve sonuçlara erişim seleksiyon modülü: tüm 

veritabanı veri çizelgesi (CD-ROM içerisine dahil edilmiş olan her bir özne için kliniksel bilgi verileri 

ve çok boyutlu ses profili/MDVP sonuçları), hasta bilgi veri çizelgesi (CD-ROM içerisine dahil 

edilmiş olan her bir özne için kliniksel bilgi verileri), patalojik ses veri çizelgesi (her bir patalojik 

vokalizasyon için özne bilgi verileri ve çok boyutlu ses profili/MDVP sonuçları), normal ses veri 
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çizelgesi (her bir normal vokalizasyon için özne bilgi verileri ve çok boyutlu ses profili/MDVP 

sonuçları) sunulmaktadır.  

 
 

Şekil 5. Bozuk Ses Veritabanı ve Programı Model 4337; bu modül kullanıcı profili içerisinde 

yer alan kişilerin kulak eğitimi süreçleri için sınıflandırılabilen ve seçilebilen çok boyutlu ses 

parametrelerini göstermektedir. “Ah” sözcüğü sesli harf dosyası, yaş, cinsiyet, tanı, konum, sigara vb 

bilgi verileri sunulmaktadır. 

(Url<http://www.keypentax.com>&<http://www.kayelemetrics.com>&<http://www.pentaxme

dical.com>). 

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN 

EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON SÜREÇLERİNDE 

KAYPENTAX®: BOZUK SES VERİTABANI VE PROGRAMI MODEL 4337 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU 

oluşum/gelişim süreçleri; fonoloji (sesbilimi: dillerin kuramsal ve icrasal altyapısında varlığını 

sürdüren konuşma seslerini diller üzeri bir yaklaşımla inceleyen bir bilim dalı: Roach, 2001; 10)nin 

temelini oluşturan fonetik (sesbilgisi: bir dilin seslerini boğumlanma noktaları/boğumlanma 

özellikleri/dilsel iletişim dizgesindeki işlevleri açısından araştıran, artikulatuar/akustik/odituar fonetik 

olmak üzere üç ana bölümden oluşan, konuşma seslerinin eklemlenmesi/nakli/alınması ile ilgili bir 

dilbilim dalı: Erem ve Sevin, 1947; 79-81) bilimi ekseninde ses (fon: kulak tarafından algılanabilen 

vokal foldlarda ortaya çıkan her türlü titreşim) kavramı perde (frekans: ses inceliğini veya kalınlığını 

bildiren algısal bir terim, ses kıvrımlarının bir saniyedeki titreşim sayısına eşit olan temel 

http://www.keypentax.com/
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frekans)/şiddet (gürlük: subglottik basıncın veya glottik direncin artması)/kalite (özellik: solunum 

organları ile ses kıvrımlarının eşit aralıklarla uyum içinde çalışması sonucu oluşan titerşim)/rezonans 

(tını: harmoniklerin bir kısmının ses yolunun anlık durumuna göre selektif olarak amplifiye olması) 

özelliklerini bünyesinde barındıran teknik bir terim olarak tanımlanmıştır (Kılıç, 2002; 1-8) & (Kılıç, 

1999/2000; 1-8). 

Foniatri (ses terapi: insan sesletim düzeneğinin anatomik/fizyolojik/patolojik fonksiyonlarını 

araştıran, ses/konuşma/dil/işitme bozuklukları tanı ve tedavisi ile ilgili tıbbi bir bilim dalı: (Koçak, 

Url<http://www.drkocak.com/id15.html>) bilimi ekseninde insan sesi oluşum/gelişim süreçlerinde 

aktif bir biçimde rol oynayan ve birbirleri ile koordineli çalışan respiratör (solunumsal: diyafram, 

abdominal/torakal kaslar, alt solunum yolları), vibratör (titreşimsel: ses kıvrımları), rezonatör (tınısal: 

supraglottik larenks, farinks, ağız/burun boşluğu) sistemlerinin (Töreyin, 2008; 38, 90-91, 165-167) 

doğru kullanılmaması dolayısıyla organik (yapısal: anatomik oluşumlar patolojisi, ses teli titreşim 

özelliği kalitesi: Şenocak, 1983; 369), fonksiyonel (işlevsel: solunum organları kas aktivitesi, ses 

tellerinin titreşim kalitesi, bütünsel vücut aktivitesi: Ömür, 2001; 85) ve psişik (ruhsal: psikolojik 

dinamiklerin etkisi, fizik muayene ve kapasite ölçümleri, kişilikle ilgili tespitler: Şenocak, 1983; 388, 

398) nedenlere bağlı ses bozuklukları (ses kalite bozuklukları: soluklu/nefesli-düzensiz-kısık/boğuk-

kayıp-kırık ses, rezonans bozuklukları: nazal-oral/faringeal bozukluk, perde bozuklukları: perde 

kırılması-perde ranjı daralması, şiddet bozuklukları: çok yüksek-çok düşük ses, şiddet ranjı daralması 

vb: Kılıç, 1999; 321-337)nın ortaya çıktığı vurgulanmıştır.  

Ses bozuklukları tanı ve tedavi süreçlerinde ses terapi (sesin davranışsal yöntemlerle 

değiştirilmesi, fizyoanatomik sınırlar içerisinde sesi verimli/etkin kullanabilme, hedef sesi bulup yeni 

davranış biçimi haline getirme, fizyopatolojik mekanizmaları kullanarak vokal davranış biçimini 

değiştirme: Denizoğlu, 2008; 1-16, ses terapisinde şan egzersizleri kullanımı: perde yükleme ve taşıma 

egzersizleri: sağlıklı vokal kord gereksinimi, teknik ergonomi, vokal davranış modifikasyonları, ses ve 

artikülâsyon çalışmalarının repertuara uygulanması, standart kinestetik terapi teknikleri ve dile özgü 

fonetik yapının şan eğitimi öğretileri ile birleştirilmesi evrelerinde Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA 

kullanımı: Koçak, Url <http://drkocak.com/ses-terapisinde-san-egzersizlerinin-kullanimi/>) araçları 

kullanılmaktadır (Denizoğlu, 2005) & (Denizoğlu, 2012; 1-40) & (Yiğit, 2004; 1-5) & (Evren, 2013; 

50-60) & (Evren, Url<http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=4909>) & 

(Helvacı, 2003; 124-129) & (Yavuzer vd., Url 

<http://www.tkbbv.org.tr/dergi.aspx?Dergi=38&yil=1999&makale=4508>) & (Saruhan, 2014) & 

(Kaplan, 2015; 38-47). 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Kullanıcı Profili/THMFNS KP içerisinde aktif 

bir biçimde yer alan bireylerin anatomik/fizyolojik/patolojik fonksiyonlar ekseninde yapılanan ses 

bozuklukları (ses kalite bozuklukları: soluklu/nefesli-düzensiz-kısık/boğuk-kayıp-kırık ses, rezonans 
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bozuklukları: nazal-oral/faringeal bozukluk, perde bozuklukları: perde kırılması-perde ranjı daralması, 

şiddet bozuklukları: çok yüksek-çok düşük ses, şiddet ranjı daralması, ses teli nodülü, ses teli polipi, 

ses teli paralizisi, kas gerilim disfonisi, spazmodik disfoni, ses teli kanaması, ses teli sıvı birikimi, ses 

teli kistleri, mutasyonel falsetto, hipernazalite, hiponazalite vb)nın giderilebilmesi için; Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk 

Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verilerin) 

oluşum/gelişim evrelerinin tamamlanması gerekmektedir. 

BULGULAR 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde 

yapılanan ses özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori (halkbilimsel 

eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) 

ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik 

terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ekseninde sözel/sanatsal 

bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal 

altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde 

varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.  

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde ses 

özellikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V 

(Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser 

Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık 

Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik 

Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik 

Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme 

Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO, 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme 
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Grubu/THMFNS FFYDG) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon 

süreçlerinin KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Bozuk Ses Veritabanı 

ve Programı Model 4337 örneklemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Mesleki müzik eğitiminin en önemli olgularından birisi çalgı eğitimidir. Başarılı bir çalgı eğitiminin 
temeli, öğrencilerin çalgılarına yönelik olumlu tutum geliştirmelerine bağlıdır. Meslek hayatları süresince 
kullanacakları çalgılarını sevmeleri, hayat boyu çalgılarını geliştirmelerine ve her ortamda çalgılarını icra 
etmelerine neden olacaktır.  Meslek hayatları ve profesyonel etkinliklerinde aktif olarak kullandıkları çalgıların 
eğitimi süreci ise oldukça zordur. Böylesi önemli bir eğitimin müzik eğitimi anabilim dallarında haftada sadece 
bir saat verilmesi ve sadece bir kredi olması büyük bir engel yaratmakta ve öğrencinin tutumlarını etkilediği 
görülmektedir. Bireysel ve yüz yüze eğitim yoluyla işlenen bu derste öğretmen aynı zamanda öğrencinin rehberi 
olma misyonunu da taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerin Bireysel Çalgı Dersine ilişkin tutumlarını etkileyen 
bireysel faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı, öğrencilerin bireysel 
çalgılarına yönelik tutumlarının; sınıf seviyelerine, yaşlarına, cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, barınma 
durumlarına, gelir durumlarına, geldikleri bölgeye, ailenin müziğe olan ilgisine göre değişip değişmediğini 
ortaya koymaktır. Bu bağlamda, araştırma genel tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, araştırmacının ulaşabildiği 90 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma bu yönüyle pilot bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 
hazırlanan kişisel bilgiler formunun yanında, Yalçınkaya ve Eldemir (2013) tarafından geliştirilen Bireysel Çalgı 
Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 15.0 (The Statistical Packet 
for The Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin 
bireysel çalgı dersine çalışma ve çalışmama nedenlerinin belirlenmesi amacıyla random yoluyla seçilen 10 
öğrenciyle görüşme yapılmış ve elde edilen veriler kodlanarak sonuçlar elde edilmiştir.  Öğretmen adaylarının 
bireysel çalgı dersine yönelik tutumları sınıf seviyelerine, yaşlarına, cinsiyetlerine, barınma durumlarına, gelir 
durumlarına, geldikleri bölgeye, ailenin müziğe olan ilgisine göre incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Ancak, Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının mezun olunan liseye göre anlamlı farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanları, diğer lise 
mezunlarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Öğrencilerin bireysel çalgı dersine çalışma 
nedenlerinin başında sevgi faktörü görülmektedir. Çalışmama nedenlerinin başında ise, sağlık faktörünün etkili 
olduğu görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Bireysel Çalgı Dersi, Tutum, Başarı 

Abstract 
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 One of the most important elements of professional music education is musical instrument 
training. Successful musical instrument training is closely related to students’ positive attitudes towards their 
instruments. Whether or not students like the instrument they will play for a lifetime corresponds to their 
motivation to improve as well as their ability to play in any environment. Musical instrument training is quite a 
difficult process. However, such an important and time-consuming process is fit into a course which is held only 
one hour per week and given only one credit in a department of music education. This has a negative effect on 
students' attitudes. During these one-on-one courses, the lecturer also has guiding mission for the student. Thus, 
it is of great importance to determine the individual factors affecting students’ attitudes towards the Individual 
Instrument Training Course. The aim of this study is to find out whether students’ attitudes towards individual 
instrument training courses differ in terms of class level, age, gender, high school of graduation, housing status, 
income status, cities of origin and their families' interest in music. This is a descriptive study which uses a 
general scanning model. The sample of the study consists of 90 students studying at the Department of Fine Arts 
and Music as part of the Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University during the 2015-2016 term. 
In this sense, it is a pilot study. The data of the study was gathered using personal information forms and the 
Individual Instrument Training Course Attitude Scale, developed by Yalçınkaya and Eldemir (2013). The 
collected data was analyzed and evaluated with SPSS 15.0 (The Statistical Packet for Social Sciences). 
Additionally, with the aim of learning the reasons behind students’ study habits for the individual instrument 
training lesson, 10 students, who were chosen at random, were interviewed and the data was coded. No 
significant difference was found in students’ attitudes towards individual instrument training courses in terms of 
class level, age, gender, housing status, income status, cities of origin or their families' interest in music. 
However, there was a significant difference in students’ attitudes towards individual instrument training courses 
in terms of the high school of graduation variable. The attitude scores of students who graduated from fine arts 
high schools were significantly higher than the scores of students from other high schools. The primary reason 
for students studying for individual instrument training course was found to be the 'love' factor while the reason 
for not studying for the course was found to be the 'health' factor. 

Key Words: Music education, instrument training, individual instrument training course, attitude, 
success 

 

GİRİŞ 

Problem Durumu 

Bireysel çalgı dersi, üniversitelerin eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik 

öğretmenliği anabilim dallarında sekiz dönem süresince verilmektedir. “Çalgı eğitimi; önceden 

belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, programlı bir şekilde, yüz yüze eğitim yaklaşımı esas alınarak 

yürütülen ve bireye özgü niteliklere uygun olarak düzenlenen, çalgı öğretim süreci olarak 

tanımlanabilir. Bu süreç içinde öğrenci, çalgı hakkında bilişsel, devinişsel ve duyuşsal öğrenme 

alanlarında temel bilgi ve beceriler ile tüm teknik davranışları kazanmakta ve belirlenen hedefleri 

çalgısı aracılığıyla gerçekleştirmektedir’’ (Yalçınkaya, Eldemir ve Sönmezöz, 2014:1584). 

Bireysel çalgı dersleri yoluyla müzik öğretmeni adaylarına öğretmenlik mesleğinde ve 

hayatlarında farklı mesleki ortamlarda kullanabilecekleri bir çalgının öğretimi yapılmaktadır. Bireysel 

çalgı dersi tamamıyla performansa dayalı olarak yürütülen bir derstir. Her ders çalgı performanslarını 

sergileyen öğrencilere, çalıştıkları teknik alıştırmalar, etütler ve eserler yoluyla müzikal ve teknik 

beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. “Müzik eğitiminin geliştirilmesinde performans, işin 
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merkezini oluşturmaktadır. Müzik eğitiminde performansın gösterilmesi, öğrenmenin ne derece 

gerçekleştiğinin belirlenmesi ve öğrenmedeki eksik ve güçlüklerin zaman geçirilmeden giderilmesi 

için gerekli görülmektedir” (Gün ve Yıldız, 2014: 1055). 

Bireysel çalgı derslerinde ve sınavlarında iyi bir performans sergilemek durumunda olan 

öğrenciler “performans kaygısı” yaşamaktadırlar. “Dersin değerlendirme aşaması bireysel performans 

temelli olduğu için devinişsel davranışların sergilendiği bireysel çalgı dersi sınavı da öğrencilerin 

bireysel olarak sınava alınarak topluluk karşısında performans sergilemelerini gerektiren bir sınavdır. 

Öğrenciler bu dersin sınavında performanslarını sergilerken diğerleri tarafından izlenmek ve 

beğenilmeme korkusu vb. nedenlerle telaşlanabilmekte ve kaygının ortaya çıkan bedensel, zihinsel, 

duygusal ve tepkisel bir takım belirtilerini gösterebilmektedirler. Bu da sınavlarının başarılı geçmesini 

engelleyebilir ve istedikleri performansı sergileyemeyebilirler” (Nacakçı ve Dalkıran, 2011:48). 

Bireysel çalgı derslerindeki akademik başarıda; öğretmenin öğreticilik ve rehberlik rolü 

yanında, öğrencinin derse yönelik ilgi, istek, tutum ve bunlara bağlı olarak geliştirdiği öğrenmeye 

hazır olma hali ile davranış ve çabalarının da etkisi büyüktür” (Yalçınkaya, Eldemir ve Sönmezöz, 

2014:1585). 

Ancak öğrencilerin güdülenmişlik düzeyinin yüksek olması, ihtiyaç duyması, değer vermesi, 

öğrenme amacının olması, öğrenebileceğine ilişkin özgüveninin olması; öğrencinin yaşı, genel 

yeteneği, içinde yaşadığı sosyo-kültürel koşullar da öğrenmesini etkileyen faktörlerdir (Senemoğlu, 

2002:384). 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin başarılarının, 

derse ilişkin tutumları ile yakından ilgili olarak, farklılıklar gösterebileceği düşünülebilir (Gergin, 

2010:3). Bireysel çalgı dersine yönelik tutumların ise çevresel faktörlerden de etkilenebileceği 

düşünülmektedir. Örneğin Gergin’in 2010 yılında yaptığı çalışmada bireysel çalgıların seçim 

yöntemiyle öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Bireysel çalgı seçim yöntemi sıra ortalamaları dikkate alındığında en yüksek tutumun 

isteyerek seçen, en düşük tutumun da istemeden seçen öğrencilere ait olduğu görülmektedir. 

Çalgı çalışmak oldukça zor ve sistemli bir süreçtir. Çalgının ediniminden başlayarak çalışma 

ortamının belirlenmesine ve çalgı çalan kişinin barınma ve beslenme durumunun bile etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin, bireysel çalgı dersine 

yönelik tutumlarını etkileyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, öğrencilerin bireysel çalgılarına yönelik tutumlarının; sınıf seviyelerine, 

yaşlarına, cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, barınma durumlarına, gelir durumlarına, 

geldikleri bölgeye, ailenin müziğe olan ilgisine göre değişip değişmediğini ve öğrencilerin bireysel 

çalgı dersine çalışma ve çalışmama nedenlerini saptamaktır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, öğretmen adaylarının Bireysel Çalgı Dersine ilişkin tutumlarını belirlemeye 

yönelik betimsel bir çalışmadır. Çalışmada öğrenci görüşlerinin görüşme yolu ile alınması aşamasında 

nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde istatistiksel işlemler ya da 

başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Altunışık, 2005). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 

öğrenim gören, araştırmacının ulaşabildiği 90 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel verilerin toplanması 

amacıyla ise 10 öğrencinin görüşü alınmıştır. 

Araştırmanın nitel basamağı için amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Nitel araştırmalarda, 

örneklemi derinlemesine araştırabilmek için örneklem grubu küçüktür. Bu nedenle rasgele örneklem 

seçimi yerine, amaçlı örnekleme tercih edilir (Miles ve Huberman, 1994). Bu örneklemede seçim için 

önemli olduğu düşünülen ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere göre seçilen örneklemin, araştırma 

evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebildiği düşünülmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). 

Katılımcılar aynı bölümde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilmiştir. Araştırma etiği 
çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcı öğrenciler K1, K2,... 
kodlarıyla isimlendirilmiştir. 

Katılımcılar Sınıfı Çalgısı Cinsiyeti 
K1 2 Flüt Bayan 
K2 1 Keman Bayan 
K3 2 Gitar Bayan 
K4 1 Gitar Erkek 
K5 3 Viyola Erkek 
K6 3 Bağlama Erkek 
K7 4 Viyola Bayan 
K8 4 Flüt Erkek 
K9 1 Flüt Bayan 
K10 4 Keman Bayan 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri 

toplama aracının ilk bölümünde öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf, mezun olduğu okul, barınma durumu, 

geçimini sağlama durumu, aylık ortalama geliri, burs alma durumu, üniversiteye geldiği bölge, ailede 

müzikle ilgilenen bireyin varlığı bilgilerinden oluşan kişisel bilgi formu yer almaktadır. 

Veri toplama aracının ikinci bölümünde Yalçınkaya ve Eldemir (2013) tarafından geliştirilen 

“Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” yer almaktadır. Ölçek 5’li likert seçeneklerinden oluşan 

(1: kesinlikle katılmıyorum, 5: tamamen katılıyorum) 12 olumlu ve 6 olumsuz 18 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin toplam puanları elde edilirken olumsuz ifadeler ters kodlanmıştır. Böylece 

ölçekten alınan toplam puanların yüksek olması bireysel çalgı dersine ilişkin tutumların yüksek 

düzeyde olumlu olduğu anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,93 

olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri frekans 

ve yüzde tabloları şeklinde sunulmuştur. Ölçek puanları ortalama, standart sapma ve çarpıklık betimsel 

istatistik tablosu şeklinde sunulmuştur.  

Ölçek puanlarının normallik sınamasında Çarpıklık (Skewness) katsayısı kullanılmıştır. 

Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normal dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık 

katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde kalması puanların normal dağılımdan önemli bir sapma 

göstermediği şeklinde yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2002:40). Yapılan normallik sınamasında ölçek 

toplam puanlarının normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden (Tablo 2) cinsiyet, mezun olduğu 

okul, geçimini sağlama durumu, burs alma durumu, ailede müzikle ilgilenen bireyin varlığı 

değişkenlerine göre karşılaştırmada bağımsız iki örneklem t testi; sınıf, yaş, barınma şekli, aylık 

ortalama gelir, üniversiteye geldiği bölge değişkenine göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans 

analizi (One Way ANOVA) testi uygulanmıştır. ANOVA testinde gruplar arasında anlamlı farklılık 

görüldüğünde farkın hangi iki grup arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD post hoc testinden 

yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 (p<0,05) olarak belirlenmiştir.  
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BULGULAR 

Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  

Demografik Değişken Gruplar n % 

Cinsiyet 
Kadın 57 63,3 
Erkek 33 36,7 

Yaş 
17-19 yaş 16 17,8 
20-22 yaş 55 61,1 
23-25 yaş 19 21,1 

Sınıf 

Lisans 1 20 22,2 
Lisans 2 24 26,7 
Lisans 3 24 26,7 
Lisans 4 22 24,4 

Mezun olduğu okul 
GSL 69 76,7 
Diğer 21 23,3 

Barınma şekli 
Kiralık ev 25 27,8 
Yurt 41 45,6 
Diğer 24 26,7 

Geçimini sağlama durumu 
Aile/akrabadan 73 81,1 
Burs/diğer 17 18,9 

Aylık ortalama gelir 
400TL ve altı 23 25,6 
400-600TL 35 38,9 
600TL ve üstü 32 35,6 

Burs alma durumu 
Alıyor 38 42,2 
Almıyor 52 57,8 

Üniversiteye geldiği bölge 
Marmara 47 52,2 
Ege 20 22,2 
Diğer 23 25,6 

Ailede müzikle ilgilenen birey 
Var 47 52,2 
Yok 43 47,8 

 

Araştırmaya katılan 90 öğrencinin %63,3’ü kadın, %36,7’si erkektir. Öğrencilerin %17,8’i 17-

19 yaş, %61,1’i 20-22 yaş, %21,1’i 23-25 yaş aralığındadır. Öğrencilerin %22,2’si lisans 1. sınıfta, 

%26,7’si lisans 2. sınıfta, %26,7’si lisans 3. sınıfta, %24,4’ü lisans 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 

Öğrencilerin %76,7’si güzel sanatlar liselerinden, %23,3’ü diğer liselerden mezun olmuştur. 

Öğrencilerin %27,8’i kiralık evde, %45,6’sı yurtlarda, %26,7’si diğer şekillerde (örneğin aile yanında) 

barınmaktadır. Öğrencilerin %81,1’i geçimini aile/akraba desteğiyle, %18,9’u burs ve diğer şekillerde 

sağlamaktadır. Öğrencilerin %25,6’sının aylık ortalama geliri 400TL ve daha az, %38,9’unun 400-

600TL, %35,6’sının 600TL ve üzerindedir. Öğrencilerin %42,2’si burs almaktadır. Öğrencilerin 

%52,2’si üniversiteye Marmara bölgesinden, %22,2’si Ege bölgesinden, %25,6’sı diğer bölgelerden 

gelmektedir. Öğrencilerin %52,2’sinin ailesinde müzikle ilgilenen birey vardır. 

Tablo 2: Ölçek ve Maddelerine Ait Betimsel İstatistikler 

Maddeler 𝐗� SS Çarpıklık 
1.   Çalgı dersine istekle çalışırım. 3,81 1,12 -0,743 
2.   Çalgı dersi benim için önemli bir derstir. 4,16 1,00 -1,612 

3.   Çalgı dersinden hoşlanmam. 1,90 1,17 1,528 
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4.   Çalgı dersinden keyif alırım. 3,83 1,18 -1,002 
5.   Çalgı dersi çalma becerilerimi geliştiren bir derstir. 4,17 1,11 -1,584 

6.   Çalgı dersinin boş geçmesi hoşuma gider. 2,43 1,34 0,617 
7.   Çalgı dersinde kendimi mutlu hissederim. 3,87 1,08 -0,869 

8.   Çalgı dersine hazırlanarak girerim. 3,77 1,04 -0,559 
9.   Çalgı dersi benim için ilgi çekici değildir. 1,87 1,14 1,466 

10. Çalgı dersi mesleki açıdan önemli bir yere sahiptir.  4,09 1,20 -1,223 
11. Çalgı dersi önemsemediğim bir derstir. 2,42 1,53 0,508 

12. Çalgı dersi zevkli bir derstir. 3,97 1,05 -1,051 
13. Çalgı dersi başarılı olduğum bir derstir. 3,59 1,06 -0,384 

14. Çalgı dersi müziksel gelişimimi destekleyen bir ders değildir. 2,22 1,52 0,949 
15. Çalgı dersi beni tedirgin eder. 2,38 1,25 0,549 

16. Çalgı dersini sabırsızlıkla beklerim. 3,39 1,08 -0,119 

17. Çalgı dersi beni ruhsal açıdan rahatlatır. 3,64 1,04 -0,334 
18. Çalgı dersi saatlerinin fazla olmasını isterim. 3,72 1,31 -0,763 

TOPLAM PUAN* 68,78 14,65 -0,723 

*Toplam puan alınırken 3,6,9,11,14,15 maddeleri ters kodlanmıştır. 

Öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puan ortalaması 68,78±14,65 olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). Ölçekten alınabilecek en düşük (18) ve en yüksek (90) toplam puanlar dikkate 

alındığında öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin tutumlarının  “katılıyorum” düzeyinde olduğu 

görülmektedir (90-18=72/5=14,4; 18 – 32,4:kesinlikle katılmıyorum, 32,5 – 46,8: katılmıyorum, 46,9 

– 61,2: kararsızım, 61,3 – 75,6: katılıyorum, 75,7 – 90: tamamen katılıyorum). 

Bireysel çalgı derslerine ilişkin tutum ifadeleri incelendiğinde en yüksek olumlu tutum 

gösterilen ifadelerin “çalgı dersi çalma becerilerimi geliştiren bir derstir” (4,17), “çalgı dersi benim 

için önemli bir derstir” (4,16) ve “çalgı dersi mesleki açıdan önemli bir yere sahiptir” (4,09) olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 2).  

Tablo 3: Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Cinsiyet n 𝐗 SS t p 

Kız 57 68,15 13,92 
-0,526 0,601 

Erkek 33 69,84 15,97 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulgusu elde edilmiştir (p>0,05).  
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Tablo 4: Ölçek Puanlarının Yaş Gruplarına Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Yaş Grupları n 𝐗 SS F p 

A-17-19 yaş 16 72,25 16,83 

1,531 0,222 B-20-22 yaş 55 69,41 13,67 

C-23-25 yaş 19 64,00 15,07 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının yaş gruplarına göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 5: Ölçek Puanlarının Okuduğu Sınıfa Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Okuduğu Sınıf n 𝐗 SS F p 

A-Lisans 1 20 73,95 14,77 

1,213 0,310 B-Lisans 2 24 67,63 15,67 

C-Lisans 3 24 68,42 15,03 

D- Lisans 4 22 65,72 12,56   
 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının okuduğu sınıfa göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 6: Ölçek Puanlarının Mezun Olunan Liseye Göre t Testi Sonuçları 

Mezun Olduğu Lise n 𝐗 SS t p 

GSL 69 70,75 12,86 
2,380 0,019 

Diğer 21 62,29 18,26 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının mezun olunan liseye göre anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (t=2,380; p<0,05). Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin bireysel çalgı 

dersine ilişkin tutum puanları (70,75±12,86), diğer lise mezunlarının puanlarından (62,29±18,26) 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 7: Ölçek Puanlarının Barınma Şekline Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Barınma Şekli n 𝐗 SS F p 

A-Kiralık ev 25 68,28 13,65 

0,108 0,897 B-Yurt 41 69,56 15,33 

C-Diğer 24 67,95 14,97 
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Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının barınma şekline göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 8: Ölçek Puanlarının Geçimini Sağlama Şekline Göre t Testi Sonuçları 

Geçimini Sağlama 
Şekli n 𝐗 SS t p 

Aile/akrabadan 73 68,02 15,01 

-1,007 0,317 
Burs/diğer 17 72,00 12,86 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının geçimini sağlama şekline göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05).  

Tablo 9: Ölçek Puanlarının Aylık Ortalama Gelire Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Aylık Ortalama Gelir n 𝐗 SS F p 

A-400TL ve altı 23 67,61 10,92 

0,155 0,856 B-400-600TL 35 69,77 14,80 

C-600TL ve üstü 32 68,53 16,99 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının aylık ortalama gelire göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 10: Ölçek Puanlarının Burs Alma Durumuna Göre t Testi Sonuçları 

Burs Alma Durumu n 𝐗 SS t p 

Burs alıyor 38 68,39 17,17 
-0,211 0,833 

Burs almıyor 52 69,06 12,65 

 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının burs alma durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05).  

Tablo 11: Ölçek Puanlarının Üniversiteye Geldi Bölgeye Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Üniversiteye Geldiği Bölge n 𝐗 SS F p 

A-Marmara 47 69,87 14,66 

0,685 0,507 B-Ege 20 65,40 16,96 

C-Diğer 23 69,47 12,50 
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Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının üniversiteye geldiği bölgeye göre anlamlı 

farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 12: Ölçek Puanlarının Ailede Müzikle İlgilenen Bireyin Varlığına Göre t Testi 

Sonuçları 

Ailede Müzikle İlgilenen 
Birey 

n 𝐗 SS t p 

Var 47 69,06 15,19 
0,193 0,848 

Yok 43 68,46 14,19 
 

Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının ailede müzikle ilgilenen bireyin varlığına göre 

anlamlı farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir (p>0,05).  

Tablo 53. Öğrencilerin Bireysel Çalgı Dersine Çalışma ve Çalışmama Nedenleri 

K
at

ılı
m

cı
 

Çalışma Nedenleri Çalışmama Nedenleri 

K1 
Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam 
Öğretmenime olan sevgim  
Çalışmadığım zaman suçluluk duygusu hissetmem 

Çanakkale’nin hava şartlarından dolayı hastalanmam 
sonucu derse çalışamamam 
Alttan biriken dersler yüzünden yeterli vakti 
ayıramamam 

K2 
Gerçekten severek ve isteyerek seçtiğim bir çalgım olması 
Öğretmenime olan sevgim  
Çalgımda geniş bir repertuara sahip olmak isteğim 

Okulun fiziki şartlarının yetersizliği 
Ailede ölüm, nişan vb gibi durumların olması 
Çanakkale’nin şehir olarak güzel olması nedeniyle 
gezme isteği 

K3 
Yeni öğretmenime olan sorumluluğum 
İyi not alma isteği 
Sınavlarda başarılı olma kaygısı 

Eski öğretmenimi sevmemem 
Sevmediğim bir çalgıyı öğreniyor olmam 
Okulun fiziki şartlarının yetersizliği 

K4 Sınavlarda başarılı olma kaygısı İstemediğim bir çalgıyı öğreniyor olmam 

K5 
Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam 
Geleceğe yönelik kendimi geliştirmek istemem 
Öğretmenimle olan diyaloğumun iyi olması 

Sağlık sorunlarım 
Öğretmenimle olan diyaloğumun kötü olması 

K6 Sınavlarda başarılı olma kaygısı 

Çalgı duruşu ve tutuşundan kaynaklı sağlık 
sorunlarımın olması 
Çalgı çalarken şiddetli ağrı duymam 
Sevmediğim bir çalgıyı öğreniyor olmam 

K7  

Okula uyum sorunları yaşamam 
Bireysel çalgımı çalışma disiplinine sahip olmamam 
Alttan biriken dersler yüzünden yeterli vakti 
ayıramamam 
Aynı anda birden fazla bireysel çalgı dersinden 
sorumlu olmam 
Sınavlarda küçük düşme kaygısı 
Arkadaşlarımdan ve hocamdan çalgı çalmam ile ilgili 
kötü söz işitme korkusu 

K8 

Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam 
Öğretmenime olan sevgim  
Geleceğe yönelik kendimi geliştirmek isteğim 
Lisanüstü eğitim alma isteğim 

Maddi sorunlardan dolayı iyi bir çalgıya sahip 
olamamam 
Çalgımdaki fiziksel sorunlar 
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K9 

Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam 
Öğretmenime olan sevgim  
Öğretmenimle olan diyaloğumun iyi olması 
Çalışmadığım zaman suçluluk duygusu hissetmem 
Çalgımda gelişme isteğim 
Çalgımda iyi bir repertuara sahip olmak isteğim 

Çanakkale’nin hava şartlarından dolayı hastalanmam 
sonucu derse çalışamamam 
 

K10 
Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam 
Çalgı çalışmanın beni rahatlatması 
Çalgı derslerinin eğlenceli olması 

Çanakkale’nin hava şartlarından dolayı hastalanmam 
sonucu derse çalışamamam 

 

Tablo 13 de öğrencilerin bireysel çalgı dersine çalışma nedenleri hakkında katılımcıların 

görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmış, aynı görüşü belirten katılımcılar için, görüşün karşısında frekansı 

belirtilmiştir; 

Boyutlar Çalışma Nedenleri f 

Sevgi 

Sevdiğim çalgıyı öğreniyor olmam  
Gerçekten severek ve isteyerek seçtiğim bir çalgım olması 

13 Öğretmenime olan sevgim   
Yeni öğretmenime olan sorumluluğum Öğretmenimle olan 
diyalogumun iyi olması 

Suçluluk Çalışmadığım zaman suçluluk duygusu hissetmem 2 

Kaygı 
İyi not alma isteği 
Sınavlarda başarılı olma kaygısı 

4 

İstek 
Çalgımda geniş bir repertuara sahip olmak isteğim 

6 Geleceğe yönelik kendimi geliştirmek istemem  
Lisanüstü eğitim alma isteğim Çalgımda gelişme isteğim 

Mutluluk 
Çalgı çalışmanın beni rahatlatması 1 
Çalgı derslerinin eğlenceli olması 1 

                                N                                27 
 

Tablo 14 de öğrencilerin bireysel çalgı dersine çalışmama nedenleri hakkında katılımcıların 

görüşleri aşağıdaki gibi sıralanmış, aynı görüşü belirten katılımcılar için, görüşün karşısında frekansı 

belirtilmiştir; 

Boyutlar Çalışmama Nedenleri f 

Sağlık 

Çanakkale’nin hava şartlarından dolayı hastalanmam sonucu derse çalışamamam 
Sağlık sorunlarım 

6 
Çalgı duruşu ve tutuşundan kaynaklı sağlık sorunlarımın olması 
Çalgı çalarken şiddetli ağrı duymam 

Aile sorunları Ailede ölüm, nişan vb gibi durumların olması 1 

Çevresel Etkenler 
Okulun fiziki şartlarının yetersizliği 

3 
Çanakkale’nin şehir olarak güzel olması nedeniyle gezme isteği 

Zaman 
Alttan biriken dersler yüzünden yeterli vakti ayıramamam 
Aynı anda birden fazla bireysel çalgı dersinden sorumlu olmam 3 

Kişisel 
Okula uyum sorunları yaşamam 
Bireysel çalgımı çalışma disiplinine sahip olmamam 

2 

Sevgi 
Eski öğretmenimi sevmemem 
Sevmediğim bir çalgıyı öğreniyor olmam 
Öğretmenimle olan diyalogumun kötü olması 

4 

İstek İstemediğim bir çalgıyı öğreniyor olmam 1 
Kaygı Sınavlarda küçük düşme kaygısı 2 
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Arkadaşlarımdan ve hocamdan çalgı çalmam ile ilgili kötü söz işitme korkusu 

Maddi 
Maddi sorunlardan dolayı iyi bir çalgıya sahip olamamam 
Çalgımdaki fiziksel sorunlar 

2 

                                N                                24 

 

TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarını belirlemeyi ve çeşitli 

değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırmada elde edilen bulgular aşağıda tartışılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin tutumlarının pozitif 

yönde “katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Buradan gelecekte çalgı eğitimcisi de 

olabilecek müzik öğretmen adaylarının bireysel çalgı dersine ilişkin olumlu tutum geliştirdikleri 

sonucuna varılabilir. Öğretmen adaylarının bireysel çalgı dersine yönelik tutumları sınıf seviyelerine, 

yaşlarına, cinsiyetlerine, barınma durumlarına, gelir durumlarına, geldikleri bölgeye, ailenin müziğe 

olan ilgisine göre incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum, incelenen değişkenlerin 

müzik öğretmen adaylarının bireysel çalgı dersine ilişkin tutumları üzerinde önemli bir etkisinin 

olmadığını düşündürmektedir. Ancak, değişkenlerden mezun oldukları lise türü için aynı şey geçerli 

değildir. Bireysel çalgı dersine ilişkin tutum puanlarının mezun olunan liseye göre anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin 

tutum puanları, diğer lise mezunlarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durumun, 

güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin küçük yaşlardan itibaren çalgı derslerine yönelik olumlu tutum 

geliştirmesinden ve çalgılarını hayatları boyunca çalmayı istemelerinden, aynı zamanda çalgı çalışma 

alışkanlığına sahip olmalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Öğrencilerin bireysel çalgı dersine çalışma ve çalışmama nedenleri hakkında katılımcıların 

görüşleri çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. Öğrencilerin bireysel çalgı dersine çalışma nedenlerinin 

başında sevgi faktörü gelmektedir. Çalgısına ve hocasına karşı sevgi duyan öğrencilerin bireysel çalgı 

derslerine daha çok alıştıkları ve olumlu tutum geliştirdikleri söylenebilir. Öğrencilerin bireysel çalgı 

dersine çalışmama nedenlerinin başında ise sağlık faktörü görülmektedir. Çanakkale’nin hava 

şartlarının değişken olmasından dolayı hastalanmaları sonucu derse yeterince çalışamamaktadırlar. 

Ayrıca bazılarının sağlıklı bir duruş ve tutuşa sahip olamamaları sonucunda çeşitli ağrılar yaşamakta 

olduğu gözlenmekte, bu da çalışmalarında negatif bir faktör olarak görülmektedir. 

Ülkemiz genelinde müzik bölümleri yetenek sınavları öğrenci yerleştirme sınavlarından sonra 

yapılmakta olup, müzik harici bölümlere yerleşen öğrencilerin yurtlara yerleşmesi çok daha rahat 

olmaktadır. Müzik öğrencileri ise, diğer öğrencilerin genelde tercih etmediği yurtlara ya da evlere 

yerleşmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da barınmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu duruma 

çözüm olarak devlet yurtlarında belli bir kontenjanın ayrılması ve müzik öğrencileri için uygun 

çalışma ortamlarının sağlanması önerilebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde yetenek de zeka gibi ölçülebilen bir özelliktir. Bu özelliğin ölçüm yollarından biri yetenek 
testleridir. Yetenek testleri bireyin zihinsel ya da akademik başarı durumu hakkında bilgi toplamak amacıyla 
hazırlanmış, birçok eğitim kurumunun giriş sınavlarında kullandıkları ölçme araçlarıdır. Bu ölçme araçlarından 
biri olan müziksel yetenek testleri, öğrencilerin gruplanması için bir temel oluştururken bazı testler önceden 
gösterme ve teşhis etme değerlerine sahiptir.  

Bu araştırma müzik yeteneği ortalamanın üzerinde olan 9-14 yaş arası öğrencileri tespit etme ve 
mümkün olan müziksel kariyeri tavsiye etme amacıyla yapılmıştır. Araştırma, müzik eğitimi verilen sınıflarda 
öğrencilerin yönlendirilmesi açısından ve küçük yaş guruplarına yönelik olarak ölçeğin yeniden güncellenmesi 
bakımından önemlidir. Araştırma için gerekli tüm veriler; araştırmacı tarafından 2003 yılında geliştirilmiş olup 
2013 yılında 9-14 yaş arası çocuklar için yeniden düzenlenen ölçekle yapılan pilot uygulamanın sonuçlarıdır. 
Uygulamaya katılan 125 öğrencinin almış olduğu puanlar incelenerek başarı durumları hakkında somut bilgilere 
ulaşılmış, elde edilen bulgular ışığında testin bölümleri yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, Yetenek, Müziksel Yetenek Testleri, Müziksel Algılama Testi 

ABSTRACT 

Talent is a feature that can be measured such as intelligence today. Ability tests are one of the ways to 
measure this feature. Musical talent tests are measuring instruments used in their entrance exams of various 
educational institutions intended to gather information about an individual's mental or academic achievement. 
The musical aptitude tests are which one of these measurement tools  to grouping of students when creating a 
foundation some tests have already showed their worth and diagnostics.  

This research was made to determine students which have average musical talent between the ages of 9-
14 and in order to recommendations possible musical career to those students. The study is important to steer the 
students in the classrooms given music education and as for the younger age groups in terms of updating the 
scale. All necessary data for the study which has been developed by researcher in 2003 revised in 2013 for 
children aged 9-14 years, it is also this result of the pilot application. Scores of the 125 students which 
participated in this study examining about success in has been reached concrete information and the parts of the 
test were commented thanks to findings. 

Keywords: Music, Talent, Musical Talent Tests, Musical Perception Test 
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GİRİŞ 

Sözel ve sayısal düşünme yeteneklerine ilişkin ortak puan genelde, okul başarısını yani genel 

akademik başarıyı ölçmede isabetli olabilmektedir. Ancak, kimi mesleklerde ya da öğrenciyi bu 

mesleklere hazırlayan programlarda başarılı olunup olunamayacağını kestirebilmek için, özel 

yeteneklerin bilinmesine gerek duyulmaktadır. İşte bu sebeple müzik yeteneğini ölçen testler 

geliştirilmiştir.  

Müzik testleri; Müziksel Yatkınlık veya Kapasitenin Ölçülmesi, Müzik Becerisinin Ölçülmesi, 

Müzik Beğenisinin Ölçülmesi olmak üzere üç gruba ayrılabilir. “Müziksel yetenek ölçümleri teorik 

bilgi testleri ve müzik enstrumanlarındaki performans ve şarkı söyleme gibi teorik olmayan testleri 

içerir. Teorik bilgi testleri okul müfredatını temel alır. Belli miktarda testin mevcut olmasına rağmen 

müziksel beğeni ölçümleri okullarda genellikle kullanılmaz. Müziksel beğeniyi ölçen çeşitli testler 

tasarlanmıştır ama beğeni testlerinin genel zayıflığı saf beğeniden çok müziksel bilgiyi ölçme 

eğiliminde olmasıdır” (Horner, V., 1965, s.183). 

Problem Durumu  

Müziğin elementlerinden yola çıkarak ve öğrencilerin müziksel algıları temel alınarak 

araştırmacı tarafından 2003 yılında geliştirilen “Müziksel Algılama Testi”, müziksel işitme, gürlük, 

ritim, tempo ve ezgisel bellek olmak üzere 5 alt bölümden ve 100 çoktan seçmeli sorudan 

oluşmaktadır. Müziksel işitme 4, gürlük, ritim tempo 1, ezgisel bellek 3 kısımdan ibarettir. Adaylar 

sorulara sabit ses kaynağından verilen hazırlanmış test sorularına cevap anahtarlarına doğru cevabı 

işaretlemek suretiyle cevap vermektedirler. Puanlama sisteminde her soru bir puan olarak 

düşünülmüştür. Testin uygulama süresi açıklamalarla beraber 45 dakikadır. 

Testin alt bölümlerinden ilkini oluşturan “müziksel işitme” 40 sorudan ve A-B-C-D olmak 

üzere dört bölümden oluşmaktadır. Adaydan, “A” da aynı anda çalınan iki sesten hangisinin ikinci 

çalınışında değiştirildiği, “B” de aynı anda çalınan üç sesten hangisinin ikinci çalınışında değiştirildiği, 

“C” de aynı anda çalınan dört sesten hangisinin ikinci çalınışında eksiltildiği, “D” de ise çalınan ses 

kümesinin kaç sesten oluştuğunu işaretlemesi istenmiştir. A, B ve C bölümünde sesler pestten tize 

doğru 1,2,3 olarak isimlendirilmiştir. 

Testin diğer bölümlerinden olan “gürlük”, 10 sorudan oluşmaktadır. Burada adaydan istenen  

aynı frekansta çalınan dört sesin kuvvetliden hafife doğru sıralanmış şeklini cevap kağıdına 

işaretlemeleridir.  

Ritim ve tempo bölümleri de 10 sorudan oluşmaktadır. “Ritim” bölümünde adaydan beklenen, 

kısa aralıklarla çalınan iki ritmin birbiriyle aynı yada farklı olup olmadığını algılamasıdır.  
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“Tempo” testinde adayın birbirini kısa aralıklarla izleyen iki ritim kümesinden birinci çalınan 

ritmin temposu ikinci çalınan ritme göre hızlı, yavaş yada aynı olup olmadığını işaretlemesi 

gerekmektedir.  

“Ezgisel bellek”  30 soru ve üç bölümden oluşmuştur. “A”da beş sesten oluşan ezgi kümesinin 

ikinci çalınışında hangi sırada çalınan sesinin değiştiğini bulması, “B”de çalınan ses kümesinin pesten 

tize doğru sıralanmış şeklini işaretlemesi, “C”de birbirini kısa aralıklarla izleyen ezgi kümeleri aynı ya 

da  farklı olup olmadığını, farklıysa ne yönden farklı olduğunu işaretlemesi istenmiştir. 

Bilgi içermeyip müziksel algılamayı ölçmeyi amaçlayan test (MAT) 2009-2013 yılları 

arasında başta İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı olmak üzere 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD., Balıkesir 

Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD. giriş 

yetenek sınavlarında kullanılmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 

Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nda lise grubunda 113, lisans grubunda 501 toplam 614; 2010-

2011 eğitim-öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı lise 

grubunda 80, lisans grubunda 363 toplam 443; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı 

Müzikoloji Bölümünde 4; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 335; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nda lise grubunda 116, lisans grubunda 243 toplam 

359, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde 5, 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında İstanbul Teknik Üniveritesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı lise grubunda 

130, lisans grubunda 217 toplam 347 ve son olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında Balıkesir 

Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda 177 aday öğrenciye uygulanmıştır. 

Amaç 

 Bu araştırma müzik yeteneği ortalamanın üzerinde olan 9-14 yaş arası öğrencileri tespit etme 

ve mümkün olan müziksel kariyeri tavsiye etme amacıyla yapılmıştır. 

Önem 

Araştırma, müzik eğitimi verilen sınıflarda öğrencilerin yönlendirilmesi açısından ve küçük 

yaş guruplarına yönelik olarak ölçeğin yeniden güncellenmesi bakımından önemlidir. 
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YÖNTEM 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Ölçme aracının geçerliliğinin belirlenmesinde ve artırılmasında ölçme değerlendirme, konu 

uzmanı ve araştırma yöntembilim uzmanlarından 6, öğrencilerden de 18 kişi olmak üzere toplam 24 

kişilik bir grup katkıda bulunmuştur. Uzman ve öğrenci katkısı doğrultusunda hazırlanan test, 38 

öğrenci üzerinde uygulanmış ve uygulamadan elde edilen veriler 0 ve 1 şeklinde puanlara 

dönüştürülmüş, güvenirlik testleri ile ilgili çözümlemelerde ve test için gerekli sürenin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Başlangıçta 100 madde olarak hazırlanan ölçme aracı; uzman görüşleri, madde güçlük 

düzeyleri, madde ayırıcılık indisleri ve toplam madde korelasyonları dikkate alınarak yeniden 

düzenlemiş ve 100 madde olarak belirlenmiştir. Güvenirlik testi için Kuder-Richardson (KR 20) 

formülü uygulanmıştır. Aracın güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiştir.  

Veri toplama aracının kapsam geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla uzman görüşleri alınırken, 

ölçüt geçerliliğinin belirlenmesi için öğrencilere uygulanan ön deneme sonuçlarından yararlanılmıştır. 

Ölçüt geçerliliği bağlamında, öğrencilerin veri toplama aracından aldıkları puanların, müziksel 

yeteneklerini yordama gücüne bakılmıştır. Yordama geçerliliği, basit regresyon analizi tekniği 

kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo 1'de Öğrencilerin müziksel yeteneklerinin yordanmasına yönelik 

regresyon analizi sonuçları verilmektedir.  

Tablo 1. Öğrencilerin Müziksel Yeteneklerinin Yordanmasına İlişkin Basit Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Tablo 1'de de görüldüğü gibi yordayıcı değişkenle, bağımlı değişken (yordanan) arasındaki 

korelasyon incelendiğinde, müziksel algılama testi puanı ile müziksel yetenek puanı arasında pozitif 

yönde ve orta düzeyde bir ilişkinin(r= 0.483) olduğu, görülmektedir. İki değişken arasında pozitif bir 
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ilişkinin olması, öğrencilerin müziksel algılama puanı arttıkça, müziksel yetenek puanlarının da 

arttığını göstermektedir. Müziksel algılama testi puanı tek başına, öğrencilerin müziksel yetenek 

puanına yönelik toplam varyansın % 23.4' ünü açıklamaktadır (R=0.483, R²=0.234, p<0.01). Buna 

göre müziksel algılama puanlarının, öğrencilerin müziksel yeteneklerini tahmin edebildiği ve yordama 

geçerliliğinin bulunduğu söylenebilir. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma için gerekli tüm veriler; araştırmacı tarafından 2003 yılında geliştirilmiş olup 2013 

yılında 9-14 yaş arası çocuklar için yeniden düzenlenen ölçekle yapılan pilot uygulamanın 

sonuçlarıdır. Uygulamaya katılan 125 öğrencinin almış olduğu puanlar incelenerek başarı durumları 

hakkında somut bilgilere ulaşılmış, elde edilen bulgular ışığında testin bölümleri yorumlanmıştır. 

Tablo 2. Çalışma Örneklemini Oluşturan Okul ve Öğrenci Sayıları 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Verilerin Toplanması 

2013-2014 öğretim yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları 3,4,7 ve 8. sınıf 

öğrencilere uygulanan Müziksel Algılama Testindeki soru sayısı 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle yapılan 

uygulamada değiştirilmemiş ancak çalınma süresi cevaplama süreleri uzatılmıştır. 3.,4. Sınıf 

öğrencileriyle yapılan uygulamada bu yaş gurubu çocuklarının dikkat süreleri göz önünde 

bulundurularak Müziksel işitme testindeki C ve D bölümü, Gürlük Testi, Ezgisel Bellek Testinden B 

ve C bölümleri çıkartılarak soru sayısı 50’ye düşürülmüştür.  

 

BULGULAR VE YORUM 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1857 
 

Uygulamaya katılan 125 öğrencinin almış olduğu puanlar incelenerek başarı durumları 

hakkında somut bilgilere ulaşılmış, elde edilen bulgular ışığında testin bölümleri yorumlanmıştır.  

Tablo 3 Müziksel Algılama Testindeki Genel Başarı Durumu 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Buna göre sınavın genel aritmetik ortalaması 3-4. Sınıflar için 23, 7-8. Sınıflar için 48 olarak 

belirlenmiştir. Sınavın genelinde 3-4. Sınıflar için 23 ve üstü puan alan 40 örenci bu yaş gurubunda 

sınava katılanların  %49’unu oluşturmuştur. 7-8. Sınıflarda 48 ve üstü puan alan 24 öğrenci bu yaş 

gurubunda sınava katılanların  %55’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 4 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Müziksel İşitme Testindeki Başarı Durumu 
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Sınavın alt boyutlarından Müziksel İşitme testi 3-4. Sınıflarla yapılan uygulamada 20,  7-8. 

Sınıflarla yapılan uygulamada 40 sorudan oluşmaktadır. Testin aritmetik ortalaması 3-4. Sınıflar için 

9, 7-8. Sınıflar için 17 olarak belirlenmiştir. 3-4. Sınıflarda 9 ve üstünde puan alan 51 öğrenci genelin 

%63 ünü oluşturmaktadır. 7-8. Sınıflarda 17 ve üstünde puan alan 22 öğrenci genelin %50 sini 

oluşturmaktadır. 

Tablo 5 Gürlük Testindeki Başarı Durumu 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

10 sorudan oluşan gürlük testi 3-4. Sınıf öğrencilerine uygulanmamıştır. Testin aritmetik 

ortalaması 6’dır. Buna göre 6 ve üstü neti olan öğrenci sayısı 25’tir. Bu da sınava girenlerin %57sini 

oluşturmaktadır.  

Tablo 6 Ritim Testindeki Başarı Durumu 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 
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10 sorudan oluşan ritim testinin aritmetik ortalaması 3-4. Sınıflar için 5, 7-8. Sınıflar için 6 

olarak belirlenmiştir. 3-4. Sınıflarda 5 ve üstünde puan alan 57 öğrenci genelin %70 ini 

oluşturmaktadır. 7-8. Sınıflarda 6 ve üstünde puan alan 23 öğrenci genelin %52 sini oluşturmaktadır. 

Tablo 7 Tempo Testindeki Başarı Durumu 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

10 sorudan oluşan tempo testine 125 öğrencinin verdiği cevaplar incelendiğinde testinin 

aritmetik ortalamasının 3-4. Sınıflar için 5, 7-8. Sınıflar için 7 olduğu görülmüştür. Testi cevaplayan 3-

4. Sınıf öğrencilerin %49’unun, 7-8. Sınıf öğrencilerin %57’sinin ortalamanın üzerinde puan aldığı 

görülmektedir. 

Tablo 8 Ezgisel Bellek Testindeki Başarı Durumu 

Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 
 Lisans Öğrencisi   
Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   
Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 
Toplam 998 908 90 

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Testin alt boyutlarından olan Ezgisel Bellek Testi 3-4. Sınıflarla yapılan uygulamada 10,  7-8. 

Sınıflarla yapılan uygulamada 30 sorudan oluşmaktadır. Testin aritmetik ortalaması 3-4. Sınıflar için 
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3, 7-8. Sınıflar için 13 olarak belirlenmiştir. 3-4. Sınıflarda 3 ve üstünde puan alan 51 öğrenci genelin 

%62 sini oluşturmaktadır. 7-8. sınıflarda 13 ve üstünde puan alan 22 öğrenci genelin %50 sini 

oluşturmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

  Testin geneline verilen cevaplar incelendiğinde 3.-4. Sınıf öğrencilerin müziksel işitme ve 

ezgisel bellek testinde zorlandıkları, ritim testinde oldukça başarılı oldukları gözlenmiştir. Buna göre 

kolaydan zora doğru, Ritim, Tempo, Müziksel İşitme ve Ezgisel Bellek testi olarak sıralanabilir. 7. ve 

8. Sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplara göre tempo testinde oldukça başarılı oldukları, müziksel 

işitme testinde zorlandıkları görülmüştür. Buna göre kolaydan zora doğru, Tempo, Ritim, Ezgisel 

Bellek ve Müziksel İşitme testi olarak sıralanabilir.   

Elde edilen bulgulardan Müziksel Algılama Testinin müzik yeteneğini ölçmede belirleyici 

olduğu görülmüştür. Sonuçlar okul idaresine bildirilmiş, uygulamaya katılan öğrencilerin genel 

durumları velileri ile paylaşılmıştır. 

Müziksel yetenek testleri, öğrenci rehberleri için müzik derslerinde muhtemel başarının bazı 

kanıtlarını verir ve bir temel sağlar. Testler ses ve enstruman eğitimi verilen sınıflarda öğrencilerin 

yönlendirilmesinde faydalıdır. Müziksel yetenek testleri öğrencilerin gruplanması için bir temel 

oluştururken bazı testler önceden gösterme ve teşhis etme değerlerine sahiptir. Müzik yeteneği 

ortalamanın üzerinde olan öğrenciler tespit edilebilir ve mümkün olan müziksel kariyer tavsiye 

edilebilir. 
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ÖZET 

Uygulanmakta olan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı (MÖLP) çeşitli bilgi ve becerileri 
kazandırmayı amaçlayan çok sayıda dersten oluşmaktadır. Bu derslerin amaç ve kapsamına bağlı olarak her 
birinde çeşitli çalgılara, ders araç-gereçlerine ve çeşitli özelliklere sahip olan eğitim-öğretim mekânlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu sebeple başarılı müzik eğitimcileri yetiştirilmesi sürecinde akademik kadronun nitel ve nicel 
yeterliği kadar fiziksel imkân ve ders materyal yeterlik düzeyi de büyük bir öneme sahiptir.  

Araştırmanın amacı, MEAD’larının öğrenci sayıları, eğitim-öğretim materyalleri ve fiziksel imkânlarını 
Türkiye genelinde belirlemek ve 7 bölge kapsamında nasıl bir dağılım gösterdiğini tespit etmektir. Araştırmanın 
evrenini Türkiye’deki 28 MEAD’nda eğitim alan öğrenci sayıları ile tahsis edilen binaların fiziksel özellikleri ve 
eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders materyalleri oluşturmaktadır.  

Araştırma verilerinin bir bölümüne kaynak taraması yöntemiyle ulaşılırken bir bölümüne ise görüşme 
yöntemiyle uygulanan bilgi formuyla ulaşılmıştır. 28 MEAD’na ilişkin bilgilere her bir kurumda görev yapan 
akademisyenlerle yapılan görüşme yöntemiyle ulaşılmıştır. Böylece her MEAD’nın öğrenci sayıları, eğitim-
öğretim ders materyalleri ve fiziksel imkânlarına ilişkin güncel bilgilere ulaşılmıştır. Verilerin işlenmesinde 
SPSS 22 programı kullanılmış ve sonuçlar frekans değerleri üzerinden yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci sayıları, eğitim öğretim 
fiziksel imkânlarının bölgesel kapsamda eşit bir dağılım göstermediği bazı bölgeler arasında kayda değer ölçüde 
farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve var olan sorunların çözümüne 
yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi Anabilim Dalları, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Fiziksel 
İmkânlar  

Abstract 

The present Music Education Undergraduate Program consists of numerous courses aiming to give a 
variety of skills and knowledge. Depending on the purpose and scope of these courses, various instruments, 
course materials and educational places are needed for each of these courses.Therefore, in additon to the 
quantitative and qualitative competence of the academic staff, physical facilities and course materials have a 
great place in the process of music teachers' education.  
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The purpose of the present study is to determine the number of the students, course materials and 
physical facilities of the Departments of Music Education in Turkey and to ascertain their distribution among 
seven regions. The population of the research consists of the number of students, the physical features of the 
buildings and the course materials at 28 Music Education Departments.   

Some of the research data was applied through literature review and the others were obtained via the 
survey information form. Information about 28 Music Education Departments was reached via the interview 
method with the academicians. Thus, current information related to the number of the students, course materials 
and physical facilities was obtained. SPSS 22 software was used in the process of data and the results were 
commented as frequency values.   

As a result, it was concluded that there was no equal distribution among the regions in terms of the 
student numbers, physical facilities and there were remarkable differences among the regions. The research 
results were discussed and suggestions were made for the solution of the existing problems.  

Key Words: Music Education Departments, Music Education Under Graduate Program, Physical 
Facilities  

 

GİRİŞ 

Müzik eğitimcisi yetiştirme sürecinde öğrencilere çok çeşitli teorik ve uygulamalı bilgi ve 

davranış kazandırılması amaçlanmaktadır. Müzik Öğretmenliği Lisans Programında (MÖLP) bu 

davranışların kazandırılması amacıyla çok sayıda derse yer verilmiştir. Albuz (2004) müzik öğretmeni 

yetiştirme sürecinin tek yönlü değil çok yönlü olması gerektiği vurgularken (s.1), Kalyoncu (2004) ise 

müzik eğitimcisinin müzik alan bilgisi, müziksel davranış biçimleriyle aktif bir ilişki, müzik öğretimi 

yeterlikleri, öğretmenlik meslek bilgisi ve bireysel/kişisel özellikler olmak üzere beş temel yeterliliğe 

sahip olması gerektiğin belirtmektedir (s.3). Bu bilgi ve davranışların kazandırılmasında hem 

akademik kadronun nitel ve nicel açıdan yeterlilik seviyesi hem de ders materyallerinin ve fiziksel 

imkânların yeterlilik seviyesi büyük önem taşımaktadır.  

Aydın (2000),  Uludağ ve Odacı, (2002) eğitim-öğretim sürecinde fiziksel imkânların ve 

koşulların programın içeriği ve amaçlarıyla tutarlı olması gerektiğini ve bu uyumun eğitim-öğretimin 

ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmektedir. Küçükoğu ve Özerbaş (2004:123) ise çalışmalarında, 

öğrencilerin tüm davranışlarının yaşadıkları çevreden etkilendiğini, öğrenme sürecinin düzenlenmiş 

fiziki ve psikolojik çevrede gerçekleştiğini ifade etmektedir. Karakaya ve Tiper (2013) ise okul 

bahçelerinin, çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerini geliştirebilecekleri mekânlar 

olduğunu vurgulamaktadır (s.59).  

Eğitim-öğretim sürecinde okul içi ve dışında öğrencilerin eğitimleri için düzenlenen fiziksel 

çevre ve imkânların büyük bir öneme sahip olmasına karşın ülkemizde çeşitli kademelerde hizmet 

veren birçok okulda bazı fiziksel imkânların yetersiz olduğu belirlenmiştir. (Karakütük, Tunç, Bülbül, 

vd. 2012), (Karaküçük, 2008), (Taşdan, Tösten, Bulut, vd. 2013). Fiziksel imkân ve ders materyal 
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yetersizliklerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında da yaşandığı ve yıllardır çözülemeyen önemli 

bir sorun olduğu akademisyenler tarafında iyi bilinen bir durumdur.  

Problem Durumu 

YÖK’ün lisans programı açılması sürecinde üniversitelerden talep ettiği temel bilgilerin, 

okutulacak kaynak kitaplar, görev yapacak akademik personelin listesi ve öz geçmişleri ve fiziki 

altyapıya ilişkin 10 maddeden oluşan ayrıntılı bir rapor olduğu görülmektedir (YÖK, 2016) ancak, 

Türkiye’deki 28 Müzik Eğitimi Anabilim Dalının (MEAD) binaları incelendiğinde birbirinden 

oldukça farklı yapısal özelliklere ve fiziksel yeterliklere sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca 28 

MEAD’nın birbirinden farklı tarihlerde kurulduğu, birbirinden farklı sayılarda öğrenci aldıkları(25 

MEAD’nda eğitim-öğretim faaliyeti yapılmaktadır) ve birbirinden farklı nitel ve nicel özelliklerde 

akademik personele sahip oldukları görülmektedir (Karahan, 2016).  

MEAD’larının alt kurumları olarak görülebilecek olan Güzel Sanatlar Liselerinde (GSL) ise 

uzun bir zamandır tek tip bina uygulaması yapılmaktadır. Bu binalar incelendiğinde bireysel çalışma 

odaları, derslikler, konser salonu vb. çeşitli imkânlara sahip olduğu görülmektedir. Milli eğitim 

bakanlığına bağlı bu okullarda başarılan standart bina uygulamasının üst bir kurum olan üniversiteler 

kapsamında başarılamıyor olması son derece düşündürücü bir durumdur. Bu duruma bağlı olarak 

müzik eğitimcilerinin birbirinden oldukça farklı imkânlarda eğitim almaları üniversitelerin acilen 

düzeltmesi gereken bir eksiği olarak görülmektedir.   

Araştırmada yapılan kaynak taraması sonucunda MEAD binalarının özel yetenek sınavlarında 

alınan öğrenci sayılarına ve MÖLP’na uygun olarak belirlenmiş bir standardın olmadığı 

görülmektedir. Bu durum 7 bölgede hizmet veren 28 MEAD binasının fiziksel alt yapı açısından 

oldukça farklı olmasının temel sebeplerinden biri olarak görülmektedir.  

Araştırmanın amacı, MEAD’larının öğrenci sayıları, eğitim-öğretim materyalleri ve fiziksel 

imkânlarını Türkiye genelinde belirlemek ve 7 bölge kapsamında nasıl bir dağılım gösterdiğini tespit 

etmektir. Bu amaca yönelik oluşturulan problem cümlesi aşağıda belirtilmiştir.  

Problem 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı binalarının fiziksel özellikleri ve eğitim-öğretim materyalleri 

Türkiye genelinde ne durumdadır ve bölgelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?   
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Alt Problem 

• Türkiye’deki MEAD’larının bölgelere göre MEAD sayısal dağılımı, Eğitim-öğretim 

faaliyeti yürütülen MEAD sayısı, öğrencilerin sayısı, okulunu uzatan öğrencilerin sayılarının tüm 

bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• Türkiye’deki MEAD’larına Özel Olarak Tahsis edilen bina sayısı, Kapılarda 

gözetleme camı, Bireysel Çalgı Odası, Piyano Çalışma Odası, Çok Amaçlı Bireysel Çalışma Odaları, 

Piyano Laboratuarı, Bir adet Bireysel Çalgı odasına düşen öğrenci sayısı, Bir adet Çok Amaçlı 

Bireysel Çalışma Odasına düşen öğrenci sayısı, Bir adet Piyano Laboratuarına düşen öğrenci 

sayılarının tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• Türkiye’deki 28 MEAD’na tahsis edilen binaların ses yalıtım seviyeleri ve binaların 

kullanıma açık kalma sürelerinin tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım 

göstermektedir? 

• Türkiye’deki MEAD’larının Müziksel İşitme Okuma Yazma (MİOY) derslik sayıları, 

derslik sayıları, ortak derslik sayıları, akıllı tahta kullanılan derslik sayısı, projeksiyon kullanılan 

derslik sayısı, masaüstü bilgisayar kullanılan derslik sayısı, dizüstü bilgisayar kullanılan derslik sayısı, 

internet olan derslik sayısı, sabit bir ses sistemi olan derslik sayısı ve piyano olan derslik sayılarının 

tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• Türkiye’deki MEAD’larının Orkestra Oda Müziği Çalışma Salon sayıları, Koro 

Çalışma Salonu sayıları, Orkestra Oda Müziği ve Koro Ortak Çalışma Salonu sayıları, Konser Salonu 

sayıları, Konferans salonu sayıları, Ortak kullanılan Konser ve Konferans salonu sayıları, Stüdyo 

sayıları, Toplantı salonu sayıları, Seminer odası sayıları ve Ortak kullanılan Toplantı ve Seminer odası 

sayılarının tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? 

• Türkiye’deki MEAD’larının akustik piyano sayısı, elektronik piyano sayısı, toplam 

piyano sayısı, öğretmen odalarındaki piyano sayısı, öğrencilerin kullandığı piyano sayısı, her piyanoya 

düşen öğrenci sayısının tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre nasıl bir dağılım 

göstermektedir? 

• Türkiye’deki MEAD’larının Orf Çalgıları Sayısı, Keman Sayısı, Viyola Sayısı, Çello 

Sayısı, Flüt Sayısı, Gitar Sayısı, Bağlama Sayısı, Divan Sazı Sayısı, Cura Sayısı, Ud Sayısı, Kanun 

Sayısı, Elektronik Org Sayısı, Akordeon Sayısının tüm bölgelerdeki toplamı nedir ve bölgelere göre 

nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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YÖNTEM 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır ve 

araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2003: 77). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 28 MEAD’nda eğitim alan öğrenci sayıları ile tahsis 

edilen binaların fiziksel özellikleri ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders materyalleri 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 28 MEAD’na ulaşılması sebebiyle örneklemin tüm evreni 

kapsadığı söylenebilir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verilerinin bir bölümüne kaynak taraması yöntemiyle ulaşılırken bir bölümüne ise 

görüşme yöntemiyle uygulanan bilgi formuyla ulaşılmıştır. Telefonla yapılan görüşmelerde 28 

MEAD’nın her birine ilişkin bilgilere kurumda görev yapan akademisyenlerle yapılan görüşme 

yöntemiyle ulaşılmıştır. Böylece her MEAD’nın ders materyaline ve fiziksel imkânlarına ilişkin son 

durumu net bir biçimde öğrenilmiştir. Verilerin işlenmesinde SPSS 22 programı kullanılmış ve 

sonuçlar frekans değerleri üzerinden yorumlanmıştır.  

Önem 

Araştırma kapsamında Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının eğitim-öğretim materyalleri ve 

fiziksel imkân yeterlik durumunun bölgelere göre nasıl bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

sebeple araştırma verileri MÖLP’nın fiziksel imkânlara bağlı olarak Türkiye genelinde ne ölçüde 

uygulanabildiğine ilişkin önemli verileri içermektedir. Bu veriler eğitimde eşitlik ilkesinin 

uygulanması durumuna ilişkin önemli veriler içermektedir. Ayrıca araştırma kapsamında ulaşılan 

veriler GSL’lerinde başarılan tek tip bina uygulamasının üniversitelerde uygulanması sürecinde de 

kullanılabilir.   

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1: MEAD’larının Bölgelere Göre Dağılımı ve Eğitim-Öğretim Faaliyeti Yürütülen 

MEAD Sayısı, Öğrenci Sayısı, Okulunu Uzatan Öğrencilerin Sayılarının Bölgelere Göre Dağılım.  
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Bölgelere göre MEAD sayısal dağılımı 6 1 5 5 4 2 5 28 
Eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen MEAD Sayısı 5 1 5 4 4 1 5 25 
Öğrenci Sayısı 660 160 660 540 520 120 802 3462 
Okulunu Uzatan Öğrencilerin Sayısı 55 35 90 125 67 10 160 542 

 

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’nın 25’inde eğitim-öğretim faaliyeti 

yürütüldüğü ve MEAD’nın en çok Doğu Anadolu bölgesinde, en az Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’de toplam 3462 MEAD öğrencisinin olduğu ve toplam 542 

öğrencinin okullarını uzattığı ve uzatan öğrencilerle birlikte MEAD’ında toplam 4004 öğrencinin 

eğitimine devam ettiği görülmektedir. Öğrencilerin bölgelere göre dağlımı incelendiğinde en çok 

Marmara Bölgesinde, en az Akdeniz Bölgesinde öğrencinin olduğu, okulunu uzatan öğrencilerin en 

çok Marmara bölgesinde, en az Akdeniz Bölgesinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Türkiye’de Özel Olarak Bina Tahsis Yapılan MEAD’ları ve Binalardaki Bireysel 

Derslik ve Laboratuar Sayılarının Bölgesel Dağılımı.  
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Özel Olarak Bina Tahsisi - - 3 - 3 1 2 9 
Kapılarda Gözetleme Camı 5 1 3 3 1 1 3 17 
Bireysel Çalgı Odası Sayısı 28 - 71 56 38 18 44 255 
Piyano Çalışma Odası Sayısı 14 - 63 42 42 12 47 220 
Çok Amaçlı Bir. Çalışma Odası Sayısı 88 3 32 24 60 24 11 242 
 Piyano Laboratuarı Sayısı - 2 - - - - - 2 
Bir adet B. çalgı od. düşen öğrc. Sayısı 25,5 - 10,5 11,8 15,4 7,2 21,8 15,7 
Bir adet Piyano od. düşen öğrc. Sayısı 51 - 11,9 15,8 13,9 10,8 20,4 18,2 
Bir adet Çok Amaçlı Bireysel çalışma od. 
düşen öğrc. Sayısı 

8,1 65 23,4 27,7 9,7 5,4 87,4 16,5 

Bir adet Piyano Lab. düşen öğrc. Sayısı  13,9 - - - - -  
Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’dan sadece 9’una özel olarak bina tahsis 

edildiği, bu oranın en çok İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde, en az Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgelerinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’dan 17’sinin dersliklerinde ve bireysel 

çalışma oda kapılarında gözetleme camı olduğu, bu oranın en çok İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde, en 

az Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde 28 MEAD kapsamında toplam 255 adet bireysel çalışma odası, 220 

adet piyano çalışma odası ve 242 adet çok amaçlı bireysel çalışma odası olduğu görülmektedir. Bu 

odaları eşit olarak 28 MEAD’ına dağıttığımızda her MEAD’ına 9,1 adet bireysel çalışma odası, 7,8 

adet piyano çalışma odası ve 8,6 adet çok amaçlı bireysel çalışma odası düşmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 255 adet bireysel çalışma odası olduğu,  Türkiye 

genelinde bir adet bireysel çalışma odasına ortalama 15,7 öğrenci düştüğü, bu oranın en iyi seviyede 

Akdeniz Bölgesinde olduğu, en kötü seviyede Güney Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 220 adet piyano çalışma odası olduğu,  Türkiye 
genelinde bir adet piyano çalışma odasına ortalama 18,2 öğrenci düştüğü, bu oranın en iyi seviyede 
Akdeniz Bölgesinde olduğu, en kötü seviyede Güney Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 242 adet çok amaçlı bireysel çalışma odası 
olduğu,  Türkiye genelinde bir adet çok amaçlı bireysel çalışma odasına ortalama 16,5 öğrenci 
düştüğü, bu oranın en iyi seviyede Akdeniz Bölgesinde olduğu, en kötü seviyede Marmara Bölgesinde 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 2 adet piyano laboratuarı olduğu görülmektedir. 
Harran üniversitesi MEAD’ında piyano çalışma odasının bulunmaması sebebiyle piyano laboratuarı 
kurulmuştur. Aynı anda 14 öğrencinin çalışmasına olanak tanıyan laboratuar uygulamasıyla 1 adet 
piyanoya 13,9 öğrenci düşmektedir. Bu yöntemle piyano çalışma odası ihtiyacı giderilmeye 
çalışılmıştır.  

Tablo 3: Türkiye’deki 28 MEAD Binalarının Ses Yalıtım Seviyeleri ve Binaların Kullanıma 

Açık Kalma Sürelerinin Yeterlik Durumu ve Bölgesel Dağılımı.  
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Ses Yalıtımı Seviyesi 

iyi 1 - 2 - - - 1 4 
orta 1 - 1 2 1 2 - 7 
az 1 - - 1 1 - 2 5 
yok 3 1 2 2 2 - 2 12 

 
Binanın Öğrenci Kullanımına 
Açık Kalma Süresi 

iyi 5 - 2 4 2 1 3 17 
orta 1 - 1 - - - 2 4 
az - 1 2 - 1 - - 4 
yok - - - 1 1 1 - 3 
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Tablo 3 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’nın 12’sinde ses yalıtımı olmadığı, 

4’ünün iyi seviyede, 7’sinin orta seviyede ve 5’inin ise az seviyede ses yalıtımına sahip olduğu 

görülmektedir. Ses yalıtım seviyesi açısından bölgesel dağılım incelendiğinde, Doğu Bölgesinin en 

kötü, İç Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu görülmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’nın 3’ünün eğitim-öğretim yapılmaması 

sebebiyle öğrencilere hizmet vermediği görülmektedir. Geriye kalan 25 MEAD binasının 17’sinin 

öğrenci kullanımına açık kalma sürelerinin iyi seviyede, 4’ünün orta seviyede, 4’ünün ise az seviyede 

olduğu belirlenmiştir. MEAD binasının 17’sinin öğrenci kullanımına açık kalma süreleri açısından 

bölgesel dağılım incelendiğinde, Doğu Anadolu Bölgesinin en iyi, Güney Doğu Anadolu ve Ege 

Bölgelerinin en kötü durumda olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: MEAD Binalarının Derslik Sayıları ve Ders Materyal Durumlarının Bölgesel 

Dağılımı.  
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MİOY Derslik 2 - 1 - 5 1 2 11 
Derslik 14 - 4 - 9 2 10 39 
Ortak Kullanılan Derslik 4 3 16 20 4 4 7 58 
Derslik Toplamı 20 3 21 20 18 7 19 108 
Akıllı Tahta olan Derslik Sayısı 3 3 1 - - - 1 8 
Projeksiyon olan Derslik Sayısı 19 3 11 17 12 4 16 82 
Masa üstü Bilgisayar olan Derslik Sayısı 4 - - 10 5 - - 19 
Dizüstü Bilgisayar Kullanılan Derslik Sayısı 1 - 1 - 3 1 2 8 
Internet olan Derslik Sayısı 20 3 17 12 8 7 14 81 
Sabit Ses sistemi olan Derslik Sayısı 3 3 1 2 9 2 3 23 
Piyano olan Derslik Sayısı 19 3 16 15 16 5 19 93 

 

Tablo 4 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’ında toplam 11 adet MİOY dersliğinin 

olduğu, 39 adet derslik olduğu, 58 adet ortak derslik olduğu ve toplamda 108 adet derslik olduğu 

görülmektedir. MİOY derslik sayısı açısından Ege Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu 

Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, derslik sayısı açısından Doğu Anadolu Bölgesinin en iyi 

durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, ortak derslik sayısı 

açısından Karadeniz Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü 

durumda olduğu ve toplam derslik sayıları açısından İç Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu, 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde Türkiye’de 28 MEAD’nın sahip olduğu toplam 108 adet derslikten 

8’inde akıllı tahta olduğu, 82’sinde projeksiyon olduğu, 19’unda masaüstü bilgisayar olduğu, 8’inde 
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dizüstü bilgisayar kullanıldığı, 81’inde internet olduğu, 23’ünde sabit bir ses sistemi olduğu ve 

93’ünde piyano olduğu görülmektedir. 

Akıllı tahta olan sınıf sayıları açısından Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin 

en iyi durumda olduğu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin en kötü durumda olduğu, projeksiyon 

olan sınıf sayıları açısından Doğu Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinin en kötü durumda olduğu, masaüstü bilgisayar kullanılan sınıf sayıları açısından Karadeniz 

Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara 

Bölgelerinin en kötü durumda olduğu, dizüstü bilgisayar kullanılan sınıf sayıları açısından Karadeniz 

Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara 

Bölgelerinin en kötü durumda olduğu, internet olan sınıf sayıları açısından Doğu Anadolu Bölgesinin 

en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, sabit bir ses 

sistemi olan sınıf sayıları açısından Ege Bölgesinin en iyi durumda olduğu, İç Anadolu Bölgesinin en 

kötü durumda olduğu ve piyano olan sınıf sayıları açısından Doğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinin 

en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Türkiye’deki MEAD Binalarındaki Çalışma Salonu, Konferans Salonu, Konser 

Salonu vb. Mekânların Sayısal Durumu ve Bölgesel Dağılımı.  
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Orkestra Oda Müziği Çalışma Salonu Sayısı 1 - 1 - 2 1 3 8 
Koro Çalışma Salonu S . 1 - - - - 1 2 4 
Ork. Od. Müz. ve Koro Ortak Çalışma Salonu S .  2 - - 2 2 - - 6 
Konser Salonu S . 3 - 2 3 5 1 1 15 
Konferans Salonu S . 3 - 1 5 5 1 - 15 
Ortak Kullanılan Konser ve Konferans Salonu S . 2 1 3 3 1 1 4 15 
Stüdyo S . 4 - 2 - 1 - 1 8 
Toplantı Salonu S . - - 2 2 1 - 1 6 
Seminer Odası S . 2 - - - 1 - 2 5 
Ortak Kullanılan Toplantı ve Seminer Odası S .  2 - 3 - 1 2 - 8 

 

Tablo 5 incelendiğinde Türkiye’de toplam 28 MEAD’ında toplam 8 adet Orkestra Oda Müziği 

Çalışma Salonu olduğu, 4 adet Koro Çalışma Salonu olduğu, 6 adet Orkestra Oda Müziği ve Koro 

Ortak Çalışma Salonu, 15 adet Konser Salonu olduğu, 15 adet Konferans Salonu olduğu, 15 adet 

Ortak Kullanılan Konser ve Konferans salonu olduğu, 8 adet stüdyo olduğu, 6 adet toplantı salonu 

olduğu, 5 adet seminer odası olduğu ve 8 adet Ortak Kullanılan Toplantı ve Seminer odası olduğu 

görülmektedir.  
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Orkestra Oda Müziği Çalışma Salonu sayısı açısından Marmara Bölgesinin en iyi durumda 

olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, Koro Çalışma Salonu sayısı 

açısından Marmara bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü 

durumda olduğu, Orkestra Oda Müziği ve Koro Ortak Çalışma Salonu sayıları açısından Doğu 

Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgelerinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en 

kötü durumda olduğu, Konser Salonu sayısı açısından Ege Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney 

Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, Konferans Salonu sayısı açısından Ege Bölgesinin 

en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu, Ortak Kullanılan 

Konser ve Konferans salonu sayısı açısından Marmara Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney 

Doğu ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda olduğu, Stüdyo sayıları açısından Doğu Anadolu 

Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda 

olduğu, toplantı salonu sayısı açısından İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin en iyi durumda olduğu, 

Güney Doğu ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda olduğu, seminer odası sayıları açısından Doğu 

Anadolu ve Marmara Bölgelerinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, 

Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda olduğu ve Ortak Kullanılan Toplantı ve Seminer 

odası sayıları açısından Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü durumda olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: MEAD’larının Akustik, Elektronik Piyano Sayıları ve Piyanoların Eğitim-Öğretim 

Sürecinde Kullanılma Durumlarının Bölgesel Dağılımı.  
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Akustik Piyano Sayısı 94 13 149 98 127 18 118 617 
Elektronik Piyano Sayısı 45 13 11 9 5 5 10 98 
Toplam piyano sayısı 139 26 160 107 132 23 128 715 
Öğretmen Odalarındaki Piyano Sayısı 24 8 43 36 49 5 40 205 
Öğrencilerin Kullandığı Piyano Sayısı 115 18 117 71 83 18 88 510 
Her Piyanoya düşen öğrenci sayısı 6,2 10,8 6,4 9,3 7 7,2 10,9 7,8 

 

Tablo 6 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 617 adet akustik piyanosu olduğu, 98 adet 

elektronik piyanosu olduğu ve toplam 715 piyanosu olduğu görülmektedir. Akustik piyano sayısı 

açısından İç Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en kötü 

durumda olduğu, elektronik piyano sayısı açısından Doğu Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu, 

Ege ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda olduğu ve toplam piyano sayısı açısından Doğu 

Anadolu Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Akdeniz Bölgesinin ise en kötü durumda olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 6 incelendiğinde 28 MEAD’nın öğretmen odalarında toplam 205 piyanonun olduğu ve 

bölgesel dağılım incelendiğinde öğretmen odalarında en çok piyanonun Ege Bölgesinde, en az 

Akdeniz Bölgesinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin kullandığı toplam piyano sayısının 510 adet 

olduğu, bölgesel dağılım incelendiğinde öğrencilerin kullanıldığı piyano sayısı açısından İç Anadolu 

Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin en kötü durumda 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 6 incelendiğinde her piyanoya düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının 7,8 

olduğu, bölgesel dağılımda ise en iyi ortalamanın İç Anadolu Bölgesinde, en kötü ortalamanın ise 

Marmara Bölgesinde olduğu görülmektedir.  

Tablo 7: Türkiye’deki MEAD’larının Çalgı Sayılarının Bölgesel Dağılımı.  
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Orf Çalgıları Takımı Sayısı 2 1 4 3 3 2 4 19 
Keman Sayısı 10 - 133 13 9 - - 165 
Viyola Sayısı 11 - 16 9 3 - 1 40 
Çello Sayısı 13 - 16 9 7 - 1 49 
Flüt Sayısı 10 - 16 7 7 - 5 45 
Bağlama Sayısı 11 2 30 31 9 - 5 88 
Divan Sazı Sayısı 4 - 2 1 1 - - 8 
Cura Sayısı 1 - 2 2 1 - 3 9 
Ud Sayısı 1 - 7 4 - - 2 14 
Kanun Sayısı 1 - 7 3 1 - - 12 
Gitar Sayısı 8 1 1 12 6 - 22 50 
Elektronik Org Sayısı 8 - 2 4 1 - 16 31 
Akordeon Sayısı 1 - 1 - 1 - 9 12 

 

Tablo 7 incelendiğinde 28 MEAD’nın toplam 19 adet Orf Çalgılarının, 165 adet keman, 40 

adet viyola, 49 adet çello, 45 adet flüt, 88 adet bağlama, 8 adet divan sazı, 9 adet cura, 14 adet ud, 12 

adet kanun, 50 adet gitar, 31 adet elektronik org ve 12 adet akordeon olduğu görülmektedir. Bu 

çalgıların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde keman, viyola, çello, flüt, ud ve kanun çalgılarının en 

çok İç Anadolu Bölgesinde olduğu, orf çalgısı takımının en çok İç Anadolu ve Marmara Bölgelerinde 

olduğu, bağlamanın en çok Karadeniz Bölgesinde olduğu, divan sazının en çok Doğu Anadolu 

Bölgesinde olduğu, cura en çok İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde, gitar, elektronik org ve 

akordeon çalgılarının en çok Marmara Bölgesinde olduğu görülmektedir. 
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SONUÇLAR 

Araştırma kapsamında çok sayıda ayrıntılı bulguya ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm bulgular ayrıntılı 

bir biçimde 7 adet tablo ve açıklamalarıyla bulgular başlığı altında belirtilmiştir. Araştırmanın 

sonuçları başlığı altında ise daha genel ve önemli olarak görülen sonuçlar belirtilmiştir. 

Türkiye’deki 28 MEAD kapsamında yapılan araştırmada 2015-2016 eğitim-öğretim güz 

döneminde 28 MEAD’nın olduğu ancak 25’inde eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığı ve en çok Doğu 

Anadolu Bölgesinde MEAD olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

25 MEAD’ında 3462 öğrencinin eğitim aldığı ve 542 öğrencinin okulunu uzattığı ve toplamda 

4004 öğrencinin eğitimine devam ettiği, öğrenci yoğunluğunun en çok Marmara Bölgesinde, en az 

Akdeniz Bölgesinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

MEAD’ında toplam 255 bireysel çalışma odası olduğu ve her bireysel çalışma odasına 

ortalama 15,7 öğrencinin düştüğü, toplam 220 piyano çalışma odası olduğu ve her piyano çalışma 

odasına ortalama 18,2 öğrencinin düştüğü, toplam 242 çok amaçlı bireysel çalışma odası olduğu ve her 

çok amaçlı bireysel çalışma odasına 16,5 öğrencinin düştüğü, sadece 2 adet piyano laboratuarı olduğu 

ve bu laboatuarlarda aynı anda toplam 14 öğrencinin piyano çalışabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

MEAD’ında toplam 11 adet MİOY dersliğinin olduğu, 39 adet derslik olduğu, 58 adet ortak 

derslik olduğu ve toplamda 108 dersliğin olduğu, dersliklerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde 

en çok dersliğin İç Anadolu Bölgesinde olduğu, en az dersliğin ise Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Dersliklerin özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde 108 derslikten sadece 8’inde akıllı 

tahta olduğu, 27’sinde bilgisayar kullanıldığı, sadece 23’ünde sabit bir ses sistemi olduğu ve 15’inde 

piyano olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

28 MEAD’nın sadece 8’inde orkestra oda müziği çalışma salonu olduğu, 4’ünde koro çalışma 

salonu olduğu, 15’inde konser salonu olduğu, 15’inde konferans salonu olduğu, 15’inde konser ve 

konferans salonlarının ortak kullanıldığı ve sadece 8’inde stüdyo olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır  

28 MEAD’nın 12’sinde ses yalıtımı olmadığı ve sadece 4’ünde iyi seviyede bir ses yalıtımı 

olduğu, 7’sinde orta seviyede, 5’inde az seviyede ses yalıtımı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Eğitim-öğretim faaliyeti yürütülen 25 MEAD’nın öğrencilerin kullanımına açık kalma süreleri 

değerlendirildiğinde 17’sinin iyi seviyede olduğu, 4’ünün orta seviyede, 4’ünün ise az yeterlilik 

seviyesinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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28 MEAD’ında toplam 715 adet piyano olduğu, bu piyanolardan 205 adetinin öğretmen 

odalarında olduğu, 510 adetinin ise öğrencilerin kullanımında olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 715 

adet piyanonun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde en çok piyanonun İç Anadolu Bölgesinde 

olduğu, en az piyanonun ise Akdeniz Bölgesinde olduğu, öğrencilerin kullanımında olan piyano 

sayısının ise en yüksek Doğu Anadolu Bölgesi olduğu, en düşük Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz 

Bölgeleri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

28 MEAD’ında toplam 19 takım orf çalgısı, 165 adet keman, 40 adet viyola, 49 adet çello, 45 

adet flüt, 88 adet bağlama, 8 adet divan, 9 adet cura, 14 adet ud, 12 adet kanun, 50 adet gitar, 31 adet 

elektronik org ve 12 adet akordeon olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar yedi bölge kapsamında dağılmış olan 28 MEAD’nın 

oldukça farklı eğitim-öğretim materyallerine ve fiziksel imkânlara sahip olduklarını göstermektedir. 

Bu imkân farklılıklarına bağlı olarak Türkiye genelinde eğitimde eşitlik ilkesine uygun olarak müzik 

eğitimcisi yetiştirilmesi mümkün değildir. Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her Türk 

vatandaşının eşit şartlarda eğitim alma hakkı olmasına karşın, araştırma sonuçları bu hakkın 

MEAD’ları kapsamında Türkiye genelini yayılamadığını yani 4004 müzik öğretmeni adayına eşit 

şartlarda eğitim veremediğimizi açıkça göstermektedir.  

Bu olumsuz durum birbirinden oldukça farklı özellik ve seviyelerde müzik öğretmenleri 

yetişmesine sebep olmaktadır. 28 MEAD’nın akademik kadro sayıları, eğitim-öğretim ders 

materyalleri ve fiziksel imkânları birbirine yakın seviyelere getirilmedikçe eğitimde eşitlik ilkesi 

teoride kalmaya devam edecektir. Bu önemli sorunun çözüme yönelik öneriler aşağıda belirtilmiştir. 

ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda Türkiye’deki 28 MEAD binalarının fiziksel imkân ve ders materyal 

yeterliklerinin bölgesel olarak eşit bir dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple MÖLP’nın 

Türkiye genelinde eşit olarak uygulanamadığı söylenebilir. Eğitimde eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan bu 

durumun oluşmasındaki temel etkenlerden biri, MEAD binalarının fiziksel imkân ve ders materyal 

yeterliklerinin MÖLP’na ve öğrenci sayılarına uygun olarak belirlenmiş bir standardının olmamasıdır. 

Bu sebeple tüm üniversitelerde uygulanması zorunlu olan belirlenmiş bir standardın oluşturulması 

gerekmektedir. 

Standartların oluşturulması sürecinde Türkiye genelinde hizmet veren 28 MEAD’nın 

akademik kadrosunun görüşleri mutlaka alınmalıdır. Tüm çalışmalar sonucunda belirlenen şartlar 

YÖK tarafından üniversitelere bildirilmeli ve bu şartları sağlamaları için belirli bir süre verilmelidir.  
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MEAD’nın öğrenci sayısı ile fiziksel imkânların yeterlik durumları her özel yetenek sınavı 

öncesinde kontrol edilmeli ve gerekli görülen hallerde öğrenci sayıları düşürülmeli ya da 

arttırılmalıdır. Bu değişiklikler, belirlenmiş standartlara göre yapılmalı ve yöneticilere standartları 

yorumlama, değiştirme ya da uygulamama hakkı verilmemelidir. Belirtilen öneriler eğitimde eşitlik 

ilkesinin Türkiye genelinde sağlanması ve sürdürülmesi açısından gerçekçi bir çözüm yolu olarak 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Eğitim süreci içinde kavram kazanımı çocuklar açısından önemli noktalardan biridir. Çocuklarda 
kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir. Çocuklar her gün yeni bilgilerle donanırlar ve bu 
bilgileri ya varolan kavramlarla ilişkilendirirler ya da yeni kavramlar oluştururlar. Çocukta kavram öğrenme 
genel olarak önce kavramı tanıma, sonra o kavramı adlandırma, daha sonra kavramları eşleştirme ve sıraya 
dizme son olarak da kavramları gruplama ve ayırt etme aşamalarından geçmektedir. Okul öncesi dönem 
öğrenmelerin en yoğun olduğu dönemlerdendir ve bu dönemde birçok farklı kavramın kazanıldığı bilinmektedir. 
Bu dönemin ilk yıllarından başlayarak temeli atılan önemli kavramlardan biri de sayı kavramıdır. Sayı 
kavramının kazanılmasında çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Son dönemde teknolojide yaşanan gelişimler 
ve bilişim teknolojilerinin öğrenme üzerindeki artan etkisi ile birlikte farklı kavramlarda olduğu gibi sayı 
kavramının da kazanılmasında yeni ve etkili bir yöntem olarak bilgisayar destekli öğretim kullanılmaktadır. 
Kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşan bu yöntemde, öğretim 
sürecinde bilgisayar seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak 
kullanılmaktadır. Doğru ve kontrollü kullanıldığında çocuklar için eğlenceli ve kalıcı öğrenme ortamları 
sağladığı dikkate alınarak bu çalışmada okul öncesi dönemde sayı kavramının kazanılmasında yeni ve etkili bir 
yöntem olarak bilgisayar destekli öğretimin etkililiği ele alınmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sayı, Kavram, Bilgisayar destekli öğretim 

  

mailto:mehmet.saglam@inonu.edu.tr
mailto:aysegül.ulutas@inonu.edu.tr


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1878 
 

GİRİŞ 

Temel olarak kavramlar; insanların duygu, düşünce ve tecrübelerine dayanmaktadır. İnsanlar 

tarafından üretilen bu kavramlar; içinde yaşanılan dünyanın anlaşılmasını sağlayan ve onunla 

etkileşimini arttıran, sonuç olarak aynı dünyada yaşayan insanlar arasındaki iletişime zemin hazırlayan 

ve bu doğrultuda oluşturulacak ilkeler için alt yapı oluşturan bir çeşit bilgi formudur 

(Ülgen,2004:117). Varolan nesnelerin bireyler tarafından sınıflandırılmasını ve düşüncelerdeki 

etkinliği arttıran kavramlar, bireyin yaşamı boyunca edindiği bilgilere bağlı olarak değişirken, eskiden 

varolan ve kazanılmış kavramlar bireyin yeni yaşantıları ile anlam kazanır. Birey açısından kavram 

mantıklı düşünebilmesi ve muhakeme edebilmesi için aracılık ederken, diğer taraftan yaşamı boyunca 

edindiği deneyimleri organize edebilmesi adına önemli bir sistemdir. İçinde yaşanılan dünyaya ait 

nesnelerin tanımlanmasına ve karşılaştırılmasına imkan tanıyan, öğrenmelerin yanında edinilen bilgiyi 

artıracak sonuçlar ortaya koyan ve önemli bilişsel işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kavramların, 

içiçe geçmiş becerilerin yapıtaşları olduğu belirtilmektedir (Sucuoğlu vd.,2008). Bu anlamda; yaşamın 

ilk yıllarından itibaren edinilen matematikle ilgili kavramlar ileriki yıllarda gereken yüksek matematik 

bilgi ve kavramlarının temelini oluşturmakta ve okul başarısını etkilemektedir (Metin, 1992; 

Sarıkılıçaslan, 2008). Matematik alanına giren kavramlardan biri olan sayı kavramı erken çocukluğun 

ilk yıllarında oluşmaya başlamaktadır (Erdoğan, 2009; Metin, 1992).  

Okul öncesi dönemde çocukların sayı kavramını kazanabilmeleri; nesneleri sınıflandırması, 

birebir eşleştirmesi,  gruplayabilmesi, nesnelerin farklılıkları arasında düzenleme yapması ve sayı 

korunumu kazanması ile yakından ilgilidir (Aktaş, 2002). Bu dönemde sayı kavramının 

kazanılabilmesi için çeşitli etkinlikler yapılabilmektedir (Dinçer ve Ulutaş, 1993). Geleneksel eğitimi 

etkili ve verimli bir hale dönüştürmede bilgisayar destekli eğitim önemli bir unsurdur. Bilgisayar 

destekli eğitim sayesinde öğrenme bireyselleşmekte, çocuğun öğrenme kapasitesine ve 

gereksinimlerine cevap verebilmektedir (Bayhan San, 1993; Arı ve Bayhan, 2002). Aral ve Bütün 

Ayhan(2005) tarafından bilgisayar destekli eğitimin çocukların kavram gelişimine etkisini incelemek 

amacı ile 100 çocuk üzerinde yapılan çalışma sonucunda deney ve kontrol grubu çocukları arasında 

anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 

Çocuklarda merak duygusunu arttıran, onların ilgilerini çeken ve beklentileri doğrultusunda 

ortamlar sağlayan bilgisayar destekli eğitim sayesinde etkili öğrenmeler gerçekleştirilmektedir. 

Çocuklar açısından bilgisayarın bu cazip yönleri dikkate alınarak etkili öğrenme ortamlarının 

oluşturulmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Arı ve Bayhan 2002). İliş (2006) okul öncesinde 

bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak bilgisayar öğretmenleri, anaokulu öğretmenleri ve altı yaş 

grubundaki çocuklar ile yapılan çalışma sonucunda bilgisayarın okulöncesinde kullanımı ile ilgili 

olarak, sahip olduğu görselliğin öğrenmeyi kolaylaştırdığı, çocukların dersi daha çok sevmesine neden 
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olduğu, dikkatin dağılmasını engellediği, heyecan verici, zevkli, ilgi çekici ve farklı bulunduğu, bunun 

yanında bilgisayarı kullandıkları dönemde sıkılmadıkları yönünde bulgular elde edilmiştir.  

Erken çocukluk eğitiminde kullanılmak için tasarlanan bilgisayar programları çocuklarda 

düşünme, problem çözme, kavramsal gelişim ve matematik gibi becerilerin geliştirilmesine destek 

olmaktadır (Aral ve Bütün Ayhan, 2005). Ayrıca çocuklar, sayı kavramını geleneksel eğitime göre 

bilgisayar destekli eğitim ile daha etkili kazanabilmektedirler (Kaçar ve Doğan, 2007). 

Bilgisayar destekli eğitimin kavram öğrenme sürecindeki etkililiği, çocuklar açısından cazibesi 

ve öğrenme ortamını somutlaştırması gibi birçok olumlu durum dikkate alınarak bu çalışmada sayı 

kavramının kazanılmasında alternatif bir yöntem olan bilgisayar destekli eğitim ele alınmıştır. 

KAVRAM GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 

İnsan yaşamında düşünebilme için vazgeçilmez zihinsel yapılar olan kavramlar, nesnelerin 

birbirinden ayırt edilebilmesini ve ilişkilendirilmesini sağlayan düzenlenmiş bilgiler olarak 

tanımlanmaktadır (Sucuoğlu vd.,2008). Kavramlar diğer kavramlardan farklılaşan özellikleri tanımlar. 

Kavramlar; somut (kedi, masa, ağaç vs.), soyut (adalet, güzellik vs.), tanımlanabilen (üçgen) ya da tam 

tanımlanamayan (zevk, cazibe gibi), fiziksel ya da felsefi olabilir. Kavramlar birbirlerinden somutluk 

ve soyutluk, az karmaşıklık ve çok karmaşıklık ile tanımlanan özellik sayısı yönünden farklılaşırlar 

(Ülgen, 2004:107). 

Bir sözcükle ifade edilebilen kavramlar, anlamlandırılmaları zihinde yapılan, çeşitli obje ve 

olguların farklılaşabilen ortak özelliklerini temsil eden bilgi formlarıdır. İnsanlar; benzerlikleri ve 

farklılıkları birbirinden ayırırlar. Örneğin; yaprakları, kökleri, dalları, hacimleri, meyveleri ve üreme 

biçimleri açısından değişebilen ağaçların, ortak yanları bu özellikleri taşımasıdır. Bu algılarla 

zihnimizde oluşturduğumuz imaj, ağaç olarak adlandırılır. Daire, üçgen, dörtgen, köşegen ve 

benzerleri değişik biçimdedirler. Ama ortak özellikleri vardır: Bunlar farklı uzunlukta çizgilerin 

birbirini kesmesiyle oluşan farklı biçimlerdeki düzlemlerdir. Değişik görünümdeki bu düzlemlere, 

ortak özellikleri nedeniyle, “ şekil kavramı” denir. Bu kavram da diğerleri gibi insanların düşünceleri 

sonucu geliştirilmiştir (Ülgen, 2004:107).  

KAVRAM GELİŞİMİ SÜRECİ 

Birey; kavrama ait benzerlik ve farklılıkları algılayarak, algıladığı benzerlikleri genelleyerek 

kavram oluşturmaktadır. Kavram oluşumu çocukluk yıllarında yoğundur çünkü çocuk için 

çevresindeki her şey yenidir. Bu dönemde onlardan oluşturdukları kavramları sözel olarak ifade 

etmeleri beklenmemelidir. Bu dönemde çocuklar kavramın özelliklerini belleklerine yerleştirirken 

mantıksal bir yol izlemektedir (Aral vd., 2001:100-101; Ülgen, 2004:120). Kavram oluşturma 
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sürecinin temelinde, farklılıkların benzerden ayırt edilerek genellemeler yapılması esasına dayanır ve 

tanımsal bilgi ile ilgilidir. Kavram kazanma kavram öğrenmenin ikinci aşamasıdır. Bu aşamada 

gruplamaların mantıklı bir şekilde yapılması, şema geliştirilmesi ve oluşan kavramın niteliğine 

dayanmaktadır. Kavram ayrıştırması yapılırken kişinin algıladığı özellikler ve onlar arasında bulunan 

ilişkilerin doğasına uygun, mantıklı ölçütler seçip onların uygulanması şeklinde gerçekleştirilir. 

Temelde ayrıştırma esasına dayanan kavram kazanma, işlemsel bilgi ile ilgilidir (Ülgen, 2004:121). 

Kavram kazanmada sözcükler, kavramların incelenip gruplanmasında büyük önem taşımakta ve okula 

başladıktan sonraki süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri için yapılan planlamalarda üst düzey 

kavramların öğrenilmesi önem kazanmaktadır. Çocukta kavram öğrenme genel olarak; tanıma, 

adlandırma, eşleştirme, sıraya dizme, gruplama ve ayırt etme aşamalarından geçmektedir.  

Tanıma: Çocuk bir kavramı öğrenmeye başladığını onu tanıyarak göstermektedir. Çocuklar 

öncelikle şekilleri tanır. Örneğin; bir nesneyi göstermesi istendiğinde nesneyi işaret etmesi, o nesneyi 

tanıdığını göstermektedir (Güven, 2000:85). 

Adlandırma (isimlendirme): Çocuk gösterilen şeklin adını söyler; yani nesneyi adlandırır 

(Sarıtaş, 2004). Örneğin; “Bu nedir?”diye sorulduğunda, ağaç, mavi, beşdiyerek nesneyi özelliklerine 

göre adlandırmaktadır (Güven, 2000:85). 

Eşleştirme: Çocuğa gösterilen bir şeklin bezerinin çocuk tarafından bulunmasıdır (Sarıtaş, 

2004). 3–4 yaşlarında bire bir eşleştirme davranışı görülmektedir (Metin,1992:13).Örneğin; çocuk dört 

sayı ile dört nesneyi, üçgen ile evin 

çatısını ya da iki yüz resmini eşleştirebilir (Güven, 2000:86). 

Sınıflandırma: Çeşitli özellikler dikkate alınarak nesnelerin aynı grup altında toplanması 

esasına dayanmaktadır. Sınıflandırma işlemi yapılırken varlıkların varlıkların/nesnelerin şekli, rengi, 

ağırlığı, boyutu ve sayıları dikkate alınır. Çocuklarda esnek düşünme becerilerinin gelişmesine katkı 

sağlaması açısından farklı materyal ve deneyimlerle karşılaşmak önemli olmakla birlikte bu durumlar 

kavram öğretiminde önemli fırsatlar sağlamaktadır (Arnas Aktaş, 2002:46). 

Sıralama: Çocuk verilen bir modelde sırada hangi şeklin olması gerektiğini ve sıra içinde 

eksik olan şekli bulur (Ürkün,1992;16 Dere,2002:17). Sıralama kavramının çocuklarda dört-beş 

civarında başladığı, kullandığı nesneleri uzunluğuna göre, yediği sebze ve meyveleri ağırlığına göre, 

evdeki araç-gereci büyüklüklerine göre sıralayabilir (Güven, 2000:86). 

Gruplama: Nesneler arasındaki farklılıkları dört-beş yaş civarında yavaş yavaş anlamaya 

başlayan çocuklar bu dönemde temel düzeyde benzerlikleri esas alarak gruplama yapabilirler 
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(Metin,1992:13; Sarıtaş, 2004). Gruplamanın sınıflandırmadan farkı, farklı nesneler arasındaki ortak 

özelliğe göre bir ayrımlaştırma yapılmasıdır. 

Ayırt etme: Nitelikleri ayırt etme temel düşünme becerilerinden olup kavram öğrenmenin en 

temel basamağını oluşturur (Güven,2004:23). Belirli bazı özellikleri ayırt etme aynı özelliğe sahip 

başka nesnelere genellendiği zaman, kavram öğrenilmiş olur. Örneğin; küçük bir çocuk için “sarı” 

önce sarı bebeğinin ya da kazağının bir özelliğinin adıdır. Çocuk zamanla sarı kelimesini benzer 

özellikte bir grup renk içinde kullanmaya başlar. Yani sarı bir kavram olarak çocukta gelişmiştir 

(Cantekin vd.,2000:8). Beş yaşında çocuklar nesneleri, birbirinden farklı olan özelliklerini belirleyerek 

ayırt etmeye başlamaktadırlar (Sarıtaş, 2004). 

Kavramın öğrenilme sürecinde önemli unsurlar arasında yer alan zaman, bellek süreci, dikkat 

ve odaklaşma, kavram öğrenme stratejileri, dil, gelişim düzeyi ve uyarıcı sunusu, öğrenme ve öğretme 

sürecinde etkili biçimde kullanılmalıdır (Ülgen, 2004). Bunların yanı sıra kişinin farkındalığı, 

istekliliği, geçmiş yaşantısı ve algılama süreci kavram gelişimindeki önemli unsurlardandır (Ülgen, 

2004: 118; Aydoğan, 2006: 11). Bilginin ve düşünmenin temelini oluşturan kavramların oluşturulması 

uzun, ayrıntılı bir süreçtir. Bazı kavramlar günlük deneyimlerle öğrenilebilmesine rağmen bazılarının 

öğrenilebilmesi ancak formal (planlı) öğretim ile olabilir (Aktaş Arnas, 2007:25). Bu nedenle, bazı 

temel kavramların kazanılmasında okul öncesi eğitimin rolü büyüktür. Çocukların okul öncesi 

dönemde öğretilen temel kavramları bilmelerinin; okumaları, anlamaları ve matematik dersinde 

gösterdikleri başarı ile ilişkili olduğu görülmektedir (Sarıtaş, 2004). Ayrıca, anasınıfına devam eden 

çocuklarda yapılan bir çalışmada; çocuklardaki kavram bilgisi ile akademik başarı ve sınıf içi öğrenme 

davranışlarının birbiri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. okula başladıklarında temel kavram bilgisi 

konusunda yeterli olmayan çocukların, kavram yetersizliğinin yanında öğrenme ile ilgili davranışlarda 

da yetersizlik oolabildiği ve bu durumun ileride akademik başarısızlığa neden olabildiği belirlenmiştir 

(Sucuoğlu, vd.,2008:207). 

Gözlerini açtığı ilk andan itibaren dünya ile etkileşimi başlayan çocukların sonraki çabaları, 

çevresini tanıma, bulunduğu ortama uyum sağlama ve çevresindeki olayların farkına varma 

yönündedir. Çocuğun çevreyi gözlemlemesi, gördüklerini yorumlayabilmesi çocukta zekaya ilişkin 

belirtilerdir (Mağden, Şahin ve Çetinkaya, 2001).  

Öğrenirken ve düşünürken kullandığımız duyusal bilgiyi birey iki düzeyde isler. Bunlar duyu 

organlarında meydana gelen “duyum” ve zihinde oluşan “algı”dır. Duyu organlarına gelen uyaranların 

farkına vararak, bu duyumları, yorumlama, anlamlı hale getirme sürecine algı denir. Birey günlük 

yaşamında çok fazla uyaranla karşı karşıyadır. Ancak bunların bir kısmını algılar. Bunun nedeni 

bireyin algıda seçici davranmasıdır (Arı ve Bayhan, 2002). Küçük bebeklerde seçici algılama 

süreçlerinin nasıl işlediğiyle ilgili çeşitli araştırmalar vardır (Gander ve Gardiner, 2010). Araştırmalara 
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göre, bebekler çok basit ve çok karmaşık şekillere, orta düzeyde (ılımlı) karmaşık şekillerden daha az 

dikkat etmektedirler (daha kısa süre bakmaktadırlar). Fantz’a göre; doğuştan getirilen bu seçici 

algılama yeteneği, bebeklerin öğrenmesine ve zihin gelişimine yardımcı olmaktadır. Flavel’e göre 

bebeğin hangi uyarana karşı seçici algıda bulunacağı bebeğin bilişsel gelişim düzeyi ile ilgilidir. Bir 

bebeğe sıkıcı gelen bir uyaran daha küçük bir bebek için ilginç olabilir (Arı ve Bayhan, 2002).  

Bilişsel yaklaşımdaki kavram öğrenimi; zihinde yer alan eski bilgiler ışığında yeniden 

yapılandırma işlemi olarak değerlendirilir (Ülgen, 2004). Davranışçı yaklaşıma göre ise kavram 

öğrenimi uyarıcı ile tepki arasındaki bağ kurma işlemi ile ilişkilendirilmektedir. Bilişsel yaklaşım 

kavram öğrenme sürecini ilgili kavramların hepsinin dikkate alınmasını, temel ilkeler belirlenmesi ve 

şema oluşturulması ile tanımlamıştır. Bu yaklaşımda problem çözmeye öncelik verilir (Ülgen, 2004).  

ÇOCUKTA SAYI KAVRAMININ GELİŞİMİ 

Okulöncesindeki çocuklarda kavram gelişimi çocuğun geçmiş yaşantısı ve yaptığı etkinliklerle 

ilişkilidir. Zor ve yavaş gerçekleşen bir süreç olan kavram yerleşmesinde, çocukların karşılaştıkları 

yeni bilgilerin varolan bilgilerle ilişkilendirilmesi yeni kavramların oluşturulmasına imkan verir. 

Algıların netleşmesi, deneyimlerin çoğalması ve artan kelime hazinesi çocukta kavramların 

farklılaşmasının başlangıcını oluşturur (Arı vd. 1994).  

Okul öncesi yılların, tüm gelişim alanlarında olduğu gibi zihinsel gelişimde de en hızlı olduğu 

yıllar olmasından dolayı, matematiksel kavramların bu dönemde kazandırılması çocukların 

yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri ve ileriki yaşamlarında matematiğe karşı olumlu tutumlar 

geliştirebilmeleri için önemlidir. Matematik eğitimi, eğitimin önemli parçalarından biridir. Okulda, 

evde, is yerinde yani her yerde matematiğin varlığı hissedilir. Bilim adamları, matematiği de çok farklı 

açılardan tanımlamışlardır. Matematik, birbirine bağlı kavramlar ve düşünceler ağıdır (Sulak, 1999). 

Matematik, düşüncenin tümden gelimli bir işletim yolu ile sayılar, geometrik şekiller, fonksiyonlar, 

uzaylar v.b. soyut varlıkların özelliklerini ve bunların arasında kurulan ilişkileri inceleyen bilimler 

grubuna verilen genel addır (Altun, 2001). 

Okul öncesi dönemde matematik eğitimi ise, doğrudan çocuklara bilgi aktarımı olmayıp, 

çocuğun bu bilgileri yaparak ve yasayarak öğrenmesi temeline dayanmaktadır. Bu dönemde çocuklara 

matematik kavramlarının nasıl öğretilebileceğinin bilinmesi önemli bir konudur; anne- baba ve 

öğretmenin görevi, çocuklar için uyarıcı bir çevre hazırlamak ve problemin çözümünde çocuğun 

ihtiyacı olduğu anda ona rehberlik etmektir (Aktaş, 2002). Hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan 

matematikle ilgili yaşantılarımız biz yetişkinlere çok basit işlemlerden oluşuyor gibi gelse de, aslında 

ilk temel kavramlar anlamaya başlamamızdan bu güne kadar geçen süre uzun ve zahmetli bir süreçtir. 

Örneğin bazı araştırmacılar ilk dokuz doğal sayının (birden dokuza kadar) kazanılması için en az beş 
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yıla; yaklaşık iki yasından beş yasına kadar geçen bir sürece ihtiyaç olduğunu söylemektedirler 

(Güven, 1999). 

Yetişkinler ve çocuk arasındaki ilişki ve iletişim, yaşanılan çevre, yapılan gözlemler çocukta 

matematik ile ilgili kavramların temelidir. Bunun yanında çocuğun birlikte olduğu kişiler ve 

yaşantıları da zihinsel gelişimi etkilemektedir. Sayı kavramına ilişkin ilk bilgiler okul öncesi 

döneminde başlar ve sonrasında arkadaşları ile oynarken tekerlemelerde, şarkılarda ve çeşitli 

oyunlarda matematik ile ilgili kavramlarla sürekli karşı karşıya kaldığı görülür (Resnick, 1989; 

Meadows, 1996; Copley, 2000; Geist, 2001; Erdoğan ve Baran, 2003).  

Çocuklarda matematik kavramının başlangıcının bebeklik dönemine kadar gittiği, ortalama bir 

yaşına geldiğinde gördüğü nesneleri azlık ve çokluk açısından ayırt edebildiği,  ilk kelimeleri arasında 

matematik ile ilgili kavramların yer aldığı, iki yaşından itibaren sırayı şaşırmakla birlikte sayı saymaya 

başladığı ve ilerleyen süreçte hatalarını azaltarak sayma işlemini yapabildiği bildirilmektedir (Briars 

ve Siegler 1984, Meadows 1996, Cantekin vd. 2000, Erdoğan ve Baran 2003).  

Sayma becerisinin çocuklarda ortalama iki yaşında başladığı, çocuğun ilk sayma eyleminin 

bilinçli bir sayma eylemi olmayıp ezber ve taklide dayalı olduğu belirtilmektedir. Bu dönemde henüz 

sayı kavramını kazanmamış olan çocukların beş yaşına geldiğinde birden yirmiye kadar olan sayıları 

anlamını bilerek sayabilmektedirler. Birden fazla sayıdaki nesneyi sayabilmeye başlayan çocuk 

rakamları tanıyıp, isimlendirip sıralayabilir. Ardışık sayma işlemine başlayan çocuklar geçişlerde 

problem yaşayabilir ve özellikle onlu basamaklara geçişte yeni gelen onlu sayıyı hatırlamakta zorluk 

yaşayabilir (Cantekin vd. 2000; Copley, 2000). Sayıların ifade ettiği anlamı tam olarak kavrayamayan 

çocuklar altı yaşına geldiğinde sayı sayabilir ancak sayma işlemine odaklanırken nesneleri birden fazla 

kere sayabilir (Akman ve ark. 2000). Okulöncesindeki çocuklarda sayı kavramının kazanılması 

nesnelerin sınıflandırılması, gruplandırılması, farklılıklara göre düzenleme yapılması, sayısal eşitliği 

kavrama ve sayının korunumu kavramları ile doğrudan ilişkilidir (Aktaş, 2002). 

Sayılarla İlgili Korunum Kavramı 

Sayılarla ilgili korunum kavramı 6-7 yaslarında gelişir. Çocuk nesne kavramını geliştirdikten 

sonra onları düzene koymak için sayı kavramını geliştirir. Sayı kavramı sınıflama, sıralama ve 

bütünleştirmeyi gerektirir. Örneğin; üç sayısı, üç üniteden meydana gelen bir grubu ifade eder. İkiden 

fazla, dörtten azdır. Çocuk sayı kavramını geliştirebilmek için üç sayısının iki ve dört ile ilişkisini 

anlayabilmelidir (Ülgen ve Fidan, 2003). Sayı ile ilgili bilgilerin temelinin atılması okul öncesi 

dönemin ilk yıllarından itibaren başlamaktadır. Yapılan araştırmalar, bir yas çocuklarına görsel olarak 

sunulduğunda nesnelerin azlık-çokluğunu ayırt edebildiklerini göstermiştir. Matematik kavramına 

temel oluşturabilecek esleştirme davranışı çocuklarda 1-2 yastan itibaren gözlenebilir. Bu yas 

çocukları ikisi aynı, biri farklı üç nesneden benzer olanları esleştirebilmektedirler. Bu davranış yasla 
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birlikte basitten karmaşığa doğru zamanla gelişir. Ayrıca matematiğe temel oluşturan kavramlardan 

boyut kavramına ait ilk davranışlar 2-3 yasındaki çocuklarda büyük ve küçüğü tanıma ve ayırt etme ile 

başlar. Farklı boyuttaki iki bebekten büyük ya da küçük olanı göstermesi istendiğinde çocuk doğru 

olarak gösterebilir. Yine 3-4 yasındaki çocuklar eşleştirebilme davranışı içinde geometrik şekilleri 

eşleştirebilmektedir. Ancak bu eşleştirme, şekilleri özellikleri yönünden tanıyıp ayırt edebildikleri 

anlamına gelmez. Çocuk eşleştirmeyi görsel algılama becerisine dayalı olarak yapmaktadır. 3-4 

yasındaki çocukların sayı sayma davranışı kavrayarak sayma değil, modeli taklit etme, ezbere 

saymadır. Çocuklar 3-4 yaslarında üç sayısının karşılığını henüz kavram olarak kazanmış değildir. 4-5 

yasındaki çocuklarda sıralama kavramı gelişmeye başlamıştır. Bir gurup kalemden bana dört tane ver 

dendiği zaman çocuk dört tane kalemi tek tek alarak yetişkine verebilir. 4-5 yas çocukları basit 

gruplama davranışı da gösterebilirler. Bu yasta çocuklar nesneler arası özellikleri belirli ölçülerde 

anlayabilir ve basit düzeyde benzer özellikte olanları aynı grup içinde toplayabilirler. 5-6 yasındaki 

çocuklar 1-20 arası sayıların anlamlarını bilerek sayarlar. Bir grup nesneyi sayarak kaç tane olduğunu 

söyleyebilirler. 1-10 arası rakamları tanır, isimlendirir ve sıraya dizebilirler (Metin, 1992).  

SAYI KAVRAMININ KAZANDIRILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 

Çocukların matematikle ilgili ilk deneyimleri, genellikle nesnelerle olan yaşantıları 

sonucunda, algısal gelişimlerine bağlı olarak edindiği deneyimler yoluyla oluşmaktadır. Matematik 

alanına giren kavramlardan biri olan sayı kavramının gelişimi için hazırlanan planlar, çocukların 

kendisini ifade etmesini arttırmalı, yeni yaşantılar geçirmesini sağlamalıdır (Erdoğan, 2009). 

Çocukların sayı kavramını geliştirebilmeleri için okul öncesi dönemde sıralama, eşleştirme vb. 

etkinliklerde bulunmasına imkân sağlanmalıdır. Çocuğun denemelerinde başarılı olması için seçilen 

uyarıcıların niteliğine dikkat edilmelidir (Cantekin vd. 2000). Okul öncesinde sayı kavramının 

kazanılmasında benzerlik gösteren nesnelerin sınıflandırılması, gruplandırılması önemli olduğundan 

bu dönemde çocukların temel sayı kavramını kazanabilmeleri için birebir eşleme, sınıflama, sıralama 

çalışmalarına sık sık yer verilmesi önemlidir. Yapılacak çalışmalarda çocukların nesneleri 

karşılaştırarak eşleştirmesi, az, çok ya da aynı gibi ifadelerle çokluğu hakkında bilgi vermesi 

sağlanabilir (Aktaş Arnas, 2002; Dinçer ve Ulutaş, 1993; Meb, 2006). Dere (2002), okul öncesi 

dönemde matematik kavramlarının gelişimi ve bu kavramların gelişimini desteklemek için 

yapılabilecek etkinlik örnekleri verdiği çalışmasında; sayı kavramının gelişmesi için söylenen sayıya 

uygun oyuncak olan köşeye gitme, sayı sembolü ve resim eşleştirme, basit toplama-çıkarma işlemleri 

yapılabileceğini belirtmiştir. 

Karşılaştırma, iki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup 

olmadığını belirleme işlemine denilmektedir. Sınıflandırma, grupları belli bir özelliğe göre birleştirme 

ve ayırma işlemidir. Bire bir eşleme, sayma kavramını algılayabilmek için gerekli temel beceridir. Bir 
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grubun diğer grupla aynı sayıda nesneye sahip olduğunu görmektir. Sıralama ise karşılaştırmanın bir 

üst düzeyidir ve ikiden fazla nesne ya da nesne grubunu karşılaştırmayı gerektirmektedir. 

Karşılaştırılan nesneler birinciden sonuncuya doğru sıralanırlar. Sayı kavramı ve sayıyı anlama, sayı 

algısı olarak ifade edilmektedir. Sayı algısı, miktarlarla (nicelik) sayma işlemi arasında ilişki kurularak 

sağlanmakta; daha fazla ve daha az kavramlarının, değişik miktarların, uzay ve miktar ilişkisinin (sayı 

korunumu) ve parça bütün ilişkilerinin anlaşılmasını gerektirmektedir (Sarı Kılıçaslan, 2008). 

Kavramlar, Okul Öncesi Eğitim Programının amaç ve kazanımları doğrultusunda hazırlanan 

etkinlikler içinde verilmektedir. Öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşebilmesi için çocukların somut 

yaşantılara ihtiyacı vardır. Bu anlamda geleneksel eğitimin yetersiz kaldığı durumlarda, öğrenmenin 

somutlaştırılmasında, diğer kavramlara göre daha soyut ve dolayısıyla zor bir süreç olan sayı 

kavramının kazanılmasında bilgisayar destekli eğitimden yararlanılabilir. Kaçar ve Doğan (2007), okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarını kazandırmada 

bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yöntemlerinin etkililiğini araştırdığı çalışmasında, 

bilgisayar destekli eğitim alan grubu daha başarılı bulmuştur.  

EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ OLARAK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM 

Uzmanlara göre genel olarak eğitim, belirli hedefler doğrultusunda en uygun program, araç-

gereç ve yöntemleri kullanarak, bireyin kişiliğinin bir bütün olarak geliştirilmesini ve çevresine etkin 

bir şekilde uyum yapmasını amaçlayan dinamik bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda BDE 

amacı ise, var olan bu eğitim süreci içerisinde bilgisayarların etkin bir şekilde kullanılarak bireyin 

çevresine en iyi şekilde uyum sağlayabilmesi olduğu ifade edilebilir(Kaçar 2006). Okul öncesi 

dönemde çocuklar için verilen eğitimde bilgisayar eğitiminin uygun şekilde bulunması zihinsel ve dil 

gelişimini, el becerilerini, problem çözme becerisi ve hatırlama becerisinin gelişiminde yararlı 

olmaktadır (Aral ve Bütün Ayhan, 2005). Bilgisayar etkinlikleri yeni öğrenmeler için heyecan verici 

ve dinamik ortamlar sağlamaktadır. Bilgisayar ile öğrenme etkinlikleri görsel ve manipulatif ortamlar 

kullanılarak zenginleştirilebilmektedir. Böylece çocuklar özgüven geliştirerek sosyal yönden gelişim 

göstermektedir (Arı ve Bayhan 2002). Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının temelinde bireyin 

kendi başına öğrenmesinin bilgisayar teknolojisinin bütünleştirilmesi yer alır ve bilgisayar bu süreçte 

eğitim sistemini tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur olarak kullanımı esastır. Bu eğitimde 

öğrenmenin bilgisayar ortamı üzerinden gerçekleşmesi öğrenme sürecine olumlu katkı yapan ve her 

öğrencinin kendi bireysel hızı çerçevesinde ilerlemesine imkan tanıyan bir durum ortaya koyacaktır. 

Bu yöntemdeki başarı öğretim amaç ve kazanımları ile uyumlu teknolojik alt yapının oluşturulması ile 

ilişkili olup alternatif bir yöntem olarak eğitim ve öğretim sürecindeki niteliği arttırıcı bir uygulama 

olarak öne çıkmaktadır (İliş 2006). 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, ilgileri çerçevesinde çocukların yönlendirilmesi eğitimin 

dayanak noktalarındandır. Okulda aldıkları sayesinde düşüncelerini yönlendirmeye başlayan, 
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kavramsal kriterler ışığında bilgileri sınıflandırabilen, buna bağlı olarak öğrenmede yeni stratejiler 

geliştirebilen çocuk öğrendiği bilgileri farklı şekillerde kullanabilecektir. Bilgisayar destekli eğitim, 

çocukta ilgi duyulan alanlar için fırsat oluşturmanın yanında çocuğun gelişimi dikkate alınarak 

hazırlanan programlar zihinsel gelişimin yanında yaratıcılığında gelişmesine imkan vermektedir (Aral 

ve Bütün Ayhan, 2005). 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE SAYI KAVRAMININ KAZANILMASI 

Erken çocukluk döneminde sayı kavramının kazanılması sürecinde eğitimciler çeşitli 

yöntemler kullanabilirler. Bilgisayarda destekli eğitimde bu alternatiflerden biri olarak düşünülmüş ve 

bu çerçevede eğitimciler ve bilgisayar alanında uzman kişilerin işbirliği ile çeşitli bilgisayar 

programları geliştirilerek öğrenme süreçlerinde çocuklar için eğlenceli bir alternatif oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

Okul öncesi dönemde Okul Öncesi Eğitim Programının amaç ve kazanımları doğrultusunda, 

çocuklara temel sayı kavramının kazandırılması amacıyla bol miktarda sınıflandırma, sıralama ve 

birebir eşleme çalışmalarına yer verilebilir. Öğretmen bu amaçla çocuklardan nesne gruplarını nesne 

gruplarını sayıca birebir eşleştirmesini ve sayarak hangisinin sayıca “daha az”, “daha fazla” ve “aynı 

sayıda” olduğunu söylemesini isteyebilir. Ayrıca çocuklara grupları birebir eşleştirmesini ve saymasını 

söyleyebilir (Aktaş Arnas, 2002, Meb, 2006). Bilgisayar destekli eğitimin çocuklara sonsuz sayıda 

tekrar, anında geri bildirim ve kendi başına çalışma gibi imkanlar sunduğu düşünüldüğünde sayı 

kavramının kazanılması sürecine bilgisayarın önemli bir araç olabildiği görülmüştür (Kaçar ve Doğan, 

2007).  

Çocuklara genelde matematik özelde ise sayı kavramının kazandırılması için hazırlanan 

bilgisayar programlarına bakıldığında bunların kavram öğrenme sürecindeki aşamalara bağlı kalınarak 

hazırlanan eğlenceli oyunlar olduğu görülmektedir. Çocuk için öğrenmede en önemli faktör olan oyun, 

hazırlanan bilgisayar programlarının da temelini oluşturmakta ve bu durum bilgisayar üzerinden 

yapılan bu öğrenmeyi daha cazip hale getirmektedir. 

Bu bilgisayar programları oyun temelli olmasının yanında çocukta kavram öğrenmede genel 

olarak kullanılan; tanıma, adlandırma, eşleştirme, sıraya dizme, gruplama ve ayırt etme aşamaları 

bulunmaktadır. 

Sayı kavramının kazanılmasına dönük hazırlanan bilgisayar programlarında öncelikle tanıma 

ve adlandırma çalışmalarına yer verildiği, bunu yaparken de görsel olarak rakamın verilmesi, işitsel 

olarak adının söylenmesi işlemlerini birlikte yaparak kavram öğretiminin ilk iki basamağını verdikleri 

görülmektedir. Sayıları tanıma ve adlandırma basamağından sonra eşleştirme ve sıraya dizme 

basamakları ile ilgili uygulamalara yer verilen bu tarz bilgisayar programlarının diğer basamaklarda 
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olduğu gibi bu aşamada da çok farklı uygulama örneklerine yer verdiği görülmektedir. Kavram 

öğretiminin son aşamaları olan gruplama ve ayırt etme uygulamalarının da zengin bir biçimde yer 

aldığı bilgisayar programlarının en önemli avantajları çocuklara çok çeşitli uygulama örnekleri 

sunması ve istedikleri kadar tekrar olanağı sunabilmesidir. Bu uygulamalara CD ya da internet 

üzerinden online erişim sağlanabilinir. 

SONUÇ 

Bu günün dünyasının en önemli enstrümanlarından biri olan ve insan yaşamında vazgeçilmez 

bir unsur haline gelen bilgisayar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de temel unsurların biri haline 

gelmiştir. Bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitimin, öğrenme faaliyetleri içinde kullanımı yöntemsel 

çeşitlilik, zamanı etkili kullanma, daha fazla şeye erişebilirlik sağladığı gibi etkili bir öğrenmenin 

gerçekleşmesini de sağlamaktadır. Kavramların kazanılması sürecinde sonsuz tekrar, çeşitlendirilmiş 

uygulama örnekleri sunan bilgisayar programlarının sayı kavramının kazanılması sürecinde oldukça 

etkili sonuçların ortaya çıkmasında önemli katkılar sağladığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 

Ancak bilgisayar ve bilgisayar programlarının tek başına bir öğrenme ortamı oluşturamayacağı aksi 

halde çocuklarda olumsuz bazı durumların oluşmasına neden olabileceği dikkate alınarak eğitimcilerin 

bu uygulamalara bütünleştirilmiş program örnekleri içinde yer vermeleri, çocuk ile bilgisayar 

ilişkisinin süresini kontrol altında tutmaları gerektiği de hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ayrıca 

kontrolsüz bir biçimde üretilen ve eğitsel altyapısı yeterli olmayan ürünlerden çocukların korunmasına 

ve bu programların hazırlanmasında çocuk gelişimi uzmanları ile bilişim uzmanların ortak çalışmaları 

ile sonuca gidilmesine özellikle özen gösterilmelidir. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ REHBERLİK YETERLİLİKLERİNİ 

GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI 
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ÖZET 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Oluşturulan 
Rehberlik Programı”nın etkililiği incelenmiştir. Bunun için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Marmara 
Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında birinci 
ve ikinci öğretimde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan tesadüfi seçimle belirlenen 36 deney, 36 kontrol 
grubunda olmak üzere toplam 72 öğretmen adayı seçilmiştir. Deney grubundaki öğretmen adaylarına 10 hafta 
boyunca haftada bir gün 2,5 saatlik oturumlarla öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye 
yönelik yeterlik alanlarından, 27 kazanımdan ve bunlara yönelik etkinliklerden oluşan rehberlik programı 
araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adayları ise lisans programında yer 
alan rehberlik dersini almışlardır. Deneysel çalışmanın başında ve program tamamlandıktan sonra “Okul Öncesi 
Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri 
Bilgi Testi” deney ve kontrol gruplarına araştırmacı tarafından uygulanarak alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının rehberlik yeterlilikleri 
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçla okul öncesi öğretmen adayları için 
oluşturulan “Rehberlik Programı” nın etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma sonuçları okul öncesi öğretmenlik alanında eğitim gören öğretmen adaylarının rehberlik 
yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik destekleyici programlar gerektiğini göstermektedir. Öğretmen adayları 
benzeri programlarla desteklenebileceği gibi, çalışmada kullanılan okul öncesi öğretmen adaylarının rehberlik 
yeterliliklerini geliştirmeye yönelik oluşturulan “Rehberlik Programı” etkili bir destek program olarak 
uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, rehberlik yeterlilikleri, öğretmen adayları.  

ABSTRACT 

The effectiveness of “Guidance Program to Develop Preschool Teacher Candidates’ Guidance 
Proficiencies” is investigated. To that aim a total of 72 teacher candidates are randomly selected from among 
senior students attending daytime and evening classes of Marmara University, Atatürk Education Faculty, 
Primary School Teaching Section, Preschool Education Department in 2014-2015 education year. The preschool 
teacher candidates are divided into two groups of 36 as experiment and control groups. The researcher applied a 
guidance program composed of 27  achievements and relevant activities on Proficiency Areas to teacher 
candidates in test group in 150 minutes long sessions for 10 weeks, once day a week. The teacher candidates in 
control group took guidance class in bachelor’s program. “Preschool Teacher Candidates’ Guidance 
Proficiencies Scale” and “Preschool Teacher Candidates’ Guidance Proficiencies Achievement Test” are applied 
by the researcher to test and control groups in the beginning of the study and after the program is completed and 
their results are compared. 

At the conclusion of the study a significant difference is found between guidance proficiency scores of 
teacher candidates in test and control groups. This result confirms effectiveness of the “Guidance Program” 
prepared for pre-school teacher candidates. 
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Results of the study demonstrate that supportive programs aims to improve guidance proficiencies of 
preschool teacher candidates are required. Teacher candidates may be supported with such programs and 
“Guidance Program” used in this study that is prepared to develop  guidance proficiencies of pre-school teacher 
candidates can be used as an effective support program. 

Keywords: Preschool education, Guidance Proficiencies, Preschool Teacher Candidates. 

 
GİRİŞ 

Problem 

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde 

verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluluk oluşturacağından sunulan eğitim 

ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ana-babadan bağımsızlaşma, sosyal 

rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel 

alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde 

özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme, hayal ve 

isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelişimin 

sürekliliği rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır. (MEB, 2012). 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireyin bir bütün olarak gelişmesini ve kendini 

gerçekleştirmesini desteklemektedir (Gökçakan, 2008). Rehberliğin kapsamında yer alan hizmetler 

dikkate alındığında öğrencilerin her öğretim basamağında bu dönemin gelişim özelliklerine uygun 

rehberlik hizmetlerinden yararlanması önem taşımaktadır. Eğitim bir süreçtir ve gelişimin de sürekli 

olduğu gerçeği rehberlik hizmetlerinin eğitimin her kademesinde “gelişimi kolaylaştırma ve gelişim 

görevlerinin başarılmasında yardımcı olma” işlevini üstlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu 

doğrultuda benimsenen gelişimsel rehberlik, bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, içinde bulunulan 

yaş ve gelişim dönemlerinin bir gereği olarak yerine getirmesi beklenen bazı gelişimsel görevlerinin 

olduğu ve bir gelişim basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim 

görevlerini daha iyi başaracağı gerçeğine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, çocukların gelişimsel 

görevlerini başarı ile yerine getirmelerini kolaylaştırmak ve desteklemek için sistemli ve programlı bir 

şekilde rehberlik hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır (Gökçakan, 2008; Yeşilyaprak, 2004). Bu 

dönemdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim-öğretim hizmetlerinin tamamlayıcısı ve 

bütünün bir parçası olmalıdır.  

Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve 

programda yer alan konuların mümkün olduğunca diğer öğretim programları ile de bütünleştirilmesi 

sağlanır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla planlanan aktiviteler ve stratejiler belirli bir müfredat 

kapsamında okul danışmanları ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Kapsamlı Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik programları okul öncesi dönemden başlayarak 12. Sınıfa kadar eğitimin her 
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kademesinde öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerinde gerekli becerilerin 

kazandırılmasına yardım eder. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarının 

hazırlanmasında ve uygulanmasında, psikolojik danışmanlara önemli roller düşmekle birlikte okuldaki 

tüm personelin kendilerine uygun rollere katılımının sağlandığı takım çalışması esas ilkedir (Siyez, 

2007). 

Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin okullarda yaygın olarak verilmesi 

Türkiye’de 1970’lerden sonra başlamıştır. Bu hizmetlerin nasıl yapılandırılacağı ve nasıl verileceği ile 

ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar ve uygulamalar yıllar içinde giderek 

değişmektedir. Özellikle 24376 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra bu hizmetlerin gelişimsel ve önleyici yanlarının 

olması gerektiği daha fazla vurgulanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda kapsamlı rehberlik anlayışı 

dikkate alınarak ilköğretim ve ortaöğretim ile okulöncesine yönelik rehberlik programları 

geliştirilmiştir (Kabakçı, Ö.F ve Korkut Owen, F, 2013). 

Gelişimsel odaklı okul rehberlik hizmetleri kapsamında anasınıfından yükseköğretime (K-16) 

kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri (kendini tanıma, özsaygı, 

etkili iletişim, sorumluluk, amaç belirleme, karar verme-problem çözme, kariyer planlama vb.) 

kazandırmaya ve olası problemleri önlemeye dönük çalışmalar yapılır. Sınıf rehberliği sınıflarda 

yürütülen ve planlı, programlı olarak öğrencilere birçok yeterlik kazandırmaya olanak sağlayan 

müdahaledir. Gelişimsel rehberliğin merkezinde olan en önemli müdahalelerden birisidir. (Nazlı, 

2013). 

Okul öncesi dönemde çocuğa yönelik planlanacak rehberlik hizmetleri; onların gelişimlerini 

desteklemek, yaşadıkları ortamlardan kaynaklanan farklılıkları gidermek, bir sonraki eğitim 

basamağına hazırlamak, çevresiyle uyumlu, kişisel ve sosyal yaşam için gerekli ilişkileri geliştirmek, 

düzenli çalışma beceri ve alışkanlığını kazandırma gibi işlevleri gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır. 

Okul öncesi dönem çocukları için rehberlik programlarında yer alması gereken özellikler; 

olumlu benlik bilinci geliştirmesine yardım etme, sosyal ve duygusal gelişimini destekleme, problem 

çözme becerilerini geliştirme ve bağımsız düşünmesini cesaretlendirme, iletişim becerilerini 

geliştirme, ilgilerini açığa çıkarma, kendini kontrol yeterliliğini destekleme, kişiye özel ruhsal, sosyal 

ve fiziksel ihtiyaçlarını tanımlama, farklılıklara ve diğerlerinin haklarına saygı gösterme, aile 

sisteminde yerinin farkında olma, işbirliği davranışları göstererek başkaları ile etkileşimde bulunma, 

olumlu olumsuz duygu yaratan durumları ve bu duygularla başa çıkma yollarını bilme, vb. olarak 

açıklanmaktadır  (Akgün, 2010). 

Okul öncesi eğitimde rehberlik programı oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir 

tanesi de öğretmen faktörüdür. Çünkü her sınıfın en az bir öğretmeni vardır. Bu öğretmen çocukları 
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daha yakından tanıma imkanına sahiptir. Ayrıca okul öncesinde öğretmen, çocukların aile 

bireylerinden sonra en önemli model olma özelliğindedir ve çocuğun hayatında etkilidir. Okul öncesi 

dönemde çocukların problemleri henüz derinleşmiş değildir ancak erken önlem alınmadığı takdirde 

ileriki yıllarda yoğunlaşma riski içermektedir. Bu nedenle okul öncesinde çalışan öğretmene önemli 

görevler düşmektedir. Çocuğu yakından takip etmek, gelişimini izlemek ve rehberlik çalışmalarında 

aktif görev üstlenmek öğretmenin sorumlulukları içinde yer almaktadır. 

Okul öncesi ve ilk eğitim yıllarında görev yapan öğretmenlerin önemine değinen Senemoğlu 

(1998) “Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri, bireyin bilişsel gelişiminde can alıcı öneme sahip bu 

dönemlerde çocukları etkileyerek gelecek nesillerin bilişsel gelişimlerini besleyen; bireyin kendine, 

topluma ve kendi dışındaki dünyaya karşı tutumlarının çerçevesini çizen ve şekillendirmeye başlayan; 

gelecek nesillerin yaşama biçimini büyük ölçüde etkileyen iletişim, araştırma, analitik düşünme, 

problem çözme, yaratıcılık ve estetik becerilerinin gelişimini hızlandıran kişidir” demektedir. 

Okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenler az sayıda çocukla ve gün boyu (hatta teneffüs 

dahi olmadan) eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu durum öğretmenlerin çocuk hakkında çok 

daha fazla bilgi sahibi olmalarına fırsat sunmaktadır. Hatta okul öncesi dönem öğretmenleri, 

çocukların model aldığı ailesinden sonraki ilk yetişkinler olması sebebiyle öğrencilerin üzerinde 

oldukça önemli bir etki oluşturmaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) öğretmenler, psikolojik danışman mevcudu 

yetersizliğinden dolayı, uzun yıllar okul rehberlik hizmetlerinden birinci derecede sorumlu 

tutulmuşlardır. 1960’lı yıllara kadar, rehberlik ile ilgili kitaplar öğretmenlere dönük olarak yazılmıştır 

(Doğan, 2000).  

Ülkemizde de öğretmenlere rehberlik hizmetlerinde görevler uzun yıllardır verilmektedir. 

1939 yılında ilkokul müfredat programında, 1948 yılında ortaokul müfredat programında öğretmenlere 

öğrencilerin başarılı olmaları için rehberlik etme görevi verilmiştir (Tan, 2000).  

Özellikle günümüzde rehberlik servislerine yönelik talep ve beklentiler arttıkça okul rehber 

öğretmenlerinin bu yükü tek başlarına kaldıramadıkları görülmektedir. Öğretmenlerin katılımı ile 

okulda çok daha fazla öğrencinin rehberlik hizmetlerinden yararlanması sağlanmış olacaktır. Bu 

nedenle öğretmenlerin özellikle sınıf rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif katılımı 

gerekmektedir (Ergin, 2010). 

Okul öncesi eğitim öğretmeni; sınıf öğretmeni olmasının yanı sıra kendi sınıfının doğal lideri 
ve rehber öğretmenidir. 

Öğretmen, rehberlik ve danışma hizmetleri için çok önemli bir noktada bulunmaktadır. 

Öğrencilerle doğrudan karşı karşıya bulunan odur. Onun yardım ve işbirliği olmadan rehberlik ve 

danışma programının birçok faaliyetleri tam olarak yürütülemez. Öğrencileri yakından gözlemleme 
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durumunda olan ve problemlerle ilk karşılaşan öğretmendir. Farkında olmasa bile, birçok küçük 

danışma ilişkileri içinde bulunmaktadır. Onun için öğretmen, rehberlik ve danışma konusunda temel 

fikirlere ve tutuma sahip olmaktan başka, bazı danışma ustalıklarını da kullanabilir durumda olmalıdır. 

Sınıfında, öğrencilerde problemler doğmasını önleyecek koruyucu tedbirler almalı ve çıkma 

eğiliminde olan problemleri de daha başında keşfedebilme anlayış ve duyarlılığına sahip olmalıdır 

(Tan, 1992). 

Öğretmenlerin yapabileceği rehberlik hizmetleri arasında sınıfta öğrencilerin genel 

gelişimlerine elverişli bir ortam yaratmak, öğrencileri yeni durumlara alıştırmak, bilgi vermek, 

öğrencileri gözlemek, tanılamak, mesleki rehberlik yapmak, öğrencileri dinlemek, kişisel ve sosyal 

gelişmelerine yardım etmek, özel problemleri olan öğrencileri ilgililerin dikkatine sunmak, okul 

rehberlik programlarının uygulanmasında okuldaki danışmanlarla işbirliği yapmak gibi hizmetler 

sayılabilir. Bunların yanı sıra öğretmenler, özellikle sınıf ortamında öğrencilerin ait olma duygusunu 

geliştirerek, onlara koşulsuz saygı duyarak, öğrencilerine içten ve dürüst davranarak en önemlisi 

onlarla etkili iletişim kurarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilirler (Ergin, 2010). 

0-6 yaş dönemi çocuğun tüm gelişim alanları açısından önemli bir dönem olduğundan 

öğretmenlere büyük rol ve görevler düşmektedir. Okul öncesi eğitim döneminde çocuk, çevreden 

gelen bütün uyarıcılara açık durumdadır. Bu nedenle bu dönemde verilecek eğitim çocuk açısından 

çok önemlidir. Çocuğun doğru davranışları kazanması, bütün gelişim alanlarının olumlu şekilde 

geliştirilmesi ve bu dönemde eğitimi verecek olan öğretmenlerin yeterliliklerinin ne kadar önemli 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Öğretmenlerin rehberlik programının uygulanmasındaki anahtar rolü, bu programın kendi 

sınıfı ile ilgili kısmını uygulamasıdır. Sınıf rehberlik faaliyetleri olarak adlandırılan ve sınıf rehber 

öğretmeni tarafından yürütülen bu faaliyetler ile okulda çok daha fazla öğrencinin rehberlik 

hizmetlerinden yararlanması sağlanır. Bu nedenle öğretmenlerin özellikle sınıf rehberlik faaliyetlerinin 

yürütülmesinde aktif katılımı gerekmektedir. Bu olgu, öğretmenlerin sınıf rehberlik faaliyetlerini 

yürüten kişiler olarak bu konuda daha fazla anlayış ve beceri kazanmalarını da beraberinde 

getirmektedir (Can, 2004). 

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetlerinin sağlanması gerektiğinden okul öncesi eğitimde 

rehberlik alanına yönelik alternatif çözümler aranmaktadır.  

Okul öncesi dönemde görev yapacak öğretmen adaylarının rehberlik çalışmalarına destek 

verebilmesi için onların bu konuda yeterliliklerinin geliştirilmesi gereklidir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin henüz istenilen sayıda 

olmaması ve istenilen sayıya ulaşılıncaya kadar okul öncesi eğitim çocuklarının rehberlik 
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hizmetlerinden yararlanabilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik bilgi ve becerilerini 

geliştirmek, alternatif bir çözüm olacaktır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin rehberlik yeterliliklerini 

geliştirmek, görev yapılan okulun rehber öğretmeni varsa, onunla daha iyi işbirliği yapmak için 

gerekenleri de sağlayacaktır. Bunun için okul öncesi öğretmenliği alanında eğitim gören aday 

öğretmenlerin mezun olmadan lisans eğitiminde rehberlik bilgi ve becerilerini geliştirmek yerinde 

olacaktır. 

Bu çalışmada özellikle Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan öğretmen 

adaylarının rehberlik çalışmalarındaki yeterliliklerini arttırmaya yönelik bir program oluşturmak ve bu 

programın etkililiğini incelemek amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan öğretmen adaylarının rehberlik 

yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir program oluşturulmuş ve bu programın etkililiği incelenmiştir. 

Hazırlanan programın hali hazırda var olan durumu değiştirmesi amaçlandığından ve ortaya çıkacak 

sebep-sonuç ilişkisinin sınanması gerektiğinden “öntest-sontest kontrol gruplu” deneysel desen 

kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi’nin Okul 

Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda dördüncü sınıfta eğitim gören okul öncesi öğretmen adayları 

oluşturmaktadır.  

Çalışmanın örneklemi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk 

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında birinci ve ikinci 

öğretimde dördüncü sınıfta öğrenim gören (36 deney ve 36 kontrol olmak üzere toplam 72) öğretmen 

adayı tesadüfi seçimle belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Gelişimsel rehberlik anlayışı çerçevesinde okul 

öncesi öğretmen adayları için oluşturulan “Rehberlik Programı”, “Okul Öncesi Öğretmen Adayı 

Kişisel Bilgiler Formu”, “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği” ve “Okul 

Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi” dir. 

BULGULAR 
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Bu bölümde Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda okuyan öğretmen adaylarının 

Kişisel Bilgiler Formunda yer alan demografik değişkenlerine;  ve okul öncesi öğretmen adaylarının 

rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik oluşturulan “Rehberlik Programı”nın etkililiğine ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. 

Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 

Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Deney grubunda bulunan öğrencilerin %94’ü kız öğrencidir ve 21-25 yaş aralığındadır. Mezun 

oldukları lise türleri %30,6 Anadolu lisesi-Anadolu Öğretmen lisesi ve %16,7 Kız Meslek lisesidir. 

Üniversiteye başlamadan önce %58,3 ilde %27,8 ilçede yaşadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin 

%38,9’u ailesinin yanında kalmaktadır. Çoğunluğu (%63,9) çocukluğunda okul öncesi eğitim 

almadığını ifade etmiştir. Annelerinin eğitim düzeyi çoğunlukla %41,7 ilkokul düzeyinde iken 

babalarının eğitim düzeyi ilk-orta-lise-üniversite düzeyinde yakın değerler içermektedir. Annelerin 

çoğu %61,1 çalışmazken babaların %88,6 sı çalışmaktadır. Ailelerinin ekonomik düzeyini %83,3 ile 

‘orta’ olarak belirtmişler, %47,2 si çoğunlukla ailelerinin ilk çocuğudur. Şu ana kadar iş yaşantısında 

bulunmuşların oranı %58,4 dür ve %69,4 ile akademik ortalamaları 3 ve üstündedir. Okumakta 

oldukları bu bölümü %83,3 ile 1. sırada ve %16,7 ile 2. sırada tercih etmişlerdir. Öğrencilerin %88,9’u 

mezun olduktan sonra bu işi yapmak istediğini belirtmişlerdir. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği’nin Deney ve Kontrol 

Grubunun Ön Test Sonuçlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

OÖARYÖ’nin deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında öntest deney ve kontrol grubu 

arasında Eğitsel Gelişim (t=0,515, p>.01), Kendini Kabul Aile ve Sosyal İlişkiler (t=0,494, p>.01), 

Takip Değerlendirme Destek (t=0,668, p>.01), Okula ve Çevreye Uyum (t=0,954, p>.01), Rehberlik 

Yeterlilikleri Toplamı (t=0,209, p>.01) alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.   

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testinin Deney ve 

Kontrol Grubunun Ön Test Sonuçlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Bilgi Testi’nin deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında öntest deney ve kontrol grubu 

arasında Okul Aile İşbirliği (t=0,146, p>.01), Eğitimin Planlanması ve Ölçülmesi (t-0,914, p>.01), 

Evde ve Okulda İletişim (t=0,219, p>.01), Duygular ve Benlik Gelişimi (t=1,697, p>.01), Bireyi 

Tanıma ve Değerlendirme (t=0,076, p>.01), Okula Başlama ve Oryantasyon (t=0,642, p>.01), Bilgi 

Testi Ham puanları (t=0, 773, p>.01), Bilgi Testi 100 üzerinden (t=0,782, p>.01) alt gruplarında 

anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.  
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Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği’nin Deney Grubu 

Öntest -Sontest İlişkili Grup t-Testi Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular 

OÖARYÖ için deney grubu öntest-sontest puanları karşılaştırıldığında Eğitsel Gelişim 

(t=4,432, p<.01), Kendini Kabul Aile ve Sosyal İlişkiler (t=4,794, p<.01), Takip Değerlendirme 

Destek (t=4,081, p<.01), Okula ve Çevreye Uyum (t=4,899, p<.01), Rehberlik Yeterlilikleri Toplamı 

(t=5,419, p<.01) alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farklılıkların kaynağı 

incelendiğinde deney grubunun son testleri lehine olduğu belirlenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi Deney Grubu 

Öntest- Sontest İlişkili Grup t-Testi Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular 

Bilgi Testi için deney grubu öntest-sontest puanları karşılaştırıldığında Okul Aile İşbirliği 

(t=3,820, p<.01), Eğitimin Planlanması ve Ölçülmesi (t=7,390, p<.01), Evde ve Okulda İletişim 

(t=4,019, p<.01), Duygular ve Benlik Gelişimi (t=4,832, p<.01), Bireyi Tanıma ve Değerlendirme 

(t=7,850, p<.01), Okula Başlama ve Oryantasyon (t=3,499, p<.01) Bilgi Testi Ham puanları (t=12,563, 

p<.01) ve Bilgi Testi Yüz Puan Üzerinden (t=3,292, p<.01) alt gruplarında anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur. Bu farklılıkların kaynağı incelendiğinde Bilgi Testi için deney grubunun son testleri 

lehine olduğu belirlenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeğinin Kontrol Grubu 

Öntest- Sontest İlişkili Grup t-Testi Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular 

OÖARYÖ’nin kontrol grubu öntest ve sontest puanları karşılaştırıldığında Eğitsel Gelişim 

(t=1,889, p>.01), Kendini Kabul Aile ve Sosyal İlişkiler (t=2,224, p>.01), Takip Değerlendirme 

Destek (t=2,405, p>.01), Okula ve Çevreye Uyum (t=2,576, p>.01), Rehberlik Yeterlilikleri Toplamı 

(t=2,522, p>.01) alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.   

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi Kontrol Grubu 

Öntest- Sontest İlişkili Grup t-Testi Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular 

Bilgi Testi için kontrol grubu öntest-sontest puanları karşılaştırıldığında 2 Eğitimin 

Planlanması ve Ölçülmesi (t=3,914, p<.01), 5 Bireyi Tanıma ve Değerlendirme (t=6,531, p<.01), 6 

Okula Başlama ve Oryantasyon (t=3,582, p<.01), Bilgi Testi Ham puanları (t=6,310, p<.01) ve Bilgi 

Testi Yüz Puan Üzerinden (t=,014, p>.01) alt gruplarında anlamlı farklılık olduğu; 1 Okul Aile 

İşbirliği (t=,828, p>.01), 3 Evde ve Okulda İletişim (t=,000, p>.01), 4 Duygular ve Benlik Gelişimi 

(t=,992, p>.01) alt gruplarında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği’nin Deney ve Kontrol 

Grubunun Sontest Sonuçlarına İlişkin Bulgular  
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OÖARYÖ’nin deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında sontest deney ve kontrol 

grubu arasında Eğitsel Gelişim (t=4,799, p<.01), Kendini Kabul Aile ve Sosyal İlişkiler (t=5,148, 

p<.01), Takip Değerlendirme Destek (t=3,226, p<.01), Okula ve Çevreye Uyum (t=4,138, p<.01), 

Rehberlik Yeterlilikleri Toplamı (t=4,649, p<.01) alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur. Bu farklılıkların kaynağı incelendiğinde deney grubu lehine olduğu belirlenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi’nin Deney ve 

Kontrol Grubunun Sontest Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

Bilgi Testi’nin deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında sontest deney ve kontrol 

grubu arasında Eğitimin Planlanması ve Ölçülmesi (t=1,548, p>.01), Duygular ve Benlik Gelişimi 

(t=1,418, p>.01), Bireyi Tanıma ve Değerlendirme (t=0,678, p>.01), Okula Başlama ve Oryantasyon 

(t=0,571, p>.01) gruplarında anlamlı farklılık olmadığı ancak Okul Aile İşbirliği (t=4,265, p<.01), 

Evde ve Okulda İletişim (t=2,506, p<.05), Bilgi Testi Ham puanları (t=3,352, p<.01), Bilgi Testi 100 

üzerinden (t=3,285, p<.01)  alt gruplarında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.  

Çalışmanın iki ölçeği ile deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasında öntest-sontest 

puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı fark bulunması çalışmada uygulanan Rehberlik 

Programının etkili olduğunun bir işaretidir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerinin geliştirilmesi için bir 

rehberlik programı oluşturma amacıyla planlanmıştır. 

Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayacak 

öğretmen adaylarının rehberlik hizmetleri konusunda etkin olmalarını destekleyecek içeriğe sahip bir 

Rehberlik Programı (10 haftalık eğitim programını ve uygulamaları içeren haftalık planların yer aldığı 

uygulama kitabı hazırlanmıştır) oluşturulmuştur.  

Akabinde Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından 

geliştirilen ‘‘Okul Öncesi Öğretmen Adayı Kişisel Bilgiler Formu” , “Okul Öncesi Öğretmen Adayları 

Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi 

Testi” olmak üzere üç veri toplama aracı uygulanarak öntest çalışması gerçekleştirilmiştir. Deney 

grubuna araştırmacı tarafından oluşturulan “Rehberlik Programı” 10 hafta boyunca haftada bir gün 2,5 

saatlik oturumlarla uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adayları ise lisans programında 

yer alan rehberlik dersini almışlardır. Güz döneminin sonunda program tamamlanınca “Okul Öncesi 

Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1899 
 

Yeterlilikleri Bilgi Testi” deney ve kontrol gruplarına araştırmacı tarafından tekrar uygulanarak 

(sontest) alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Rehberlik Programı her iki ölçme aracı kullanılarak deney ve kontrol grupları ön test ve son 

teste tabi tutularak sınanmış ve sonuçta istatistiki olarak deney grubu lehine fark bulunmuştur 

böylelikle programın etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sonuçlar incelendiğinde Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği 

kullanılarak yapılan ön test karşılaştırılmasında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmazken sontest çalışmasında deney ve kontrol grupları karşılaştırılmasında deney grubu lehine 

okul öncesi öğretmen adayları rehberlik yeterlilikleri ölçeğinin tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık 

olduğu bulunmuştur.  

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi ile yapılan ön test 

karşılaştırılmasında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken;  son test 

çalışmasında deney ve kontrol gruplarının Bilgi Testi’nin, Okul Aile İşbirliği, Evde ve Okulda 

İletişim, Bilgi Testi ham puanları ve Bilgi Testi 100 üzerinden değerlendirme puanları alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak Bilgi Testi’nin; Eğitimin Planlanması ve Ölçülmesi, 

Duygular ve Benlik Gelişimi, Bireyi Tanıma ve Değerlendirme, Okula Başlama ve Orantasyon alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bunun sebebinin kontrol grubunda yer 

alan öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına hazırlanıyor ve dersaneye devam ediyor 

olmalarından dolayı rehberlik alanıyla ilgili çok sayıda soru çözümlemelerinin ve ayrıca kontrol 

grubunda yer alan öğretmen adaylarının lisansta almış oldukları diğer derslerde edinmiş oldukları bilgi 

birikimlerinin de bu konuda etkili olduğu düşünülmektedir.  

Tartışma 

Ülkemiz literatüründe okul öncesi öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye 

yönelik program çalışması üzerine bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yapılan araştırmaların daha çok 

sahada çalışmakta olan öğretmenlere yönelik olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmaların hemen hepsi 

eğitim sürecinde rehberlik faaliyetlerinin önemini vurgulamakta, rehberlik programlarının çocukların 

genel gelişimini olumlu yönde etkilediği ve çocukların okula başlama, ilkokula hazırlık düzeyini 

hızlandırmada etkili olduğu ifade edilmektedir. Ancak araştırma kapsamında oluşturulan Rehberlik 

Programının sonuçlarını başka bir araştırma ile karşılaştırma imkanı bulunmamaktadır.  

Ancak az sayıdaki çalışmalardan Sevim (2004)’in rehberlik dersi alan ve almayan öğretmen 

adaylarının disiplin açısından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırmasının bulunduğu görülmüştür. 

Yerlikaya’nın (2014) sahada çalışan okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik ile ilgili görüşlerini 

belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği yine Akgün (2010)’ün okul öncesi öğretmenlerinin 
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bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesini incelediği görülmüştür. 

Diğer ulaşılabilen çalışmalar ilköğretim düzeyinde ve sahada çalışan öğretmenlerle yürütülmüş 

araştırmaları içermektedir (Çelikten, 2009; Güven, 2009; Korkut, 2003; Nazlı, 2008; Tuzcuoğlu,1995).  

Yurtdışı araştırmalar incelendiğinde Askell-Williams ve Murray-Harvey’in (2003) anaokulu 

öğretmenlerine zihinsel sağlık eğitimleri verilmesi ile ilgili araştırması, Han ve arkadaşlarının (2003) 

bir öğretmen danışma programı kullanarak kreş çağında bulunan çocukların sınıf odaklı sosyal 

becerilerinin gelişiminde programın etkilerinin incelendiği, Virmanı ve arkadaşlarının (2013) erken 

çocukluk ruh sağlığı danışmanlığının özellikleri ile öğretmen öğrenci arasındaki etkileşimin 

niteliğindeki değişiklikler arasındaki ilişkiye baktıklarını, Williford ve Shelton (2008)’ın okul öncesi 

çocuklarda zarar verici davranışları azaltmak için ruh sağlığı danışmanlığı kullanarak öğretmenleri de 

sürece katarak bir çalışma yürütmüş oldukları ve yapılan çalışmaların sahada çalışan öğretmenlere 

yönelik olduğu görülmüştür (Alkon ve arkadaşları, 2003; Al-Thanil ve Nasser, 2012; Barnett ve 

arkadaşları, 2006;  Berry, 1987; Carter ve Norman, 2010; Doikou ve Diamandidou 2011; Green ve 

arkadaşları, 2012; Mcgoey ve arkadaşları, 2013; Masse ve arkadaşları, 2013; Tekin, 2012). Bu 

çalışmalarda da öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik program 

çalışmalarına yer verilmediği görülmüştür.  

Okul öncesi eğitim alanında yurt dışı kaynaklı çalışmaların da yine sahada çalışan 

öğretmenlere yönelik yapıldığı görülmüştür. Özellikle öğretmenlerin danışmanlık becerilerini 

geliştirmeye yönelik hazırlanan programlarda öğretmenlerin kullanabileceği iletişim ve danışmanlık 

becerileri alanlarında öğretmenlere bilgi ve tecrübe kazandırdığı, öğretmenlere bir bilinç oluşturduğu 

ve öğretmenlerin kendi limitlerini ve rollerini daha iyi anladıkları ortaya çıkmıştır (Doikou ve 

Diamandidou, 2011). Bu programların erken çocukluk döneminde öğretmenlerin mesleki gelişimleri 

için önemli bir araç olarak kullanılabileceğini ve rehberliğin belirli özelliklerinin bu ortamda 

değişikliği etkilemekte oldukça önemli olabileceğini ve öğretmen-çocuk etkileşimini daha olumlu 

yönde etkileyebileceğini göstermektedir (Virmani, 2013). Öğretmenlerin özgüvenlerinin yükseldiği, 

öğretmen-öğrenci ilişkilerinde olumlu bir etki oluşturduğu gözlenmiştir (Massé, Couture, Levesque ve 

Bégin, 2013). Öğretmenlerin zor çocuklar ve ebeveynleriyle etkileşim becerileri gelişmiştir (Alkon, 

2003). Eğitimcilerin etkili danışmanlık becerileri gelişmiştir (Green, 2012). Ebeveynlere yaklaşım, iş 

arkadaşları arasında etkileşim, öğrencilerle olan etkileşim ve öğrenci davranışlarını anlama gibi 

konularda olumlu yönde bir artış olduğu gözlemlenmiştir (Askell-Williams ve Murray-Harvey, 2003). 

Öğretmenlerin problem davranışlara karşı oluşturdukları algılar olumlu yönde değişmiş olup, 

öğretmenler problem davranışlara karşı endişe etmemeye başlamıştır (Carter ve Norman, 2010). 

Öğretmenlerde farkındalığı arttırdığı, veli ile ilişkilerin geliştiği sonuçları ortaya çıkmıştır (Berry, 

1987). Sınıf yönetimi kolaylaşmış, sınıf içinde verilen direktifler anlamlı hale gelip öğrenciler 

tarafından daha iyi anlaşılmış, öğrenciler öğretmen desteğine ulaşmış, öğretmenlerin agresif ve dikkat 
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dağıtıcı gibi problem davranışlara karşı olan endişeleri azalmıştır (Barnett, 2006). Öğretmenlerin 

davranışları kontrol, olası problemleri önleme gibi becerileri gelişmiştir (Mcgoey, 2013). Temel 

danışmanlık becerileri öğretmenler arasında daha iyi anlaşılmış olup bu danışmanlık becerilerinin 

öğretmenlere daha etkili öğretmen-öğrenci ve öğretmenler arası olumlu ilişkiler oluşturmasına fırsat 

vermiştir. Öğretmenler bulundukları konum dolayısıyla bu danışmanlık becerilerini kullanmaları 

konusunda daha bilinçli olmuşlardır (Al-Thanil ve Nasser, 2012). Bu programların öğretmenlere 

iletişim ve danışmanlık becerileri alanlarında bilgi ve tecrübe kazandırdığı ve kendi limitlerini ve 

rollerini daha iyi anlamalarına katkı sağladığı görülmüştür. 

Öğretmenler, danışmanlar ve öğretmenler arasındaki işbirliği ve iletişimin rehberlik servisinin 

en önemli görevlerinden biri olduğuna inanmaktadırlar. Gelişimsel Rehberlik anlayışı temelinde 

öğretmenin rehberlik hizmetlerinin verilmesinde rolü çok önemlidir (Amatea, 2004). Öğretmenler okul 

danışmanlarının rolünü takdir etmekte ve değerini bilmektedirler ancak rehberlik servislerinin 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadırlar (Reiner, 2009). 

Öğretmenler ve rehberlik servisi arasında işbirliğinin olması ve öğretmenlerin de rehberlik 

programının planlanmasında yer almaları öğretmenleri de sürece dahil etmede önemli bir adım 

olacaktır (Amatea, E. ve Clark, M. A., 2004). Öğretmenler ve rehberlik servisi arasındaki işbirliğinin 

bir yolu da bu konudaki bir dersin üniversite rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarına 

eklenmesi olabilir.  

Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin, çocuğa ve aileye yapılacak rehberlik hizmetleri ve çocuk 

psikolojisi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda hizmet içi eğitime gereksinim 

duydukları görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun rehberlik hizmetlerinde öğretmenlerin 

de rol alması ve sınıf rehberliğinin hem öğretmenlerin hem de psikolojik danışmanların 

sorumluluğunda olmasını istedikleri dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan idareciler ve rehber öğretmenlerin de okul öncesi eğitimde rehberlik 

hizmetlerini sunmak konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını, lisans eğitimleri 

süresince bu konuda sınırlı sayıda ders aldıklarını ifade etmeleri dikkat çekmektedir (Aliyev, 2012).  

Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda;  

1) Araştırma kapsamında oluşturulan Rehberlik Programı okul öncesi eğitim alanında 

öğrenimini devam ettiren öğretmen adaylarına tanıtılabilir, yaygınlaşması sağlanarak daha geniş bir 

kitlenin bu programdan faydalanması düşünülebilir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1902 
 

2) Çalışma sonunda deney ve kontrol grupları arasında fark bulunduğundan, oluşturulan 

“Rehberlik Programı” ndan yararlanılarak mevcut rehberlik dersinin güçlendirilmesi önerilebilir. 

3) Araştırma kapsamında oluşturulan Rehberlik Programı okul öncesi eğitim alanında 

çalışmakta olan öğretmenlere seminerlerle tanıtılabilir. 

4) Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmen sayısı yeterli olmadığından 

oluşturulan rehberlik programı ve rehberlik yeterlilikleri PDR lisans programında okuyan öğretmen 

adaylarına uygulanabilir. 

5) Hizmet içi ve seminerler aracılığıyla oluşturulan Rehberlik Programı alanda çalışan 

rehber öğretmenlere tanıtılabilir. 
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Özet 

Her bireyin bir yabancı bir bilmesi günümüz eğitim dünyasında lüks olmaktan çıkmış ve artık bir 
ihtiyaç halini almıştır. Özellikle bilim ve teknolojideki değişmeler ve modernleşmeler bilginin akış hızını 
etkilemiş bu nedenle bilgi edinmek isteyen her birey ikinci bir dile ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Böylesine önemli 
bir hal almış olan ikinci bir dil öğrenmenin sağlam temelleri ise birçok eğitimciye göre okul öncesi dönemde 
yani okula başlamadan önce kreş veya anaokullarında atılmalıdır. Yapılan çeşitli araştırmalarda yabancı dil 
öğrenmenin 2 yaşından itibaren edinilebileceği ve etkili olarak yabancı dil öğrenmenin ergenlik dönemine kadar 
sürebileceği belirlenmiştir. Okul öncesi dönemde beynin çok aktif ve hızlı çalışmasından dolayı çocuklar, her 
öğrendiğini rahatlıkla hafızalarına kaydedebilirler ve hafızalarına kaydettikleri bu kelimelerin telaffuzlarını da 
rahatlıkla ana dilleri gibi söyleyebilirler. Böylesine önemli bir öğretimde üniversitelere özellikle de eğitim 
fakültelerine öğretmen adayları yetiştirme aşamasında önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle eğitim 
fakültelerinin ilgili programları devamlı yenilenmelidir. Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin okul 
öncesi dönemde verilen yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde 
bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 öğretim yılında Adana il Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda çalışan 217 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel 
tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 17 maddeden 
oluşan ‘Yabancı Dil Eğitimi Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması tekrardan yapılmış ve Cronbach’s Alpha 
iç güvenirlik katsayısı 0.79 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarında; yabancı dil öğrenmenin her birey için 
önemli olduğu, okul öncesinde başlanan yabancı dil öğretiminin dil edinmede çok daha etkili olacağı ve yabancı 
dil eğitiminin formasyon eğitimi almış dil mezunları tarafından verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca 
araştırmada yabancı dil öğrenmeye başlayan her çocuğun anlama kapasitesinin ve kelime hazinesinin gelişeceği, 
okul öncesi eğitimde yabancı dil eğitimi almış bir öğrencinin ilköğretimde daha başarılı olacağı gibi sonuçlara 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anaokulu, Dil eğitimi, Okul öncesi eğitim, Yabancı dil öğretimi 

Abstract 

Each individual luxury of being in a foreign know today’s world of education[sulekiyme1] has 
increased and is now a necessity. Especially science and changes have affected the speed and flow of 
information technology modernization studies therefore every individual who wants to learn has become a 
second language needs. The solid foundation of learning a second language, which must be disposed of in such a 
state have taken an important nursery or kindergarten before starting school in the preschool period that 
according to many educators. various research done since the age of 2 foreign language learning has been 
identified as effective and can be obtained in learning a foreign language can take up to adolescence. Due to the 
preschool brain is very active and fast working children can easily learn that each record to the memory and 
pronunciation of these words can say they have recorded in their memory as a mother tongue easily. Important 
role in the growing stage of their education, especially teachers in university teaching faculties such a significant 
decrease. Therefore, programs of education faculties must be renewed periodically. The aim of this study teacher 
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of his views on foreign language education in the preschool demographic variables are also trying to determine 
considering. The sample of the study in the 2014-2015 academic years working in primary schools in the 
province of Adana Directorate of Education constitutes 217 classroom teachers. In the study, which is one of the 
descriptive method ‘General Scanning Model’ is used. And the 17 substances used in the study Foreign 
Language Training Survey validity and reliability made again and Cronbach’s alpha reliability coefficient of 
0.79 were calculated as the interior. Research results; Learning a foreign language is important for every 
individual, it is emphasized that it would be much more effective in getting started in the language of teaching 
foreign languages and foreign language education of pre-school language training must be given by trained 
graduates. In addition, all children starting to learn foreign languages in research to develop the capacity to 
understand the words and treasure, pre-school education in a primary school student trained in foreign languages 
have been reached as a result will be more successful. 

Keywords: Kindergarten, Language training, Pre-school education, Foreign language teaching 

 

GİRİŞ 

Dil gelişimi bireyin ilk heceleri çıkarmaya başladığı andan itibaren anlam kazanmaya 

başlamaktadır. Bireyin yaşı ilerledikçe bireye ait olan dil gelişimi de zihinsel becerilerle 

desteklenmektedir. Normal şartlarda ilkokula başlayan bir bireyin dil gelişimi büyük oranda 

tamamlanmış olur. İlkokula başlayan bir birey cümleleri anlayabilir, anlamlı cümleler kurabilir, 

sorulan sorulara cevap verebilir, kendisini ifade edebilir hatta bazı konularda çok rahat anlamlı ve 

tutarlı yorumlar yapabilir. Dil gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemlerde bireye ikinci bir yabancı dil 

daha rahat öğretilebilir. Küçük yaşlarda öğrenilen bilgiler hem zihinsel olarak hem de kavramsal 

olarak zihinde daha kalıcı izler bırakır böylelikle unutkanlık da azalmış olur (Erwin, 2000; Ladd, 

Kochenderfer & Goleman, 1997; Karakoç, 2007; Lopriore, 2002; Lindsey & Colwell, 2003; Moon & 

Nikolov, 2000; Polenski, 2001; Nikolov & Curtain, 2000). 

Küçük yaşlardan itibaren ikinci bir dil öğrenen bireyin birçok kişisel özelliği de gelişmiş olur. 

Bu özelliklerden bazıları; yabancı dil bilen bir birey kitle iletişim araçları sayesinde tüm dünya ile 

iletişim kurabileceği için bireyi evrenselleştirir. İnternet üzerinden yabancı ülkelerdeki bireyler ile 

iletişim kurabilir böylelikle iletişim beceri artabilir, sosyalleşebilir. Konuşmalar esnasında daha 

dikkatli olur, daha heyecanlı ve heveslidir. Duyu organlarının birçoğunu aynı anda kullanacağından 

duyu organları daha koordineli çalışır. Tüm bunların yanında gerek iletişim kurduğu kişilerin 

sayesinde gerekse de araştırmaları sayesinde hem kelime hazinesi hem de genel kültürü önemli ölçüde 

artar. Haznedar, (2003)’a göre ise ikinci bir yabancı dil öğrenen birey farklı kültürleri tanıdığı için 

genel kültürü artar ve farklı kültürler öğrenirken karşılaştırmalar yaptığı için kendi kültürünü de daha 

iyi öğrenmiş olur. 

Dünyanın bilgi toplumuna geçtiği 2000’li yıllardan sonra öğrenmenin küçük yaşlarda daha 

hızlı olduğunun iyice farkına varılmış ve bireyler okul öncesi dönemlerden itibaren özenle 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Özellikle okul öncesi eğitimlere verilen önem arttırılmış ve okul öncesi 
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döneme ait öğretim programları daha özenle hazırlanmaya başlanmıştır. Erkan, (2002)’ye göre de okul 

öncesi eğitimde sunulan hizmetin kalitesi göz ardı edilmemeli ve çocuk gelişimi ve eğitimi yeni 

bilgiler ışığında değişmeli ve gelişmelidir. 

YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Devlete bağlı ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönemde verilen yabancı 

dil eğitimi hakkındaki görüşleri hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönemde verilen 

yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerini cinsiyet ve mesleki kıdem demografik değişkenlerini de göz 

önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada, öğretmen adaylarının görüş ve 

düşüncelerinden yararlanılarak yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak çeşitli öneriler de getirilmeye 

çalışılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Adana il merkezindeki ilkokullarda çalışan tüm sınıf öğretmenleri, 

araştırmanın örneklemini ise evrenden tesadüfi yöntemle seçilmiş ve yine Adana il merkezindeki 

ilkokullarda çalışan toplam 217 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma; ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönemde verilen yabancı 

dil eğitimi hakkındaki görüşlerini cinsiyet ve mesleki kıdem demografik değişkenlerini de göz önünde 

bulundurarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından 

konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar ve araştırmalarda kullanılan anket ve ölçekler taranmış ve 

araştırmacı tarafından yeni bir ‘Yabancı Dil Eğitimi Anket’i geliştirilmiş ve araştırmada kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılacak olan anket için önce bir alan araştırması yapılmış daha sonra sınıf 

öğretmenlerine konu ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplardan hareketle 

23 maddelik taslak bir anket oluşturulmuştur. Gerekli analitik çalışmalardan sonra anketten 6 madde 

çıkarılarak 17 maddelik bir anket oluşturulmuş ve eğitim bilimleri alanında uzmanlaşmış beş öğretim 

üyesinin de anketle ilgili görüşleri alındıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak ilgili ankete son 

hali verilmiştir. 
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Araştırmada kullanılan ‘Yabancı Dil Eğitimi Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 

hesaplanmış ve 17 maddeden oluşan anketin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.79 olarak tespit 

edilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin demografik değişkenlere bağlı olarak ankete 

verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F testi, t- testi ve tek yönlü varyans 

analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket beşli likert türünde 

(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 

Katılıyorum şeklinde 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anketin genel 

değerlendirmesi aşağıdaki gibidir (Özkartal, 2016a-2016b): 

 

SA: Seçenek Aralığı 

EYD: En Yüksek Değer    

EDD: En Düşük Değer  

SS: Seçenek Sayısı 

1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

2.61 - 3.40: Kararsızım 

3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

Anket, Adana il merkezindeki ilkokullarda çalışan 217 sınıf öğretmenine uygulanmış ve bazı 

demografik değişkenlere bağlı olarak öğretmenlerin, yabancı dil eğitimi hakkındaki görüş ve 

düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘genel 

tarama modeli’ ve ‘karma model’ kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, 

örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010). Genel tarama 

modeli, insanların tutumları, inanışları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi 

türlerini belirlemede kullanılan bir araştırma modelidir (Mcmillan & Schumacher, 

2001). Karma model, bir çalışma ya da çalışmalar dizisindeki aynı temel olgulara ilişkin nitel ve nicel 

8.0
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veriler toplamayı, toplanan verileri analiz etmeyi ve yorumlamayı içerir (Leech & Onwuegbuzie, 

2007). 

BULGULAR 

Bu bölümde öğretmenlerin yabancı dil eğitimine yönelik görüşlerine, bulgularına ve 

yorumlarına yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğrencilere ‘Yabancı Dil Eğitimi 

Anketi’ uygulanmış ve öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Tablo. 1 Sınıf öğretmenlerinin Yabancı Dil Eğitimi Anketine verdikleri cevapların cinsiyet 

değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N 
 

Ss Sd t p 

1. Bayan 114 71.667 4.384 215 .897 .371 

2. Erkek 103 71.126 4.482    

     p>0.05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde devlete bağlı ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin 

yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bayan öğretmen adayları ile 

erkek öğretmen adayları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle bayan öğretmen adayları ile erkek öğretmen 

adaylarının yabancı dil eğitimi konusundaki görüşlerinin birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir. 

Tablo. 2 Sınıf öğretmenlerinin Yabancı Dil Eğitimi Anketine verdikleri cevapların mesleki 

kıdem değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Mesleki Kıdem 
 
N  

 
Ss 

Var. 
Kay. 

Kar. 
Top. 

 
Sd 

Kar. 
Ort. 

 
F 

 
p 

Anlamlı 
Fark 
(Anova) 

1)1-5 yıl 7 73.14 3.72 G.içi 188.24 4 47.06 2.464 .06  
 
 

2)6-10 yıl 25 69.92 4.70 G.ara 4048.26 212 19.10   
3)11-15 yıl 55 72.71 3.89 Toplam 4236.50 216    
4)16-20 yıl 39 70.84 4.42        
5)21-+ yıl 91 71.14 4.57        
Toplam 217 71.41 4.43        

     p> .05  

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde devlete bağlı ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin 

yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerinin mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak; 1-5 yıl, 6-10 yıl, 

11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21-+ yıl mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle farklı kıdeme 

x

x
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sahip sınıf öğretmenlerinin yabancı dil eğitimi konusundaki görüşlerinin birbirine denk veya yakın 

olduğu söylenebilir [F(2.464), p(.06); p> .05]. 

 
Tablo. 3 Sınıf öğretmenlerinin Yabancı Dil Eğitimi Anketine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YABANCI DİL EĞİTİMİ 
ANKET MADDELERİ 

 

Beceri 
Düzeyi 

Bireyi evrenselleştirir. 3.71 Katılıyorum 
İletişim kurma becerisini güçlendirir. 4.32 Kesinlikle Katılıyorum 
Ana dilin daha iyi öğrenilmesini sağlar. 4.63 Kesinlikle Katılıyorum 
Hitabet yeteneğini arttırır. 4.33 Kesinlikle Katılıyorum 
Akademik başarıyı arttırır. 4.55 Kesinlikle Katılıyorum 
Dikkati arttırır. 4.30 Kesinlikle Katılıyorum 
Algılamayı geliştirir. 4.07 Katılıyorum 
Bireyi sosyalleştirir. 4.52 Kesinlikle Katılıyorum 
Zihinsel becerileri geliştirir. 4.22 Kesinlikle Katılıyorum 
 Duyu organlarını daha duyarlı hale getirir. 4.15 Katılıyorum 
 Problem çözme becerisini arttırır. 4.14 Katılıyorum 
 Öğrenme kaygısını azaltır. 3.85 Katılıyorum 
 Bireyin genel kültürünü arttırır. 4.39 Kesinlikle Katılıyorum 
 Düşünme ve anlamlandırma becerisini arttırır. 4.14 Katılıyorum 
 Merak duygusunu arttırır. 4.26 Kesinlikle Katılıyorum 
 Taklit etme becerisini geliştirir. 3.84 Katılıyorum 
 Ülke ekonomisine katkı sağlar. 3.98 Katılıyorum 

Genel aritmetik ortalama:  4.20  (Katılıyorum) 

Tablo 3’de devlete bağlı ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil eğitimi anket 

maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve beceri düzeyleri belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin yabancı dil eğitimi anket maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından; 

3. maddenin ‘Ana dilin daha iyi öğrenilmesini sağlar.’ ( =4.63), 5. maddenin ‘Akademik başarıyı 

arttırır.’ ( =4.55) ve 8. maddenin ‘Bireyi sosyalleştirir.’ ( =4.52) anketteki en yüksek aritmetik 

ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit edilmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle 

öğretmenlerin, yabancı dil öğrenmenin ana dili öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu, bireyin 

akademik başarısını arttırdığı ve bireyi sosyalleştirdiği öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri 

yanıtların analizinden anlaşılmaktadır.  

Yine tablo 3’deki verilerden hareketle sınıf öğretmenlerinin yabancı dil eğitimi anket 

maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 1. maddenin ‘Bireyi 

evrenselleştirir.’ ( =3.71), 16. maddenin ‘Taklit etme becerisini geliştirir.’ ( =3.84) ve 12. 

maddenin ‘Öğrenme kaygısını azaltır.’ ( =3.85) maddelerinin anketteki en düşük aritmetik 

ortalamaya sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan 

x

x

x x

x x

x
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hareketle sınıf öğretmenlerinin, yabancı dil eğitiminin küçük yaşlardaki bireyi 

evrenselleştirmediği, bireyin taklit etme becerisini çok fazla etkilemediği v öğrenme kaygısını 

çok fazla etkilemediği öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri yanıtların analiz 

sonuçlarından hareketle söylenebilir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin anket maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle 

öğretmenlerin yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen 

adayları ile erkek öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle kadın öğretmen adayları ile 

erkek öğretmen adaylarının yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerinin birbirine yakın ya da denk 

olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, 

öğretmenlerin yabancı dil eğitimi hakkındaki görüşlerinin mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak 1-5 

yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21-+ yıl mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

verilerinden hareketle farklı kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin yabancı dil eğitimi hakkındaki 

görüşlerinin birbirine yakın ya da denk olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin anket maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamalarından yabancı dil öğrenmenin ana dili öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu, bireyin 

akademik başarısını arttırdığı ve bireyi sosyalleştirdiği öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri 

yanıtların analizinden anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin anket maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamalarından yabancı dil eğitiminin küçük yaşlardaki bireyi evrenselleştirmediği, bireyin taklit 

etme becerisini çok fazla etkilemediği ve öğrenme kaygısını çok fazla etkilemediği veya bu 

konulardaki beklentilerin istenilen seviyede olmadığı yine öğretmenlerin anket maddelerine verilen 

yanıtlardan hareketle söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri yanıtların genel 

aritmetik ortalaması beklenen (Kesinlikle Katılmıyorum) beceri düzeyinin altında (Katılıyorum) 

çıkmıştır. Gerek anket maddelerine verilen yanıtlardan gerekse de öğretmen adayları ile yapılan 

görüşmelerden hareketle, öğretmenlerin yabancı dil eğitimi konusunda bilgili oldukları ancak 

beklenen seviyede bilinçli olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde özellikle 
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yabancı dil derslerini verecek olan öğretmenlerin hangi dili öğreteceklerse o dilin en az lisans 

bölümünden mezun olmaları gerektiği gibi sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Okul öncesinde veya daha sonraki yıllarda bireylere yabancı dil eğitimi verilecekse bu yabancı 

dil öğretimi veya öğrenimi en etkili öğretim ilke ve yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.  

Yabancı dil öğretecek olan öğretim elemanları hangi dili öğreteceklerse o dil ile ilgili olarak 

en az eğitim fakültelerinin lisans bölümünden mezun olmalıdırlar. Eğer dil öğretecek öğretmen 

adayları eğitim fakültesi mezunu değillerse ve dil alanında bölüm mezunuysalar mutlaka pedagojik 

formasyon derslerini almış olmalıdırlar.  

Öğretmenliğe yeni başlayan öğretmen adaylarına veya kendisini yetersiz gören öğretmenlere 

hizmet içi eğitimler verilmeli böylelikle yabancı dili etkili olarak öğretecek öğretmenler 

yetiştirilmelidir. 

Gerekli durumlarda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversiteler koordineli çalışmalı ve 

üniversiteler yabancı dil öğretimi konusunda Milli Eğitimde çalışan tüm personele her türlü yardımı 

sağlamalıdır.  

Öğrencilerin en az bir yabancı dil bilme konusunda desteklenmesi için aileler ile de 

görüşülmeli ve aileler bu konuda daha bilinçli hale getirilmelidir. 
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ÖZET 

Erken çocukluk birçok alışkanlığın kazanıldığı insan yaşamının önemli bir dönemidir.  Bu dönemde 
çocukların kitap ve kütüphane ile karşılaşması gelişimlerinin desteklenmesi ve okuma alışkanlığı kazanmaları 
için önerilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına kitap almaları, kütüphaneye veya kitapçıya götürmelerin 
çocukların gelişimine olan etkisi incelenmesi gereklidir. Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin çocuklarını 
kütüphaneye, kitapçıya götürme ve kitap alma sıklıkları incelemek ve bunun çocuklarının dil gelişim becerilerine 
olan etkisini incelemektedir.  Araştırmaya 302 ebeveyn ve onların okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 
yaşlarındaki çocukları katılmıştır.  Ebeveynlerle ilgili veriler  “Çocuk-Ebeveyn Birlikte Okuma Etkinlikleri 
(ÇEBOE)”  çocuklarla ilgili veriler TEDİL aracı ile elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ebeveynlerin 
%5’i çocuklarını kütüphaneye % 25’i kitapçıya götürdüğünü ve %27’si her zaman kitap okuduğunu 
belirtmişlerdir.  Ebeveynlerin çocuklarını kütüphane ve kitapçıya götürme ve kitap okuma sıklıkları ile 
çocukların dil gelişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.  Bu bulguların ışığında 
ebeveynlerin çocuklarına daha fazla kitap okumaları ve çocuk kütüphanelerinin yayınlaştırılması ve var olanların 
etkili kullanılmaları ile ilgili öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk Dönemi, Dil Gelişimi, Kütüphane, Okuma alışkanlıkları 

ABSTRACT 

Early childhood is an important period of life in which humans acquired many habits. Introducing 
children to books and  children libraries at early ages are strongly recommended by many researchers. It is also 
necessary to examine the effects of the books and libraries on children’s development and learning. The purpose 
of this research is to examine the frequency and effects of the parents’ and children’s library and book store 
visits and on their language development.  302 children aged 4-5 and their parents are participated in this 
research study.  Data related to the parents were gathered through the Child-Parent Shared Reading Activities 
Scale (ÇEBOE) and data from the children collected through the TEDİL test. Research analysis showed that % 5 
of the parents visited the library with their children, %25 of them visited book stores with their children and % 
27 of them frequently read to their children.  Additionally, there were statistically significant relationships 
between the book store visits and the children’s language development.  In light of these results, increasing the 
number of children’s libraries and parental reading awareness activities were suggested.  

Key Words: Early childhood education, Language development, Library, Reading habits, 
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GİRİŞ 

Erken yaşlarda çocuğa kazandırılan temel alışkanlıklar ve davranışlar yaşam boyu etkili 

olmaktadır. Okumanın çocuklar için alışkanlık hâline gelmesinde ve okuma başarısında, erken 

yaşlarda kitaplarla karşılaşma oldukça önemlidir (Baker, Mackler, Sonnenschein, & Serpell, 2001; 

Çakmak & Yılmaz, 2009). Erken çocukluk dönemi çocuklarının okuma ve kitaplarla karşılaştıkları 

ortamlar öncelikle kendi evleri sonrasında ise ebeveynlerinin onları götürebileceği kütüphane ve 

kitapçılardır.  Okumayı destekleyen bu ortamların çocukların dil ve okur yazarlık becerilerinin 

gelişimine olan olumlu etkileri bilinmektedir. 

Okuma yazma bilmeyen erken çocukluk dönemindeki çocuklar okumayı bilen yakın 

çevrelerindeki anne, baba ve kardeşlerinin onlara kitap okumasıyla okuma etkinlikleri ile 

tanışmaktadırlar. Okuma bilmeyen bir ya da bir grup okul öncesi dönem çocuğuna okumayı bilen 

birinin kitap okuması ve onların bunu dinlemeleri ve ortak etkileşimleri birlikte okuma (shared 

reading) olarak tanımlanmaktadır (Gonzalez, Taylor, Davis & Kim, 2013; Hindman, Skibbe, & Foster, 

2014).  Sénéchal (2012) birlikte okumanın üç temel nedenle çocukların dil gelişimini olumlu 

etkilediğini ifade etmiştir. Bunlar; (1) Kitapların dili günlük yaşamda kullanılan dilden daha 

karmaşıktır.  Bu nedenle birlikte okuma sırasında çocuk yeni kelime ve cümle yapılarıyla 

karşılaşmakta ve bunları öğrenmektedir.  (2) Birlikte okumada, çocuğun anlamasını, öğrenmesini 

sağlamak için okuyan, açıklayan ve soran yetişkinin tüm ilgisinden çocuk yararlanır. (3) Kitapların 

tekrar tekrar belirli aralıklarla okunması çocuğun bilgiyle yeniden karşılaşmasını ve öğrenmesini 

kolaylaştırır. 

Birlikte okumanın yararlı olabilmesi için çocuklara hangi sıkılıkla ve nasıl kitap okunduğu da 

önemlidir (Bus, Van IJzendoorn, & Pellegrini,1995). Araştırmalar düzenli olarak çocuğa kitap 

okunmasının alıcı dil ve yazı farkındalığını desteklediğini göstermektedir (Bus, Van IJzendoorn, & 

Pellegrini,1995).  Benzer şekilde, birlikte okuma sırasında çocukla etkileşim içinde olmanın, 

yetişkinin tüm metni doğrudan okumasına göre dil ve okuryazarlık becerilerini desteklediği 

vurgulanmaktadır (Sutton, Sofka, Bojczyk, and Curenton, 2007). Bu dönem çocuklarına her gün 

düzenli olarak kitap okunması önerilmektedir. Okuma alışkanlığı tıpkı diğer alışkanlıkların 

kazandırılmasında olduğu gibi çocuğun günlük rutin yaptıkları faaliyetleri arasında yer almalıdır. 

Çocuğun ev dışında kitap okuyabileceği ve okumayı model olabileceği ortamlarda bulunması okuma 

alışkanlığı kazanmada etkilidir. Çocuk kütüphaneleri ve kitapçılar bu ortamlara örnek olabilir. Her 

çocuk okuma ve yazmanın model olunduğu, okuyabileceği kitap ve materyallerin olduğu evlerde 

yaşamamakta ya da bunlara ulaşabilecek maddi olanaklara sahip değildir. Bu nedenle bu dönem 

çocuklara yönelik ücretsiz kütüphanelerin bulunması oldukça gerekli ve önemlidir.  
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Çocuk kütüphaneleri çocuklara kitap okuma, okumayı zevkli hale getirme ve oyunlarının bir 

parçası yapmak için çeşitli fırsatlar sunlar (Bohrer, 2005; Teale, 1999).  Çocuk kütüphaneleri 

çocukların erken okuryazarlık becerilerini destekler (Hughes, 2004; Meyers, 2002) ve aileleri 

çocuklarına kitap okuması yönünde bilinçlendirir (Ghoting ve Martin-Díaz, 2006). Erken çocukluk 

dönemi çocukları  için sunulan kütüphanelerin onların gelişim düzeylerine göre düzenlenmesi 

gereklidir. Bu dönem çocukları için düzenlenen çocuk kütüphanelerinin de ilgi çekici, çocuğun 

oynayarak öğrenebileceği materyallerden oluşan ve birlikte olduğu yetişkinlerle sesli olarak kitap 

okuyabileceği ortamlar bulunmalıdır. Bu dönem çocuklarının kitaplarla birlikte kullanabilecekleri 

dolgu oyuncaklar, figürler ve kuklalar gibi oyun materyallerinin kütüphanede bulunması ve çocuk 

tarafından kitap ve oyuncakların ödünç alınması önerilmektedir (Yılmaz, 2008).  Uluslararası 

Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA), çocuk kütüphanelerinde bulunması 

gereken materyaller ve hizmetler ile ilgili temel kriterler belirlemiştir. Bunlar arasında erken çocukluk 

dönemi için tasarlanmış kütüphanelerin, bebekler, küçük çocuklar, aileleri için erişilebilir, cazip, 

güvenli, onları fiziksel olarak zorlamayan mekanlar olması önerilmektedir. Bu dönemdeki çocuklara 

uygun hizmeti sunabilmek için kütüphaneler, gelişimlerine uygun oyuncakların bulunduğu oyun 

alanına, yaşlarına uygun mobilyalara, temiz halılara ve bu yaş grubunun bakımı için uygun tuvalet ve 

bebek bezi değiştirme olanaklarını içeren bölümlere sahip olmalıdır. Bu kütüphanelerdeki bölümlerin 

yanı sıra sunulan hizmetlerde, bebek ve küçük çocukların ihtiyaçlarına yönelik olarak onların 

keşfetme, algılama ve okur-yazarlık gereksinimlerini karşılamalıdır. Atölye çalışmaları, sesli okuma 

etkinlikleri, gösteriler, deney ve sergilerde çocuk kütüphanelerde sunulabilecek hizmetler arasındadır 

(IFLA, 2016).   

Ülkemizde erken çocukluk dönemi çocukları için kütüphaneler veya halk kütüphanelerinde bu 

yaş grubu çocuk ve aileleri için tasarlanmış alanlar sınırlıda olsa son yıllarda oluşturulmaya 

başlanmıştır. Örneğin, “Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı” adlı proje ile Mersin’de çocuklar için 

bir kütüphane açılmıştır. Araştırmanın yapıldığı Denizli ilinde Halk kütüphanesi bünyesinde çocuk 

kütüphanesi bulunmaktadır.  Ülkemizde az sayıdaki çocuk kütüphanelerinin bu yaş dönemi çocuk ve 

ebeveynleri tarafından nasıl kullanıldıklarına yönelik araştırmalarda sınırlıdır. Bu nedenle bu 

araştırmanın amacı  ebeveynlerin çocuklarını kütüphaneye, kitapçıya götürme ve kitap alma sıklıkları 

incelemek ve bunun çocuklarının dil gelişim becerilerine olan etkisini saptamaktır. 

YÖNTEM 

Ebeveynlerin çocuklarını kütüphaneye, kitapçıya götürme ve kitap alma sıklıklarının 

çocuklarının dil gelişim becerilerine olan etkinliklerinin incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama 

modelindedir. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim 

varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2013). Bu araştırmada; 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1917 
 

çocukların kütüphane ve kitapçıya götürülme sıklıkları ve alıcı ve ifade edici dil becerileri arasındaki 

ilişkisi araştırılmıştır. 

Örneklem 

Denizli ili Milli Eğitim Müdürlüğünden yasal izinler alındıktan sonra il merkezinde yer alan 

okullar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile 30 anaokulunun ismi belirlenmiştir.  Bu okullara 

çocukları devam eden ailelere araştırmanın amacını açıklayan bir yazı ve çocuklarının katılmasına izin 

verdiklerini belirttikleri bir imzalı katılım formu gönderilmiştir. Bunun sonucunda araştırmaya 301 

ebeveyn ve onların 4-5 yaşlarındaki çocukları katılmıştır.  Çalışmaya katılan ebeveynlerin %74,1’i 

anne, % 2 5,9’u babadır ve ortalama 33,49 yaşlarındadırlar. Katılımcı ebeveynlerin % 40,1’ 

ilköğretim, % 24,2’si lise ve % 35,8î üniversite mezunudur.  Katılımcı çocukların % 50,7’si erkek % 

49,3’ü kızdır ve ortalama yaşları 4,85’tir.   

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri ebeveyn ve çocuklardan farklı araçlar kullanılarak elde edilmiştir.  

Çalışmaya katılan ebeveynlerden Işıkoğlu Erdoğan (2016) tarafından geliştirilen “Çocuk-Ebeveyn 

Birlikte Okuma Etkinlikleri (ÇEBOE)” aracı ile elde edilmiştir. Bu ölçekte 1 (Hiçbir zaman), 2 

(Nadiren), 3 (ara sıra ) ve 4 (her zaman) olarak derecelendirilen Likert tipi 38 madde yer almaktadır bu 

araştırma için kütüphane ve kitapçı ile ilgili maddeler analiz edilmiştir. Ayrıca ebeveynlere 

demografik bilgilerinin yer aldığı açık uçlu sorulardan oluşan kişisel bilgi formu aracılığı ile bilgi 

toplanmıştır. Çocukların dil gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla amacıyla Hresko, Reid ve 

Hammill (1999) tarafından geliştirilen ve Topbaş (2010) Türkçeye uyarlanan Türkçe Erken Dil 

Gelişimi Testi (TEDİL) kullanılmıştır. TEDİL alıcı ve ifade edici dil becerilerini ölçen iki alt testi 

içermektedir ve çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır.  

Verilerin Analizi 

Çocuk ve ebeveynlerinden elde edilen verilerin sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. Çocukların dl gelişim puanları ile kütüphane ve kitapçıya gitme sıklıkları 

arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel 

işlemler SPSS 18 paket program aracılığıyla hesaplanarak tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak alınmıştır.   

BULGULAR 

İlk olarak katılımcı ebeveynlerin çocuklarına kitap alma, kütüphane ve kitapçılara götürme 

sıklıkları ile ilgili verilerin ortalama ve yüzdelik değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Ailelerin çocuklarına kitap satın alma, kitapçı ve kütüphaneye götürme sıklıkları 

 Hiçbir zaman Nadiren Ara sıra Her zaman 
 s % s % s % s % 
Çocuğuma kitap alırım. 16 5,5 42 14,3 97 33,1 138 47,1 
Çocuğumla kitapçıya gideriz. 62 20,9 69 23,2 90 30,3 76 25,6 
Çocuğumla kütüphaneye gideriz. 181 63,3 58 20,3 32 11,2 15 5,2 
 

Yukarıdaki Tablo’da yer alan sonuçlar incelendiğinde ebeveynlerin % 47,1’i  çocuklarına her 

zaman kitap aldıklarını belirtmişlerdir.  Öte yandan, ebeveynlerin % 63,3’ü çocuklarını hiçbir zaman 

kütüphaneye götürmediklerini sadece % 5,2’si kütüphaneye her zaman götürdüğünü ifade etmiştir.  Bu 

sonuç ebeveynlerin çocuklarını kütüphaneye götürme sıklıklarının çok düşük olduğunu 

göstermektedir. Ebeveynlerin çocuklarını kitapçıya götürme sıklıkları incelendiğinde ise % 25,6’sı her 

zaman gittiklerini sadece % 20,9’u ise hiç gitmediğini belirtmişlerdir.  

Katılımcı çocukların dil gelişim düzeylerini belirmek amacıyla kullanılan TEDİL testinden 

aldıkları puanların ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcı çocukların TEDİL dil gelişim puanları  

 S En az En çok X ss 

Alıcı dil 301 69,00 135,00 103,65 14,22 

İfade edici 301 68,00 147,00 108,67 13,92 

Toplam standart puan 301 63,00 144,00 107,46 14,60 
 

Sonuçlar katılımcı çocukların dil gelişim puanlarının alıcı dil için ortalama 103,65 ifade edici 

dil için 108,67 ve toplam dil puanlarının ise ortalama 107,46 olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin 

çocuklarını kitapçıya götürme sıklıkları ile çocukların dil gelişim puanları arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 3. Kitapçıya gitme sıklığı ile çocukların dil gelişimi arasındaki ilişki 

  N 𝑋� SS F p 
 
Alıcı Dil 

Hiçbir zaman 61 100,59 15,44 3,65 ,01 
Nadiren 69 101,40 13,12 
Ara sıra 90 104,41 14,38 
Her zaman 76 107,60 13,18 

 
İfade edici Dil 

Hiçbir zaman 61 103,93 15,37 7,44 ,00 
Nadiren 69 106,36 14,37 
Ara sıra 90 108,56 12,56 
Her zaman 76 114,26 12,36 

 
Toplam 

Hiçbir zaman 61 102,67 16,38 6,95 ,00 
Nadiren 69 105,00 13,97 
Ara sıra 90 107,81 14,01 
Her zaman 76 113,09 12,89 
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Tablo 3’teki sonuçlar kitapçıya gitme sıklığı ile çocukların dil gelişim düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğunu göstermektedir. Her zaman kitapçıya götürülen çocuklar 

ile daha az sıklıkla götürülen çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde fark 

bulunmuştur (F298= 3,65; p< 0.01) ve bu fark her zaman giden çocuklar lehinedir. Benzer şekilde,  

çocukların ifade edici (F298= 7,44; p< 0.00)ve toplam dil gelişim düzeylerinde(F298= 6,95; p< 0.00)  

her zaman kitapçıya götürülen çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. 

Ebeveynlerin çocuklarını kütüphaneye götürme sıklıkları ile çocukların dil gelişim puanları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 4. Kütüphaneye gitme sıklıkları ile çocuklarının dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişki 

  N Sıra ortalaması Chi- sguare p 
 
Alıcı Dil 

Hiçbir zaman 181 139,86 1,88 ,59 
Nadiren 57 149,07 
Ara sıra 32 138,88 
Her zaman 15 166,60 

 
İfade edici Dil 

Hiçbir zaman 181 146,02 ,74 ,86 
Nadiren 57 135,96 
Ara sıra 32 140,84 
Her zaman 15 137,93 

 
Toplam 

Hiçbir zaman 181 143,58 ,20 ,97 
Nadiren 57 141,67 
Ara sıra 32 138,89 
Her zaman 15 149,83 

 

Tablo 4’te yer alan sonuçlar incelendiğinde çocukların kütüphaneye gitme sıklıkları ile dil 

gelişim düzeyleri arasında alıcı dil (P=.59;  p > 0.05) ifade edici dil (P= .86;  p> 0.05) ve toplam dil 

puanlarında dil (P= .97;  p> 0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Diğer bir 

ifadeyle kütüphaneye gitme sıklıkları ile dil gelişimi arasında bir ilişki saptanmamıştır.  

Ebeveynlerin çocuklarına kitap alma, kütüphane ve kitapçıya götürme sıklıkları ile çocukların 

dil gelişimleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve 

sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir.  

  1 2   3 4 5 6 

1.Çocuğuma kitap alırım. Pearson Cor. 1      

Sig. (2-tailed)       

N 293      

2.Çocuğumla kitapçıya 
gideriz.   

Pearson Cor. ,498** 1     

Sig. (2-tailed) ,000      

N 289 297     

3.Çocuğumla Pearson Cor. -,009 ,292** 1    
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kütüphaneye gideriz. Sig. (2-tailed) ,879 ,000     

N 278 285 286    

4.Alıcı dil Pearson Cor. ,007 ,185** ,052 1   

Sig. (2-tailed) ,904 ,001 ,381    

N 292 296 285 301   

5.İfade edici Pearson Cor. ,143* ,258** -,014 ,491** 1  

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,809 ,000   

N 292 296 285 301 301  

6.Toplam standart puan Pearson Cor. ,080 ,252** ,023 ,864** ,854** 1 

Sig. (2-tailed) ,173 ,000 ,700 ,000 ,000  

N 292 296 285 301 301 301 

 

Yukarıdaki sonuçlar ebeveynlerin çocuklarına kitap alma sıklıkları ile çocukların ifade edici 

dil gelişimleri arasında(r=143; p< 0,05) istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. 

Diğer bir ifadeyle, çocuklarına kitap satın alma sıklığı artıkça ifade edici dil gelişim düzeyi 

artmaktadır.  Çocukların kitapçıya götürme sıklığı ile alıcı dil gelişi (r= ,185; p<0,01) ifade edici dil 

gelişimi (r= ,258; p<0,01) ve toplam (r= ,252; p<0,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 

yönlü ilişki saptanmıştır.  Yani, çocukların kitapçıya gitme sıklığı artıkça dil gelişim düzeylerinde 

artmaktadır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ebeveynlerin çocuklarına kitap satın alma, kitapçıya ve kütüphaneye götürme sıklıkları ile 

çocukların dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırma önemli bulgular ortaya 

koymuştur.  Bu bulgulardan ilki, çocuklarını kitapçıya götüren ebeveynlerin çocuklarının dil 

gelişimleri alıcı, ifade edici ve toplamda daha az sıklıkta götürenlere göre daha yüksek olduğudur. 

Benzer şekilde, ebeveynlerin kitap satın alma sıklığı artıkça çocukların ifade edici dil gelişim 

düzeylerinde artmıştır.  Bu bulgular çocukların kitapları inceleyebilecekleri ortamlara götürülmelerinin 

onların dil gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.  Kitap ve okumanın değerli olduğu 

ortamlarda bulunmanın çocukların hem dil gelişimi hem de okuryazarlık gelişimini destekleyici 

olduğu vurgulanmaktadır (Arnold, 2003; Bohrer, 2005).  Çocuklara kitap okunması ve kitap okunan 

ortamlarda bulunmaları ve etkileşimlerinin dil gelişime olumlu etkileri benzer araştırma sonuçlarınca 

desteklenmektedir (Şimşek ve Işıkoğlu Erdoğan, 2015; Tetik, 2015). Bu bulgulardan hareketle 

çocukların kitap okumanın desteklendiği, kitaplarla karşılaştıkları, kitaplarla etkileşimde 

bulunabilecekleri, kitap okumaya rol model olabilecek insanlarla karşılaşacakları ortamlara 

götürülmeleri önerilmektedir.   

Öte yandan, bu araştırmanın sonuçları çocukların kütüphaneye götürülmesinin onların dil 

gelişim düzeylerinde anlamlı bir ilişkisinin olmadığını göstermiştir.  Çocuk kütüphanelerinin yaygın 
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olduğu ülkelerde yapılan araştırmalar kütüphane ziyaretlerinin çocukların dil ve erken okuryazarlık 

becerilerini desteklediğini göstermektedir (Arnold, 2003; Bohrer, 2005; Hughes, 2004; Meyers, 2002). 

Bu araştırmada ortaya çıkan çocuğun kütüphaneye gitmesinin bir etki yaratmadığı sonucunda iki 

önemli faktörün etkili olduğu düşülmektedir. Birincisi okul öncesi çağı çocukları için hazırlanmış 

çocuk kütüphanelerinin sayısının ve bilinirliğinin azlığıdır. Bu araştırmanın yapıldığı büyükşehirde il 

halk kütüphanesinin içinde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik küçük bir bölüm bulunmasına 

rağmen çok az sayıda ebeveyn (15)  çocuklarını kütüphaneye götürdüğünü ifade etmiştir. Yapılan 

analizlerde az sayıdaki kütüphaneye giden çocuklarla gitmeyenler arasında bir fark olmadığını 

göstermiştir. İkinci bir nedende çocuk dostu olarak tanımlanan yani çocuğun yaş ve gelişim 

özelliklerine göre tasarlanmış kütüphanelerin yetersiz olması ebeveynlerin kütüphaneye çocuklarını 

götürmemelerinde önemli bir faktör olabilir. Bu nedenlerle okul öncesi dönem çocukları ve 

ebeveynlerinin birlikte gidebilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve çocuklara yönelik oynayarak 

kitaplarla etkileşimde bulunabilecekleri kütüphanelerin sayılarının ve hizmetlerinin artırılması 

önerilmektedir. Tüm ebeveynlerin çocuklarına kitap satın alamadığı göz önüne alındığında ülkemizde 

çocuk kütüphanelerinin etkin ve yayın hale getirilmesi önerilmektedir.  Ayrıca, ebeveynlerin 

çocuklarına kitap okumaları ve kitap okuyabilecekleri ortamlarda etkileşmeleri konusunda 

bilinçlendirilmeleri oldukça yararlı olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilim düzeylerinin çeşitli 
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden 
tarama deseni benimsenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın örneklemini 2015-2016 öğretim yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenimine 
devam eden okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Barnett ve 
Sinisi (1990) tarafından geliştirilen Barnett Çocuk Sevme Ölçeği – BÇSÖ  ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. Sınıfta 
öğrenim gören öğretmen adaylarına göre çocuk sevme düzeylerinin yüksek olduğu, 21-23 yaş arası öğretmen 
adaylarının 18-20 yaş arası öğretmen adaylarına göre çocuk sevme düzeylerinin yüksek olduğu, okul öncesi 
eğitimi alan ve almayan öğretmen adayları arasında ve sahip oldukları kardeş sayılarına göre çocuk sevme 
düzeylerinin değişmediği, genel not ortalaması 3.01-3.5 olan öğretmen adaylarının 2.01-2.5 olan öğretmen 
adaylarına göre çocuk sevme düzeylerinin yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Çocuk, Sevgi 
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GİRİŞ 

Uzay çağının toplumları çok hızlı bir gelişim yaşamaktadır. Bilgi her an kendini katlamakta ve 

insan, yaşamının her anında bilgi ile birlikte olmaktadır. Artan bu bilgiler ve toplumların bu bilgi ve 

gelişim hızına yetişebilmesi ise ancak bilgiye hükmedecek ve bilgi öğretecek insanlara sahip olmasıyla 

mümkün olacaktır. Bireyin geri kalan hayatının temellerinin atıldığı çocukluk dönemi ise bu bireylerin 

yetişmesi açısından hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Çocuk kavramı tartışıla gelen bir 

kavramdır ve kavram olarak sınırları belli değildir. Türk Dil Kurumu çocuk kavramını bebeklik ve 

ergenlik dönemi arasında bulunan insan olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler ise 18 yaşına kadar 

olan insanları çocuk olarak tanımlamaktadır. Çocuk kavramını bilmek önemlidir çünkü gelişimin en 

hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, öğrenme istek ve öğrenme yöntemlerinin kavratıldığı bir 

dönemdir. Çocukluk döneminde birey çevresindekileri örnek alır, onları taklit eder ve onlar gibi 

olmaya çalışır. Bu dönemde okula başlayan bireyin çevresinde ailesinden sonra en fazla yere sahip 

olan öğretmen yer almaktadır. Okul öncesi yaşlardaki çocuklar, öğretmenleriyle olan etkileşimlerini 

akranlarıyla olan etkileşimlerinden daha fazla önemsemektedir. Bu nedenle bu yaş çocuklarının 

okuldaki davranışlarında öğretmenle kurduğu etkileşim daha fazla etkilidir(Demirhan, 2011). Bu 

açıdan öğretmenin sahip olacağı nitelikler çocuğun hayatının şekillenmesinde hayati bir öneme 

sahiptir(Özsoy, vd., 2010). Öğretmenin kalitesini etkileyen iki temel nokta bulunmaktadır. Bu temel 

noktalardan birincisi mesleki özelliklerin kazandırılmasını amaçlayan alan bilgisi, genel kültür ve 

öğretmenlik meslek bilgisidir. İkincisi ise öğretmenlere kişisel yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan 

mesleki yatkınlık ve öğretmenlik modeli olma gibi bireysel becerilerdir (Kavcar, 2002). Bunlarla 

birlikte bireyin mesleğinin gerekliliklerini yerine getirebilmesi, hayatının uzun bir döneminde 

yapacağı mesleği usanmadan yapabilmesi, öğrencilerin ve toplumun gelişimi için bireyin mesleğini de 

sevmesi gerekmektedir(Demirel, 2006).  

Araştırmacılar öğretmenlerin kaliteli bir eğitim gerçekleştirebilmesi için sahip olduğu mesleki 

yeterliliklerin yanında özellikle çocuklarla çalışmayı sevmesi gerektiğinin önemine değinmektedir 

(Lasley, 1980; Veenman, 1984; Marso, & Pigge 1994;). Eskicumali (2002), öğretmenlik mesleğini 

seçmenin en temel nedenlerinden birinin çocukları sevmek olduğunu belirtirken, Gelbal, & Duyan 

(2010)’nın aktarımlarında da çocuklarla çalışmak için en önemli değişkenin çocukları sevmek olduğu 

vurgulanmaktadır. Durulalp, ve kaytez (2016) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin çocuk 

sevme düzeyleri arttıkça iş doyum oranlarının da arttığını söylemektedirler. Bu çalışmalar neticesinde 

çocuğun gelişimi ve öğretmenin mesleğini uzun yıllar deforme olmadan yapabilmesi çocuk sevme 

düzeyiyle ilgili olduğu söylenebilir. Bu açıdan öğretmen yetiştiren kurumların öğretmenlik mesleğini 

tercih eden bireylere gerekli eğitimi vermesi gerekmektedir. 

Ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelerdir. Çocukluk döneminde gelişimin en 

hızlı dönem olduğu okul öncesi dönem öğretmenleri de üniversitelerin ilgili alanlarından 
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yetişmektedirler. Öğretmen adayları üniversitelerde teorik derslerinin yanında uygulamalı derslerde 

çocuklarla birlikte olma fırsatı yakalamaktadırlar. Mesleklerine karşı önyargılarını, eksikliklerini 

uygulama derslerinde görüp giderme yoluna gitmektedirler. Bu aşamada üniversitelere düşen görev 

öğretmen adayının fark edemediği eksikliklerini fark edip bireyin her yönüyle iyi bir öğretmen 

olmasını sağlamaktır. Yazıcı, (2013) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine 

yaşlarına ve sınıf düzeylerine göre çocuk sevme düzeyleri arasında anlamlı farklılığın görülmesi 

öğretmen yetiştiren kurumlarının ve bu mesleği seçecek bireylerin seçimi açısından önemli olduğu 

vurgulamaktadır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarının çocukları sevme düzeyleri, 

mesleği tercih etme nedenleri üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği görülmüştür. Geleceğimizin, 

toplumumuzun, ülkemizin ve insanlığın daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bireylerini yetiştiren 

ve onlarla ilk teması kuracak ve yıllarca etki bırakacak öğretmenleri yetiştiren kurumlarda öğretmen 

adaylarının durumun ortaya konulması gereksinimi olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı 

Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerinin 

belirlemektedir.  

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

• Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ne düzeydedir? 

• Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

• Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ile kardeş sayıları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

• Öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ile 0-6 yaş aralığında okul öncesi eğitim 

görme durumları arasından anlamlı bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama aracının özellikleri ve veri 

toplama aracının uygulanmasından elde edilen verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgilere değinilmiştir. 
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Araştırmanın modeli 

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri ile Cinsiyet, sınıf düzeyi, 0-6 yaş 

aralığında okul öncesi eğitim görme durumları ve kardeş sayıları arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim gören Öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise basit rastgele örneklemi yöntemi ile seçilen 233 kadın, 26 erkek olmak 

üzere toplamda 259 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcılara ait demografik özellikler 

 Cinsiyet  
Kadın Erkek 
f % f % f % 

Sınıf 

1. sınıf 63 24.3 12 4.6 75 29 
2. sınıf 70 27 10 3.9 80 30.9 
3. sınıf 77 29.7 2 0.8 79 60.5 
4. sınıf 23 8.9 2 0.8 25 9.7 

Yaş 

18-20 yaş 114 44 13 5 127 49 
21-23 Yaş 109 42.1 11 4.2 120 46.3 
24-26 Yaş 10 3.9 2 0.8 12 4.6 

OÖEAD 

Anaokuluna Gittim 48 18.5 4 1.5 52 20.1 
Anasınıfına Gittim 50 19.3 5 1.9 55 21.2 
Eğitim almadım 135 52.1 17 6.6 152 58.7 

Kardeş Sayısı 

Tek çocuk 18 6.9 2 0.8 20 7.7 
1 kardeş 76 29.3 9 3.5 85 32.8 
2 kardeş 71 27.4 5 1.9 76 29.3 
3 kardeş 40 15.4 4 1.5 44 17 
4 kardeş ve üzeri 28 10.8 6 2.3 34 13.1 

GNO 

1.51-2.0 12 4.6 8 3.1 20 7.7 
2.01-2.5 34 13.1 11 4.2 45 17.4 
2.51-3.0 105 40.5 7 2.7 112 43.2 
3.01-3.5 74 28.6 0 0 74 28.6 
3.51-4.0 8 3.1 0 0 8 3.1 

Toplam 233 90 26 10 259 100 
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Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ve Barnett, & 

Sinisi (1990) tarafından insanların çocuklara yönelik tutumlarını ölçme amacıyla geliştirilen, Duyan, 

& Gelbal (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Barnett, Çocuk Sevme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 

test-tekrar test güvenirliği 0.85 ve iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 

ölçeğin güvenirlik katsayısı için Cronbach Alpha katsayısı 78,3 olduğu görülmektedir. Çocuk sevme 

ölçeği 14 maddeden oluşmaktadır ve her bir maddede belirtilen düşünceye, bireylerden “Hiç 

katılmıyorum” yanıtından, “Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar değişkenlik gösteren yedi derecede 

görüş bildirmeleri istenmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, insanların çocukları daha fazla 

sevdikleri; düşük puanların ise çocukları sevme düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows 22.0 programı kullanılmıştır. Her bir ölçek kodlanarak verilerin girişi yapılmış, ardından her 

bir ölçeğin maddeleri “Hiç katılmıyorum” dan “tamamen katılıyorum”a doğru kodlanarak veriler 

analize hazır hale getirilmiştir. 

Ölçekte hangi testlerin uygulanacağının belirlenmesi amacıyla normallik testi yapılmıştır. 

Normallik testi sonucu verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, OÖEAD, 

Kardeş Sayısı değişkenlerinin normal dağılım göstermektedir. Cinsiyet değişkeni için T testi, Sınıf 

değişkeni, OÖEAD ve kardeş sayısı değişkenleri için ise tek yönlü varyans analizi(ANOVA)  

uygulanmıştır. Yaş değişkeni ve genel not ortalaması değişkenlerinin frekans dağılımlarının normallik 

testi varsayımını karşılamadığı için nonparametric test olan Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Çocuk Sevme Düzeyleri Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan T Testi Bulguları ve Betimlenmesi  

   
N  𝑋 SS  

T Testi  
t  Sd  p  

Cinsiyet  Kadın  233  89.36  7.56  .41  257  .683  
Erkek  26  88.73  6.98           

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni ile çocuk sevme düzeyleri arasındaki 

ilişki incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının(𝑋Kadın=89) erkek öğretmen adaylarına(𝑋Erkek=88.73) 

göre daha yüksek düzeyde çocuk sevme düzeyine sahip oldukları görülmektedir. puanlar arasındaki bu 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1928 
 

farkın anlamlı olup olmadığı amacıyla yapılan t-testi sonucunda öğretmen adaylarının kadın ya da 

erkek olmaları çocuk sevme düzeylerini etkilemediği görülmektedir(p=.68, P>.05) 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyleri ve Çocuk Sevme Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan  Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Bulguları 

ve Betimlenmesi  

   Var. K.  KT  Sd  KO  F  p  Levene     N  𝑋 SS  Tukey 
HSD  

Sınıf 
Düzeyi  

Gruplar Arası  576.8  3  192.27  3.52  .02  1.52  1. Sınıf  75  87.56  8.3  1-4  

Grup İçi  13913.72     54.56           2. Sınıf  80  88.5  6.81     

Toplam  14490.51                 3. Sınıf  79  90.46  7.14     

                     4. Sınıf  25  92.32  7.0     

 
Toplam  259  89.3  7.49     

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri ile çocuk sevme 

düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde 1. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çocuk sevme 

düzeyleri 𝑋1.Sınıf=87.56, 2. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 𝑋2.sınıf=88.5, 3. Sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 𝑋3.sınıf=90.46, 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 𝑋4.sınıf=92.32 

olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre aldıkları puanların anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda 1. Sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adayları ile 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının aldıkları puanlar arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu görülmektedir(p=.02, p<.05). 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. 

Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre çocuk sevme düzeyleri anlamlı düzeyde 

değişmektedir. 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaş Değişkeni ve Çocuk Sevme Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Kruskal Wallis Testi Bulguları ve Betimlenmesi  

   N  𝑋 Sd  X2  p  Bonferroni  

Yaş  
18-20 Yaş  127  114.6  2  11.72  .003 

   
18-20 yaş-21-23 yaş  

21-23 Yaş  120  147          
   

 
24-26 Yaş  12  123.1          

   
 

   Toplam  259               
 

Okul öncesi öğretmen adaylarının yaş değişkenleri ile çocuk sevme düzeyleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde 18-20 yaş aralığındaki öğretmen adaylarının 𝑋18-20 Yaş=114.6, 21-23 yaş aralığındaki 

öğretmen adaylarının 𝑋21-23 Yaş=147, 24-26 yaş aralığındaki öğretmen adaylarının 𝑋24-26 Yaş=123.1 
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olduğu görülmektedir. yaş değişkenine göre öğretmen adaylarının aldıkları puanların anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda 18-20 yaş aralığındaki 

öğretmen adayları ile 21-23 yaş aralığındaki öğretmen adayları arasında anlamlı düzeyde farklılık 

olduğu görülmektedir(p=.003, p<.05).  

Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Alma Durumları ve Çocuk 

Sevme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi(ANOVA) Bulguları ve Betimlenmesi  

   Var. K.  KT  Sd  KO  F  p  Levene     N  𝑋 SS  

OÖEAD  

Gruplar 
Arası  

65.91  2  32.6  .59  .56  .124  Anaokulu 
Gittim  

52  88.3  7.34  

Grup İçi  14424.6     56.35           Anasınıfına 
Gittim  

55  89.4  7.32  

Toplam  14490.5                 Eğitim 
Almadım  

152  89.61  7.62  

  Toplam  259  89.3  7.49  

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocukluklarında okul öncesi eğitimi alıp almama 

durumlarına göre çocuk sevme düzeylerinin incelendiğinde anaokuluna giden öğretmen adaylarının 

𝑋AnaokulunaGittim=88.3,  anasınıfına giden öğretmen adaylarının 𝑋AnasınıfınaGittim=89.4, okul öncesi eğitimi 

almayan öğretmen adaylarının 𝑋EğitimAlmadım=89.61olduğu görülmektedir. öğretmen adaylarının 

çocukluklarında okul öncesi eğitimi alıp almama durumlarına göre çocuk sevme ölçeğinden aldıkları 

puanların anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda, öğretmen 

adaylarının çocukluklarında okul öncesi eğitimi alıp almama durumlarının çocuk sevme düzeylerini 

etkilemediği görülmektedir(p=.56, p>.05). 

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kardeş Sayıları ve Çocuk Sevme Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) Bulguları 

ve Betimlenmesi  

   Var. K.  KT  Sd  KO  F  p  Levene     N  𝑋 SS  

Kardeş 
Sayısı  

Gruplar 
Arası  

430.81  4  107.7 1.95  .10  2.83  Tek 
Çocuk  

20  89.55  6.39  

Grup İçi  14059.70     55.35           1 Kardeş  85  87.66  8.57  

Toplam  14490.51                 2 Kardeş  76  90.50  6.47  

                     3 Kardeş  44  89.05  7.91  

                     
4 Kardeş 
ve üzeri  

34  90.91  6.23  

Toplam  259  89.30  7.49  
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Okul öncesi öğretmen adaylarının sahip oldukları kardeş sayıları ile çocuk sevme düzeyleri 

arasındaki ilişki incelendiğinde tek çocuk olan öğretmen adayları(𝑋TekÇocuk=89.55), 1 kardeşe sahip 

öğretmen adayları(𝑋1Kardeş=87.66), 2 kardeşe sahip öğretmen adayları(𝑋2Kardeş=90.5), 3 kardeşe sahip 

öğretmen adayları(𝑋3Kardeş=89.05), 4 kardeş ve üzeri sayıda kardeşe sahip öğretmen 

adayları(𝑋4KardeşveÜzeri=90.91) arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmektedir(p=.10, 

p>.05). Okul Öncesi öğretmen adaylarının kardeş sayıları ile çocuk sevme düzeylerinin değişmediği 

söylenebilir.  

Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Genel Not Ortalamaları ve Çocuk Sevme 

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Kruskal Wallis Testi Bulguları ve 

Betimlenmesi  

   N  𝑋 Sd  X2  p  Bonferroni  

Genel Not 
Ortalaması  

1.51-2.0 Aralığı  20  119.53  4  9.84  .04  2-4 Arası  
2.01-2.5 Aralığı  45  101.86              
2.51-3.0 Aralığı  112  133.44              
3.01-3.5 Aralığı  74  144.55              
3.51-4.0 Aralığı  8  131.75              

Toplam        
 

Okul öncesi öğretmen adaylarının lisans genel not ortalamaları ile çocuk sevme düzeyleri 

arasındaki ilişki incelendiğinde 1.51-2.0 aralığındaki genel not ortalamasına sahip öğretmen adayları, 

2.01-2.5 aralığındaki genel not ortalamasına sahip öğretmen adayları, 2.51-3.0 aralığındaki öğretmen 

adayları, 3.01-3.5 aralığındaki genel not ortalamasına sahip öğretmen adayları ile 3.51-4.0 aralığındaki 

genel not ortalamasına sahip öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeyleri görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının genel not ortalamasına göre çocuk sevme ölçeğinden aldıkları puanların anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda 2.01-2.5 aralığındaki genel 

not ortalamasına sahip öğretmen adayları ile 3.01-3.5 aralığındaki genel not ortalamasına sahip 

öğretmen adayları arasında 3.01-3.5 aralığındaki öğretmen adayları lehine anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir(p=.04, p>.05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerinin ve çocuk sevme düzeyleri ile 

cinsiyet, sınıf düzeyi, okul öncesi eğitimi alma durumu, yaş, kardeş sayısı, genel not ortalaması 

değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada elde edilen verilerin analizi 

sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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• Okul öncesi öğretmen adaylarının erkek ya da kadın olmaları çocuk sevme düzeylerini 

etkilememektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerinin yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

• 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. Sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarına göre çocuk sevme düzeyleri daha yüksektir. Sınıf seviyesi arttıkça ve uygulama 

dersleri yoğunlaşıp çocuklarla birlikte vakit geçirme süreleri arttıkça öğretmen adaylarının 

çocuk sevme düzeyleri artmaktadır.  

• 21-23 yaş aralığındaki öğretmen adayları 18-20 yaş aralığındaki öğretmen adaylarına 

göre çocuk sevme düzeyleri daha yüksektir. 

• Okul öncesi öğretmen adaylarının çocukluklarında okul öncesi eğitimi alıp almamaları 

çocuk sevme düzeylerini etkilememektedir. 

• Öğretmen adaylarının sahip oldukları kardeş sayıları çocuk sevme düzeylerini 

etkilememektedir. Tek çocuk olanla 4 ve üzeri kardeşe sahip öğretmen adayları arasında çocuk 

sevme düzeyleri farklılık göstermemektedir. 

• Genel not ortalaması 3,01-3,5 olan öğretmen adayları ile 2,01-2,5 olan öğretmen 

adaylarına göre çocuk sevme düzeyleri daha yüksektir. Derslerde başarı arttıkça çocuk sevgi 

düzeylerinin arttığı görülmektedir. 

ÖNERİLER 

Çalışmanın bu bölümünde okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının çocuk sevme düzeylerine 

ilişkin ulaşılan sonuçlar çerçevesinde önerilerde bulunulacaktır. 

Öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adayı ile çocuğu buluşturacak uygulamalar 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Uygulama derslerinin 3. ve 4. sınıflarda olması 1. ve 2. sınıfta teorik 

derslere ağırlık verilmesinin yanın da 1. ve 2. sınıf öğrencilerine uygulama, gözlem yani çocuklarla 

temas kurabilecekleri düzenlemeler yapılması önerilmektedir. 

GNO yüksek olan öğretmen adaylarının daha yüksek çocuk sevme düzeyine sahip olmaları 

mesleği yapabileceklerine ve çocukları tanıdıklarını onlara kaliteli eğitim verebileceklerini 

düşündükleri için olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda GNO düşük öğrencilerin de kalitelerinin 

arttırılması, kongre, sempozyum, uygulama dersleri, tekrar dersleri gibi uygulamaların 

gerçekleştirilmesi ve öğretmen adaylarının bunlara katılımın sağlanması gerekliliğine inanılmaktadır. 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OKURYAZARLIK” VE “MEDYA 

OKURYAZARLIĞI” KAVRAMLARINA İLİŞKİN KULLANDIKLARI METAFORLAR 
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Özet 

Metafor(metaphor, ing) Türkçede mecaz, benzetme, eğretileme gibi farklı kavramların yerine 
kullanılmaktadır. Metafor, dilin sembolik amaçlı kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu başka bir 
kavramla, bir durumla ifade etme biçiminde tanımlanabilir. Metaforlar üzerine, sosyal bilimlerin değişik 
disiplinlerinde 1980’lerden beri çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların bir kısmı eğitimde 
metaforlardan; planlama, eğitim programı geliştirme, öğrenmeyi teşvik etme ve yaratıcı düşünceyi geliştirmede 
yararlanılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının “okuryazarlık” ve “Medya okuryazarlığı” 
kavramlarına ilişkin metaforlarının belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında öğrtmen adaylarına “Okuryazarlık 
……..dır, çünkü…..” ve “Medya okuryazarlığı ……..dır, çünkü…..” cümleleri yöneltilerek ve boşlukların 
doldurulması istenecektir. 

Araştırmada aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranacağı söylenebilir. 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen adaylarının “Okuryazarlık” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar 
nelerdir? 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni adaylarının “Okuryazarlık” kavramına ilişkin sahip oldukları 
metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler? 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen adaylarının “Medya Okuryazarlığı” kavramına ilişkin sahip oldukları 
metaforlar nelerdir? 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni adaylarının “Medya Okuryazarlığı” kavramına ilişkin sahip oldukları 
metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler? 

Bu kapsamda katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; 
metaforların belirlenmesi, metaforların sınıflandırılması, kategori geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik sağlama 
ve nicel veri analizi olarak gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, Metafor Tekniği, Okul Öncesi Eğitimi, Okuryazarlık, 
Öğretmen Adayı 
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GİRİŞ 

Tarihte insansın var olduğu her alanda iletişim olmuştur. Kavram olarak iletişim var olan bir 

bilginin bir kanal aracılığıyla alıcıya iletilmesi ve alıcının aldığı bilgiyi aldığına dair bilginin 

kaynağına yine kanal aracılığıyla geri bildirimde bulunması döngüsüdür (Dökmen, 2004). 

Okuma yazması olan, öğrenim görmüş kişiye okuryazar, okuryazar olma durumuna da 

okuryazarlık denilmektedir (TDK, 2016). Ancak günümüzde okuryazarlık kavramı sadece defter, 

kalem, kitap vb. materyallere dayanan okuma yazma eylemi değildir. Günümüzde okuryazar olmak, 

televizyon, film, reklamlar ve fotoğrafların aktif, eleştirel ve yaratıcı anlamda okuyucusu ve 

anlamlandırıcısı olmayı gerektirmektedir (Akyol, 2010; Göçer & Tabak, 2013). Günümüzde 

okuryazarlık kavramı; medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, bilgi 

okuryazarlığı, elektronik okuryazarlığı gibi faklı okuryazarlık türleri bulunmaktadır (Kurudayıoğlu & 

Tüzel, 2010). 

İlk çağlardan günümüze iletişim şekil ve kanal değiştirmiş olsa bile varlığını sürdürmektedir. 

İletişim sadece kanal olarak değil içerdiği bilgi bakımından da çok büyük gelişimler göstermiştir. İlk 

çağlarda avcılık yapan toplumların avlanmasını organize etmede işe yarayan iletişim günümüz insanını 

adeta vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bununla birlikte iletişim kanalları da şekillenmiş ve toplum 

hayatının iletişimsel can damarlarını oluşturmuşlardır. İletişim kanallarından birisi olan medya 

günümüz toplumunda iletişim araçlarından biri olan medya hayatın hemen hemen her alanında 

kendisine kalıcı bir yer edindiği söylenebilir. Jols ve Thoman (2008) medyanın kültürümüzü etkileyen 

bir öğe değil; kültürümüz olduğunu vurgularken aslında medyanın hayatımızın içine ne kadar 

girdiğine vurgu yapmaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Aspen Medya Okuryazarlığı Liderlik Enstitüsü tarafından 

1992 yılında yapılan toplantıya katılan uzmanlar tarafından medya okuryazarlığını “… çeşitli 

yapılarda bulunan medya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneği” olarak vurgularken, 

Jols ve Thoman (2008) 21. Yüzyıl medya okuryazarlığı eğitimi alacak öğrencilerin eğitimleri 

açısından çok daha güçlü bir kavrama ihtiyaçları olduklarını söylemiş ve sonuç olarak medya 

okuryazarlığını “medya okuryazarlığı eğitimi 21. Yüzyıl yaklaşımıdır. Medya okuryazarlığı, yazılı 

medyadan videoya, videodan internete çeşitli yapılarda bulunan medyaya erişme, analiz etme, 

değerlendirme ve yaratma yeteneği için bir çerçeve sağlar. Medya okuryazarlığı medyanın rolünün 

toplumda anlaşılmasını sağlarken aynı zamanda demokratik bir toplumda bir vatandaş için gerekli olan 

araştırma ve kendini ifade etme yeteneklerinin kazanılmasını da sağlar” tanımında bulunmuşlardır.  

Buradan anlaşılacağı üzere önemli olan bireyin istenmeyen mesajlardan korunması, gördükleri 

duyduklarının kontrolünde olan, medyaya ait istatistikleri ezberleyen demek değildir.  Medya 
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okuryazarlığı gördüklerinin duyduklarını kontrol edebilen, seyrettiği, okuduğu ve duyduklarını doğru 

sorularla sorgulamak demektir.  

Öğretmenlerin medya okuryazarlığı eğitimleri verirken medya araçlarını kullanması medya 

okuryazarlığı demek değildir. Medya okuryazarlığına sahip bireyin medya ve medya mesajlarının 

yapısını ve kültür üzerindeki etkilerini keşfetmesi demektir.“Sakın seyretme” demek değil,“dikkatlice 

seyret, eleştirel düşün” demektir. 

Medya mesajlarının olumsuz etkileri; şiddet, materyalizm, beslenme, beden imgesi, risk alma 

davranışları, habercilikte çarpıtma ve yanlılık, ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik kalıp 

yargıları geliştirme gibi problem alanları etrafında örgütlendiği belirtilmektedir (Hobbs, 1998) . 

Medya Okuryazarlığı İçin Bilinmesi Gereken Beş Temel Kavram 

Aşağıda medya okuryazarlığı eğitimi için kişilere kazandırılması gereken beş temel kavrama 

yer verilmektedir.  

1) Yazar(Kurgulanmışlık) 

2) Biçim 

3) Dinleyici 

4) Mesaj/İçerik 

5) Amaç 

Bu kavramların önemi, içerdiği anahtar sorular ve medya okuryazarlığını öğrenmemize 

yarayacak rehber sorular sırasıyla şu şekildedir: 

Tablo1. Medya Okuryazarlık Merkezi(MOM/CML) Beş Temel Kavram 

Temel Kavramlar Anahtar Soru Rehber Sorular 

Yazar 
(Kurgulanmışlık) 

Bu Mesaj Kim Tarafından 
oluşturuldu? 

Bu ne tür bir metindir? 
Bütünü oluşturan çeşitli öğeler nelerdir? 
Aynı tarzdaki mesajlar nasıl farklılıklar ve benzerlikler göstermektedir? 
Yapım aşamasında hangi teknolojiler kullanılmıştır? 
Değişik medya aracında mesaj ne kadar değişik olabilirdi? 
Mesajı değişik göstermek için ne tür seçimler yapılmış olabilir? 
Bu mesajı oluşturmak için kaç kişi çalışmış olabilir? Bu kişilerin görevleri 
neler olabilir? 

Biçim 

Bu mesajda ilgimi 
çekebilmek için ne tür 
teknikler kullanıldı? 
 

Ne dikkatinizi çekti? 
Renkler ve şekiller? 
Ses efektleri? Müzik? Sessizlik? Diyalog veya hikaye? 
Sahne düzeni, dekor, giysiler? 
Hareketler, kompozisyon? 
Işık? 
Kamera nerde? Görüş açısı ne? 
Hikaye nasıldı? İnsanlar ne yapıyorlardı? 
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Herhangi bir görsel işaret veya metafor var mıydı? 
Ne şekilde duygusallığa başvurulmuştu? İkna edici araçlar nelerdi? 
Mesajı “ gerçekçi” yapan neydi? 

Dinleyici 

Bu mesajı diğer insanlar 
benim anladığımdan farklı 
olarak nasıl anlamış 
olabilirler? 

Buna benzer bir deneyimle daha önce hiç karşılaştınız mı? 
Gerçek hayattaki deneyiminizle ne kadar yakındı? 
Bu medya metninden neler öğrendiniz? Bu medya metininde kendiniz 
hakkında neler öğrendiniz? 
Diğer insanların yanıtlarından ve deneyimlerinden neler öğrendiniz? 
Bu medya metni hakkında kaç açıklama daha yapılabilirdi? Biz bu 
açıklamaları nasıl duyabilirdik? 
Değişik yanıtları nasıl açıklayabilirsiniz? 
Diğer kişilerin görüşleri en az benimki kadar güvenilir midir? 

Mesaj/İçerik 

Bu mesajda hangi yaşam 
stillerine, değerlere ve 
görüşlere yer verilmiş ve 
hangileri göz ardı edilmiştir? 

Kişi nasıl karakterize edilmiş? Ne tür davranışlar tasvir edilmiş? 
Seyrederken, okurken, dinlerken ne tür sorular akla geliyor? 
Bu mesajda ne tür düşünceler ve değerler bize “satılmaya” çalışılıyor? 
Bu mesajda hangi politik ve ekonomik düşünceler ilişki içerisinde? 
Diğer insanlara nasıl davranmamız gerektiğine dair ne tür hükümler ve 
ifadeler bulunuyor? 
Genel olarak mesajda verilen dünya görüşü nedir? 
Dışarıda bırakılan düşünce ve görüşler var mı? Eğer yoksa bunların 
olmadığını nasıl fark ettiniz? 

Amaç 
Bu mesaj neden 
gönderilmiştir? 

Bu mesajın oluşturulması ve dağıtılması kimin kontrolündedir? 
Bu mesaj niçin gönderiliyor? Siz nasıl biliyorsunuz? 
Bu mesaj kime gönderiliyor? Siz nasıl biliyorsunuz? 
Bu mesajın yararları ve kazançları kime hizmet ediyor? Topluma mı? Özel 
girişime mi? Bireylere mi? Enstitülere mi? 
Kim kazanıyor? Kim kaybediyor? Kim karar veriyor? 
Hangi ekonomik kararlar bu mesajın yapısını ve aktarımını etkiliyor? 

 

Evimizde gece haberlerini, sinemada film izlerken, yolda önünden geçtiğimiz bir reklam veya 

duyuru panosunda var olan mesajların birisi/birileri tarafından oluşturulduğudur. Alanında uzman 

kişilerin değişik ses ve kamera açılarıyla kurgulanan metne uygun görselliği bizlere normal gelecek 

düzeyde aktarımının sağlanması ve bu aktarımın bize normal geldiği ölçüde başarılı sayılmalar 

demektir. İzlediğimiz televizyonda veya okuduğumuz dergide beğenme ölçütümüz bize normal ve 

doğal geldiği ölçüde dikkatimizi çeker ve izleriz. Bireye doğal görünmeyen yapımlar tercih edilmez. 

Unutulmamalıdır ki gördüklerimiz duyduklarımız ve okuduklarımız sadece başkalarının görmemizi, 

okumamızı ve duymamızı istediği şeylerdir (Jols ve Thoman, 2008). Burada önemli olan nokta bir 

filmi izlerken, bir müzik dinlerken eğlenmememiz demek değildir. Sadece bu mesajların 

kurgulandığının bilinmesi ve eleştirel bir bakış açısı yakalayabilmemiz içindir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının “okuryazarlık” ve “Medya 

okuryazarlığı” kavramlarına ilişkin metaforlarının belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında öğretmen 

adaylarına “Okuryazarlık ……..dır, çünkü…..” ve “Medya okuryazarlığı ……..dır, çünkü…..” 

cümleleri yöneltilerek ve boşlukların doldurulması istenecektir.  

Araştırmada aşağıdaki alt amaçlara cevaplar aranacağı söylenebilir. 
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• Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen adaylarının “Okuryazarlık” kavramına ilişkin sahip 

oldukları metaforlar nelerdir? 

• Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni adaylarının “Okuryazarlık” kavramına ilişkin sahip 

oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler? 

• Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen adaylarının “Medya Okuryazarlığı” kavramına ilişkin 

sahip oldukları metaforlar nelerdir? 

• Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni adaylarının “Medya Okuryazarlığı” kavramına ilişkin 

sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplana bilirler? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni; 

farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır (Yıldırım, Şimşek,2013).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalında öğrenimlerine 

devam eden 119 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır.  Katılımcılara ilişkin demografik 

özellikler tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcılar Ait Demografik Özellikler 

 Cinsiyet Toplam 
Kadın Erkek 
f % f % f % 

Sınıf 1. Sınıf 35 27.8 3 2.4 38 30.2 
2. Sınıf 19 15.1 3 2.4 22 17.5 
3. Sınıf 35 27.8 0 0 35 27.8 
4. Sınıf 30 23.8 1 0.8 31 24.6 
Toplam 119 94.4 7 5.6 126 100 

 

Verilerin Toplanması 

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve okuryazarlık kavramlarına 

ilişkin algılarını ortaya çıkarabilmek amacıyla “Ben “medya okuryazarlık kavramını” ……. 

Benzetiyorum; Çünkü…………”  ve “Ben “Okuryazarlık kavramını” ………..Benzetiyorum; 

Çünkü…………. ” ifadelerinin ve demografik özelliklerinin yer aldığı veri toplama formu dağıtılmış 
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ve bunları doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların metafor kavramını daha iyi anlamaları açısından 

formda metafor örnekleri yer almaktadır. Bu sayede katılımcıların araştırmanın amacına uygun hareket 

etmeleri sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada verilerin analizi için çalışmanın amacına ve çalışmanın yöntemine uygun olarak 

içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara 

ve ilişkilere ulaşılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Araştırmanın ilk aşamasında 119 katılımcıya 

ulaşılıp veriler toplanmıştır. Ancak toplanan verilerden boş bırakılan ya da metafor örneği 

oluşturmayan medya okuryazarlığı kavramından 39, okuryazarlık kavramından ise 19 katılımcının 

formları değerlendirilmeye alınmamıştır. Verilerin analizinde metaforların adlandırılma, tasnif edilme, 

yeniden organize edilme, kategori geliştirme ve geçerlilik güvenirlik sağlama aşamaları uygulanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma verilerinden elde edilen verilerin analiz aşamasından sonra ulaşılan 

bulgulara değinilecektir. 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuryazarlık Kavramına İlişkin Ürettikleri 

Metaforlar ve Bu Metaforların Dağılımı 

No Okuryazarlık f % 

1 Bilgilenme 9 8.33 

2 Kitap 8 7.40 

3 Aydınlık 7 6.48 

4 Bilgelik 7 6.48 

5 Eğitim 6 5.56 

6 Su 6 5.56 

7 Ağaç 6 5.56 

8 Bilinç 4 3.70 

9 Dünya 4 3.70 

10 Keşişlik 3 2.78 

11 Nefes alma  3 2.78 

12 Temel ihtiyaç 3 2.78 

13 Kalem ve sözcükler 3 2.78 

14 İlerleme 3 2.78 

15 Gelişmeye 3 2.78 

16 Medeniyet 3 2.78 

17 Yemek yemek 2 1.85 

18 Dil 2 1.85 

19 Uzay  2 1.85 

20 Büyümeye 2 1.85 

21 Kütüphane 2 1.85 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1939 
 

22 Güneş 2 1.85 

23 Yaratıcılık 1 1.06 

24 Okuma yazma bilme 1 1.06 

25 Işık  1 1.06 

26 Perdenin kalkması 1 1.06 

27 Mum 1 1.06 

28 Pusula 1 1.06 

29 Büyük balık 1 1.06 

30 Kâinat 1 1.06 

31 Sihirli gözlük 1 1.06 

32 Para 1 1.06 

33 Vitamin 1 1.06 

34 Ayakkabı 1 1.06 

35 Bağımlılık 1 1.06 

36 Tohum 1 1.06 

37 Defter 1 1.06 

38 Modernleşme 1 1.06 

39 Çocuk  1 1.06 

40 Fidan 1 1.06 

Toplam 108 100 

 

 Tablo 3 incelendiğinde; Bilgilenme (9), Kitap (8), Aydınlık (7), Bilgelik (7), Eğitim(6), Su 

(6), Ağaç (6), Bilinç (4), Dünya (4), Keşişlik (3), Nefes alma (3), Temel ihtiyaç (3), Kalem ve 

sözcükler (3), İlerleme (3), Gelişmeye (3), Yemek yemek (2), Dil (2), Uzay (2), Büyümeye (2), 

Kütüphane (2), Güneş (2),  Medeniyet (2),Yaratıcılık (1), Okuma yazma bilme (1), Işık (1), Perdenin 

kalkması (1), Mum (1), Pusula (1), Büyük balık (1), Kâinat (1), Sihirli gözlük (1), Para (1), Vitamin 

(1), Ayakkabı (1), Bağımlılık (1), Tohum (1), Defter (1), Modernleşme (1), Çocuk (1), Fidan (1) 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuryazarlık Kavramına İlişkin Ürettikleri 

Metaforların Kategorilendirilmesi ve Bu Kategorilerin Dağılımı  

No Kategoriler f % 

1 Aydınlanma olarak 47 43.40 

2 İhtiyaç olarak 20 6.6 

3 Medeniyet olarak 20 18.87 

4 Gelişme Olarak 14 13.20 

5 İçerik olarak 7 17.92 

Toplam 108 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı kavramına ilişkin ürettikleri 

metaforların kategorilendirilmesine baktığımızda; Aydınlanma olarak (47), İhtiyaç olarak (20),  

Medeniyet olarak (20), Gelişme olarak (14), İçerik görülmeyen olarak (7) şeklinde 5 kategori altında 

toplandığı görülmektedir. 
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Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Kavramına İlişkin 

Ürettikleri Metaforlar ve Bu Metaforların Dağılımı 

Medya Okuryazarlığı Metaforlar f % 

1 Farkındalık  7 8.75 

2 Işık 5 6.25 

3 Güncellik  5 6.25 

4 İnternet 5 6.25 

5 Bağımlılık  4 5.00 

6 Televizyon  4 5.00 

7 İyi ve kötü  3 3.75 

8 Taklit  3 3.75 

9 Dedikodu 3 3.75 

10 Sosyallik 3 3.75 

11 Sosyal medya 3 3.75 

12 Teknoloji 3 3.75 

13 Kitap  2 2.50 

14 Filozof 2 2.50 

15 Bilgisayar 2 2.50 

16 İletişim  2 2.50 

17 Çöp kutusu 2 2.50 

18 Genel kültür 2 2.50 

19 Kullanma kılavuzu 1 1.25 

20 Sanatçı  1 1.25 

21 Ana haber  1 1.25 

22 Saat 1 1.25 

23 Gözlük 1 1.25 

24 Özgürlük  1 1.25 

25 Cahillik  1 1.25 

26 Köprü  1 1.25 

27 Gelecek  1 1.25 

28 Bugün  1 1.25 

29 Yapaylık  1 1.25 

30 Çıta  1 1.25 

31 Gerçeğin peşinde 1 1.25 

32 Boş levha 1 1.25 

33 Çoğa ayak uydurmak 1 1.25 

34 Üzüm  1 1.25 

35 Statü kazanma 1 1.25 

36 Ayakkabı ipi 1 1.25 

37 Çocuk yetiştirmek 1 1.25 

38 Şımarık çocuk 1 1.25 

Toplam 80 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde Okul Öncesi Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık kavramına 

ilişkin metaforlarının; Farkındalık  (7) , Işık (5), Güncellik (5), İnternet(5), Bağımlılık (4), Televizyon 

(4), İyi ve Kötü (3), Taklit (3), Dedikodu (3), Sosyallik (3), Sosyal medya (3), Teknoloji (3), Kitap (2), 
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Filozof (2), Bilgisayar (2), İletişim (2), Çöp kutusu (2), Genel kültür (2), Kullanma kılavuzu (1), 

Sanatçı (1), Ana haber (1), Saat (1), Gözlük (1), Özgürlük (1), Cahillik (1), Köprü (1), Gelecek (1), 

Bugün (1), Yapaylık (1), Çıta (1), Gerçeğin peşinde (1), Boş levha (1), Çoğa ayak uydurmak (1), 

Üzüm (1), Statü kazanma (1), Ayakkabı ipi (1), Çocuk yetiştirmek (1), Şımarık çocuk(1) şeklinde 

sıralandığı söylenebilir.  

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Kavramına İlişkin 

Ürettikleri Metaforların Kategorilendirilmesi ve Bu Kategorilerin Dağılımı  

No Kategoriler f % 

1 İletişim ve bilgi kaynağı olarak 33 41.25 

2 Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma olarak 19 23.75 

3 Yapay olarak 9 11.25 

4 Yaratıcılık olarak 7 8.75 

5 Gerekli görülmeyen olarak 6 7.5 

6 Gelecek olarak 3 3.75 

7 Dikkat edilmesi gereken olarak 3 3.75 

Toplam 80 100 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı kavramına ilişkin ürettikleri 

metaforların kategorilendirilmesine baktığımızda; İletişim ve bilgi kaynağı olarak (33), Bilgiye ulaşma 

ve bilgiyi kullanma olarak (19),  Yapay olarak (9), Yaratıcılık olarak (7), Gerekli görülmeyen (6), 

Gelecek olarak (3), Dikkat edilmesi gereken olarak (3) şeklinde 7 kategori altında toplandığı 

görülmektedir.  

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmen adaylarının okuryazarlık ve medya okuryazarlığı kavramlarına ilişkin 

algılarını metafor analizi yaparak incelemeyi amaçlayan bu çalışmada araştırmanın verilerinden elde 

edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Günümüzde okuryazar olmak, televizyon, film, reklamlar ve fotoğrafların aktif, eleştirel ve 

yaratıcı anlamda okuyucusu ve anlamlandırıcısı olmayı gerektirmektedir. Okul öncesi öğretmen 

adaylarının okuryazarlık kavramına ilişkin algılarının eksik olduğu görülmektedir. okul öncesi 

öğretmen adayları okuryazarlık kavramını okuma yazma bilme durumu olarak algılamış ve 

metaforlarını bu doğrultuda geliştirmişlerdir. 

2. Medya okuryazarlığı, yazılı medyadan videoya, videodan internete çeşitli yapılarda bulunan 

medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneği için bir çerçeve sağlar. Medya 

okuryazarlığı medyanın rolünün toplumda anlaşılmasını sağlarken aynı zamanda demokratik bir 

toplumda bir vatandaş için gerekli olan araştırma ve kendini ifade etme yeteneklerinin kazanılmasını 
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da sağlar.  Bu çalışmada öğretmen adayları medya okuryazarlığını televizyon, internet, bilgisayar 

teknolojileri ve bu teknolojilerin kullanımına yönelik olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Metafor olarak medya okuryazarlığı kavramına yakın metaforlar geliştirmiş olsalar da bu metaforları 

neden ürettikleri sorusuna ise verdikleri cevaplardan metaforlarının eksik olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının okuryazarlık ve medya okuryazarlığı kavramlarına 

ilişkin algılarının eksik olduğu sonucuna ulaşılan bu çalışmada öğretmen yetiştiren kurumlara 

önerilerde bulunulmaktadır: 

• Okuryazarlık derslerinin üniversitelerin seçmeli veya zorunlu dersler kapsamında 

verilebilir. 

• Üniversiteler öğretmen adaylarının ücretsiz olarak katılabileceği okuryazarlık konulu 

panel, sempozyum, kongre vb. gerçekleştirebilir ya da bu konuda yönlendirmeler yapabilir. 
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ÖZET 

Okul öncesi dönem, doğumdan ilkokula başlama zamanına kadar geçen süreyi kapsayan, çocukların 
bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimlerinin hızlı olduğu, alışkanlıkların kazanıldığı bir dönemdir. Okul öncesi 
dönemde kazanılan bilgi, beceri ve alışkanlıklar, çocukların ileriki yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Okul 
öncesi eğitim kurumlarında çocukların zevkle katıldıkları sanat etkinlikleri,  çocukları eğlendirirken öğreten, pek 
çok bilgi ve beceriyi kazandıran etkinliklerin başında yer almaktadır. Okul öncesi dönemde sanat eğitimi, uygun 
şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliştiren büyük bir potansiyel olmaktadır. Her şeyden önce 
çocuk sanat etkinlikleriyle kendini keşfetme fırsatını yakalamaktadır.  Duygularını ifade edemeyen çocuklar, 
sanat etkinlikleriyle kendilerini ifade etme imkânı bulmakta ve rahatlamakta, kendilerine özgü yeni ürünler 
oluşturarak doyuma ulaşmaktadırlar (Ulutaş ve Ersoy, 2004). 

Bu araştırma, beş yaş çocuklarının resimler aracılığıyla mesleki algılarını ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uygulama 
Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklarla yürütülmüştür. Araştırmaya 26 çocuk katılmıştır. Araştırmada 
öncelikle beş yaş grubu çocukların öğretmenleri kuklalar aracılığıyla meslekleri tanıtmış ve ertesi gün yetişkinlik 
dönemlerinde hangi mesleği yapmak istediklerini pastel boyalarla resimlemelerini istemiştir. Daha sonra 
çocuklardan resimlerini anlatmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda çocuklardan üç tanes inin mesleki rol 
karmaşası yaşadığı, sekiz çocuğun öğretmen, beş çocuğun polis, iki çocuğun doktor, iki çocuğun astronot, bir 
çocuğun asker, bir çocuğun hakim, bir çocuğun şoför olmak istediği ve mesleki algılarının geliştiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sanat etkinliği, mesleki algı 

Abstract  

Preschool period includes time which is from birth to the time of starting school and is the fastest of 
children's cognitive, social, emotional, language developments,  in which the acquisition of habits in this period. 
The knowledge gained in preschool, skills and habits directly influences their children's future life. Art activities 
in preschool education institution where children participate in activities with pleasure, is located at the 
beginning of activities which is gained to a lot of information and skills. Besides, they teach to children while 
entertaining. Art education in preschool is a great potential to develop the children's creativity when they are 
prepared properly. First of all, children captures opportunity of the self-exploration deals with art activities. 
Children who can not express their feelings find the opportunity to express themselves with art activities,  they 
are relaxed  and  they achieve satisfaction by creating unique new products. 

This study has been done to establish professional perceptions through images of children who are five 
years old. This research were conducted with children who attend kindergarten in 2013-2014 academic year at 
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Mersin University. There was participated 26 children in the study. Firstly, İn the study children's teachers were 
introduced to professions through puppets and they asked to children what they wanted to do illustration with 
crayons profession in adulthood in the next day. Later, the children were asked to explain their picture. Even 
then, the teachers wanted to explain their drawings from children. As a result of research, ıt was found that three 
of the children were complexity of the professional role, eight of them wanted to be teacher, five of them wanted 
to be police, two of them wanted to be doctor and astronaut, oneof them wanted to be soldier, judge and driver. 
Besides, It was determined that the advent of the professional sense at children. 

Key Words: Preschool, art activity, professional perception 

 
 

GİRİŞ 

Her yaştaki birey için gerekli ve insan hayatında önemli yer tutan sanat eğitimi, kişiye estetik 

yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, heyecanlarını doğru 

biçimlerde yönlendirmeyi öğretir. Sanat eğitimi, bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, 

estetik düşünce ve bilinci örgütlemek için gereklidir (Yolcu, 2004: 91). Çocuğun okul öncesi dönemde 

alacağı sanat eğitimi, kişilik gelişiminin önemli bir yapı taşıdır ve sanat eğitimi, eğitimin her 

kademesinde aralıksız devam etmelidir (Ercivan-Zencirci, 2012: 79).  

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi başta sanat merkezi ve sanat etkinlikleri olmak üzere 

çeşitli çalışmalarla çocuklara verilmektedir. Sanat merkezi, çocukların geçmiş deneyimleri ve 

öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarına olanak tanımayı 

amaçlayan, farklı malzemelerle etkileşime geçerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler 

yaşayabileceği bir merkezdir. Sanat etkinlikleri ise çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak 

problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat 

etkinlikleri, çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmelerine yardım eder, 

çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak 

farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur (MEB, 2013: 14-20).  

Erken çocukluk dönemi sanat etkinlikleri, çocukların kendilerini ifade etmelerine izin vermeli, 

sanatsal süreç ve ürün arasında ustaca kurgulanmış bir denge olmalı, açık uçlu olmalı, çocukların 

yaratıcı olmasını sağlamalı, keşfetmeye ve deneyim kazanmaya izin vermeli, etkin katılımı ve sürecin 

içinde sürekli olmayı sağlamalı, sürecin doğal akışı çocuğu motive etmeli, başarı odaklı olmalı, tüm 

çocuklar tarafından yapılabilir olmalı, uygun sanat malzemeleri içermeli ve gelişime uygun olmalıdır 

(Duman, 2014: 191).  

Okul öncesi eğitimde sanat etkinlikleri kapsamında kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, 

yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapılabilmektedir. Okul öncesi öğretmenleri sanat etkinlikleri 

kapsamında resim çalışmalarına sıklıkla yer vermektedir. Okul öncesi dönemde uygulatılan çalışmalar 

çocuğun bilişsel, fiziksel, motor ve duygusal gelişimini etkilemekte, ona estetik ve yaratıcılık duygusu 
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kazandırabilmektedir. Boyama çalışmaları, çocukların sosyalleşmesi, renk ve şekil kavramının 

gelişimi, küçük kas gelişiminin desteklenmesi, duyguların ifade edilmesi, çocukların hoşça vakit 

geçirmeleri, hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el-göz koordinasyonunun desteklenmesi bakımından 

çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir (Çakmak ve Geçmiş, 2012: 63).  

Çocuk resmi, çocuğun büyümesine paralel olarak sürekli değişen bir olgu olup, iletişimin en 

etkili ve önemli unsurları arasında yer almaktadır (Artut, 2004). Okul öncesi dönemdeki çocuklar 

resim yapma, boyama gibi karmaşık durumlardan oluşan çalışmalar aracılığıyla çeşitli öğeleri 

birleştirerek ve gelişim alanlarına katkıda bulunarak kendileri için çeşitli anlamlar içeren bütüne 

ulaşırlar. Onların resimlerini zeka ve kişilik özellikleri, deneyimleri, çevreyle olan etkileşimi gibi 

çeşitli faktörler etkilemektedir.  

İlk yaşlarından itibaren amaçsız ve bilinçsiz karalamalarla resme başlayan çocuk, ilerleyen 

zamanlarda gelişimine bağlı olarak resim aracılığıyla kendini ifade etmeye başlar. Çocuklar, çevresel 

ve kültürel koşullara ilişkin farklılıklar dışında tüm dünyada aynı özellikte resimler yaparlar. Çocuk 

bir konuda resim yapacak olsa, o konunun resim yüzeyindeki dağılımını, nelerden kurulu olduğunu, 

hangi renk düzeninde ele alınacağını ya da hangi tekniğin bu anlatımda uygun olacağını düşünmez; 

heyecanla çizmeye, boyamaya başlar. Bu durum çocuğun resim yapmaya başlamadan önce bir 

tasarlama yapmadığını gösterir. Çocuk hatırladıklarını birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapacak 

gibi tasarlar ve çizer. Böylece, tasarlamalar resim yapma sırasında olur. Çocuk resim yapma sırasında 

hatırlama ve tasarlamalarla işe koyulduğundan resim kağıtlarının ebatları küçük olmamalı, çocuğun 

yaşı küçüldükçe, resim yaptığı yüzey büyük tutulmalıdır (Yolcu, 2004: 140).  

Lowenfield ve Brittain'e göre sanat gelişim evreleri şu şekilde ele alınmaktadır: 

1. Karalama dönemi (kavram öncesi) (2-4 yaş) 

2. Şema öncesi dönem (4-7 yaş) 

3. Şematik dönem-form kavramını kazanma (7-9 yaş) 

4. Gerçekçilik (gruplaşma, çete) dönemi (9-12 yaş) 

5. Görünürde doğalcılık dönemi (nesnel gerçekçi/yarı doğalcı) (12-14 yaş) 

6. Sanatsal kararlılık/Ergen sanatı (14-17 yaş) 

1. Karalama dönemi, yaklaşık iki yaşında çocuğun ilk çizgileriyle başlayıp yaklaşık dört 

yaşında ilk simgenin ortaya çıktığı zamana kadar sürer. İlk çizgiler doğrudan hareketten doğan izlerdir. 

Çocuk elini, bileğini, kolunu kullanarak çizer. Kimi zaman iki elini birden kullanır. Önceleri sağa sola 

giden çizgiler, daha sonra sürekli yay çizen hareketlere dönüşür. Her bir hareket ve buna bağlı 

karalama bir süre tekrarlandıktan sonra, yine bir hareketle yeni bir biçim ortaya çıkar. Kimi şekillerin, 
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karalamalar geliştikçe değişik büyüklükte ve şekilde kullanıldığı görülür. Kellog, karalamalardan 

yuvarlağın keşfine kadar olan evrede noktalar, tekli ve çoklu dikey çizgiler, tekli ve çoklu yatay 

çizgiler, tekli ve çoklu çapraz çizgiler, tekli ve çoklu eğri çizgiler, zikzak-dalgalı çizgiler, tekli, çoklu 

ve spiral kavis çizgiler (ilmekler), düzensiz-kuralsız açık ve kapalı çizgiler, çoklu çizgilerden oluşmuş 

ve çerçevelenmiş daireler, dağılan dairesel işaretler, kesen tek çizgi ve mükemmel olmayan daire 

olmak üzere 20 kadar şekil saptamış (Kılınç, 2014: 95) ve birleşen şekiller arasında en anlamlı olanın, 

bir şeye dönüşecek olması ve bir anlamda tema şekli olması nedeniyle yuvarlak içine yerleştirilmiş 

çizgilerden oluşan şekil (mandala) olduğunu belirtmiştir  (Kırışoğlu, 2002: 76-77). Karalama 

evresinde şemalar, yinelemeye bağlıdır, önceleri kağıdın her yerine çizilebilen denetimsiz, motor 

çizgilerdir. Algıda renk kavramı yoktur, duygusal, yakınındaki ve isteğe bağlı renkleri kullanırlar. 

Yaklaşık 4 yaşlarında ilk simgesel insan, hayvan ve nesneler çizilir (Karayağmur, Özen ve Şahin, 

2005: 38).  

2. Şema öncesi dönem, ilk simgenin ortaya çıkışı (4 yaş) ve değişen simgeler ve şema resimler 

evresi (5-7 yaş) olarak da ele alınabilmektedir. Çocukta ilk simgenin ortaya çıkışı rastlantısal değildir. 

Karalama evresinden başlayarak çocuk öğrenerek bu aşamaya ulaşmıştır. Adı simge olmakla birlikte, 

sözcüğün tanımladığı şey tam bir simge değildir. Bu çocuğun nesneler dünyasında tanıdığı şeylerin 

yapısal bir eşdeğeridir. Değişen simgeler ve şema resimler evresinde ise çocuk dış dünyaya ilişkin 

birçok nesnenin şemasını çizer. Şemalarda bir önceki evrenin simgeleri gibi soyut ve kavramsal 

değildir (Kırışoğlu, 2002: 78-82). Erken çocukluk döneminde, çocuklar pek çok sayıda imgeler 

geliştirirler. Okul öncesi eğitim sırasında çocukta, görsel ve nesnel bağlantıların dışında gelişen, saf 

kavramlarla düşünme belirmeye başlar. 5-6 yaşında çocuk kendi duygu ve düşüncelerini ortaya 

koyacak girişimlerde bulunur. Kendi bedenini tanımaya başlayan, aile ortamında anne ve babasıyla 

çok yakın ilişki kuran bir çocuk olarak, çizimlerinde en çok sevdiği insan figürüne yer verir. Motorik 

beceri eksikliği yanı sıra mekan algısının da gelişmemiş olması nedeniyle, bu dönemin başlarında 

resim yüzeyindeki nesneler havada uçar gibi ve dağınıktır. Beş yaşından itibaren bunlar, resim 

yüzeyinin alt kenarına paralel çizilmiş bir yer çizgisinin (taban çizgisi) üzerine oturtulur. Bu dönemde 

çocuklar genellikle yaptıkları resimleri göstermek ve açıklamak isterler. İnsan figürü dışında yakın 

çevresinde bulunan hayvan figürlerine de yer verirler. Bazen taban çizgisi gibi gök çizgisiyle hava 

boşluğunu anlatmaya çalışır. Dönemin sonuna doğru kavramlar ve algı gelişiminde beceri deneyim 

geliştirmiş olan çocuk, ayrımsamada da belli bir oranda başarılı çizimler ortaya koyabilir. İnsan figürü 

çizimlerinde gövde görülmeye başlar (Yolcu, 2004: 152-155). Çizgiler şemalara dönüşür, kağıt yüzey 

doldurulmaya başlar. Düşsel öykülerin çizim başlar. Renkler arasındaki farklılık bilgisi konusunda 

yetersizdir, sevdikleri renkleri kullanırlar. Resmi yapılan nesnenin bilinen bütün özellikleri 

yansıtılmaya çalışılır (tamamlama özelliği) (Karayağmur ve ark., 2005: 38). Resimlerinde saydamlık 

özelliği (röntgen resim) görülür. Aynı anda bir evin hem içini hem dışını çizerler. 5-6-7 yaş çocukları 

resimlerinde nesneleri resim düzlemine yatırırlar, yani bir görüş noktasından değil, birçok görüş 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1947 
 

noktasından (düzleme) bakılıyormuş gibi nesneler çizilir. İşlem öncesi evrenin bir başka özelliği de 

parça bütün ilişkisi kurulamadığından kimi parçaların ötekilere göre daha abartılı çizilmesidir (boy 

sıralaması özelliği). Bu nesneyle çocuğun duygusal ilişkisinden kaynaklanabilir, önem verilen 

parçanın önce ve büyük çizilmesiyle ilişkili olabilir (Kırışoğlu, 2002: 85-88). Çocuk kendisi için 

önemli olanı kağıdın ortasına, diğerlerinden daha büyük betimler (Karayağmur ve ark., 2005: 36). 

3. Şematik dönem, okul çağı çocuklarını kapsar. Bu dönemde çocuklarda belirgin bir imge ve 

kavram gelişimi görülür. Simgelerde detaya inilir, özne-nesne arasında ilişkiler kurulmaya başlar. 

Boşluktaki bütün nesnelerin birbirleriyle bağlantılı olduğu düşüncesinin gelişimi sonucu resimlerinde 

yer çizgisi görülür (Karayağmur ve ark., 2005: 38). Yetişkinler tarafından onaylanan ve beğenilen 

çizimler tekrarlanır. Resim yüzeyinde birden fazla olabilecek taban çizgileri üzerine oturtulan insan 

figürleri önden görünüşlü olup fazla hareket içermez. En fazla kollar iki yana açılmış veya baş 

herhangi bir yöne çevrilmiştir. Dönemin sonlarına doğru koşan, yürüyen, bir şey tutan ya da atan insan 

figürleri görülebilir. Resimlerinde doğal renklerden çok sevdikleri veya o andaki heyecanlarıyla 

sürdükleri renkler görülür. Nesneler arası ilişkiye dikkat edip resimleme çabasına girseler de 

nesnelerin birbirine oranı ve ölçü farklılıkları gözden kaçırılabilmektedir (Yolcu, 2004: 156-157). 

Form kavramı geliştirilip tekrarlanır, çizimler nesnenin algısını değil çocuğun kavramlarını ve 

bildiklerini yansıtır. Doğrudan, vurgulu ve iki boyutlu uzamsal resimler çizilir. Temel çizgisi mekanı 

yansıtmak için çizilir ve ufuk çizgisi üsttedir. Mekan subjektif çizilir, mekanın hem iç hem dış 

görüntüsü aynı anda çizilir, hem önden hem kuş bakışı görüntüsü vardır. Resimler detaylı ve dekoratif 

olup nesneleri oldukları gibi çizmeye çalışırlar. Tekrarlanan geometrik şekillerden oluşan insan resmi 

çizerler (Kılınç, 2014: 100-101)  

4. Gerçekçilik (gruplaşma, çete) dönemine akılcı/gerçekçi dönem de denilmektedir. Çocuk 

artık toplumun bir üyesi olduğunun ve çevresinin farkındadır ve bunu çizgilerine yansıtmaya 

başlamıştır. Bu dönemdeki çocuğun daha önceki çalışmalarına oranla daha ayrıntılı çizgiler çizdiği ve 

daha gerçekçi bir yaklaşımda olduğu gözlenmektedir. Bu evrede çocuk ayrıntıya ilgi duyar, renkleri 

gerçeğe uygun şekilde seçmeye başlar (Yavuzer, 2007: 65-66). Ufuk çizgisinin yerini düzlem almıştır. 

5. Görünürde doğalcılık dönem, nesnel gerçekçi/yarı doğalcı dönem olarak da 

adlandırılmaktadır. Genç ergenler çizimleriyle ilgili eleştiriler yapar. Cinsel özellikleri belirgin, detaylı 

insan resimleri görülür. Karikatür, çizgi roman ve eylem resimleri popülerdir. Derinlik ve orantı ortaya 

çıkar. Spontane sanat sonlanır (Kılınç, 2014: 101). 

6. Sanatsal kararlılık/Ergen sanatı: Eğitim verilmediği takdirde bazı ergenler için doğal 

sanatsal gelişim bir önceki evrede sona erer. Bazı ergenler doğal stili takip eder, diğerleri ise sanatı 

kişisel ifadelerinde kullanır. Kendi kişisel stillerini oluştururken sanatsal bir stili paylaşabilirler 

(Kılınç, 2014: 101). 
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Hangi sanatsal evrede olursa olsun resimde sunulan bilgi, çocukların resmin konusu 

hakkındaki bilgileri, onların bu bilginin hangi yönlerinin sunulmaya değer olduğuna ilişkin yorumları 

ve bu bilgiyi yansıtacak resim yapma kapasitelerinden etkilenmektedir (Yavuzer, 2007: 80). Çocuklar 

yaptıkları resimlerde çevreye ilişkin algılarını ve gözlemlerini kendi özgün düşünceleriyle düzenleyip 

yorumlamakta ve böylece dış dünyayı algılayış biçimlerini göstermektedirler (Belet ve Türkkan, 2007: 

3). Bu açıdan bakıldığında çocuklar kişiler, olaylar, durumlar ve nesneler hakkındaki algılarını 

resimlerinde yansıtarak bir çeşit iletişime girmektedirler (Karagöz ve Mamur, 2015). Bu düşünceden 

hareketle çocukların resimlerine mesleklerle ilgili algılarını da yansıtabilecekleri düşünülerek bu 

araştırma planlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın temel amacı; “Beş yaşındaki çocukların meslek algılarının çizdikleri resimlere 

yansıma biçimleri nasıldır?” sorusuna cevap bulmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, beş yaş 

çocuklarının resimler aracılığıyla mesleki algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıda 

yer alan alt amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır:  

1. Beş yaşındaki çocukların resimlerine yansıyan meslek algıları nelerdir? 

2. Beş yaşındaki çocukların resimlerindeki çalışan insan imgeleri nelerdir?  

3. Beş yaşındaki çocukların resimlerinde yer verdikleri insan figürünün özellikleri nelerdir?  

Araştırmanın Önemi 

Resim çocuğun gelişimsel yönü hakkında özellikle motor ve bilişsel gelişim hakkında bilgi 

edinilmesine olanak sağlamaktadır. Çocuğun kişiliği, yakın çevreyle ilişkisi, tutumları, dış dünyaya 

ilişkin algısı, duygu ve düşünce yapısı hakkında önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır (Yıldız, 

2012:610). Yapılan bu araştırmanın, okul öncesi dönem çocuklarının mesleki algılarını erken dönemde 

ortaya koyması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, çocuklarının resimlerinin 

analiziyle onların duygusal ve sosyal düzeyinin anlaşılmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Çağdaş eğitim anlayışı, bireylere, üretken ve gelişmeye açık nitelikleri kazandırmayı amaçlayarak 

bireyin kendi potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koyabileceği en uygun mesleği seçmesine 

önem verir. Bu araştırmayla çocukların meslekler konusunda bilişsel bilgi düzeyleri ve tercihleri 

ortaya konulmaktadır. Meslek seçimi bireylerin sosyal çevresini ve yaşam standartlarını belirleyen 

önemli bir süreç olup uzmanlar bu sürecin okul öncesi dönemden başlamasını önermektedir.  

Çocukların yaptıkları resimler onların gelişimlerini değerlendirme aracı olarak da 

kullanılabilmektedir. Bu araştırmanın çocukların gelişimlerini değerlendirmeye katkı sunması ve 

çocukların bakış açısını yansıtması açısından önemli bulunmaktadır. Çocukların yaptıkları resimler, 
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kelimelerle ifade etmeye çalıştıkları bildirimlerden daha güçlü bir anlatım, ifade ve yansıtma aracı 

olarak çocuğun dış dünyayı algılayışının bir göstergesi kabul edilmektedir (Aykaç, 2012). Kendisini 

ifade etmekte zorluk yaşayabilen çocukların, çizdikleri resimler aracılığıyla değerlendirilerek ona 

yaklaşılması onu anlamamızı ve ona yardımcı olmamızı etkileyebilecektir. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Deseni  

Bu araştırma nitel araştırma teknikleri ile yürütülmüştür. Beş yaş çocuklarıyla sınırlandırılan 

bu araştırmada, çocukların meslek algıları, bizzat çocukların kendilerinden öğrenilebilecek bir özellik 

göstermektedir. Bu araştırma, istek, beklenti gibi konularda yapılan araştırmalardan elde edilen 

bilgilerle destelenebilecek nitelikte olmakla beraber doğrudan bireyle ilgili olduğu için daha sağlıklı ve 

yeni veriler elde edilebilmesi için her çocuk ile birebir temasa geçilerek gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın modeli, durum çalışmasıdır. “Vaka çalışması" olarak da adlandırılan bu yaklaşım, kısaca 

sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesi olarak tanımlanmaktadır (Merriam, 

2013: 40). Creswell'e (2007) göre durum çalışması, araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış 

bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-

işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği,  durumların ve duruma bağlı temaların 

tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Bu araştırma durum çalışması sınıflarından olan genel 

amaçlı durum çalışmaları grubundan tanımlayıcı durum çalışmaları grubuna girmektedir. Genel amaçlı 

durum çalışmaları, tanımlayıcı durum çalışmaları, yorumlayıcı durum çalışmaları ve değerlendirmeye 

yönelik durum çalışmaları olmak üzere üç alt kategoriye ayrılabilmekte, tanımlayıcı durum çalışmaları 

bir olguya ilişkin detaylı açıklamalar sunmaktadır (Merriam, 1998: 34-40). 

Katılımcılar ve Çalışma Grubu 

Bu araştırmada çalışılan durum beş yaş çocuklarının resimlerine yansıyan meslek algılarıdır. 

Bu çerçevede Mersin il merkezinde bulunan bir uygulama anaokuluna devam eden 5 yaş grubu 26 

çocuk analiz birimi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları Mersin il merkezinde yer alan 

bir uygulama anaokuluna giden beş yaş grubu çocuklarından bir sınıfta bulunan 26 çocuktur. 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan uzmanlardan ise biri çocuk gelişimi ve eğitimi diğeri ise sanat 

eğitimi uzmanıdır. Araştırmada, çalışılan durumun farklı yönlerini öğrenebilmek, farklı bakış açılarını, 

farklı göstergeleri ve anlamları ortaya çıkarabilmek için uzman değerlendirmelerinde çeşitlemeye 

gidilmiştir. Böylelikle araştırmada ulaşılan sonuçların geçerliliği ve güvenirliği artırılabilmek 

hedeflenmiştir. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1950 
 

Araştırmanın katılımcılarını belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden “Benzeşik 

Örnekleme” türüne göre hareket edilmiştir. Benzeşik örnekleme yöntemi,  küçük benzeşik bir 

örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt-grubu tanımlamak için kullanılmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 137).  

Bu araştırmada beş yaş grubundaki aynı sınıfta eğitim alan çocuklarla çalışılmıştır. Beş yaş 

çocuklarının çalışma grubu olarak seçilmesinin en büyük nedeni, mesleki algının beş yaşından itibaren 

şekillenmeye başlamasıdır.  

Katılımcıların demografik özelliklerine bakılacak olursa; çocukların 12 tanesi kız, 14 tanesi 

erkektir. Bu çocuklardan 8 tanesinin babası öğretmen, 3 tanesinin babası öğretim elemanı, 4'ünün 

babası mühendis, birinin babası avukat, birinin babası doktor, birinin babası uzman, birinin biyolog, 

birinin bilgisayarcı, birinin babası nakliyeci, birinin babası pazarlamacı, birinin babası tekniker, birinin 

babası polis, birinin babası işletmeci ve birinin babası memurdur. Çocukların annelerinin mesleklerine 

bakıldığında, 9 anne öğretmen, 2 anne öğretim elemanı, 6 anne memur, 3 anne sağlık elemanı, bir anne 

doktor, iki anne sosyal hizmet uzmanı, bir anne ev hanımı, 2 anne mühendistir. Babaların 3 tanesi ön 

lisans mezunu, 3 tanesi lise mezunu, 20 tanesi üniversite mezunudur. Annelerin ise 6 tanesi lise 

mezunu, 2'si ön lisans mezunu ve 18 tanesi üniversite mezunudur.  

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada öncelikle beş yaş grubu çocukların öğretmenleri kuklalar aracılığıyla meslekleri 

tanıtmış ve ertesi gün yetişkinlik dönemlerinde hangi mesleği yapmak istediklerini pastel boyalarla 

resimlemelerini istemiş, çocuklara resim yaptıkları süre boyunca eşlik etmiştir. Daha sonra çocuklarla 

tek tek görüşerek resimlerini anlatmaları istenmiştir. Çocuk resimlerinde görülen imgelerin çocuklarla 

ilgili önemli veri kaynağı olduğu, ancak tek başına yeterli olamayacağı düşünülerek çocuklarla 

resimleri hakkında görüşmeler de yapılmıştır.  

Bu araştırmada veriler görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Araştırmada görüşme 

tekniği 5 yaş grubu çocukların resimlerini tanımlamak ve meslek seçimlerini saptamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları, kolay anlaşılabilir ve konuyla ilgili geniş cevaplar alabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Dokümanlar (çocuk resimleri ve uzman resim analiz formu) ise katılımcıların 

oluşturduğu resimler ve uzmanların resimler hakkındaki değerlendirmeleri içeren bilgilerdir. 

Uygulama çalışmaları beş yaş grubundaki çocuklara belli talimatlar doğrultusunda birer resim 

yaptırılmak yoluyla elde edilmiştir. Çocuklar resimlerini, yaklaşık yarım saatlik sürede 

tamamlamışlardır. Her çocuk ile resim uygulamaları boyunca ilgilenilmiş ve resimleri hakkında 

yapmış oldukları açıklamalar da not edilmiştir. Çocukların resimleri iki alan uzmanı tarafından “Resim 

Analiz Formu (RAF)” yardımıyla değerlendirilmiştir. Resim Analiz Formu resim numarası, yaş, konu, 
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çizgisel gelişim dönemi, renk, şema, mekân, (varsa) yansıtıcı simgelere dair düşünceleri içeren 

bölümlerden oluşturulmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada öncelikle veri toplama sürecine başlamadan önce katılımcılarla tanışılarak, 

onlarla aynı ortamda çeşitli etkinliklerde yer alınmıştır. Böylelikle uygulama sürecinde yaşanabilecek 

olay ve olgulara dair ön deneyim elde edildiği gibi bireylerin kendilerini daha sıcak ve samimi bir 

ortamda ifade etmeleri sağlanmıştır. Verilerin toplanmasına beş yaş çocuklarına onların 

öğretmenlerinin kuklalar aracılığıyla meslekleri tanıtmasıyla başlamış, ardından çocuklara yetişkinlik 

dönemlerinde hangi mesleği yapmak istediklerini pastel boyalarla resimlemelerini istenmiş, çocuklara 

resim yaptıkları süre boyunca eşlik edilmiştir. Daha sonra çocuklarla tek tek görüşerek resimlerini 

anlatmaları istenmiştir. Görüşmeler yaklaşık olarak 10-15 dakika sürmüştür. Sohbet tarzı yapılan 

görüşmelerde çocukların resimlerinde hangi mesleği çizdikleri ve çizdikleri figürleri tanımlamaları 

istenmiştir. Çocuklar resimleri yaptıkları süre boyunca gözlenmiştir.  Çocukların resimlerini 

tamamlamaları yaklaşık olarak 30 dakika sürmüştür.  Uygulama süreci için pastel boyalar ve 21x29 

cm ölçülerinde A4 kâğıdı verilmiş ve her çocuktan "benim mesleğim" adlı birer resim çizmeleri 

istenmiştir. Araştırmada uzmanlardan oluşan çalışma grubunun görüşleri ise görüşme formu yaklaşımı 

ile alınmıştır. 8 sorudan oluşan Uzman Görüşme Formu (UGF) beş yaş çocukları ile yapılan görüşme 

kayıtları ve resimler ile birlikte iki alan uzmanına gönderilmiş ve yapılan resimler doğrultusunda 

görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Uzmanlar çocuk resimlerini çalışan insan algısı, mesleklere dair 

algılar, gelecekten beklenti, kaygı ve düşleri çözümleme yoluyla değerlendirmişlerdir. Çocukların 

yaptığı resimler ve görüşme kayıtları daha sonra iki alan uzmanının görüşlerine sunulmuştur. Son 

olarak iki alan uzmanı çocuk resimlerini resim analiz formu (RAF) yoluyla analiz etmişlerdir.  

Verilerin Analizi  

Bu araştırmada görüşme ve dokümanlar yoluyla elde edilen veriler nitel araştırma 

yöntemlerinden olan “içerik analizi” tekniği ile çözümlenmiştir. Bu analiz türünde araştırmacı bir 

metinde veya metinler grubu içerisinde yer alan belirli sözcük veya kavramların bulunma durumunu 

inceler; ayrıca betimsel analiz yoluyla yorumlanan bilgiler içerik analizi ile daha fazla irdelenir ve 

betimsel analiz sonucu fark edilemeyen kavram ve temalar içerik analizi sonucunda ortaya konulabilir 

(Şencan, 2005).  İçerik analizinin yapıldığı metin bir kitap, bir film, bir görüşme, bir diyalog, bir 

tiyatro, bir resim, bir fotoğraf vb. olabilir. İçerik analizinde temel amaç, elde edilen verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik analizinde, elde 

edilen veriler irdelenir, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirilir, bir araya getirilen veri kod ve temalara indirgenir, bunlar organize edilir ve veriler 

resmedilerek yorumlanır. Bu çerçevede öncelikle araştırmanın amaçları doğrultusunda kodlayıcı 
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tarafından taslak kod ve temalar oluşturulmuş, ortaya çıkan taslak kod ve temalar tekrar tekrar 

okunmuş ve verilerin anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Süreçte verilerden çıkan kodlar ve temalara 

ait düzenlemelerle, çözümlemede kullanılacak asıl temalara ve kod listesine ulaşılmıştır ve daha sonra 

tema ve kodların güvenirliğini sağlamaya yönelik bir başka kodlayıcıya sunulmuştur. İçerik analizinde 

uzmanlaşan diğer kodlayıcı bağımsız olarak araştırma verilerini kodlamış ve olası temaları 

belirlemiştir. Daha sonra iki kodlayıcının oluşturduğu kodlar güvenirliği sağlamak amacıyla 

karşılaştırılmıştır. Görüş ayrılığı olan kodlar üzerine uzlaşmaya gidilmiş ve Miles ve Huberman (1994: 

64) tarafından verilen, Güvenirlik= Görüş Birliği/Görüş Ayrılığı + Görüş Birliği X 100 güvenirlik 

formülü kullanılarak görüş birliği ve görüş ayrılığının, araştırmanın kodlayıcılar arası güvenirliği 

hesaplanmıştır. İki bağımsız kodlayıcının görüş birliği ve görüş ayrılığı karşılaştırılmış ve kodların 

ortalama güvenirliği %92.18 bulunmuştur. Araştırmanın iç geçerliğinin sağlayabilmek için, 

araştırmacı araştırma alanına katılım sağlamıştır. Araştırmacı, çocuklarla yaptığı görüşmelerden 

ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplamıştır. Ayrıca görüşme ve doküman analizine yönelik kodlama ve 

temaların belirlenmesinde alandan bir uzmanın daha görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın dış 

geçerliğini sağlayabilmek için ise, araştırmanın yöntem bölümünde; veri toplama sürecinde kullanılan 

yöntem ve araçların nasıl geliştirildiği, araştırmanın metodu, çalışma grubu ve özellikleri ve uygulama 

süreci ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır. Ayrıca araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği açısından 

araştırma verilerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında iki alan uzmanının görüşlerine 

başvurulmuştur. Bu sayede katılımcıların bakış açılarına ve ortama ilişkin veriler farklı bakış açıları ile 

derinlemesine değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırmanın temel amacı, beş yaş çocuklarının resimler aracılığıyla mesleki algılarını 

ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde beş yaşındaki çocukların resimlerine yansıyan meslek algıları 

ve çalışan insan imgelerinin neler olduğu ve resimlerindeki kompozisyon kurguları saptanmaya 

çalışılmıştır.  

Beş yaşındaki çocukların resimlerine yansıyan meslek algıları ve çalışan insan imgelerinin 

neler olduğuna ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çocukların resimlerine yansıyan meslek algıları ve çalışan insan imgelerini içeren 

frekans ve yüzde değerleri tablosu 

5 yaşındaki çocukların “meslekler” temalı resimlerinde yer verdikleri meslekler F % 

Öğretmen 8 30,76 

Polis 5 19,23 
Doktor 2 7,69 
Astronot  2 7,69 
Asker 1 3,84 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1953 
 

Hakim 1 3,84 
Şoför 1 3,84 
Mühendis 1 3,84 
Seramikçi 1 3,84 
Dinozor avcısı 1 3,84 
Roket 1 3,84 
Baba 1 3,84 
Öğrenci 1 3,84 
Toplam 26 100 

 
Çocukların resimlerine yansıyan meslek algıları ve çalışan insan imgeleri incelendiğinde 

çocukların 8’inin (%30,76) öğretmen, 5’inin (%19,23) polis,  2’sinin (%7,69) doktor,  2’sinin (%7,69) 

astronot, 1’inin (%3,84) asker, 1’inin (%3,84) hakim,  1’inin (%3,84) şoför, 1’inin (%3,84) mühendis, 

1’inin (%3,84)seramikçi, 1’inin (%3,84)  dinozor avcısı, 1’inin (%3,84) roket, 1’inin (%3,84) baba, 

1’inin (%3,84) öğrenci olmak istediği tespit edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde çocukların 

23'ünün (98,47) meslekler kavramını doğru anladığını, roket, baba ve öğrenci diyen 3 çocuğun 

(%11,53) meslekler kavramını doğru anlamlandıramadığını söyleyebiliriz. 

Çocuklar meslek seçiminde en çok öğretmen olmak istediklerini, ikinci sırada ise polis olmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Çocukların en çok öğretmenliği seçmelerinin anne veya babasının mesleği 

olması, dolayısıyla en çok karşılaştıkları meslek olması nedeniyle olduğu düşünülmektedir. İkinci 

sırada gelen polislik mesleği ise güçlü olma simgesine dönüşmüş bir meslek olması nedeniyle seçilmiş 

olabileceği düşünülmektedir. Çocuklar okul öncesi dönemde öncelikle kendi hemcinsi olan ebeveynini 

model almaktadır. Bunun çocukların meslekler kavramını anlamlandırma biçimlerini de etkilediği 

düşünülmektedir. Gelecekte öğretmenlik mesleğini seçmek istediğini ifade eden 8 çocuktan 7'sinin 

anne veya babası öğretmenlik yapmaktadır. Polis olmak isteyen beş çocuktan bir tanesinin babası polis 

olarak görev yapmaktadır. Şoför olmak isteyen bir çocuğun ise babası nakliyecilik işiyle 

ilgilenmektedir. Dinozor avcısı olmak isteyen bir çocuğun annesi ise jeoloji mühendisi olarak görev 

yapmaktadır. Çocuklar modelleme yaparken bazen anne ve babası dışında yakın çevresindeki kişileri 

de örnek alabilmektedir. Seramikçi olmak istediğini söyleyen çocuğa neden bu mesleği seçmek 

istediği sorulduğunda halası gibi seramikçi olmak istediğini belirtmiştir. Yapılan incelemeler çocuk 

resminde realist eğilimin egemen olduğunu göstermektedir (Yavuzer, 2007: 72). Çocuklar 

resimlerinde yaşadıkları çevrenin özelliklerini ve çevreyi anlamlandırma düzeylerini 

yansıtabilmektedir. 

Çocuk resimlerindeki gelecek meslek algıları çocukların görüşleri ve uzman değerlendirmeleri 

çerçevesinde irdelenmiştir. Çocuklardan meslekleri tam olarak algılayıp algılamadıklarını öğrenmek 

amacıyla resimlerini anlatmaları istenmiştir. Sonuçta tüm çocukların resim açıklamaları ifade ettikleri 

meslek ile uyumlu bulunmuştur.  
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Öğretmenlik mesleğini seçeceğini söyleyen M1 kodlu çocuk açıklamasında "Öğretmenin 

çocuklarla birlikte bahçede oyun oynadığı için mutlu olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlik mesleğini 

seçeceğini söyleyen M2 kodlu çocuk ise açıklamasında "Öğretmenin okula geciktiğini ve okula gittiği 

için mutlu olduğunu ifade etmiştir.  

      
 

Astronot mesleğini seçen DY1 kodlu çocuk astronotun uzayda uçtuğunu ve arkasında 

kameranın olduğunu belirtmiştir. Asker olmak isteyen DE1 kodlu çocuk resimdeki askerin kollarına 

vücuduna yapıştırdığını ve komutanına emret komutanım dediğini söylemiştir. 

      
 

Polis olmak istediğini belirten ve resminde polis çizen Y1 kodlu çocuk resimdeki polisin 

hırsızı yakalamak için helikoptere bindiğini, hırsızın ise saklandığını ifade etmiştir. 
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Doktor olmak istediğini söyleyen ED1 kodlu çocuk, doktorun boynunda hasta dinleme aleti 

olduğunu ve doktorun hastası iyileşti diye sevindiğini söylemiştir. 

 
 

Beş yaş çocuklarının "meslek" temalı resimlerindeki insan figürlerinde çizilen bölümlere 

ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Beş yaşındaki çocukların "meslek" temalı resimlerindeki insan figürlerinde çizilen 

bölümlerle ilgili frekans ve yüzde değerleri tablosu 

5 yaşındaki çocukların “meslek” temalı resimlerindeki insan figürlerinde çizilen bölümler F 

Baş  26 
Gözler 24 
Ağız 23 
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Bacaklar 23 
Kollar 21 
Gövde 14 
Burun 9 
Ayaklar 8 
Eller 7 

Boyun 5 
Kirpikler 2 
Kaşlar 2 
Kulak 2 

 
Çocukların resimleri incelendiğinde tüm çocukların baş çizdiği, bunlardan ikisinin başı küçük, 

7'sinin başı orta büyüklükte ve 17'sinin başı büyük çizdiği belirlenmiştir. 24 çocuktan sadece 2 si 

gözleri, 3'ü ise ağız ve bacakları çizmemiştir. Ayrıca 5 çocuk kolları, 12 çocuk gövdeyi çizmemiştir. 

İnsan figürüyle diğer ayrıntılar incelendiğinde çocuklardan 9'u burun, 8'i ayaklar, 7'si eller, 5'i boyun 

ve 2'si kaş, kirpik ve kulakları çizmiştir.   

Çocukların kimi ayrıntıları görmesi, nitelikleri ayrımsaması, çizgileri üzerinde yeterli denetimi 

kazanması, çevresel faktörlere, yaşantı zenginliğine, deneyimleri artırıcı tekrarlara ve bu tekrarlar için 

belirli bir süreye gereksinimleri vardır (Kırışoğlu, 2002: 88).  İnsan figürünün en karakteristik 

yönlerini çizimlerinde yansıtan çocuğun çizimleri bir anlamda sembolik bir yapıya sahiptir. Kocaman 

bir baş ve başa bağlı iki bacak ve yine baştan çıkan iki koldan ibaret çöp adam insan figürlerinde, 

gövde hemen hiç çizilmemektedir. Bunun temel nedeni, algı ve dikkat eksikliğidir (Yolcu, 2004: 152). 

SONUÇ   

Beş yaş çocuklarının resimler aracılığıyla mesleki algılarını ortaya koymak amacıyla yapılan 

bu çalışma sonucunda beş yaş çocukların meslekler kavramını anlamlandırdıkları, sadece 3 çocuğun 

mesleki terimi doğru kullanamadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların 8’inin (%30,76) 

öğretmen, 5’inin (%19,23) polis,  2’sinin (%7,69) doktor,  2’sinin (%7,69) astronot, 1’inin (%3,84) 

asker, 1’inin (%3,84) hakim,  1’inin (%3,84) şoför, 1’inin (%3,84) mühendis, 1’inin 

(%3,84)seramikçi, 1’inin (%3,84)  dinozor avcısı, 1’inin (%3,84) roket, 1’inin (%3,84) baba, 1’inin 

(%3,84) öğrenci olmak istediği tespit edilmiştir. Ayrıca tüm çocukların resim açıklamaları ifade 

ettikleri meslek uyumlu bulunmuştur.  

Beş yaş çocuklarının "meslek" temalı resimlerindeki insan figürlerinde çizilen bölümlere 

ilişkin bulgular incelendiğinde tüm çocukların baş çizdiği, bunlardan ikisinin başı küçük, 7'sinin başı 

orta büyüklükte ve 17'sinin başı büyük çizdiği belirlenmiştir. Çocuklardan 2 si gözleri, 3'ü ise ağız ve 

bacakları çizmemiştir. Ayrıca 5 çocuk kolları, 12 çocuk gövdeyi çizmemiştir. İnsan figürüyle diğer 

ayrıntılar incelendiğinde çocuklardan 9'u burun, 8'i ayaklar, 7'si eller, 5'i boyun ve 2'si kaş, kirpik ve 

kulakları çizmiştir.   
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ÖNERİLER 

Elde edilen araştırma bulguları ışığında şu öneriler getirilmiştir: 

Çocukların küçük yaşlardan itibaren sanat yoluyla kendilerini ifade edebilecekleri, benlik 

gelişimlerine dönük yaratıcı düşünce ve biçimlendirmeler ortaya koymaları için farklı fırsatlar 

verilmelidir.  

Bu araştırma beş yaş çocuklarının meslek algılarının anlaşılmasında çocuk resminin 

kullanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çocuklara erken dönemde yol gösterecek ve çocukları 

anlamaya yönelik bir zemin oluşturabilecek projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yararlı 

olabilir.  

Bu araştırmaya konu olan çocuklar, ekonomik durumu orta ve üst sosyo ekonomik düzeydeki 

ailelerin çocuklarıdır. Aynı çalışma alt sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına uygulanabilir. 

Bu araştırma 26 çocukla çalışılmıştır. Aynı çalışmanın daha büyük örneklem gruplarıyla 

çalışılması ve gözlem gibi daha farklı yöntemler eşliğinde yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir.  
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ 

KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ BOLAT 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Okul öncesi eğitim, bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, bedensel ve dil gelişimini ve çocukların iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını desteklemektedir. Ayrıca çocukların yaratıcı, araştırmacı ve kendine güvenen 
bireyler olmaları için çocuğa özgür bir ortamda çeşitli etkinliklere katılmalarını sağlamaktadır. Okul öncesi 
eğitimin amaçlarına ulaşmasında ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesinde çocuklar üzerindeki etkileri 
yüksek olan ve çocukları en iyi tanıyan ailelerin desteğinin alınması da oldukça önemlidir. Okul öncesi dönemde 
bu destek aile katılım çalışmalarıyla elde edilmektedir. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı resmi anasınıfları 
ve anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin programda yer verdikleri aile katılımı etkinliklerini 
belirlemek ve bu etkinliklerin öğretmenlerin mesleki deneyimleri, yaşları, çalıştıkları okul türleri, cinsiyetleri 
gibi değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, aile katılımı 
etkinliklerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesinin yapıldığı genel tarama modelindedir. Mersin il 
merkezinde çalışan 2 bağımsız anaokulu ve 8 ilköğretim okulundan toplam 40 okul öncesi öğretmeniyle 
çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından yapılandırılmış olan aile katılım etkinliklerine 
ilişkin anket formu ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin aile katılımı 
çalışmaları kapsamında evde yapılacak çalışmalara, ev ziyaretlerine, aile iletişim etkinliklerine, ebeveynlerin 
eğitim etkinliklerine katılımı ve aile eğitimi etkinliklerine yer verdikleri saptanmıştır. Aile katılım çalışmaları 
kapsamında en az ailelerin yönetim ve karar verme süreçlerine yer verildiği saptanmıştır. Ayrıca aile katılım 
çalışmalarından aile iletişim etkinlikleri ve ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımı konusunda cinsiyete göre 
anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0,05). Kadrolu durumu, yaş, medeni durum gibi değişkenler açısından 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Öğretmenlerin görev sürelerine ve mezun oldukları bölüme göre 
ev ziyaretlerine yer verme açısından mesleki kıdemleri fazla olanlar ve okul öncesi öğretmenliği mezunu olanlar 
lehine anlamlı bir farklılık saptandığı söylenebilir (p=0,05). Öğretmenler aile katılım konusunu en çok mesleğe 
başladıktan sonra öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Aile Katılımı, Aile Katılım Etkinlikleri, Öğretmen Görüşü 
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GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen 0-6 

yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan 

bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı bu 

doğrultuda kişiliğinin şekillendiği gelişim ve eğitim sürecidir (Çağdaş ve Şahin Seçer, 2006). Okul 

öncesi eğitim çocuğun doğumundan ilköğretime başlayıncaya kadar olan süreci içine alır. 

Okul öncesi eğitimin temel amacı çocuğun bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal bir bütün 

olarak gelişmesi, çocuğun ilkokula hazırlanması, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanması ve şartları 

elverişsiz ortamdan gelen çocuklara ortak bir yetişme ortamı sağlanmasıdır. Erken çocukluk yılları 

insan gelişiminde kritik bir dönem olmakla birlikte bireyin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi 

içinde oldukça önemlidir. Çocukluk yıllarında kazanılan davranışlar yetişkinlikte bireyin kişilik 

yapısını ve alışkanlıklarını etkilemektedir. Dolayısıyla bu dönemin en iyi ve uygun deneyimlerle 

geçirilmesi önemlidir (Aral ve Durualp, 2011).  

Çocuğun gelecek yaşantısı üzerinde oldukça etkili olan okul öncesi dönemin tesadüflere 

bırakılmaması gerekir. Çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerinin ne kadar gelişeceği ona sunulan 

eğitim ortama bağlıdır. Gelişim ve öğrenmenin en hızlı olduğu, pek çok davranış ve alışkanlıkların 

kazanıldığı kişiliğin temelinin atıldığı erken çocukluk yıllarında eğitime gereken önem verilmelidir 

(Çağdaş ve Şahin-Seçer, 2011). 

Okul öncesi eğitim kurumları çocukların gelişimini destekleyerek geleceğe hazırlamada 

ailenin desteğini aldığında daha başarılı olabilmektedir. Aile ortamı çocuğun gelişimini desteklemede 

ne kadar yeterli olsa da yetersiz kalabilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının görevi sadece 

çocuğun eğitimiyle sınırlandırılamaz. Ev ve okul arasındaki yaşantı zincirlerini oluşturmak ve 

eğitimde devamlılığı sağlamak için okul öncesi eğitim kurumları aile eğitiminde de önemli bir görev 

üstlenir. Bu görevini etkin bir şekilde yerine getirmesiyle başarılı bir okul aile iş birliğiyle gerçekleşir 

(Çağdaş ve Şahin-Seçer, 2006). 

Etkili ve verimli bir okul öncesi eğitim için çocukları en iyi tanıyan ve çocukların ilk 

öğretmenleri olan ailelerin katılımını sağlamak gerekir. Aile katılımı, anne babaların okuldaki 

çalışmaların farkında olması, bu çalışmalara dahil olması, eğitimde anne baba katılımı ile çocukların 

başarısı arasındaki ilişkiyi anlaması ve çocuğun gelişimi hakkında sürekli olarak eğitimcilerle iletişim 

kurması olarak tanımlanmaktadır (Aktaş-Arnas, 2011).  

Okul öncesi eğitimde aile katılımının varmak istediği nokta eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı 

sağlamaktır. Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesiyle bir 

devamlılığın olması ve bu sayede okulda ve evde çocuğun istendik davranış değişikliklerine güvenli 
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ve kontrollü bir biçimde ulaşması sağlanacaktır (Aydoğan, 2010). Okul öncesi eğitim kurumlarının 

birçoğundan aile programların dışında kalmakta; böylece çocuğun kazandığı becerilerin kalıcılığı 

sağlanamamakta ve bu becerilerin günlük yaşama aktarılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 

okul öncesi eğitimde en iyi yaklaşım çocuğu tek başına birey olarak değil, ailesiyle birlikte ele alan 

yaklaşımdır (MEB, 2006). 

 Aile katılımı, çocukların okul performansı ve okula ilgilerini artırır. Çocukların okula 

devamlılığı artar. Çocuklar yüksek eğitime ilişkin yüksek hedefler geliştirir. Ebeveyn çocuk etkileşimi 

artar. Çocukların okulda aktivitelere katılımı artar. Aile katılımıyla anne babalar ise çocukların 

eğitimleri ve gelişimleri konusunda nasıl yardım edebilecekleri ile ilgili güven kazanırlar. Anne 

babalar öğretmenlik mesleğini anlayabilir. Okula karşı kendilerini daha fazla rahat hissedebilirler. 

Anne babalar okulda kendilerine değer verildiğini ve memnunlukla karşılandıklarını fark ederler. 

Karar verme sürecine katılan anne babalar okula daha fazla sahiplenirler ve çocukların eğitiminde 

etkili olduklarını hissederler. Anne babalar okuldaki eğitimi ve okulu daha iyi anlayabilirler (Aktaş-

Arnas, 2011). Anne babalar çocuklarının eğitiminde kendi rollerinin önemini anlayabilir, kendi 

yetenek, ilgi ve becerilerinin farkına varabilir ve geliştirebilir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010). 

Çocuklar ve aileleri kadar öğretmenlerde aile katılımından yararlanmaktadırlar. Öğretim işi 

genelde tek başına öğretmen tarafından yürütülse de sınıfta başka bir yetişkinin bulunması işbirliği 

imkanı sunmaktadır (Tezel-Şahin ve Özyürek, 2010). Anne babalar öğretmene ilişkin daha pozitif 

tutumlar geliştirirler. Çok yoğun çalışan öğretmenler için anne babanın çocukların eğitimlerine 

katılımları öğretmene pratik yardım sağlar. Öğretmen eğitim ve programın zenginleştirmek için 

toplum kaynaklarının farkına varır. Ayrıca okuldaki karar verme sürecine dahil olan anne ve babalar 

okulu daha çok sahiplenirler okulun misyonunu destekleme konusunda daha hevesli olurlar ve bu anne 

babaların okula olan desteği daha fazla artar (Aktaş-Arnas, 2011). Çocuğun okul öncesi eğitimden 

daha iyi yararlanması için uygulanan programa ailenin de etkili katılımını sağlamanın yolları 

aranmalıdır. Aile katılımı için hedefler belirlenmeli ve bunlara ulaşmak için etkinlikler planlanmalıdır 

(Çağdaş ve Şahin Seçer, 2011). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimde aile katılım 
etkinlikleri hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda 
aşağıda belirtilen alt amaçlar incelenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin; 

1.Aylık planda yer verdikleri aile katılım etkinlikleri nelerdir? 

2.Cinsiyete göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları nasıldır? 

3. Kadro durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları nasıldır? 

4.Yaşlarına göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları nasıldır? 
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5.Eğitim durumlarına göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları nasıldır? 

6.Mesleki kıdeme göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları nasıldır? 

7. Çalışılan kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik düzeye göre aile katılım etkinliklerine yer 

verme durumları nasıldır? 

Araştırmanın Önemi 

Değişen ve gelişen dünya şartlarında her geçen gün çocuk eğitiminin öneminin bu alandaki 

uygulamaların da değişmesini beraberinde getirmiştir. Hazırlanan öğretim programlarının amacına 

ulaşması için uygulama alanında öğretmen ve okul yanında aile katılımının da olması gerekmektedir. 

Okulöncesi eğitim programlarının önemli özelliklerinden biri aile katılımını gerektirmesidir. 

Okulöncesi eğitimde başarı, anne ve babaların çocuğun gelişim ve eğitimine destek olmalarıyla 

olanaklıdır. Program uygulamaları, çocukla anne ve babanın etkileşimini de içerdiğinden, anne-

babaların çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmelerini gerektirmektedir (Abbak, 2008). Aile eğitime 

katıldıkça çocuğunu daha yakından tanıma fırsatı da bulabilmektedir. Böylece ailenin çocuğuna 

verdiği eğitimin kalitesi de artmaktadır. Okul öncesi eğitimde uygulanan aile katılımı çalışmaları 

sayesinde eğitimin devamlılığı ve bütünlüğü sağlanmaya çalışılır (Atakan, 2010). 

Bu araştırma okulöncesi eğitiminde uygulanan aile katılımı çalışmalarına ilişkin öğretmen 

görüşlerini ortaya koymaya yönelik bir araştırmadır. Yapılmış olan çalışma aile katılımı açısından 

önemli yararlar sağlayacaktır. Araştırmadan elde edilen bulguların sonucunda, öğretmenlerin hangi 

aile katılım etkinliklerini tercih ettikleri, bazı aile katılım çalışmalarını neden uygulamadıkları ve aile 

katılım çalışmaları hakkındaki görüşlerinin bilinmesinin diğer araştırmacılar için bir kaynak teşkil 

edeceği ve literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

2013–2014 yılında okulöncesi eğitim programında aile katılım etkinliklerinin yeniden gözden 

geçirilmesi ile yeni düzenlemelerin yapılması ve bu alanda ilgilin çalışmaların fazla olmaması 

nedeniyle aile katılım çalışmalarının öğretmenlere daha yararlı olabilmesi amacıyla bu araştırmanın 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

YÖNTEM 

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programında aile katılımı etkinliklerinin öğretmen 

görüşleri açısından değerlendirilmesinin yapıldığı bu araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. 

Genel tarama modellerini çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 

varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

tarama düzenlemeleri olarak ifade etmektedir. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 
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grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Genel tarama modelleri ile, 

tekil ya da ilişkisel taramalar yapılabilir. Çoğu araştırmalarda hem tekil hem de ilişkisel taramalara 

olanak verecek düzenlemelere gidilir (Karasar (2006). 

Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu) 

Araştırmanın evrenini, Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan bağımsız anaokulları ve 

ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan anasınıfı öğretmenleri oluşturmuştur. Örnekleme 

alınan okullar oransız küme örnekleme ile belirlenmiştir. Mersin ili merkez ilçelerinde MEB’e bağlı 2 

bağımsız anaokulu ve 8 ilköğretim okulu olmak üzere toplam 10 okuldan örneklem alınmıştır. Anket 

çalışması için seçilen okullardaki tüm evren alınarak öğretmen anket formu dağıtılmıştır. Bu 

doğrultuda öğretmenlerden 40 tane anket veriler eksiksiz toplanarak analiz edilmiştir. 

Tablo 1'de araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik veriler sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmenlere İlişkin Demografik Veriler 

Kişiler bilgiler                                                                                                     n                                    % 

Cinsiyet 
 

Kadın 
Erkek 
Toplam 

37 
3 
40 

92,5 
7,5 
100 

Yaş 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri  
Toplam 

2 
5 
10 
7 
10 
3 
2 
1 
40 

5,0 
12,5 
25,0 
17,5 
25,0 
7,5 
5,0 
2,5 
100 

Medeni durum 

Evli 
Bekar 
Boşanmış 
Diğer 
Toplam  

31 
8 
1 
0 
40 

77,5 
20,0 
2,5 
0 

100 

Görev süresi 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 yıl ve üzeri  
Toplam 

1 
8 
7 
6 
18 
40 

2,5 
20,0 
17,5 
15,0 
45,0 
100 

Eğitim düzeyi 

Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 
7 
30 
2 
40 

2,5 
17,5 
75,0 
5,0 
100 

Mezun olunan bölüm 

Çocuk Gelişimi Ön Lisans 
Çocuk Gelişimi Lisans 
Anaokulu Öğretmenliği 
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Diğer  
Toplam 

5 
3 
2 
27 
3 
40 

12,5 
7,5 
5,0 
67,5 
7,5 
100 
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Kadro durumu 
Kadrolu 
Ücretli Öğretmen 
Toplam  

37 
3 
40 

92,5 
7,5 
100 

Su an sınıfta bulunan 
çocuk sayısı 

10-15 arası 
16-20 arası 
21 çocuk ve üzeri 
Toplam  

5 
18 
17 
40 

12,5 
45,0 
42,5 
100 

Sınıftaki çocukların yaş 
grubu 

3-4 yaş 
4-5 yaş 
5-6 yaş 
Toplam  

1 
13 
26 
40 

2,5 
32,5 
65,0 
100 

Kurumun sosyoekonomik 
düzeyi 

Alt 
Orta  
Üst  
Toplam 

1 
38 
1 
40 

2,5 
97,5 
2,5 
100 

Görev yapılan eğitim 
kurumu 

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu 
Anasınıfı 
Uygulamalı Anaokulu 
MEB Bağımsız Anaokulu 
Toplam  

32 
8 
0 
0 
40 

80,0 
20,0 

0 
0 

100 

Aile katılım konusunda 
bilgi edinme yolu 
 

Üniversite öğrenimim esnasında ders 
olarak aldım 
Hizmet içi eğitim kurslarına katıldım 
Bilgisayar, internet, kitap vb. araçlar  
aracılığıyla bilgi edindim 
Öğretmenlik mesleğim esnasında bilgi 
edindim 
Hepsi 
Hiç bilgim yok 
Toplam  

4 
 
2 
9 
 

10 
 

15 
0 
40 

10,0 
 

5,0 
22,5 

 
25,0 

 
37,5 

0 
100 

 
Tablo 1’de incelendiğinde örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin %7,5’i erkeklerden 

%92,5’i ise kadınlardan oluşmaktadır.  Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin yaşları 20 ile 56 

arasında değişmekle beraber örneklem grubunun çoğunluğunu 31-35(%25) yaş ve 41-45(%25) yaş 

aralığı oluşturmaktadır. Bu grup örneklem grubunun %50’sini oluşturmaktadır. Grubun %77,5’i evli, 

%20’si bekar ve %5’i ise boşanmış bireylerden oluşmaktadır. Görev süreleri incelendiğinde 

öğretmenlerin %2,5’inin 0-2 yıl arası, %20’sinin 3-5 yıl arası, %17,5’inin 6-10 yıl, %15’inin 11-15 yıl, 

%45’inin 16 yıl ve üstü mesleki kıdeminin olduğu görülmektedir.  Eğitim düzeylerine bakıldığında 

%2,5İnin lise,%17,5’inin ön lisans, %75’inin lisans ve %5’inin yüksek lisans mezunu olduğu 

görülmektedir. Mezun olunan bölümler ile ilgili ankete katılanların %12,5 oranında Çocuk Gelişimi 

Ön lisan, %7,5’inin Çocuk Gelişimi Lisans,%5 oranında Anaokulu Öğretmenliği ve %67,5’inin Okul 

Öncesi Öğretmenliği, %7,5’inin ise diğer bölümlerden mezun oldukları görülmektedir. Kadro 

durumunu bakıldığında öğretmenlerin %92,5’i kadrolu, %7,5’i ise ücretli öğretmen kategorisinde yer 

almaktadır. Sınıfta bulunan çocuk sayısı incelendiğinde 10-20 arasında çocuk bulunan sınıflar grubun 

%57,5’ini, 21 ve üzeri çocuk bulunan sınıflar ise grubun %42,5’ini oluşturmaktadır. Çocukların yaş 

grupları incelendiğinde 3-5 yaş grubu çocukların bulunduğu grup örneklemin %35’ini, 5-6 yaş grubu 

yaş grubu çocukların bulunduğu grup ise örneklemin %65’ini oluşturmaktadır. Öğretmenlerin %2,5’ 

çalıştığı kurumu sosyoekonomik açıdan alt seviyede, % 97,5’ orta seviyede ve %2,5’i çalıştığı kurumu 
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sosyoekonomik açıdan üst seviyede değerlendirmektedir. Grubun %80’i Özel Okul Öncesi Eğitim 

Kurumu, %20’i ise Anasınıfında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin okul öncesi 

eğitimi konusunda bilgi edinme yollarıyla ilgili tablo incelendiğinde %37,5’i üniversite öğrenimi 

esnasında ders olarak, hizmet içi eğitim kurslarında, bilgisayar, internet, kitap aracılığıyla bilgi 

edinirken %25’ öğretmenlik mesleği esnasında, %37’si ise bilgi edinmek için tüm bilgi edinme 

yollarından faydalanmışlardır. 

BULGULAR 

Öğretmenlerin cinsiyetine göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin veriler 

Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretmenlerin cinsiyetine göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına 

ilişkin t testi sonuçları 

Boyutlar  Cinsiyet  N Ort  S Sd t p 
Evde yapılacak etkinlikler  Erkek  3 5,57 1,52 38 1,52 0,13 

Kadın  37 4,24 1,55    
Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Erkek  3 7,33 3,21  0,86 0,39 
Kadın   37 6,24 2,03 38   

Ev ziyaretleri Erkek  3 21,00 6,56  1,83 0,07 
Kadın  37 16,32 4,08 38   

Aile iletişim etkinlikleri Erkek  3 32,00 7,81  2,47 0,02 
Kadın  37 22,73 6,14    

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Erkek  3 14,33 2,08 38 2,75 0,01 
Kadın  37 9,54 2,94    

Aile eğitim etkinlikleri Erkek  3 55,00 11,00 38 1,52 0,13 
Kadın  37 46,1 9,67    

 

Aile katılım etkinliklerinin cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek 

için uygulanan t testi sonuçları incelendiğinde aile iletişim etkinlikleri ve ebeveynlerin eğitim 

etkinliklerine katılımı konusunda anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

Öğretmenlerin kadro durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin 

veriler Tablo 3'te sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğretmenlerin kadro durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme 

durumlarına ilişkin t testi sonuçları 

Boyutlar  Kadro Durumu  N Ort  S sd t p 
Evde yapılacak etkinlikler  Kadrolu  37 4,38 1,62 38 0,39 0,69 

Ücretli öğretmen 3 4,00 1,00    
Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Kadrolu  37 6,49 2,07 38 1,74 0,08 
Ücretli öğretmen 3 4,33 1,52    

Ev ziyaretleri Kadrolu  37 17,10 4,21 38 2,32 0,26 
Ücretli öğretmen 3 11,33 2,51    

Aile iletişim etkinlikleri Kadrolu  37 23,46 6,80 38 0,11 0,91 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1966 
 

Ücretli öğretmen  3 23,00 5,19    
Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Kadrolu  37 9,97 3,14 38 0,51 0,61 
Ücretli öğretmen 3 9,00 3,60    

Aile eğitim etkinlikleri Kadrolu  37 47,49 9,87 38 1,69 0,09 
Ücretli öğretmen 3 37,66 4,93    

 

Tablo 3‘te kadro durumunun aile katılım etkinliklerinin alt boyutları üzerindeki etkisiyle ilgili 

t testi sonuçları incelendiğinde tüm aile katılım etkinlikleriyle ilgili elde edilen  ‘’p’’ değeri  frekans 

alınan 0,05’ten büyük olduğu için kadro durumu ile aile katılım etkinlikleri alt boyutları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Öğretmenlerin yaşına göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin veriler 

Tablo 4'4e sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğretmenlerin yaşına göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin 

puan ortalamaları 

Boyutlar  Yaş Aralıkları N Ort  SS 
Evde yapılacak 
etkinlikler 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 
Toplam  

2 4,50 0,71 
5 4,60 1,14 
10 4,30 1,94 
7 3,71 1,79 
10 4,00 1,56 
3 5,00 1,00 
2 6,00 1,00 
1 6,00 - 
40 4,35 1,57 

Yönetim ve karar 
verme süreçlerine 
katılım 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 
Toplam  

2 5,50 2,12 
5 6,20 2,38 
10 6,10 1,85 
7 6,14 2,60 
10 6,30 2,11 
3 6,66 3,21 
2 8,00 1,41 
1 8,00 - 
40 6,32 2,10 

Ev ziyaretleri 20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 
Toplam  

2 15,00 5,65 
5 16,00 4,45 
10 18,20 4,15 
7 16,28 5,70 
10 15,80 4,04 
3 15,33 2,08 
2 22,00 2,82 
1 13,00 - 
40 16,67 4,36 

Aile iletişim 
etkinlikleri 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 

2 24,50 2,12 
5 23,80 4,65 
10 23,70 6,03 
7 20,85 9,75 
10 22,90 6,78 
3 22,66 5,50 
2 31,00 8,48 
1 27,00 - 
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Toplam  40 23,42 6,64 
Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 
Toplam  

2 9,50 0,71 
5 10,20 3,03 
10 11,10 3,57 
7 8,57 3,55 
10 8,80 2,74 
3 9,66 3,21 
2 13,50 0,70 
1 11,00 - 
40 9,90 3,13 

Aile eğitim 
etkinlikleri 

20-25 yaş 
26-30 yaş 
31-35 yaş 
36-40 yaş 
41-45 yaş 
46-50 yaş 
51-55 yaş 
56 yaş ve üzeri 
Toplam  

2 39,50 3,53 
5 45,20 9,47 
10 49,40 11,92 
7 42,71 11,42 
10 47,40 8,12 
3 48,00 8,88 
2 49,00 12,72 
1 59,00  
40 46,75 9,90 

 
Tablo 4. 1. Öğretmenlerin Yaşına Göre ANOVA Sonuçları 

  
Kareler toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F P 

Evde yapılacak etkinlikler Gruplar arası 1,408 2 ,704 ,272 ,763 

Gruplar içi 95,692 37 2,586   

Toplam 97,100 39    

Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Gruplar arası 3,198 2 1,599 ,349 ,708 

Gruplar içi 169,577 37 4,583   

Toplam 172,775 39    

Ev ziyaretleri Gruplar arası 12,583 2 6,291 ,318 ,730 

Gruplar içi 732,192 37 19,789   

Toplam 744,775 39    

Aile iletişim etkinlikleri Gruplar arası 11,160 2 5,580 ,121 ,887 

Gruplar içi 1708,615 37 46,179   

Toplam 1719,775 39    

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılım 

Gruplar arası 27,138 2 13,569 1,408 ,257 

Gruplar içi 356,462 37 9,634   

Toplam 383,600 39    

Aile eğitim etkinlikleri Gruplar arası 26,538 2 13,269 ,129 ,879 

Gruplar içi 3800,962 37 102,729   

Toplam 3827,500 39    

 

Analiz sonuçları, öğretmenlerin aile katılım etkinliklerine yer verme durumuyla yaşları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Öğretmenlerin eğitim durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin 

veriler Tablo 5'te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin eğitim durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme 

durumlarına ilişkin puan ortalamaları 

Boyutlar  Eğitim Düzeyi N Ort SS 
Evde yapılacak 
etkinlikler 

Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans  
Toplam  

1 2,00 - 
7 5,14 1,21 
30 4,26 1,61 
2 4,00 1,41 
40 4,32 1,57 

Yönetim ve karar 
verme süreçlerine 
katılım 

Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 4,00 - 
7 7,00 2,23 
30 6,16 2,11 
2 7,50 0,70 
40 6,32 2,10 

Ev ziyaretleri Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 7,00 - 
7 15,85 4,98 
30 17,33 3,87 
2 14,50 6,36 

40 16,67 4,36 
Aile iletişim 
etkinlikleri 

Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 15,00 - 
7 25,71 6,75 
30 23,56 6,45 
2 17,50 7,77 
40 23,42 6,64 

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 8,00 - 
7 10,71 2,62 
30 9,93 3,31 
2 7,50 2,12 

40 9,90 3,13 
Aile eğitim 
etkinlikleri 

Lise  
Ön Lisans 
Lisans  
Yüksek Lisans 
Toplam  

1 37,00 - 
7 49,42 10,51 
30 47,26 9,65 
2 34,50 2,12 
40 46,75 9,90 

 

Tablo 5.1 Öğretmenlerin Eğitim Düzeylerine Göre ANOVA sonuçları 

  Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Evde yapılacak etkinlikler Gruplar arası 10,376 3 3,459 1,436 ,248 

Gruplar içi  86,724 36 2,409   

Toplam 97,100 39    

Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Gruplar arası 12,108 3 4,036 ,904 ,449 

Gruplar içi 160,667 36 4,463   

Toplam 172,775 39    

Ev ziyaretleri Gruplar arası 120,751 3 40,250 2,322 ,091 

Gruplar içi 624,024 36 17,334   

Toplam 744,775 39    

Aile iletişim etkinlikleri Gruplar arası 178,480 3 59,493 1,390 ,262 

Gruplar içi 1541,295 36 42,814   

Toplam 1719,775 39    
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Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılım 

Gruplar arası 19,805 3 6,602 ,653 ,586 

Gruplar içi 363,795 36 10,105   

Toplam 383,600 39    

Aile eğitim etkinlikleri Gruplar arası 453,419 3 151,140 1,613 ,203 

Gruplar içi 3374,081 36 93,724   

Toplam 3827,500 39    

 

Analiz sonuçları, öğretmenlerin aile katılım etkinlikleri hakkındaki görüşleriyle eğitim düzeyi 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Öğretmenlerin medeni durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin 

veriler Tablo 6'da sunulmuştur. 

Tablo 6. Öğretmenlerin medeni durumuna göre aile katılım etkinliklerine yer verme 

durumlarına ilişkin puan ortalamaları 

Boyutlar  Medeni Hal N Ort SS 
Evde yapılacak 
etkinlikler 

Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer  
Toplam  

31 4,06 1,61 
8 5,25 1,03 
1 6,00 - 
0 - - 
40 4,35 1,57 

Yönetim ve karar 
verme süreçlerine 
katılım 

Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer 
Toplam  

31 6,09 2,13 
8 7,12 2,13 
1 7,00 - 
0 - - 
40 6,32 2,10 

Ev ziyaretleri Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer 
Toplam  

31 16,7 4,25 
8 16,25 5,28 
1 19,0 - 
0 - - 
40 16,6 4,36 

Aile iletişim 
etkinlikleri 

Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer 
Toplam  

31 22,7 6,35 
8 25,0 7,38 
1 33,0 - 
0 - - 
40 23,4 6,64 

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer 
Toplam  

31 9,61 3,29 
8 10,6 2,44 
1 13,0 - 
0 - - 
40 9,90 3,13 

Aile eğitim 
etkinlikleri 

Evli 
Bekar  
Boşanmış  
Diğer 
Toplam  

31 46,5 9,81 
8 46,6 11,1 
1 55,0 - 
0 - - 
40 46,7 9,90 

 

Tablo 6.1. Öğretmenlerin Medeni Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 
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  Kareler toplamı Sd Kareler ortalaması F p 

Evde yapılacak etkinlikler Gruplar arası 11,729 2 5,865 2,542 ,092 

Gruplar içi 85,371 37 2,307   

Toplam 97,100 39    

Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Gruplar arası 7,190 2 3,595 ,803 ,455 

Gruplar içi 165,585 37 4,475   

Toplam 172,775 39    

Ev ziyaretleri Gruplar arası 6,888 2 3,444 ,173 ,842 

Gruplar içi 737,887 37 19,943   

Toplam 744,775 39    

Aile iletişim etkinlikleri Gruplar arası 127,388 2 63,694 1,480 ,241 

Gruplar içi 1592,387 37 43,037   

Toplam 1719,775 39    

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılım 

Gruplar arası 16,370 2 8,185 ,825 ,446 

Gruplar içi 367,230 37 9,925   

Toplam  383,600 39    

Aile eğitim etkinlikleri Gruplar arası 69,883 2 34,942 ,344 ,711 

Gruplar içi 3757,617 37 101,557   

Toplam 3827,500 39    
 

Analiz sonuçları, öğretmenlerin aile katılım etkinlikleri hakkındaki görüşleriyle medeni durum 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin 

veriler Tablo 7'de sunulmuştur. 

Tablo 7. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre aile katılım etkinliklerine yer verme 

durumlarına ilişkin puan ortalamaları 

Boyutlar Görev süresi          N           Ort              ss 
 
Evde yapılacak 
etkinlikler 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 

1 3,00 - 
8 3,87 1,64 
7 4,28 1,88 
6 5,00 1,67 

 16 ve üstü 
toplam 

18 4,44 1,46 

40 4,35 1,57 
 
Yönetim ve karar 
verme süeçlerine 
katılım 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 ve üstü 
toplam 

1 3,00 - 
8 4,87 1,12 
7 7,14 1,67 
6 7,00 2,89 
18 6,61 2,00 
40 6,32 2,10 

 
Ev ziyaretleri 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 ve üstü 

1 9,00 - 
8 14,6 4,50 
7 18,1 5,04 
6 19,6 4,76 
18 16,4 3,20 
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toplam 40 16,6 4,36 
 
Aile iletişim 
etkinlikleri 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 ve üstü 
toplam 

1 17,00 - 
8 22,8 4,32 
7 23,0 8,30 
6 26,1 7,80 
18 23,2 6,77 
40 23,4 6,64 

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 ve üstü 
Toplam 

1 5,00 - 
8 9,87 210 
7 11,5 4,19 
6 10,0 3,52 
18 9,50 2,85 

40 9,90 3,13 
 
Aile eğitim 
etkinlikleri 

0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16 ve üstü 
toplam 

1 32,0 - 
8 43,8 8,98 
7 47,1 14,2 
6 51,5 8,11 
18 47,1 8,69 

40 46,7 9,90 
 

Tablo 7.1. Öğretmenlerin Görev Süresine Göre ANOVA Sonuçları 

  Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Evde yapılacak etkinlikler Gruplar arası 11,633 4 2,908 1,191 ,332 

Gruplar içi 85,467 35 2,442   

Toplam 97,100 39    

Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Gruplar arası 6,256 4 1,564 ,329 ,857 

Gruplar içi 166,519 35 4,758   

Toplam 172,775 39    

Ev ziyaretler Gruplar arası 171,445 4 42,861 2,617 ,052 

Gruplar içi 573,330 35 16,381   

Toplam 744,775 39    

Aile iletişim etkinlikleri Gruplar arası 206,090 4 51,522 1,191 ,332 

Gruplar içi 1513,685 35 43,248   

Toplam 1719,775 39    

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Gruplar arası 22,581 4 5,645 ,547 ,702 

Gruplar içi 361,019 35 10,315   

Toplam 383,600 39    

Aile eğitim etkinlikleri Gruplar arası 226,226 4 56,556 ,550 ,700 

Gruplar içi 3601,274 35 102,894   

Toplam 3827,500 39    

Analiz sonuçları, öğretmenlerin aile katılım etkinlikleri hakkındaki görüşleriyle mesleki 

kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p>0,05). 

Öğretmenlerin çalıştığı kurumun sosyo-ekonomik düzeyine göre aile katılım etkinliklerine yer 

verme durumlarına ilişkin veriler Tablo 8'de sunulmuştur. 
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Tablo 8. Öğretmenlerin çalıştığı kurumun sosyo-ekonomik düzeyine göre aile katılım 

etkinliklerine yer verme durumlarına ilişkin puan ortalamaları 

Boyutlar Kurumun sosyo-eko 
düzeyi 

N Ort Ss 

 
Evde yapılacak 
etkinlikler 

Alt 
Orta 
Üst 
toplam 

1 2,0 - 
38 4,34 1,51 
1 7,0 - 
40 4,35 1,57 

Yönetim ve karar 
verme süeçlerine 
katılım 

Alt 
Orta 
Üst 
toplam 

1 5,0 - 
38 6,23 2,00 
1 11,0 - 
40 6,32 2,10 

 
Ev ziyaretleri 

Alt 
Orta 
Üst 
toplam 

1 13,0 - 
38 16,4 4,03 
1 28,0 - 

40 16,6 4,36 
Aile iletişim 
etkinlikleri 

Alt 
Orta 
Üst 
Toplam 

1 21,0 - 
38 23,0 6,14 
1 41,0 - 

40 23,4 6,64 
Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılımı 

Alt 
Orta 
Üst 
Toplam 

1 6,0 - 
38 9,84 2,99 
1 16,0 - 
40 9,90 3,13 

Aile eğitim 
etkinlikleri 

Alt 
Orta 
Üst 
toplam 

1 45,0 - 
38 46,2 9,65 
1 66,0 - 
40 46,7 9,90 

 

Tablo 8.1. Kurumun Sosyo-ekonomik Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

  Kareler toplamı Sd Kareler ortalaması F p 

Evde yapılacak etkinlikler Gruplar arası 12,547 2 6,274 2,745 ,077 

Gruplar içi 84,553 37 2,285   

Toplam 97,100 39    

Yönetim ve karar verme 
süreçlerine katılım 

Gruplar arası 23,907 2 11,953 2,971 ,064 

Gruplar içi 148,868 37 4,023   

Toplam 172,775 39    

Ev ziyaretleri Gruplar arası 143,301 2 71,651 4,408 ,019 

Gruplar içi 601,474 37 16,256   

Toplam 744,775 39    

Aile iletişim etkinlikleri Gruplar arası 320,801 2 160,401 4,242 ,022 

Gruplar içi 1398,974 37 37,810   

Toplam 1719,775 39    

Ebeveynlerin eğitim 
etkinliklerine katılım 

Gruplar arası 52,547 2 26,274 2,936 ,066 

Gruplar içi 331,053 37 8,947   

Toplam 383,600 39    

Aile eğitim etkinlikleri Gruplar arası 381,684 2 190,842 2,049 ,143 
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Gruplar içi 3445,816 37 93,130   

Toplam 3827,500 39    
 

Analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin aile katılım etkinlikleri hakkındaki görüşleriyle 

kurumun sosyo-ekonomik düzeyi  arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F 2,37)=4,408 

p<0,05 Başka bir deyişle yapılan ev ziyaretleri çalışılan kurumun sosyo-ekonomik durumuna bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir.(F2,37)=4,24 p<0,05 aile iletişim etkinliklerinin çalışılan 

kurumun sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırmanın amaçlarında yer alan öğretmenlerin yer verdikleri aile katılım etkinliklerine 

baktığımızda öğretmenlerin bazı etkinliklere sıkça yer verdikleri bazı etkinlikleri hiç kullanmadıkları 

ortaya çıkmıştır. 

 Aile katılım etkinliklerinden en sık yer verilenleri evde yapılacak etkinlikler, ebeveynlerin 

eğitim etkinliklerine katılımı ve okul ziyaretleridir. Bunun yanında diğer aile katılım etkinliklerinden 

yönetim ve karar verme süreçlerine katılım, ev ziyaretleri, eğitim panoları, telefon görüşmeleri, teyp 

kayıtları, toplu dosyalar, toplantılar ve geliş-gidiş saatleri yer verilmeyen etkinlikler arasındadır. 

Öğretmenlerin meslek yıllarına göre aile katılım etkinliklerine yer verme sıklıklarına ilişkin 

analiz sonuçlarına baktığımızda öğretmenlerin meslek yıllarına göre aile katılım etkinliklerine yer 

verme sıklıkları arasında bir ilişki ortaya çıkmamaktadır. Meslek yılı fazla olan öğretmenlerle az olan 

öğretmenler aile katılım etkinliklerine hemen hemen aynı derecede aile katılımına yer vermektedir. 

Öğretmenlerinin eğitim durumlarına göre aile katılım etkinliklerine yer verme durumları 

açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durum öğretmenlerin aile katılımının farkında 

olduklarını gösterebilir. 

Görev yapılan kurumun sosyoekonomik durumunun aile katılım etkinliklerine yer verme 

durumlarını etkilediği, ev ziyaretleri ve aile iletişim etkinliklerinin kurumun sosyoekonomik 

durumuna göre farlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum üst sosyo ekonomik düzeyde anne 

babalar çalıştıkları için aile katılım çalışmalarına yeterince katılamadıklarından kaynaklanmış olabilir. 

ÖNERİLER 

Öğretmenlere Yönelik Öneriler  

Aile katılımını artırmak ve velilere uygun etkinlikleri belirlemek için velileri daha yakından 

tanıma çalışmaları yapılabilir. 
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 · Ailelerle iletişim boyunda teknolojik araçlardan faydalanılabilir. 

 · Ailelerin katılımla ilgili beklentileri alınıp değerlendirilebilir. 

Program Gelişimcilerine Öneriler  

Hazırlanacak olan aile katılım programları belirlenirken veli ve öğretmen görüşleri 

doğrultusunda hazırlanabilir. 

Öğretmenler çalıştıkları okulu, bulundukları bölgedeki aileleri tanımaları bölgenin 

ihtiyaçlarını ve koşullarını da dikkate alarak aile katılım programında önceliklere yer vermeli ve 

gereken etkinlikleri belirlemeli, diğer aile katılım etkinliklerini de kullanmalıdır 

Öğretmen ve veliler için seminer ve kurslar daha sık kullanılarak bu alanda farklı bakış açıları 

sunulabilir. 

Şuan kullanılan aile katılım programının uygulama boyutu ve sonuçları tekrar gözden 

geçirilebilir. 

Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebilir. 

Aile katılım etkinliklerinde az kullanılan etkinliklerin nedenleri araştırılarak kullanımının 

sağlanması için çözüm yolları üretilebilir.  

Araştırmacılara Öneriler  

Sosyo-ekonomik düzey dikkate alınarak yeni bir araştırma yapılabilir.  

Özel okullar ve devlet okulları arasındaki aile katılım çalışmaları ve katılım düzeylerinin 

karşılaştırılması yapılabilir.  

İdarecilerin de bu araştırma konusu hakkındaki görüşleri alınabilir. 
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ÖZET 

Çağdaş toplumlarda insan yaşamının ilk beş yılında verilen eğitimin önemi ve bununla ilgili 
araştırmaların arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de okul öncesi eğitimin sorunları öğretmen 
adaylarının gözünden incelenmeye çalışılmıştır. 138 öğretmen adayıyla gerçekleştirilen çalışmada okul öncesi 
öğretmen adaylarına okul öncesi eğitimin sorunlarına dair algıları sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme 
olarak planlanan çalışmada okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasını gerçekleştirmiş olan öğretmen 
adaylarının yerinde tespitleri ortaya çıkmıştır. Buna göre araştırma sonucunda öğretmen adaylarının algıladıkları 
en önemli sorunlar okul öncesi bina ve sınıf ortamlarının tasarımlarının kötü olması, sınıf mevcutlarının fazla 
olması, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerindeki sorunlar, sınıf ortamlarının alan olarak küçük olması, 
okul öncesi öğretmenlerinin denetimlerinin yetersiz olması, okul öncesi kurumlarının açık alan-bahçe-spor 
alanlarının yetersiz olması, fen-sanat-sporla ilgili etkinliklere-köşelere-alanlara az yer verilmesi, okul öncesi 
eğitimin zorunlu olmaması ve velilerin okul öncesi eğitime karşı ilgisizlikleri-bilgisizlikleri-olumsuz tutumları 
olarak ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, öğretmen adayı, zorunlu eğitim, sorun. 

ABSTRACT 

The importance of the education in the first five years of life and the relevant studies has been 
seemingly increasing in modern societies. The study aims to examine the problems on pre-school education in 
Turkey in the eyes of prospective teachers. With the participation of 138 prospective teachers, the study explored 
the perceptions of prospective pre-school teachers towards the problems on pre-school education. The study, 
adopting a semi-structured interview, revealed that the prospective teachers, who have completed their school 
experience and teaching practice, identified the pertinent problems. Accordingly, the major problems perceived 
by the prospective teachers in the study are the poor design of pre-school premises and classrooms, high class 
size, challenges in the education of handicapped students who need special education, small classroom 
environment, inadequate supervision of pre-school teachers, insufficiently small open space-garden-sports fields 
in pre-school institutions, inadequate coverage for the activities-columns-interests on science-art-sports, non-
compulsory nature of pre-school education and lack of interest-knowledge as well as negative perceptions of 
parents towards pre-school education. 

Keywords: Pre-school education, prospective teacher, compulsory education, problem. 
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GİRİŞ 

Günümüzde çağdaş gelişim ve öğrenme teorileri, okul öncesi eğitim döneminin çocukların 

sadece bakım ve korunmaya ihtiyaç duydukları bir dönem olmadığını, bu dönemde gelişim ve 

öğrenme düzeyinin de üst seviyelerde olduğunu kabul etmektedirler. Bu dönemde anne-baba ve çocuk 

arasındaki ilişki çok önemlidir. Ama sadece aile ortamı çocukların gelişim ve öğrenme gereksinimleri 

için yetmemekte, profesyonel eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır 

(Koçyiğit, 2010: 184).  

Okul öncesi eğitimin dünya ülkelerinde yaygınlaşması için çalışan iki uluslararası örgüt, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP)’dır 

(Eğitim-Bir-Sen, 2010: 19). Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları, farklı birimlerce yönetilmekte ve oldukça dağınık bir görünüm vermektedir. Türkiye’de okul 

öncesi eğitim politikaları, bütüncül ve stratejik hedeflere dönük olmaktan uzak olup yapılan bazı iyileştirmeler, Avrupa Birliği’nin talepleri doğrultusunda gerçekleşmekte ve 

yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunum şekline bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç genel müdürlüğe bağlı Erken Çocukluk 

Eğitimi (EÇE) başlığı altında yürütmektedir. Bağımsız anaokulları, (3-6 yaş) ile ana sınıfları (5-6 yaş) Okul Öncesi Eğitimi Müdürlüğü’ne; uygulama anaokulları ve sınıfları 

(3-6 yaş ve Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi), Kız Teknik Eğitim Müdürlüğü’ne; Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) ve 0-4 yaş Anne Çocuk Eğitim Programı, Çıraklık 

ve Yaygın Eğitim Müdürlüğü’ne bağlıdır. Çocuk yuvaları (0-12 yaş) ve kreş ve gündüz bakım evleri (0-6 yaş) ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı 

olarak hizmet vermektedirler (Eğitim-Bir-Sen, 2010: 19). Okul öncesi eğitim ülkemizde uzun zamandır zorunlu eğitim 

kapsamına alınma ve yaygınlaştırılma tartışmaları içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 

1960’larda kamu hizmeti olarak ele alınmaya başlanan okul öncesi eğitim uygulamalarının hala yeterli 

düzeye ulaşmadığı da bir gerçektir. Bununla birlikte zorunlu kesintili 12 yıllık eğitim uygulamasının 

başlaması da okul öncesi eğitimin sorunlarına farklı boyutlar getirmiştir. 

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı açısından Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça gerilerdedir. İrlanda ve Hollanda’da bu oran %100 

iken, Türkiye’de bu oran %30’ lar civarındadır (Eğitim-Bir-Sen, 2010: 21). 2012-13 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulamaya 

geçen “4+4+4” sistemiyle ilköğretime başlama yaşının aşağıya çekilmesi ve okul öncesi eğitimin 

zorunlu eğitim kapsamına alınmaması, okul öncesi eğitim konusunda kafa karışıklığı yaşanmasına ve 

2008’den bu yana elde edilen kazanımların erozyona uğramasına neden olmuştur. “4+4+4” ile 

ilkokula başlama zorunluluğunun bir yıl öne çekilmesi, okul öncesi eğitimin öncelikli olmadığı ve 

daha erken yaşta ilkokula başlamanın daha yararlı olduğu algısını oluşturmuştur (Oral, Yaşar ve 

Tüzün, 2016: 10). 

Erken çocukluk dönemi, birçok kaynakta 0-6 yaşları arası olarak tanımlansa da, bazı 

kaynaklar bu dönemin 0-8 yaş arasını kapsadığını belirtmektedir. Örneğin, UNICEF’in 2001 Yılı 

Dünya Çocukları Durumu raporunda erken çocukluk gelişiminin çocukların doğumdan sekiz 

yaşına kadar olan zaman dilimini ve bu süre içinde çocukların gelişimi için yapılması gereken 

tüm politika ve programları kapsadığı ifade edilmiştir (UNICEF, 2001). Dünyada sanayileşme 

sonrası ortaya çıkan EÇE ülkemizde daha çok, okul öncesi eğitim adıyla bilinmektedir. Okul öncesi 

eğitimi, çalışan kadınların çocukların yetiştirme çabasında bir araç olarak görme çarpıklığından; 

gelişim özellikleri ilerek onların ihtiyaçlarını karşılama ve onları ilköğretime ve hatta hayata hazırlama 

amaçlı bir eğitim süreci olarak görme anlayışına geçmek zorunludur.  
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Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşları, “ Okul Öncesi 

Dönem Çocuğu ve Çevresini Destekleyen Eğitim Modelleri” kapsamında değerlendirilebilecek bazı dağınık çalışmalar sürdürmektedir. Bu çalışma ve programlardan bazıları 

şunlardır (Eğitim-Bir-Sen, 2010: 20):  

• Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP),  

• Aile-Çocuk Eğitim Programı,  

• Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi (Okul-Veli-Çocuk Eğitim Programı, AÇEV-MEB),  

• Ana-Baba Okulu,  

• Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) okul öncesi eğitim çalışmaları,  

• Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) okul öncesi eğitim çalışmaları,  

• Açık Okul Öncesi Eğitim Projesi,  

• Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Modeli (Marmara Üniversitesi),  

• Video ile Anne-Baba Eğitim Programı,  

• Bakıcı Anne Eğitim Programı (SHÇEK, MEB),  

• Yaz okulları ve televizyon aracılığıyla uygulanan okul öncesi eğitim programları.  

Okul öncesi eğitime ilişkin sorunlarla ilgili Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde, 

okul öncesi eğitim kurumlarının genel sorunları ile ilgili çalışmaların program, çalışan, denetim, 

yönetim ve yöneticiler, fiziksel koşullar, bütçe hizmetleri gibi konularda yoğunlaştıkları ve bu 

konuların yönetici, öğretmen ve müfettişlerin bakış açılarından yola çıkılarak ele alındığı dikkat 

çekmektedir. Öğretmen adaylarının ülkemizdeki okul öncesi eğitime ilişkin sorunlarıyla ilgili çok 

fazla çalışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Karaca ve Aral’ ın (2011) çalışması ve Yılmaz ve Altınkurt’un 

(2011) çalışması ise öğretmen adaylarının eğitimin sorunlarına ilişkin genel görüşlerini içermektedir. 

Bunlar dışında yapılan çalışmaların (Cömert ve Aktan-Kerem,2003; Aktan-Kerem ve Cömert, 2005 ve 

Cömert ve Aktan-Kerem, 2005 vb.) daha çok okul öncesi eğitime ilişkin öğretmenlerin sorun tespitleri 

ve çeşitli kurumların (Sendikalar, ERG, AÇEV, TEDMEM, SETA gibi) analiz raporları olduğu 

görülmüştür. Geleceğin öğretmeni olacak öğretmen adaylarının eğitim sistemine ilişkin tespitleri çok 

değerlidir. Çünkü bu görüşler öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim sistemini ne kadar 

tanıdıklarına, sorunlara ilişkin duyarlılıklarına ilişkin ipuçları vermektedir. 

YÖNTEM 

Model 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşmeden yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da yapılması 

planlanan kişilerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkan anlamların 

sistematik olarak incelenebilmesinde tercih edilen araştırma yöntemleridir (Ekiz, 2003). Nitel 

araştırma yöntemlerinin bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, 
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araştırma deseninde esneklik olması ve tümevarımcı bir analize sahip olması önemli özellikleridir 

(Uzuner, 1997; Yıldırım & Şimşek, 2005). 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi’nde öğrenim gören ve 

araştırmaya gönüllü olarak katılan 138 okul öncesi öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada 

verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Katılımcılardan 

yazılı olarak, okul öncesi eğitimde sorun olarak algıladıkları en önemli beş sorunu belirtmeleri 

istenmiştir. Araştırmada 690 sorun elde edilmiştir. Araştırma öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim 

sistemini ne kadar tanıdıklarının ve sorunlara ilişkin algılarının belirlenmesi açısından önemli olduğu 

için küçük bir grupla sözlü görüşme yapmak yerine daha çok sayıda öğretmen adayının görüşünün 

alınması daha anlamlı bulunmuş ve katılımcı görüşlerinin yazılı olarak alınmasına karar verilmiştir. 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımı tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımı 

Cinsiyet f % 
Kız  128 92,8 
Erkek 10 7,2 
Toplam  138 100 

 
Buna göre ülkemizdeki duruma paralel olarak okul öncesi eğitimi anabilim dalları daha çok 

kız öğrencilerden oluştuğu gibi araştırmaya da katılan öğretmen adaylarının %92,8’i kızlardan 

oluşmaktadır.  

Verilerin analizi 

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği (Yıldırım & Şimşek, 2005) 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre alt temaların oluşturulması sürecinde 2 alan 

uzmanı ayrı ayrı tüm dökümleri okumuş ve yine birbirinden bağımsız olarak katılımcıların okul öncesi 

eğitime ilişkin sorun olarak belirledikleri maddeleri belirli başlıklar altında birleştirmişler ve alt 

temaları oluşturmuşlardır. Daha sonra bir araya gelen uzmanlar, farklı temalar altında 

değerlendirdikleri görüşler üzerinde tartışarak uzlaşıya varmışlardır. Araştırmanın güvenirliği 

“Güvenirlik = Görüşbirliği/(GörüşBirliği + Görüş Ayrılığı)x100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır 

(Miles ve Huberman, 1994). Araştırmada faydalanılan uzmanlar arasındaki güvenirlik oranı% 89 

olarak bulunmuştur. 

BULGULAR VE YORUM 
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Araştırmaya katılan 138 okul öncesi öğretmen adayı toplam 690 sorun yazmıştır. Bu sorunlar 

analiz edildiğinde 33 farklı sorunun öğretmen adaylarınca belirlendiği ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar 

frekansı çok olandan az olana göre sırayla tablolar halinde sunulmuştur.  

Tablo 2. Frekansı 30’un üzerinde olan sorunlar 

Önem  
sırası 

Sorun f % 

1 Okul öncesi bina ve sınıf ortamlarının tasarımlarının kötü olması 50 36,2 
2 Sınıf mevcutlarının fazla olması 43 31,2 
3 Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerindeki sorunlar 40 29,0 
4 Sınıf ortamlarının alan olarak küçük olması 39 28,3 
5 Okul öncesi öğretmenlerinin denetimlerinin yetersiz olması 37 26,8 
6 Okul öncesi kurumların açık alan-bahçe-spor alanlarının yetersiz olması 35 25,4 
7 Fen-sanat-sporla ilgili etkinliklere-köşelere-alanlara az yer verilmesi 34 24,6 
8 Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması  33 23,9 
8 Velilerin okul öncesi eğitime karşı ilgisizlikleri-bilgisizlikleri-olumsuz tutumları 33 23,9 

 
Araştırmaya katılan 138 okul öncesi öğretmen adayının okul öncesi eğitimle ilgili algıladıkları 

en önemli sorunlar incelendiğinde ilk sırayı “Okul öncesi bina ve sınıf ortamlarının tasarımlarının kötü 

olması” sorunudur. Öğretmen adaylarının %36,2’si bu tespitte bulunmuştur. Öğretmen adaylarının 

%31,2’si “Sınıf mevcutlarının fazla olması” nı önemli gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmen 

adaylarının 3. sırada önemli gördükleri sorun (%29) “Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerindeki 

sorunlar”dır. “Sınıf ortamlarının alan olarak küçük olması” sorunu ise öğretmen adaylarının %28’3’ü 

tarafından tercih edilmiştir. 138 öğretmen adayının %26,8’i “Okul öncesi öğretmenlerinin 

denetimlerinin yetersiz olması” gibi bir sorun algılamaktadırlar. 35 öğretmen adayı (%25,4) “Okul 

öncesi kurumların açık alan-bahçe-spor alanlarının yetersiz olması” sorununu önemserken, “Fen-

sanat-sporla ilgili etkinliklere-köşelere-alanlara az yer verilmesi” durumunu 34 öğretmen adayı 

(%24,6) belirtmiştir. Frekansı 30’un üzerinde ola diğer 2 sorun da 33er öğretmen adayı tarafından 

(%23,9) yazılmıştır. Bu sorunlar “Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması” ve “Velilerin okul öncesi 

eğitime karşı ilgisizlikleri-bilgisizlikleri-olumsuz tutumları”dır. 

 
Tablo 3. Frekansı 20-30 arasında olan sorunlar 

Önem sırası Sorun f % 
9 Sınıfların araç-gereç, materyal, oyuncak vb. eksiklikleri 26 18,8 
10 Sınıf yönetimi uygulamalarında yaşanan sorunlar  24 17,4 
11 Okul öncesi kurumlarının denetim sorunu 22 15,9 
12 Sınıflarda yardımcı eleman eksiklikleri 21 15,2 
13 Okul öncesi kurumlarının yönetim sorunu 20 14,5 

 
Frekansı 20-30 arasında olan sorunlar incelendiğinde “Sınıfların araç-gereç, materyal, oyuncak 

vb. eksiklikleri” öğretmen adaylarının %18,8’i tarafından; “Sınıf yönetimi uygulamalarında yaşanan 

sorunlar” öğretmen adaylarının %17,4’i tarafından; “Okul öncesi kurumlarının denetim sorunu” 

öğretmen adaylarının %15,9’u tarafından; “Sınıflarda yardımcı eleman eksiklikleri” öğretmen 
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adaylarının %15,2’si tarafından ve “Okul öncesi kurumlarının yönetim sorunu” da öğretmen 

adaylarının %14,5’i tarafından önemi sorun olarak algılanmıştır.  

Tablo 4. Frekansı 11-20 arasında olan sorunlar 

Önem  
sırası 

Sorun f % 

14 Okul öncesi eğitimin paralı olması 18 13,0 
14 Okul öncesi sınıflarının konum (mevki-kat-cephe v.) olarak kötü yerde olması 18 13,0 
14 Okul öncesi öğretmen yetiştirilme sürecindeki sorunlar 18 13,0 
15 Okul öncesi sınıflarındaki disiplin sorunları 17 12,3 
16 Okul öncesi öğretmenlerinin atandıktan sonra kendilerini geliştirmemesi /motivasyon düşüklüğü 16 11,6 
17 Okul öncesi öğretmenlerinin KPSS ile atanma sorunu 15 10,9 
18 Okul öncesi binalarının ilkokul ve ortaokul bünyesinde olması 14 10,1 
18 Okul öncesi ders saatlerinin fazla ve uzun olması 14 10,1 
18 Farklı yaşlardaki çocukların aynı sınıfta olmaları  14 10,1 
19 Emeklilik yaşı gelmiş öğretmenlerin çalışmaya devam etmesi 12 8,7 
20 Öğrencilerin açık alan etkinliklerinin az olması 11 8,0 
20 Oyun, dinlenme, yemek, uyuma, spor faaliyetlerinin aynı yerlerde yapılması 11 8,0 

 
Araştırmaya katılan 138 okul öncesi öğretmen adayının okul öncesi eğitimle ilgili algıladıkları 

sorunlardan frekansı 11-20 arasında olanlara bakıldığında “Okul öncesi eğitimin paralı olması”, “Okul 

öncesi sınıflarının konum (mevki-kat-cephe v.) olarak kötü yerde olması” ve “Okul öncesi öğretmen 

yetiştirilme sürecindeki sorunlar” 18er öğretmen adayı tarafından önemi sorun olarak 

değerlendirilmiştir. “Okul öncesi sınıflarındaki disiplin sorunları” öğretmen adaylarının %12,3’ü,  

“Okul öncesi öğretmenlerinin atandıktan sonra kendilerini geliştirmemesi/motivasyon düşüklüğü” 

öğretmen adaylarının %11,6’sı,  “Okul öncesi öğretmenlerinin KPSS ile atanma sorunu” da öğretmen 

adaylarının %10,9’u tarafından önemi sorun olarak görülmüştür. Öğretmen adaylarının yaklaşık onda 

biri “Okul öncesi binalarının ilkokul ve ortaokul bünyesinde olması”, “Okul öncesi ders saatlerinin 

fazla ve uzun olması” ve “Farklı yaşlardaki çocukların aynı sınıfta olmaları” gerçeğini önemli sorunlar 

olarak nitelemişlerdir. “Emeklilik yaşı gelmiş öğretmenlerin çalışmaya devam etmesi” de öğretmen 

adaylarının %8,7’si açısından okul öncesi eğitimin önemli bir sorunudur. Öğretmen adaylarının %8’i 

de “Öğrencilerin açık alan etkinliklerinin az olması” ve “Oyun, dinlenme, yemek, uyuma, spor 

faaliyetlerinin aynı yerlerde yapılması”nı sorun olarak görmüşlerdir.  

Tablo 5. Frekansı 0-10 arasında olan sorunlar 

Önem sırası Sorun f % 
21 Velilerin çok sık ve gereksiz olarak sınıflara girmeleri 9 6,5 
21 Okul öncesi eğitime aile desteğinin yetersiz olması 9 6,5 
22 Öğrencilere ana sınıflarında düzey üstü etkinlikler yaptırılması  8 5,8 
22 Okul öncesi öğretmen adaylarının testlerle eğitim fakültesine seçilmesi 8 5,8 
22 Okul öncesi kurumlarının temizlik- hijyen sorunları 8 5,8 
23 Siyasetin okul öncesi eğitime etkisi 7 5,1 
24 Okul öncesi eğitimle ilgili çok sık değişiklikler yapılması 6 4,3 
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Frekansı 0-10 arasında olan yani araştırmaya katılan 138 okul öncesi öğretmen adayının okul 

öncesi eğitimle ilgili en düşük algıladıkları sorunlar incelendiğinde “Velilerin çok sık ve gereksiz 

olarak sınıflara girmeleri” ve “Okul öncesi eğitime aile desteğinin yetersiz olması” sorunları öğretmen 

adaylarının %6,5’i tarafından önemli sorun olarak algılanmıştır. “Öğrencilere ana sınıflarında düzey 

üstü etkinlikler yaptırılması”, “Okul öncesi öğretmen adaylarının testlerle eğitim fakültesine 

seçilmesi” ve “Okul öncesi kurumlarının temizlik- hijyen sorunları” öğretmen adaylarının %5,8’i 

tarafından önemli görülmüştür. Yapılan araştırmanın en düşük frekansa sahip maddeleri ise öğretmen 

adaylarının %5,1’i tarafından yazılan “Siyasetin okul öncesi eğitime etkisi” ve öğretmen adaylarının 

%4,3’ü tarafından yazılan “Okul öncesi eğitimle ilgili çok sık değişiklikler yapılması” olarak ortaya 

çıkmıştır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma okul öncesi eğitimin sorunlarına geleceğin öğretmenlerinin bakış açısını 

yansıtması bakımından ilk çalışmalardan birisi olarak değerlendirilebilir. Araştırmada 138 öğretmen 

adayının tespitiyle ortaya çıkan 33 sorundan en önemli olarak algıladıkları 5 sorun “Okul öncesi bina 

ve sınıf ortamlarının tasarımlarının kötü olması”, “Sınıf mevcutlarının fazla olması”, “Özel eğitime 

muhtaç çocukların eğitimlerindeki sorunlar”, “Sınıf ortamlarının alan olarak küçük olması” ve “Okul 

öncesi öğretmenlerinin denetimlerinin yetersiz olması”dır. Öğretmen adaylarının en önemsiz olarak 

algıladıkları 5 sorun ise “Öğrencilere ana sınıflarında düzey üstü etkinlikler yaptırılması”, “Okul 

öncesi öğretmen adaylarının testlerle eğitim fakültesine seçilmesi”, “Okul öncesi kurumlarının 

temizlik-hijyen sorunları”, “Siyasetin okul öncesi eğitime etkisi” ve “Okul öncesi eğitimle ilgili çok 

sık değişiklikler yapılması”dır. Bu araştırmanın diğer önemli bir sonucu da araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin duyarlılığıdır. Araştırma konusuyla 

doğrudan ilgili bir çalışmaya rastlanılamadığından benzer araştırmalarla bu araştırmanın sonuçları 

maddeler halinde frekansı çok olandan az olana doğru tartışılmaya çalışılmıştır.    

Okul öncesi bina ve sınıf ortamlarının tasarımlarının kötü olması: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında ilk sırada kendine yer bulan sorundur. Okul öncesi eğitimi vermek 

amacıyla yapılan bir binanın, hizmetini verimli bir şekilde yapabilmesi için eğitim ortamı ve 

donanımının çocukların sağlığına ve gelişimlerine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir 

(Karadağ ve diğerleri, 2003). Kök ve diğerlerinin (2007) Erzurum ilinde 80 okul öncesi öğretmeni ile 

yaptığı araştırmada öğretmenlerin neredeyse tamamı sınıflarının okul öncesi eğitiminin gereklerine ve 

öğrenci ihtiyaçlarına uygun olmadığını, sınıfların fiziki donanımının yetersiz olduğunu, araç gereç ve 

materyallerinin eski ve yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Göçhan, (2011: 65) yaptığı araştırmada, okul 

öncesieğitimin yaygınlaştırılması çabası ile birlikte anasınıfına dönüştürülen birimlerin donanım 

sorununun, eksikliklerin, eğitim kalitesinin düşmesine sebep olduğu vurgulanmıştır. AÇEV’in (2005: 

36) araştırmasında, okul öncesi eğitim alanındaki hizmet kalitesinin artırılması için ele alınması 
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gereken konuların dağılımı incelendiğinde; ele alınması gerekli bulunan konulardan birisi de (%19,2) 

fiziksel şartların iyileştirilmesidir. Yılmaz ve Altınkurt’un (2011: 961) yaptığı araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarına göre okulların fiziki yetersizlikleri ve donanım eksiklikleri eğitim sisteminin 

önemli sorunları arasındadır. Okul öncesi eğitim kurumlarını fiziksel donanım açısından inceleyen 

çalışmalarda da (Aksoy, 2009; Göl-Güven, 2009; Yılmazer, 2003) temizlik, ses yalıtımı, güvenlik, 

bahçenin ve oyun alanlarının düzeni, eğitsel malzemelerin uygunluğu, nicel yeterliliği ve kullanım 

şekli gibi konularda önemli eksikliklere değinilmektedir (Aktaran AÇEV, 2011). 

Sınıf mevcutlarının fazla olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında ikinci 

sırada kendine yer bulan sorundur. Alaçam-Çakır ve Demir (2013), “Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim 

Programlarının Başarısına Etkisi” başlıklı çalışmalarında,  41 ve üzeri sınıf mevcuduna sahip sınıf 

öğretmenlerinin 25-40 arası sınıf mevcuduna sahip sınıf öğretmenlerine göre sınıf mevcutlarının 2005 

Öğretim Programlarının başarısına daha olumsuz etki ettiğini belirtmişlerdir. Ada, Küçükali, Akan ve 

Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada öğrenci sayılarının fazla olması nedeni ile çocukların 

gelişimlerinin tam anlamıyla takip edilememesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Yılmaz ve Altınkurt’un 

(2011) yaptığı araştırmaya katılan öğretmen adaylarına göre Türk eğitim sisteminin önemli görülen 

ikinci sorunu kalabalık sınıflardır. Katılımcılar sınıfların kalabalık olmasının, öğretmenlerin sınıf 

yönetimi uygulamalarını zorlaştırdığını, öğretmenlerin öğrencileri tanıma sürecini uzattığını, öğretmen 

merkezli bir eğitime zorladığını, ezberci eğitime yönelttiği ve dolayısıyla eğitimin niteliğini olumsuz 

etkilediğini belirtmişlerdir.  

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerindeki sorunlar: Araştırmada öğretmen adaylarının 

sorun algılarında üçüncü sırada kendine yer bulan sorundur. Eğitime erken yaşlarda başlamanın 

yararları günümüzde tartışma konusu olmaktan çıkmış ve yerini yaşamın erken yıllarında verilen 

eğitim niteliğinin artırılması yönündeki çalışmalara bırakmıştır. Erken yaşlarda eğitim sadece normal 

kabul edilen gelişimsel özelliklere sahip olan bireylerin ihtiyacı değil, aynı zamanda çeşitli nedenlerle 

özel eğitime gereksinim duyan bireylerin de ihtiyacıdır (Odluyurt, 2012). Normal gelişim gösteren 

çocukların yanı sıra özel gereksinimli çocuklar için de okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Okul 

öncesi eğitimde, özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini hızlandırmak, okul 

yaşına geldiğinde genel eğitim ortamlarından yararlanma olasılığını arttırmak ve ailelerinin yaşadığı 

duygusal ve toplumsal sorunları azaltmak amaçlanmaktadır (Akçamete, 1998). 

Sınıf ortamlarının alan olarak küçük olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında dördüncü sırada kendine yer bulan sorundur. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) 

yaptıkları nitel araştırmada sınıf alanlarının yetersiz olması okul öncesi öğretmenlerinin belirttiği 

sorunlardandır. Siirt ilinde okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin Cömert ve Aktan Kerem’in (2006) 

yaptıkları araştırmanın bulguları incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Çok 

Önemli” gördükleri sorunlar arasında %71.7 ile “Fiziksel Çevre” ikinci sırada yer almıştır. 
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Okul öncesi öğretmenlerinin denetimlerinin yetersiz olması: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında beşinci sırada kendine yer bulan sorundur. Ada, Küçükali, Akan ve 

Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada müfettişlerin okul öncesi eğitim ile ilgili tam anlamıyla bilgi 

sahibi olmadıkları için yaşanan sorunlar, öğretmeni aşağılayıcı veya suçlayıcı konuşmalarından 

kaynaklanan sorunlar, öğretmenlerin denetmenlerden korkmalarından kaynaklanan sorunlar, 

denetmenlerin öğretmenlere karşı yönlendirici, yol gösterici bir tutum yerine yargılayıcı bir tutum 

göstermeleri gibi sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır. 

Okul öncesi kurumların açık alan-bahçe-spor alanlarının yetersiz olması: Araştırmada 

öğretmen adaylarının sorun algılarında altıncı sırada kendine yer bulan sorundur. Kök ve diğerlerinin 

(2007) Erzurum ilinde görev yapan 80 okul öncesi öğretmeni ile yaptığı araştırmada öğretmenlerin 

neredeyse tamamı okulun çevre düzenlemesi ve oyun bahçesinin olmadığını veya yetersiz olduğunu 

ifade etmiştir. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada okul bahçesinin 

yetersiz olması, okul bahçesindeki oyuncakların ve materyallerin yetersiz olması, bahçedeki 

materyallerin dışarıdan gelen çocuklar tarafından kullanılması, materyallerin çocukların yaşına uygun 

olmaması ve tehlikeli olması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Fen-sanat-sporla ilgili etkinliklere-köşelere-alanlara az yer verilmesi: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında yedinci sırada kendine yer bulan sorundur. Küçükoğlu ve Kızıltaş (2012) 

tarafından yapılan araştırmada İngiltere, Almanya Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye’de okul öncesi 

öğretmeni yetiştirme programları karşılaştırılmış, araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları 

üniversite yaşantılarının; oyun/ hareket, hikâye, fen/matematik etkinliği, drama, okuma yazmaya 

hazırlık, müzik etkinliklerini planlama ve sosyal yaşam-kişisel gelişim konularında mesleki 

yaşantılarında etkili olmadığı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir.Siirt ilinde okul öncesi eğitimin 

sorunlarına ilişkin Cömert ve Aktan Kerem’in (2006) yaptıkları araştırmanın bulguları incelendiğinde 

araştırmaya katılan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin “Çok Önemli” gördükleri sorunlar arasında 

%65.6 ile “Program” 3. sırada yer almaktadır. 

Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında 

sekizinci sırada kendine yer bulan sorunlardan biridir. Yıldız ve Akbaba’nın (2013) yaptığı 

araştırmada da okul öncesi öğretmen ve idarecilerinin zorunlu okul öncesi eğitimi destekledikleri 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen ve yöneticilerin zorunlu eğitimle birlikte alan dışı branşlardan 

kişilerin okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olacağı kaygısını taşıdıkları da görülmüştür. 

Velilerin okul öncesi eğitime karşı ilgisizlikleri-bilgisizlikleri-olumsuz tutumları: Araştırmada 

öğretmen adaylarının sorun algılarında sekizinci sırada kendine yer bulan sorunlardan 

diğeridir.Kaya’nın (2013) Türkiye çapında 50 ilde 208 okul öncesi öğretmeniyle yaptığı çalışmaya 

göre öğretmenlerin %64.4’ ünün veliler ile sorun yaşadıkları ve en önemli sorunun, velilerin okul 
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öncesi eğitimi bakıcılık olarak algılamaları ve bu konuda bilgisiz olmalarından kaynaklı yaşandığı 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca aynı araştırmada bağımsız anaokulunda görevli öğretmenlerin %57.1’ i, 

ilköğretim okulunda görevli öğretmenlerin %54.1’ i eğitim, seminer, konferans, sergi gibi çeşitli 

faaliyetler gerçekleştirerek toplumun okul öncesi eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada 

ailelerin toplantılara katılmamaları, ailelerin okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi olmamaları ve 

gereksiz görmeleri, ailelerin öğretmenleri bakıcı olarak görmeleri ve yaklaşımlarının olumsuz sonuçlar 

doğurması, bazı velilerin öğretmenin işine karışmaları ve öğretmenle çatışma yaşamaları, velilerin 

okuldaki etkinliklere katılmamaları gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.  

Sınıfların araç-gereç, materyal, oyuncak vb. eksiklikleri: Araştırmada öğretmen adaylarının 

sorun algılarında dokuzuncu sırada kendine yer bulan sorundur. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) 

yaptıkları nitel araştırmada sınıf materyallerinin eksik ve yetersiz olması önemli bir sorun olarak 

belirtilmiştir. Kök ve diğerlerinin (2007) Erzurum ilinde 80 okul öncesi öğretmeni ile yaptığı 

araştırmada öğretmenlerin neredeyse tamamı sınıflarının okul öncesi eğitiminin gereklerine uygun 

olmadığını, araç gereç ve materyallerinin eski ve yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Kaya’nın (2013) 

Türkiye çapında 50 ilde 208 okul öncesi öğretmeniyle yaptığı çalışmaya göre bağımsız anaokulu 

öğretmenleri %13.9’ luk oranla projeksiyon, projeksiyon perdesi ile eğitici oyuncaklara, ilköğretim 

okulu öğretmenlerinin  %12.8’ lik oranla projeksiyon ve projeksiyon perdesine ihtiyaç duydukları 

otaya çıkmıştır. 

Sınıf yönetimi uygulamalarında yaşanan sorunlar: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında onuncu sırada kendine yer bulan sorundur. Sezer (2006) tarafından 3-6 yaş çocuklarla 

yapılan bir çalışmada da, öğretmenlerin en fazla, sırasıyla aşırı hareketlilik, konuşma güçlüğü ve 

bozukluğu, çalma, öğrenme güçlüğü ve yemek yemede isteksizlik gözledikleri belirtilmiştir. 

Çocukların davranış problemleri göstermelerinde, annebaba-çocuk arasındaki karşılıklı etkileşimin 

rolü çok önemlidir (Kandır, 2000). Küçükoğlu ve Kızıltaş (2012) tarafından yapılan araştırmada 

İngiltere, Almanya Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye’de yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adayları 

üniversite yaşantılarının; eğitim ortamı düzenleme, sınıf yönetimi ve çocuğu tanıma ve değerlendirme 

konularında mesleki yaşantılarında etkili olmadığı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Kök ve 

diğerlerinin (2007) Erzurum ilinde görev yapan 80 okul öncesi öğretmeni ile yaptığı araştırmada 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%92,8) sınıf yönetimi becerilerinde yetersiz olduklarını, ödül ceza ve 

pekiştireçleri kullanmakta zorlandıklarını (%87), sınıftaki davranış problemlerine yeterince ve etkin 

müdahale demediklerini (%75), zamanı verimli kullanmakta zorlandıklarını (%56) ve bu konuda 

yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları 

nitel araştırmada sınıf yönetimi ile ilgili şu sorunlar ortaya çıkmıştır: çocukların Türkçe bilmemeleri 

ve iletişim problemleri, çocukların okul ve sınıf kurallarını anlamada zorluk çekmeleri, aile 
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içerisindeki yanlış davranışların çocuklarca öğrenilerek sınıf içerisinde de sergilenmesi, yaş 

gruplarının birbirine karıştırılmasının sınıf yönetimini zorlaştırması. 

Okul öncesi kurumlarının denetim sorunu: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında on birinci sırada kendine yer bulan sorundur. Okul öncesi eğitim kurumlarının denetim 

süreçlerine dair çalışmalarını, öğretmen ve müfettiş görüşlerini göz önüne aldığımızda, eğitimde 

denetim sistemine yönelik aşağıdaki sorunlar öne çıkmaktadır (Uyanık, 2007); destek ve geliştirmeye 

yönelik değil, kontrol ağırlıklı denetim, teftiş süresinin kısalığı, denetmenlerin objektif olamaması, 

öğretmenlerle iletişimsizlik, okul öncesi eğitimin denetimini gerçekleştiren maarif müfettişlerinin okul 

öncesi eğitimle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmamaları ve müfettişlerin rehberlik ve mesleki yardım 

rollerini yeterince yerine getirememeleri. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel 

araştırmada denetmenlerin alana hâkim olmamaları ve bunu kabul etmemeleri, denetmenlerin okullara 

çok az gelmeleri ve rehberlik yerine teftiş yapmaları, Alan mezunu denetmenin olmaması, yeni 

değişiklikleri takip etmeyerek eskide kalmış uygulamaları istemeleri gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Sınıflarda yardımcı eleman eksiklikleri: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında 

on ikinci sırada kendine yer bulan sorundur. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel 

araştırmada yardımcı personelle ilgili olarak  yardımcı personellerin niteliksiz olması, alan bilgisine 

sahip olmaması, yetersiz oluşu gibi sorunlar okul öncesi öğretmenlerince belirtilmiştir. Yıldız ve 

Akbaba’nın (2013) yaptığı araştırmada da okul öncesi okullarda yardımcı hizmetliye ne kadar ihtiyaç 

duyulduğu konusunda yöneticilerin öğretmenlerden daha fazla duyarlılık sahibi oldukları ortaya 

çıkmıştır. 

Okul öncesi kurumlarının yönetim sorunu: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında on üçüncü sırada kendine yer bulan sorundur. Öğretmenlerin okul ortamındaki huzur ve 

mutluluğu, verilen eğitimin niteliğinde belirleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla okuldaki yönetsel 

uygulamalar bu niteliğin oluşumunda önemli bir role sahip bulunmaktadır (Ada, Küçükali, Akan ve 

Dal, 2014: 35). Siirt ilinde okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin Cömert ve Aktan Kerem’in (2006) 

yaptıkları araştırmanın bulguları incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “Hiç Önemli” görmedikleri sorunlar sırasıyla, %2.8 ile “Yönetim ve Yöneticiler” ilk 

sıralarda yer almaktadır. Kaya’nın (2013) Türkiye çapında 50 ilde 208 okul öncesi öğretmeniyle 

yaptığı çalışmaya göre öğretmenlerin, %38.5’ inin okul yönetimi ile sorun yaşadıkları ve en önemli 

sorunun okul yönetiminin okul öncesi eğitim programından yeterince haberdar olmadıkları (%26.6) ve 

yönetimin istek/temennilere ilgisiz olmaları (%19.1) olduğu, %22.1’ inin zümre arkadaşları ile sorun 

yaşadıkları ve en önemli sorunun aynı sınıfın kullanılması olduğu, %28.8’ inin branş/sınıf 

öğretmenleri ile sorun yaşadıkları ve en önemli sorunun kendilerine olan bakış açılarının olduğu 

ortaya çıkmıştır. 
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Okul öncesi eğitimin paralı olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında on 

dördüncü sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Türkiye’de okul öncesi eğitim (OÖE) hizmetlerinin büyük bir bölümünü kamu 

sunmaktadır. OÖE almakta olan çocukların %93’ü kamusal hizmet almakta olup, bu hizmetlerin maliyetinin büyük bölümünü kamu karşılamaktadır. Kamu, OÖE hizmetleri 

için konsolide bütçeden kaynak ayırmaktadır. MEB ile diğer ilgili hizmet veren bakanlıklar bütçelerinden OÖE için kaynak ayırmaktadır. Burada hizmetin farklılaşmasından 

kaynaklanan dağınıklık, bütçe ve finansman olanaklarında da yaşanmaktadır (Eğitim-Bir-Sen, 2010: 21). Ada, Küçükali, Akan ve Dal 

(2014)’ın yaptıkları nitel araştırmada sınıf ihtiyaçlarının yetersizlikten dolayı öğretmenin kendisi 

tarafından karşılanması, öğretmen ücretlerinin diğer kamu personellerine göre düşük kalması 

velilerinden aidatları toplamada her ay sıkıntı yaşanması, velilerin aidatların okul ve öğrenciler için 

harcandığına ikna olamaması, aidatların zamanında ve tam ödenmemesi, sınıfa materyal almada sıkıntı 

yaşanması, sınıf demirbaşlarının eksik olması (öğrenci dolabı, bilgisayar gibi), boya, kalem, kâğıt, 

peçete ve buna benzer ihtiyaçların karşılanamaması gibi maddi sorunların yaşandığı ortaya çıkmıştır. 

Okul öncesi sınıflarının konum (mevki-kat-cephe v.) olarak kötü yerde olması:Araştırmada 

öğretmen adaylarının sorun algılarında on dördüncü sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Özellikle 

2012-2013 öğretim yılında kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen zorunlu kesintili 12 yıllık eğitim uygulamasının 

başlamasıyla binlerce çocuk okul öncesi eğitim almadan ilkokul birinci sınıfa başladığından okullarda 

derslik ihtiyacı ortaya çıkmıştır ve geçici çözüm olarak da okullarda bodrum katlar, müdür yardımcısı 

odaları vb. dersliğe dönüştürülerek çözüm bulunmaya çalışılmıştır.  Göçhan, (2011) yaptığı 

araştırmada, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çabasıyla birlikte anasınıfına dönüştürülen 

birimlerin donanım sorununun ortaya çıktığı vurgulanmış ve okul öncesi eğitim sınıfına dönüştürülen 

ilköğretim sınıflarının eksiklikleri, eğitim kalitesinin düşmesine sebep olduğu vurgulanmıştır. 

Okul öncesi öğretmen yetiştirilme sürecindeki sorunlar: Araştırmada öğretmen adaylarının 

sorun algılarında on dördüncü sırada kendine yer bulan sorunlardan diğeridir. Öğretmen, eğitim 

süresince önemli bir rol oynar. İçinde bulunduğumuz çağın en önemli özelliği, sürekli değişim ve 

gelişim içinde olmasıdır. Okullardaki müfredat programları değişebilir, daha fazla araç-gereç 

alınabilir, fiziksel çevre yenilenebilir, okul saatleri uzatılabilir ama nitelikli öğretmenler olmadan 

yapılacak değişiklikler istenilen etkiyi yaratamaz (Sılay ve Gök, 2004). Küçükoğlu ve Kızıltaş (2012) 

tarafından yapılan araştırmada İngiltere, Almanya Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye’de okul öncesi 

öğretmeni yetiştirme programları karşılaştırılmış, araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları 

üniversite yaşantılarının; oyun/ hareket, hikâye, fen/ matematik etkinliği, aile katılımı, drama, okuma 

yazmaya hazırlık, müzik etkinliklerini planlama ve sosyal yaşam-kişisel gelişim konularında mesleki 

yaşantılarında etkili olmadığı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. AÇEV’in (2005: 36) 

araştırmasında, okul öncesi eğitim alanındaki hizmet kalitesinin artırılması için ele alınması gereken 

konuların dağılımı incelendiğinde; ele alınması gerekli bulunan konulardan biri de (%14,8) öğretmen 

eğitimin iyileştirilmesidir. Gedikoğlu’na (2005) göre Türkiye’de eğitim sistemine ezbercilik 

egemendir ve öğretmen yetiştirmede çok ciddi sorunlar yaşanmış, öğretmenlerimize gerekli olan 

yaşam standardı ve mesleki gelişme olanakları hiçbir zaman sağlanamamıştır. 
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Okul öncesi sınıflarındaki disiplin sorunları: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında on beşinci sırada kendine yer bulan sorundur. Çağımızda teknolojinin çocukları küçük 

yaşlarda itibaren esir alması, evliliklerin erken bitmesi, ailelerin tek çocuk yapma tercihleri vb. 

eğilimler çocuklarda davranış açısından sorular yaratmaktadır. Disiplin sorularının ortaya çıkmasında 

bu sebepleri de etkisinin olabileceği düşünülebilir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin atandıktan sonra kendilerini geliştirmemesi /motivasyon 

düşüklüğü: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında on altıncı sırada kendine yer bulan 

sorundur. Eğitim sistemine katılan öğretmenlerin denetim, teşvik, performans ödüllendirmesi gibi 

etkenler olmaması durumunda kendilerini geliştirme durumları bireysel etkenlere bağlı kalmaktadır. 

Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği hizmet içi eğitimler öğretmelerin kedilerini 

geliştirmelerinde temel faktördür. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada 

hizmet içi eğitimle ilgili olarak hizmet içi eğitimi veren kişilerin eğitimlere gerekli önemi 

vermemeleri, hizmet içi eğitimlerden haberdar olunamaması, eğitime çağırılan kişi sayısının az oluşu 

ve eğitime gitme konusunda idare ile sıkıntı yaşanması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin KPSS ile atanma sorunu: Araştırmada öğretmen adaylarının 

sorun algılarında on yedinci sırada kendine yer bulan sorundur. Öğretmen adaylarının KPSS yerine 

KPSS+Mülakatla atanması son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündeminde olan bir 

konudur.  Her ne kadar okul öncesi öğretmenlerinin atanma oranı ve puanı diğer birçok bölümden 

yüksek olsa da öğretmen adayları için bu durumun bir sorun teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

Okul öncesi binalarının ilkokul ve ortaokul bünyesinde olması: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında on sekizinci sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Yaş ve fiziki olarak farklı 

özeliklere sahip öğrencilerin aynı binaları, koridorları, bahçeyi paylaşmaları öğretmen adayları için de bir sorun 

olarak görülmektedir. Özellikle hazırlıksız olarak uygulamaya başlandığı yönünde eleştiriler alan 12 

yıllık eğitim uygulamasının sonuçlarından birisi de budur denilebilir.  

Okul öncesi ders saatlerinin fazla ve uzun olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında on sekizinci sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Ada, Küçükali, Akan ve Dal’ın 

(2014) yaptıkları nitel araştırmada mesai saatleriyle ilgili olarak okul öncesi öğretmenleri şu sorunları 

belirtmişlerdir: velilerin öğrencileri geç getirip erken almaları, 5 saat kesintisiz eğitim süresinin uzun 

olması, kesintisiz eğitim nedeni ile öğretmenlerin teneffüs ve ara imkânları olmadığı için sorun 

yaşamaları ve çocuklar için bu sürelerin uzun olduğunu düşünmeleri. 

Farklı yaşlardaki çocukların aynı sınıfta olmaları: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında on sekizinci sırada kendine yer bulan sorunlardan diğeridir. 3,4 ve 5 yaşındaki çocukların aynı 

sınıflarda eğitim almaları ilkokullardaki birleştirilmiş sınıf uygulamasının okul öncesindeki örneği 
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olarak yorumlanabilir. Daha çok okul öncesi kurum açılması ve daha çok öğretmen atanmasıyla 

değişmesi beklenen sorunlardan birisi olarak görülebilir.  

Emeklilik yaşı gelmiş öğretmenlerin çalışmaya devam etmesi: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında on dokuzuncu sırada kendine yer bulan sorundur. Ülkemizde emekli olan öğretmelerin 

daha az maaş aldıkları bilinenbir gerçektir. Daha cazip emeklilik şartları ve teşvikleri bu durumu değiştirebilir.  

Öğrencilerin açık alan etkinliklerinin az olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun 

algılarında yirminci sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Açık alan açısından kısıtlı imkânlara sahip 

olan okullarda bu sorunun yaşanması da doğal bir durumdur. Bununla birlikte bağımsız anaokullarının 

sayısı arttıkça sorunun çözülmesi beklenebilir.  

Oyun, dinlenme, yemek, uyuma, spor faaliyetlerinin aynı yerlerde yapılması: Araştırmada 

öğretmen adaylarının sorun algılarında yirminci sırada kendine yer bulan sorunlardan diğeridir. Sınıfların 

alan büyüklüğü açısından yetersizliğinin yarattığı sorunlardan birisi olarak düşünülebilir.  

Velilerin çok sık ve gereksiz olarak sınıflara girmeleri ve okul öncesi eğitime aile desteğinin 

yetersiz olması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında yirmi birinci sırada kendine yer 

bulan sorunlardır. Siirt ilinde okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin Cömert ve Aktan-Kerem’in 

(2006) yaptıkları araştırmanın bulguları incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi 

öğretmenlerinin “Çok Önemli” gördükleri sorunlar arasında %77.8 ile Anne-Babalar 1. sırada yer 

almıştır. 

Öğrencilere ana sınıflarında düzey üstü etkinlikler yaptırılması: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında yirmi ikinci sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Ada, Küçükali, 

Akan ve Dal’ın (2014) yaptıkları nitel araştırmada programda yer alan kazanımlarla ilgili olarak bazı 

kazanımların çevre şartlarına uygun olmaması, çocukların yaşlarına uygun olmayan kazanımların 

programda yer alması, bireysel farklılıklardan dolayı tüm kazanımların tüm çocuklarda 

gözlenememesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Okul öncesi öğretmen adaylarının testlerle eğitim fakültesine seçilmesi: Araştırmada öğretmen 

adaylarının sorun algılarında yirmi ikinci sırada kendine yer bulan sorunlardan birisidir. Okul öncesi 

öğretmeni olarak çalışacak kişilerin eğitim fakültelerine giriş sürecinde sadece sınav puanları değil, 

öğretmenlik mesleği ve bu yaş grubu çocuklarla çalışmaya uygun olup olmadıkları göz önüne 

alınmalıdır. Çünkü son yıllarda hızla artan okul öncesi öğretmenliği bölümleri sebebiyle birçok 

üniversitede akademisyen sayısı öğrenciler için yetersiz kalıyor ve nitelikli bir eğitim alınmasını 

engelleyebiliyor (Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016: 17). Küçükoğlu ve Kızıltaş (2012) tarafından yapılan 

araştırmada İngiltere, Almanya Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye’de okul öncesi öğretmeni yetiştirme 

programları karşılaştırılmış, araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki sistemin okul öncesi 
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öğretmenliği programına giriş koşulları bakımından daha az seçici olduğu ancak öğrencilerini daha 

fazla kredi ile mezun ettiği otaya çıkmıştır. 

22. Okul öncesi kurumlarının temizlik-hijyen sorunları: Araştırmada öğretmen adaylarının 

sorun algılarında yirmi ikinci sırada kendine yer bulan sorunlardan diğeridir. Öğretmen adaylarının okul 

deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları derslerinden kayaklı bir sorun olarak değerlendirilebilir.  

Siyasetin okul öncesi eğitime etk isi ve 24. okul öncesi eğitimle ilgili çok sık değişiklikler 

yapılması: Araştırmada öğretmen adaylarının sorun algılarında yirmi üç ve yirmi dördüncü sırada 

kendine yer bulan, öğretmen adaylarınca en önemsiz görülen ve frekansı en düşük olan sorunlardır. 

Yakın dönemde MEB teşkilatını yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde Okul Öncesi Eğitim 

Genel Müdürlüğü’nün Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine alınan sorumluluklarının, 2014 

yılında aynı genel müdürlük çatısı altında oluşturulan Erken Çocukluk Daire Başkanlığı’nca 

sürdürülmesi kararlaştırıldı. Okul öncesi eğitime yönelik çalışan bir genel müdürlüğün, daha sonra 

daire başkanlığına dönüşmüş olması, gelişme gerektiren bu konuda geriye atılmış bir adım olarak 

yorumlanabilir (Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016: 10). Gedikoğlu’na göre (2005) Türkiye’de hiçbir zaman 

partiler üstü bir eğitim politikası oluşturulamamış; stratejik bir öneme sahip olduğu halde eğitim hiçbir 

zaman devlet bütçesinden hak ettiği payı alamamış, çoğu zaman olanaksızlıklar içerisinde 

mücadelesini sürdürmüş; yüksek nüfus artış hızı ve kırsal kesimden kentlere göç eğitim sistemini ciddi 

bir biçimde zorlamıştır. Yılmaz ve Altınkurt’un (2011: 961) yaptığı araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarına göre siyasi ve ideolojik nedenlerle eğitime yapılan müdahaleler ve özellikle yönetici 

kadrolarına liyakat aranmadan yapılan atamalar sorunlardan sadece bir kaçıdır. 

Uluslararası araştırmalar ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, çocukların erken çocukluk 

dönemindeki beyin gelişimi dahil, gelişim hızının çok yüksek olması ve ilgili yatırım maliyetlerinin 

görece düşük olması nedeniyle, erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımın getirisinin çok büyük 

olduğunu göstermektedir. Bu dönemde çocuklara yatırılan her bir liranın en az 7 TL getirisi olduğu 

hesaplanmış ve uzmanlar erken çocukluk eğitiminin eğitimde eşitsizliklerin azaltılmasında en büyük 

araç olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca kadın istihdamı ve erken çocukluk eğitimi ile bakım hizmetleri 

arasında önemli bir ilişki vardır ve Türkiye’de kadının çalışma hayatına katılması önündeki en büyük 

engellerden birisi bu hizmetlerin yetersiz oluşudur (Oral, Yaşar ve Tüzün, 2016:6). Okul öncesi 

eğitimin yaygınlaştırılmasında, okul öncesi eğitimi anasınıfı ve anaokulu uygulamalarından ibaret 

gören anlayışın yerine, çocuğun doğumundan itibaren bir bütünlük içinde “erken çocukluk eğitimi” 

olarak gören bir anlayışa geçmek bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir (Özdemir, Bacanlı, ve 

Sözer, 2007: iv). Araştırmadan çıkan sonuçlar ışığında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve 

zorunlu olması, sınıf mevcutlarının azaltılmaya çalışılması, okul ve sınıf tasarımlarına dikkat edilmesi 

gibi önerilerde bulunulabilir.  
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ÖZET 

Bilinçli farkındalık kavramı dikkatin yargılayıcılıktan uzak bir şekilde yaşanmakta olan ana 
odaklanması olarak tanımlanmaktadır. Kökenini uzak doğu öğretilerinden alan bilinçli farkındalık, batı 
dünyasında meditasyon gibi uygulamalarla birlikte 1960lı yıllardan itibaren tanınmaya başlamıştır. Daha sonraki 
dönemde, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Kabat-Zinn tarafından bilinçli farkındalık temelli stres 
yönetimi programının geliştirilip olumlu sonuçlar alınmasıyla birlikte, bu kavram bilimsel anlamda da bir 
inceleme konusu haline gelmiştir. Bilinçli farkındalık kazanımının etkili sonuçları, konunun tıp dışında kalan 
disiplinlerin de ilgi alanına girmesine neden olmuştur. Özellikle Amerika’da, liderlik, spor ve eğitim gibi 
alanlarda bilinçli farkındalığa yönelik araştırma ve uygulamalar giderek artmaktadır. Ancak, mevcut araştırma ve 
uygulamaların tamamına yakını yetişkin ya da gençleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. Okul öncesi dönem 
çocuklarının dahil olduğu az sayıda araştırma mevcuttur ve bunlar çocuklar için olumlu doğurgulara işaret 
etmektedir. Bu çalışmada, bilinçli farkındalık ile ilgili olarak eğitim alanında yapılan araştırmalara özellikle de 
okul öncesi döneme vurgu yapılarak değinilecektir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki çocuklara bilinçli farkındalık 
kazandırılmasına yönelik olarak kullanılmakta olan etkinlik örneklerine de yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Bilinçli farkındalık 

ABSTRACT 

Mindfulness is defined as focusing on the current moment free from judgment. Based on far-eastern 
teachings, the recognition of mindfulness in the western world has started in the 1960’s along with such practices 
as meditation. Afterwards, the foundation of mindfulness based stress management program in the University of 
Massachusetts, School of Medicine by Kabat-Zinn and the positive results thereof, have led to this concept being 
a subject of scientific inquiry. The positive outcomes of mindfulness acquisition have caused researchers from 
other disciplines than medicine to take interest in the subject as well. Especially in the US there is a constantly 
growing body of research and implementation on mindfulness in such fields as leadership, sports and education. 
However, almost all existing research and implementation is targeted towards grownups or young adults. There 
are very few researches involving preschool children and these indicate positive outcomes for children.  This 
study will focus on research related to mindfulness in education, with special emphasis on preschool education. 
Examples of activities designed for mindfulness acquisition of preschool children will also be presented. 

Keywords: Early childhood education, Mindfulness 
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GİRİŞ 

Bilinçli farkındalık kavramı, dikkatin içinde bulunulan ana bilinçli olarak ve yargılayıcılıktan 

uzak bir şekilde odaklanması olarak tanımlanmaktadır (Kabat-Zinn, 1994). Bishop ve arkadaşları  

(2004) ise iki bileşenli bir tanım önererek bilinçli farkındalığın (a) o an içinde meydana gelmekte olan 

zihinsel olayların daha fazla ayırdına varılmasını sağlamak üzere dikkatin düzenlenmesini ve (b) o an 

gerçekleşmekte olan deneyimlere dair merak, açıklık ve kabul içeren bir yaklaşımın benimsenmesini 

içerdiğini ifade etmektedirler. Langer ve Moldoveanu’ya  (2010) göre de bilinçli farkındalık,  bireyin 

etrafına daha duyarlı olması, yeni bilgilere daha açık olmasını, algısını yapılandırmada yeni kategoriler 

oluşturmasını ve problemlerin çözümü için çoklu bakış açılarının mevcudiyetine dair artmış bir 

farkındalığı işaret etmektedir. 

Çıkış noktası eski uzak doğu öğretileri olan bilinçli farkındalık kavramının orijinali Pali 

dilindeki Sati sözcüğüdür (Amaro,2015).1960lı yıllarda uzak doğu çıkışlı bazı öğretilerin batılıların da 

ilgisini çekmeye başladığı ve meditasyon, yoga gibi uygulamaların günlük yaşamda yer edindiği 

görülmektedir. Bu öğretiler arasında yer alan bilinçli farkındalık kavramı 1980li yıllarla birlikte bilim 

dünyasının da ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu konudaki önemli dönüm noktalarından birisi, 

Amerikalı bir tıp doktoru olan Kabat-Zinn’in 1980li yılların başında bilinçli farkındalık temelli bir 

stres tedavisi yöntemi geliştirip uygulamasıdır. Kabat-Zinn’in çalışmaları,  bilinçli farkındalık 

kazanımının, hastalardaki stres, kaygı bozuklukları ve depresyon ve kronik ağrı gibi bozukluklar 

üzerinde olumlu bir etkilere sahip olduğunu göstermiştir (Kabat-Zinn,1996). Nörolojik bulgular da 

bilinçli farkındalık eğitiminin olumlu sonuçlarını deneysel olarak göstermektedir. Hölzel ve 

arkadaşları (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, 8 haftalık bilinçli farkındalık eğitimi alan kişilerin 

kontrol grubundakilere kıyasla,  öğrenme ve bellek işlevleri için de önemli olduğu bilinen hipokampus 

bölgesinde gri madde yoğunluğunun arttığını bulmuşlardır.  

Problem Durumu 

Bilinçli farkındalık kavramı 1980li yıllardan itibaren eğitim alanında çalışan kuramcıların da 

ilgi alanına girmeye başlamıştır. Eğitim alanında bilinçli farkındalık üzerine yapılan çalışmalar, 

farkındalık eğitiminin öğretmenlerin profesyonel gelişimleri ve öğrencilerin zihinsel ve davranışsal 

özelliklerine etkisi gibi konuları içermektedir.  

Öğretmenlik mesleği,  sosyal -duygusal açıdan hazır bulunuşluk ve motivasyon konusunda 

eksiklikleri bulunan öğrenciler, sürekli olarak sınıf düzenini sağlama ve koruma, zamana karşı yarışma 

gibi nedenlerden dolayı stres ve kaygıya yol açabilmekte ve bu durum hem öğretmenin kendi sağlığı 

açısından hem de sınıftaki etkililiği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumla baş 

etmek üzere son zamanlarda zihinsel esneklik, duygusal düzenleme,  empati ve affedicilik gibi 

özelliklerin geliştirilmesini sağlayan profesyonel gelişim programları üzerine yoğunlaşılmıştır (Sharp 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

1995 
 

ve Jennings, 2016;Taylor ve ark., 2016). Araştırma bulguları öğretmenlere verilen bilinçli farkındalık 

eğitiminin işe yaradığını göstermektedir. Singh ve arkadaşları (2013) okul öncesi öğretmenlerine 

verilen 8 haftalık bir bilinçli farkındalık eğitiminin sınıflarındaki iletişimin kalitesini artırdığını ve 

öğrencilerde istenmeyen davranışlarda azalma olduğunu bulmuşlardır. Sharp ve Jennigs (2016) 

uyguladıkları bilinçli farkındalık temelli bir müdahale programının ilk ve ortaokul öğretmenlerinde 

stres ve tükenmişliğin azaltılmasında olumlu etkisi olduğunu bulmuşlardır.  Benzer bir şekilde Taylor 

ve arkadaşları da (2016) yine ilk ve ortaokul öğretmenlerine verilen bilinçli farkındalık eğitiminin 

öğretmenlerin iş stresiyle başa çıkmada daha işlevsel stratejiler kullanmaya başlamaları,  stres 

düzeylerinin azalması ve aynı zamanda sorunlu davranışları olan öğrencilere daha olumlu bir bakış 

açısı geliştirmeleri ile sonuçlandığını ortaya koymuşlardır. 

Bilinçli farkındalık eğitimi, öğretmenlerin yanı sıra, çeşitli kademelerdeki öğrenciler için de 

umut verici bulgulara işaret etmektedir. Napoli, Krech ve Holley (2005) bilinçli farkındalık eğitiminin 

ilkokul öğrencilerinde,  Zeidan ve arkadaşları (2010) ise üniversite öğrencilerinde dikkati sürdürme 

becerisini artırdığını bulmuşlardır. 

Okul Öncesi Dönemde Bilinçli Farkındalık  

Okul öncesi alanında çalışan bazı araştırmacılar, küçük çocukların da daha büyük yaş 

gruplarında olduğu gibi bilinçli farkındalık eğitimi kazanımlarından faydalanabileceklerin ifade 

etmektedirler (Burke, 2010; Erwin ve Robinson, 2016; Hooker ve Fodor, 2008; Lillard, 2011) . Son 

zamanlarda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bilinçli farkındalık çalışma ve uygulamalarda bir 

artış görülebilmektedir (Erwin ve Robinson, 2016). Bu çalışmaları, genel anlamda, bilinçli farkındalık 

eğitiminin okul öncesi öğrencilerinin bilişsel ve davranışsal özellikleri üzerindeki etkilerini inceleyen 

araştırmalar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan program geliştirme uygulamaları olmak üzere iki 

grupta incelemek mümkündür. 

Bilinçli farkındalık eğitimi küçük çocuklarda da olumlu sonuçlara işaret etmektedir. Zelazo ve 

Lyons, (2012) bilinçli farkındalık eğitimi programına katılan anaokulu öğrencilerinin dikkatlerini 

toplama ve başkalarının bakış açılarını dikkate alma becerilerinin çoğaldığını, Flook ve arkadaşları 

(2015) ise 12 haftalık bir eğitim sonrasında deney grubunda yer alan anaokulu öğrencilerinin sosyal 

becerilerinin öğretmen değerlendirmelerine göre kontrol grubundakilere kıyasla anlamlı düzeyde 

arttığını göstermişlerdir. Thierry ve arkadaşları da (2016) 2 yıl süren bir uygulama sürecinde bilinçli 

farkındalık eğitiminin okul öncesi öğrencilerin akademik başarı ve öz düzenleme becerileri üzerindeki 

etkisini izlemişlerdir. İlk yılın sonunda, deney grubunda yer alan öğrenciler özellikle çalışma belleği, 

planlama ve organizasyon becerilerinde ilerleme göstermişlerdir. Kelime hazneleri açısından ise deney 

ve kontrol grupları arasında bir fark bulunamamıştır. İkinci yılın sonunda ise, deney grubundakilerin 

kelime haznesi ve okuma puanları kontrol grubundakilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Erwin 
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ve Robinson (2016) yaptıkları literatür taraması sonucunda, seçtikleri kriterlere göre belirledikleri 

makalelerin bulgularının okul öncesi çocuklara verilen bilinçli farkındalık eğitiminin öz düzenleme ve 

dikkat gibi alanlarda olumlu katkılarına işaret ettiği sonucuna varmışlardır. 

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde, bilinçli farkındalık 

uygulamaları hem hâlihazırda kullanılmakta olan eğitim programını tamamlayıcı olarak hem de kendi 

başına bir eğitim programı olarak kullanılmaktadır (Burke ve Hawkins, 2012; Lillard, 2011). Somut 

bir örnek olarak, bilinçli farkındalık uygulamalarını Montessori yaklaşımı ile kaynaştırmak ele 

alınabilir. Lillard’a göre (2011) Montessori eğitiminde yer alan pek çok amaç ve uygulama 

(derinlemesine konsantrasyon, zihin-beden bütünlüğü, duyu organlarına yönelik çalışmalar ve çizgi 

üzerinde yürümek gibi bazı alıştırmalar) zaten bilinçli farkındalık öğretimi ile kazandırılması 

hedeflenen beceriler ile büyük ölçüde paraleldir. Bu tür bir kaynaştırma yaklaşımı dışında, bilinçli 

farkındalık eğitiminin daha doğrudan ve yoğun verildiği öğretim programları da mevcuttur. 

Yaygınlaşmakta olan bir örnek olarak MindUP programı, bilinçli farkındalık temelli bir sosyal ve 

duygusal öğrenme programı şeklinde uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri dışında, İngiltere, 

Finlandiya, Kanada, Çin ve Uruguay gibi çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan bu program diğer sosyal 

ve duygusal öğrenme programlarında da yer alan öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık ve 

sorumluluk alma gibi becerilerin artırılmasının yanı sıra yürütücü fonksiyon ve stres yönetimi ile iyi 

ve mutlu hissetmek için olumlu davranışlara yönelme gibi özelliklerin gelişimine de ağırlık 

vermektedir (Maloney, 2016). 

Etkinlik Örnekleri 

1) Aşağıda, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak kullanılabilecek bazı bilinçli 

farkındalık etkinliklerine yer verilmiştir: 

2) Nefes arkadaşı ile alıştırma: Küçük çocuklarda doğrudan, «nefese odaklan» 

yönergesinin uygulanması zor olabilir. Çocukların nefes alıştırmalarına odaklanabilme sürelerinin 

yetişkinlere kıyasla daha kısa olmaktadır. 5 yaş civarındaki bir çocuğun nefes alıştırmasında 

odaklanabilme süresi yaklaşık olarak 3 dakikadır (Burke, 2010). Bu durumda, yumuşak bir oyuncak 

yardımcı olacaktır. Çocuk sırt üstü yere uzanır ve oyuncak karnının üstüne yerleştirilir. Nefes alıp 

verdikçe, oyuncağın inip yükselmesine odaklanması istenir. 

3) Fark etme yürüyüşü/ yürüyüş meditasyonu: Bu yürüyüşün amacı, etrafta olup da 

önceden fark edilmemiş olanları keşfetmektir. Tamamen sessiz olunan 1 dakikalık bir yürüyüş içinde, 

duyulabilecek tüm seslere odaklanılması istenir (Rudell, 2014). 
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4) Nefese Odaklanma:  Birden fazla parça içeren oyun setlerinde her bir parçanın bir 

nefes eşliğinde hareket ettirilmesi ve böylece çocuğun kendi nefes alıp verişiyle bağlantı kurması, 

sakinleşmesi ve odaklanması sağlanabilir. 

5) 40 Adım Tekniği:  Gerginlik yaşayan çocuk bahçede birlikte yürümeye çağrılır. 

Sayarak 40 adım atılır. 40. adımla birlikte yürüyüş durdurulduğunda çoğu zaman çocuk yatışmış ve 

kendini rahatsız eden durumu konuşmaya açık bir hale gelmiştir. 

6) Kurabiye Seramonisi: Tüm çocuklara birer tane kurabiye dağıtılır ve onlardan bunları 

mümkün olduğunca yavaş yemeleri istenir. Buradaki amaç çocukların kurabiyenin tadının, kokusunun 

ve dokusunun mümkün olduğunca çok farkına vararak kurabiye yeme anını olabildiğince 

derinlemesine deneyimlemeleridir. Böylece çocuklar tek bir şeye ama tamamen odaklanmış 

olacaklardır. 

7) Oyun Aracı Olarak Yoga: Oyunla yogayı birleştiren hareketler de çocuklar için 

eğlenceli bir farkındalık alıştırması olabilmektedir. Örnek olarak “bir köpek gibi uzanmak” gibi 

hareketlerle temel yoga pozisyonları kazandırılabilir.  

8) Aynı zamanda, uyku zamanında uyumak istemeyen çocuklarla sınıfın bir tarafında 

sessizce yapılan yoga faaliyetleri de alternatif bir etkinlik olarak düşünülebilir (Thomas, 2008). 
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ÖZET 

Bu Araştırmada, Okul Öncesi Çocuklarda 8 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Denge, Koordinasyon 
ve Esneklik Üzerine Etkisinin İncelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden ön test - son test 
kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmaya okul öncesi 6 yaş grubu 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere 
toplam 60 çocuk rastgele seçilerek katılmıştır. Temel cimnastik eğitim programı 8 hafta, haftada 2 gün, günde 40 
dk. uygulanmıştır. Araştırmada esneklik için spagat (kalça), köprü (omurga) ve otur-eriş testleri, denge için 
flamingo denge testi ve koordinasyon için koordinasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki için 
SPSS paket programı, Ön ve son test farkı karşılaştırılmasında wilcoxon testi, kontrol ve deney gruplarının 
karşılaştırılmasında mann-whitney u testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları deney grubu otur eriş ön- test  
8,62±4,52,  son-test  11,85±4,77  anlamlı  fark  bulunmuş.  Spagat  ön-test  9,38±4,90,  son-test 4,83±3,78 
anlamlı fark bulunmuş. Köprü ön-test 49,40±17,43, son-test 43,72±15,65 anlamlı fark bulunmuş.   Flamingo   
denge   ön-test   15,29±6,43,   son-test   21,25±9,22   anlamlı   fark   bulunmuş. 

Koordinasyon ön-test 16,20±2,68, son-test 12,55±2,64 anlamlı fark bulunmuş. Kontrol grubu denge 
ortalamaları ise ön-test 2.60±1.23 iken son-test için 2.75±0.86 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak deney   grubu   
esneklik   ve   dengede   p<0,01,   koordinasyonda   p<0,05   düzeyinde   anlamlı   fark bulunmuştur. kontrol 
grubunda ise esneklikte p<0,05 düzeyinde anlamlı fark varken diğer özelliklerde fark bulunamamıştır. 
Araştırmada “temel cimnastik eğitiminin” esneklik gelişimine katkı sağladığı, denge ve koordinasyon üzerinde 
belirgin değişikliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Temel Cimnastik Eğitimi, Denge, Koordinasyon, Esneklik 

ABSTRACT 

In this study, 8 week balance of Preschoolers Basic Gymnastic Training aimed Study of the Effect of 
Co-ordination and flexibility. Pre-testing of the experimental design - posttest control group design was used. 6 
pre-school age group participated in the survey selected 30 control group for a total of 30 study randomized 60 
children. Basic gymnastics training program for 8 weeks, 2 days a week, 40 minutes a day. It was applied. 
Spagat for flexibility in Research (hip), bridge (backbone) and sit- access tests, test coordination for Flamingo 
balance test was applied for balance and coordination. 

SPSS for statistical analyzes of the data, the difference between pre and post-test comparison of the 
Wilcoxon test, the comparison of the experimental and control groups Mann-Whitney U test was used. The 
findings show that access to pre-test experimental group sits 8.62 ± 4.52, 11.85 ± 4.77 post-test found no 
significant difference. Spagat pre-test 9.38 ± 4.90, 4.83 ± 3.78 post-test found no significant difference. Bridges 
pre-test 49.40 ± 17.43, 43.72 ± 15.65 post-test found no significant difference. Flamingo balance pre-test 15.29 ± 
6.43, 21.25 ± 9.22 post-test found no significant difference. coordination of pre-test 16.20 ± 2.68, 12.55 ± 2.64 
post-test found no significant difference. The control group pre-test, while the average balance was determined 
to be 2.75 ± 0.86 and 2.60 ± 1.23, for the post-test. As a result, flexibility and balance experimental group P 
<0.01, coordination at p <0.05 level, significant differences were found. flexibility in the control group at p 
<0.05 level differences  were  not  significant  differences  in  other  properties  there.  In  the  study  "the  basic 
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gymnastics training" that contribute to the development of flexibility, the significant changes that have been 
stuck on the balance and coordination. 

Keywords: Preschool, Basic Gymnastic Training, Balance, Coordination, Flexibility 

 

GİRİŞ 

 

Okul öncesi dönemi sağlıklı bir şekilde geçiren çocukların, ileriki dönemlerdeki gelişimlerinin 

sağlam temeller üzerine kurulacağı bir gerçektir. Çocuğun gelişiminde beslenme, sevilme, güven 

içinde olma gibi temel ihtiyaçlarının yanında oyun oynama ve hareket etme ihtiyacı da vardır. Hareket 

becerisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen önemli bir etkendir. Doğumla başlayıp yaşamın sonuna kadar 

devam eden insan hareketi, basit refleksif hareketlerden oldukça karmaşık hareketlere kadar gelişim 

gösterir (Tepeli, 2010). Ancak kalabalıklaşan şehir yaşamı, yoğun trafik araçları ve makineleşme 

özellikle çocukların oyun alanları ve bedensel faaliyetlerinin azalmasına neden olmakta, birçok algısal 

motor yeteneğin gelişimini engelleyebilmektedir. Büyük şehirlerde yetişen çocuklar doğal ortamda 

bulunma, dereden atlama, çitlerin üzerinden yürüme, ağaca tırmanma gibi deneyimlerden yoksun 

kalırlar (MEB, 2006; Tüfekçioğlu, 2008). Beden eğitimi ve sporun başlangıç noktasında, önce insan 

ve insanın ilk temel hareketleri bulunmaktadır. Bu hareket formları; yürüme, koşma, tırmanma, 

çömelme, dönme, yuvarlanma, aşma, asılma, engel altından geçme, sallanma, atma, atlama, zıplama, 

çekme, itme, uzanma, eğilme gibi hareketlerdir. Çocukta dil ve kavramların gelişmesi ile birlikte 

algılama da gelişmeye başlar. Çocuk kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, açısal hareketlilik, denge, yön 

bulma, ritim duygusu gibi bedensel özelliklerinin farkına varır. Bir çocuğun başka bir çocuğa “Kim 

daha önce ilerideki topu koşup alacak?” gibi bir soru yöneltmesi, beden eğitimi anlayışı içinde, sporun 

başlangıcı olarak kabul edilir (Kale, 2007). Erken çocuklukta lokomotor ve nesne kontrol becerilerini 

kapsayan motor beceriler, daha sonraki çocukluk döneminde oyun ve spora katkı sağlar. Çocuklarda 

temel hareket becerilerinin büyüme ve gelişme ile kazanıldığı ve çevrenin bunu çok az etkilediği 

savunulmaktadır. Oysa çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi, becerilerin gelişmesinde önemli 

bir rol oynamaktadır (Güven, 2005). Okul öncesi eğitim veren kurumlara eğitimi yetiştiren tüm 

programlarda beden eğitimi ve oyuna yönelik dersler yer almaktadır (Duman, 2014). Beden eğitim 

etkinlikleri, anaokulu döneminden itibaren en az önem verilen etkinliklerin başında gelmektedir. 

Anaokullarında uygun mekan bulunmayışı, öğretmenlerin fiziksel aktivitelere ilgi duymayışı ve beden 

eğitimi öğretmenin bulunmayışı nedenler arasında sayılabilir. Beden eğitimi programlarının bilinçli bir 

şekilde planlanıp uygulanmayışı, eğitimde büyük bir eksiklik oluşturmaktadır. Çocukların hareket 

gereksinimlerini karşılayacak en uygun etkinlik, beden eğitimi programlarıdır (Özer ve Özer, 2012; 

Tepeli, 2010). Hareket etkinlikleri başta fiziksel gelişim olmak üzere, çocukların bilişsel, sosyal ve 

duygusal gelişimlerini desteklemektedir (Duman, 2014). “Temel Cimnastik Eğitiminin” amacı, 

çocukların temel Cimnastik becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor ve bilişsel gelişimine ve 
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öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı 

da sağlanabilir. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket 

becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren 

etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor 

yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) 

gelişir. Örnek etkinlikler: Beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik 

bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, 

dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler, yapılabilecek etkinlikler arasındadır. Çocukların 

bireysel  özelliklerini  dikkate  alan, onları  güdüleyici,  benlik algılarını  ve  özgüvenlerini  pekiştirici 

etkinliklere yer verilmelidir. Buradan hareketle Temel cimnastik eğitim programı 8 hafta, haftada 2 

gün, günde 40 dk. Olarak planlanmış olup Temel cimnastik eğitim programında esneklik, denge ve 

koordinasyon gelişimine yönelik çalışmalar üzerinde durulmuş ve titizlikle uygulanmıştır. Bu 

Araştırmada, Okul Öncesi Çocuklarda 8 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Denge, Koordinasyon 

ve Esneklik Üzerine Etkisinin İncelemesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma deneysel bir çalışma olup, gerçek deneme modellerinden ön test  – son test 

kontrol gruplu model bu araştırmanın yapısını oluşturmaktadır. Gerçek deneme modellerinin ortak 

özellikleri, birden çok grup kullanılması ve grupların yansız atama (örnekleme) ile oluşturulmasıdır. 

Ön-test ve son-test kontrol gruplu modelde, yansız atama ile deney ve kontrol grubu oluşturulmuş. Her 

iki grupta da deney öncesi ve sonrası ölçümler yapılır (Karasar, 2010).  Bu  araştırmanın  çalışma 

evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Çocuklar evi Kreş ve Anaokulunda 6 yaş 

grubu 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 çocuk rastgele seçilerek katılmıştır. Deney 

ve kontrol gruplarını oluştururken Psikomotor alanlara ait yapılan ön testler dikkate alınmış ve iki 

grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).Temel Cimnastik Eğitim Programı 8 haftalık, 

haftanın 2 günü, günde 40 dk. uygulanmıştır. Araştırma ile ilgili Çocuklara ve ailelere bilgi verilmiştir. 

Araştırmada esneklik için test olarak spagat (kalça), köprü (omurga) ve otur-eriş testleri, denge için 

eurofit  test  bataryası  flamingo  denge  testi  ve  koordinasyon  becerisi  için  koordinasyon  testi 

uygulanarak ölçümler casio marka kronometre, metre, feliks marka tartı ve cetvel ile alınmıştır. 

İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanılmıştır, ön ve son test farkı karşılaştırılmasında 

Wilcoxon testi, kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo 1: Deney Grubunun Ön-test ve Son-test Sonuçları 

DEĞİŞKENLER TESTLER GRUP A.O. S.S. p 

Esneklik 

Otur eriş testi 
Ön test 8,62 4,52 

<0.01 
Son test 11,85 4,77 

Spagat testi 
Ön test 9,38 4,90 

<0.05 
Son test 4,83 3,78 

Köprü testi 
Ön test 49,40 17,43 

<0.05 
Son test 43,72 15,65 

Koordinasyon Koordinasyon 
Ön test 16,20 2,68 

<0.05 
Son test 12,55 2,64 

Denge Flamingo Denge 
Ön test 15,29 6,43 

<0.01 
Son test 21,25 9,22 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere deney grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri deney grubu için esneklik testi olan Otur 

Eriş Ön Test 8,62±4,52,  Son  Test  11,85±4,77  Anlamlı  Fark  Bulunmuş.  Spagat  Ön  Test  

9,38±4,90,  Son  Test 4,83±3,78 Anlamlı Fark Bulunmuş. Köprü Ön Test 49,40±17,43, Son Test 

43,72±15,65 Anlamlı Fark Bulunmuş.  Koordinasyon  Ön-Test  16,20±2,68,  Son  Test  12,55±2,64  

Anlamlı  Fark  Bulunmuş. Flamingo Denge Ön Test 15,29±6,43, Son Test 21,25±9,22 olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 2: Kontrol Grubunun Ön-test ve Son-test Sonuçları 

DEĞİŞKENLER TESTLER GRUP A.O. S.S. p 

Esneklik 

Otur eriş testi 
Ön test 9,36 4,87 

<0.05 
Son test 4,80 3,65 

Spagat testi 
Ön test 9.83 4.51 

<0.05 
Son test 4.02 3.19 

Köprü testi 
Ön test 47,40 17,41 

<0.05 
Son test 41,70 14,60 

Koordinasyon Koordinasyon 
Ön test 14,29 6,40 

<0.01 
Son test 20,25 9,19 

Denge Flamingo Denge 
Ön test 13,21 6,39 

<0.01 
Son test 20,22 8,21 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kontrol grubu için esneklik (Otur eriş 

testi) öntest 9.36±4.87 iken sontest için 4.80±3.65, (spagat testi) öntest 9.38±4.51 iken sontest için 

4.02±3.19, (köprü testi) öntest 47.40±17.41 iken sontest için 41.70±14.60  tır. Koordinasyon 

14.29±6.40 iken sontest için 20.25±9.19 dur. Denge ortalamaları ise 13.21±6.39 iken son test için 

20.22±8.21 olduğu belirlenmiştir. 
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SONUÇ 

Araştırmaya; Yaş ortalamaları: 5,66±0,47 yıl, ağırlık ortalama: 22,33±4,70 kg ve boy 

ortalamaları: 116,90 ± 4,96 cm olan toplam 60 sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklere ön test 

ve son test uygulaması yapılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara Uygulanan testlerde flamingo 

denge ön test ortalaması 15,29 ± 6,43, Otur Eriş Ön Test ortalaması 8,62 ± 4,52, Spagat Ön Test 

ortalaması 9,38 ± 4,90, Köprü ön test ortalaması 49,40 ± 17,43, Koordinasyon ön test ortalaması 

16,20 ±2,68 bulunmuştur. Araştırmaya katılan çocukların Flamingo Denge son test ortalaması 21,25 

± 9,22, Otur Eriş son test ortalaması 11,85 ± 4,77, Spagat son test ortalaması 4,83 ± 3,78, Köprü son 

test ortalaması 43,72±15,65 Koordinasyon son test ortalaması 12,55±2,64 bulunmuştur.  Araştırmaya 

katılan çocukların ön test ve son test analizleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Araştırma sonunda 

“Temel Cimnastik Eğitim Programının” motor becerilerden özellikle esneklik gelişimine katkı 

sağladığı görülmüş, denge ve koordinasyon özellikleri üzerinde de belirgin değişikliğin olduğu 

saptanmıştır.  Elde  edilen sonuçlara  göre  deney grubunun  esneklik (Otur  Eriş testi)  ve  dengede 

p<0,01,  koordinasyonda  p<0,05  düzeyinde  anlamlı  fark  bulunmuştur.  Kontrol grubunda  ise 

esneklikte p<0,05 düzeyinde anlamlı fark varken diğer özelliklerde fark bulunamamıştır. Okulöncesi 

“Temel Cimnastik Eğitim Programının” uygulanması sağlıklı bir motor gelişim açısından önemli 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği bu üç öğenin belirli bir hedefe doğru bir uyum içerisinde 
ilerlemesine bağlıdır. Bu öğelerin yeri ve önemine ilişkin alan yazın çalışmalarının tümü öğretmenin sistemdeki 
stratejik önemi konusunda birleşmektedir. Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde en büyük görev öğretmen 
yetiştiren kurumlar olan eğitim fakültelerine düşmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki Biyoloji 
öğretmenliği lisans programlarını karşılaştırarak verilen alan derslerinin ne ölçüde örtüştüğünü ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’nın bir basamağını oluşturan Biyoloji Alan Bilgisi Testini oluşturan soruların kapsamını 
alan derslerine ve AKTS kredilerine göre incelemektir. Bu araştırmada betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri 
kullanılmış ve veriler doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Bulgular üniversitelerin öğretim programları 
arasında birlik ve standardın olmadığı ve programların dönemsel ve toplam AKTS kredilerinin arasında farklılık 
olmamasına rağmen zorunlu alan derslerinin AKTS kredilerinde büyük oranda çeşitlenme görülmüştür. Tüm 
derslerin AKTS karşılıklarının belirlenmesi programların akreditasyonu için önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji Eğitimi Programları, KPSS Alan Bilgisi Testi 

 ABSTRACT 

The aims of this study are two folds: the first goal was to compare the curriculum of the biology teacher 
education programs in eleven universities in Turkey. The second goal was to analyze questions of 2013 biology 
content knowledge test in civil servant selection examination (KPSS) according to performance indicators in 
biology teachers’ content knowledge competencies. This is a qualitative research in which descriptive content 
analysis approach was employed and data was collected through document analysis. The data of this research 
have been obtained through document analysis which is one of the qualitative research methods. Results also 
indicated that some performance indicators represented in several questions and some questions represented 
more than one performance indicators. However, only 50% (17 out of 34) of performance indicators were 
represented in all forty questions. Especially performance indicators about using laboratory and designing 
experiments were not represented. Finally, in order to increase the reliability and validity of 
Biology Content Knowledge Test recommendations include increasing the number of questions 
in content knowledge test, preparing test questions by considering biology teacher education 
curriculums and specific field qualifications. 

Keywords: Biology Education Curriculum, Biology Content Knowledge Competencies. 
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GİRİŞ 

Günümüzde eğitimi sosyal bir sistem olarak gören eğitim bilimciler, eğitim sisteminin üç 

temel öğesinin öğretmen, öğrenci ve öğretim programı olduğunu kabul etmektedir. Eğitim sisteminin 

etkililiği ve verimliliği bu üç öğenin belirli bir hedefe doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine bağlıdır. 

Bu öğelerin yeri ve önemine ilişkin alan yazın çalışmalarının tümü öğretmenin sistemdeki stratejik 

önemi konusunda birleşmektedir. Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde en büyük görev öğretmen 

yetiştiren kurumlar olan eğitim fakültelerine düşmektedir. Hangi kademede olursa olsun öğretmenlerin 

nitelikli ve mesleki yeterliklere sahip olmalarının yanında atama için seçilmeleri de sürekli gündemde 

olan konular arasındadır. Dünyadaki öğretmen seçme sistemlerine bakıldığında genel olarak iki 

yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir. Birinci yaklaşım, öğretmenlik programlarına ihtiyaç duyulan 

öğretmen sayısını göz önüne alarak öğrenci almaktır. Dolayısıyla bu programlardan mezun olan 

öğretmen adaylarının istihdam sıkıntısı olmayacaktır. İkinci yaklaşım ise öğretmenlik programlarına 

genellikle ihtiyaçtan fazla öğrenci almak ve istihdam için ikinci bir seçme yapmaktır. Türkiye’deki 

öğretmen seçme süreci ikinci yaklaşıma benzemektedir. Nitekim Türkiye’de eğitim fakültelerinden 

mezun olan öğretmen sayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek öğretmen sayısı 

arasındaki arz talep dengesizliği kamu okullarına alınacak öğretmenler için sınav yapma zorunluluğu 

da beraberinde getirmiştir. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki Biyoloji öğretmenliği lisans programlarını karşılaştırarak 

verilen alan derslerinin ne ölçüde örtüştüğünü ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın bir basamağını 

oluşturan Biyoloji Alan Bilgisi Testini oluşturan soruların kapsamını alan derslerine ve AKTS 

kredilerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına 

yanıtlar aranmıştır: (a) Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen biyoloji alan bilgisi dersleri ne 

ölçüde örtüşmektedir? (b) KPSS’de sorulan biyoloji alan bilgisi sorularının derslere göre dağılımı ile 

bu derslerin AKTS kredileri arasında bir ilişki var mıdır? 

TEORİK ÇERÇEVE VE İLGİLİ ALAN YAZIN 

Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde en büyük görev öğretmen yetiştiren kurumlar olan 

eğitim fakültelerine düşmektedir (Başkan ve Alev, 2009). Ülkemizde altmış üçü devlette, on beşi vakıf 

üniversitesinde bulunan toplam yetmiş sekiz eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirilmektedir. Biyoloji 

öğretmenliği eğitimi, eğitim fakültesine bağlı Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 

Bölümü’nde beş yıl süre ile ‘Biyoloji Öğretmenliği’ programıyla verilmektedir. Biyoloji öğretmeni 

yetiştiren üniversite ve eğitim fakültesi sayısı ise on birdir. Yapılan çalışmalar (Nakipoğlu, 1994; 

Baran, Kumlutaş, Kesercioğlu, Aydın, Kanısanlı ve Durmuş, 1995; Işık ve Soran, 2000) eğitim 

programlarının hedefleri, kapsamı, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin yeterliliğine ilişkin 
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görüşler yer almaktadır. Bununla birlikte Işık ve Soran (2005), Türkiye’de biyoloji öğretmenliği 

programı bulunan on bir eğitim fakültesinin programlarını karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve 

farklılıklarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla eğitim fakültelerinin biyoloji öğretim 

programlarında bulunan alan dersleri, seçmeli alan dersleri, laboratuvar dersleri, öğretmenlik meslek 

dersleri, seçmeli öğretmenlik meslek dersleri ve genel kültür dersleri, ders isimleri, ders sayısı, haftalık 

toplam ders saati, toplam kredi ve derslerin dönemlerine ait bilgiler açısından karşılaştırılmıştır. 

Sonuçta öğretmenlik meslek dersleri dışında fakültelerin öğretim programlarında farklılıkların 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Delibaş (2007), yaptığı çalışmada Türkiye’de biyoloji öğretmeni yetiştiren 11 eğitim 

fakültesinin öğretim programlarının alan dersleri, seçmeli dersleri, laboratuvar dersleri, öğretmenlik 

meslek bilgisi dersleri ve genel kültür derslerini karşılaştırmış, kredi ve AKTS kredilerine göre 

farklılık olup olmadığını araştırmıştır. Yapılan araştırmada sadece öğretmenlik meslek derslerinin 

isimleri, ders saatleri ve AKTS kredilerinin ortak olduğu, diğer karşılaştırmalarda farklılıkların 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Başol ve Türkoğlu (2006), yaptıkları çalışmada 2001 yılından itibaren KPSS eğitim bilimleri 

sorularını incelemiş ve bu soruları Bloom Taksonomisi’nin bilişsel seviyelerine göre analiz etmiştir. 

Çalışma sonuçları, soruların yoğun olarak alt düzey bilişsel seviyelerde toplandığı ve ağırlıklı olarak 

‘Kavrama’ düzeyindeki sorulara yer verildiği yönündedir. Eroğlu ve Kuzu (2014), Türkçe öğretmen 

kılavuz kitabında yer alan dilbilgisi kazanımlarını ve öğrenci çalışma kitabındaki dilbilgisi sorularını 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi basamaklarına göre incelemiştir. Araştırma sonucunda kazanımların 

ve dilbilgisi sorularının hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarında toplandığı ancak analiz etme, 

değerlendirme ve yaratma basamakları için herhangi bir sınıflama yapılmadığı tespit edilmiştir. Köse 

(2015), biyoloji öğretmen adaylarının görüşlerine göre biyoloji alan bilgisi sınavını incelediği 

araştırmasında soruların bilgi düzeyinde değil daha çok yorum düzeyinde olması gerektiği sonucuna 

ulaşmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanılan betimsel analiz ve 

içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesi noktasında ÖSYM, MEB ve 

üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanlıklarından ve eğitim ağlarının elektronik sayfalarından 

yararlanılmıştır. Araştırma sorusu ve alt sorularına cevap oluşturabilmek için verilerin analizi 

noktasında betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 
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Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada verilerin toplanması aşamasında belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Var 

olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama denir. Belgeler, nitel araştırmalarda 

veri kaynağı olarak sıklıkla yararlanılan önemli bilgi kaynaklarındandır. Belgesel tarama, belli bir 

amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar 

(Karasar, 2005).  

2013 KPSS biyoloji öğretmenliği alan bilgisi sorularına ÖSYM (2013)’nin resmi internet 

adresinden, biyoloji öğretmenliği özel alan yeterliklerine MEB’in web sayfasından, biyoloji öğretmeni 

yetiştiren üniversitelerin öğretim programlarına ise üniversitelerin eğitim ağlarının elektronik 

sayfalarından ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma sorusu ve alt sorularına cevap oluşturabilmek için verilerin analizi noktasında 

betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Betimleme ile araştırmada toplanan verilerin probleme 

ilişkin olarak hangi sonuçları ortaya koyduğu ön plana çıkmaktadır. Betimsel analiz tekniğinde elde 

edilen veriler daha önceden belirlenmiş konulara göre özetlenmektedir. Bu tür analizde amaç verileri 

düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Araştırmanın veri analiz sürecinde: 

• Üniversitelerin biyoloji öğretim programları ele alınmış, ders sayıları, isimleri ve AKTS 

kredileri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konacak şekilde düzenlenmiştir. 

• 2013 KPSS biyoloji alan bilgisi soruları analiz edilirken bilişsel taksonominin ölçütleri dikkate 

alınarak araştırmacı tarafından kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlama işleminden sonra sorular 

taksonomi tablosunun dikey eksenini oluşturan bilgi boyutunda olgusal bilgi, kavramsal bilgi, 

işlemsel bilgi ve üstbilişsel bilgi kategorilerinde; yatay eksenini oluşturan bilişsel süreç boyutunda 

hatırla, anla, uygula, analiz et, değerlendir ve yarat kategorilerinde sınıflandırılmıştır. Ancak bu 

aşamada Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarının seviyeleri 

arasındaki esnek geçiş dikkate alınmış, soruların sınıflandırılmasında daha üst seviye olan 

taksonomi evresi kabul edilmiştir. Her soru bu iki boyutta sınıflandırıldıktan sonra taksonomi 

tablosundaki kesişim hücrelerine yerleştirilmiştir.  

• Araştırma kapsamına alınan soruların biyoloji alan bilgisi yeterliklerini temsil etme düzeyinin 

belirlenmesi için her bir sorunun içeriği ayrı olarak ele alınmış, yeterliklerde belirtilen ilgili olduğu 

performans göstergeleri ile eşleştirilmesi yapılmıştır. 
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• 2013 KPSS biyoloji alan bilgisi soruları ile biyoloji öğretmenliği lisans programı içerikleri 

arasındaki uyumun belirlenebilmesi için 40 adet sorunun içeriği incelenmiş ve ilgili olduğu alan 

derslerine göre sınıflandırılmıştır. Ancak bu aşamada soruların ağırlıklı olarak hangi dersi temsil 

ettiği göz önüne alınarak sınıflama yapılmıştır. Sonrasında ise biyoloji alan bilgisi dersleri ve bu 

dersleri temsil eden sorular eşleştirilerek sayısal verilerle ifade edilmiştir. 

• Biyoloji alan bilgisi sorularının derslere göre yüzdelik dağılımı ile bu derslerin lisans 

programlarındaki AKTS kredilerinin örtüşme derecesinin belirlenebilmesi için sorular derslere göre 

sınıflandırıldıktan sonra programlardaki AKTS kredileri ile karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak biyoloji öğretmeni yetiştiren üniversitelerin öğretim programları 

arasındaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

incelendiğinde üniversitelerin öğretim programları arasında birlik ve standardın olmadığı ve program 

içerikleri ile 2013 KPSS Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Testinde yer alan biyoloji bilgisi 

sorularının yeterli düzeyde örtüşmediği belirlenmiştir. Biyoloji öğretmenliği programlarının dönemsel 

ve toplam AKTS kredilerinin arasında farklılık olmamasına rağmen zorunlu alan derslerinin AKTS 

kredilerinde büyük oranda çeşitlenme görülmüştür. Programlarda aynı isme sahip derslerin yer 

almasına rağmen bu derslerin AKTS kredileri üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.  

Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Üniversitelerin Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı 

Analizi 

Türkiye’de Biyoloji Öğretmenliği programı bulunan 11 eğitim fakültesinin öğretim 

programları zorunlu alan dersleri, laboratuvar dersleri, seçmeli alan dersleri ve bu derslerin toplam 

AKTS kredileri bakımından karşılaştırılmış, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar tablo ve grafiklere 

aktarılmıştır.  

Zorunlu Alan Derslerine İlişkin Karşılaştırmalar 

Biyoloji öğretmenliği programlarında yer alan zorunlu alan dersleri Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Biyoloji Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Zorunlu Alan Derslerinin 

Karşılaştırılması 
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Genel Biyoloji + + + + + + + + + + + 
Omurgasız Hayvan Morfolojisi ve Sis + + + + + + + + + + + 
Omurgalı Hayvan Morfolojisi ve Sis + + + + + + + + + + + 
Tohumsuz Bitki Morfolojisi ve Sis + + + + + + + + + + + 
Tohumlu Bitki Morfolojisi ve Sis + + + + + + + + + + + 
Genetik + + + + + + + + + + + 
Mikrobiyoloji + + + + + + + + + + + 
Biyokimya + + + + + + + + + + + 
Bitki Fizyolojisi + + + + + + + + + + + 
Hayvan Fizyolojisi + + + + + + + + + + + 
Moleküler Biyoloji + + + + + + + + + + + 
Ekoloji + + + + + + + + + + + 
Histoloji + + + + + + + + + + + 
Hücre Biyolojisi + + + + + + + + + +  
Embriyoloji +   + + +  + + + + 
Biyoistatistik   + + +  + + + +  
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi +  + + + + + + + +  
Evrim  + + +  + + + + + +  
Hayvan Davranışları       + +    
Bitki Anatomisi + + + + + + +  + + + 
Hayvan Anatomisi  +  +        
Biyolojide Seçme Konular     +   +    
Beslenme ve Sağlık    +     +   
Biyocoğrafya    + + +   +   
Biyoteknoloji-Genetik Mühendisliği +      +  + + + 
Moleküler Genetik      +      
Ekonomik Botanik    +        
Biyofizik          + + 
Genel Jeoloji    +        
Sistematiğin Esasları           + 
Hidrobiyoloji     +     + + 
Arazi Uygulamaları          +  
Çevre Koruma      +      
Mikoloji           + 

 

Alan derslerinin isimlerinde üniversitelere göre büyük bir çeşitlenmenin olduğu görülmüş ve 

bu dersler mümkün olduğu kadar ortak bir başlık altında toplanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Örneğin; Genel Biyoloji dersinin ismi üniversitelerin programlarında Genel Biyoloji I-II, Genel 
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Biyoloji I (Botanik), Genel Biyoloji II (Zooloji), Genel Zooloji, Genel Botanik, Zooloji, Botanik 

şeklinde çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Tablo 2. Biyoloji Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Zorunlu Alan Derslerinin AKTS 

Kredileri 
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Genel Biyoloji 9 11 16 12 13 9 15 8 8 13 10 
Omurgasız Hay  Morf ve Sis 4 6 3 3,5 5 1 5 5 9 4 3 

Omurgalı Hay Morf ve Sis 4 5 3 3,5 7 2 5 5 6 5 4 
Tohumsuz Bitki Morf ve Sis 4 6 3 3,5 5 4 4 5 5 4 3 
Tohumlu Bitki Morf ve Sis 3 1 3 3,5 2 6 2 3 1 3 2 
Genetik 10 8 9 5 6 3 7 10 10 4 5 
Mikrobiyoloji 5 8 11 5 4 3 4 5 5 6 3 
Biyokimya 4 4 10 5 6 3 3 6 5 7 4 
Bitki Fizyolojisi 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 2 
Hayvan Fizyolojisi 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 3 
Moleküler Biyoloji 5 4 4 6 4 5 3 3 6 5 5 
Ekoloji 5 4 10 6 4 7 4 5 12 5 4 
Histoloji 4 4 4 1,5 3 2 5 5 5 3 4 
Hücre Biyolojisi 4 3 4 5 6 3 5 4 5 3  
Embriyoloji 4   1,5 4 4  5 3 5 5 
Biyoistatistik   5 3 7  8 3 3 4  
İnsan Anatomisi ve Fiz 4  4 6 6 2 4 5 12 5  
Evrim  5 4 3  3 4 3 4 4 3  
Hayvan Davranışları       3 4    
Bitki Anatomisi 4 5 6 5 7 3 5  5 4 5 
Hayvan Anatomisi  4  3        
Biyolojide Seçme Konular     12   6    
Beslenme ve Sağlık    3     4   
Biyoteknoloji-Genetik Müh         6   
Moleküler Genetik      3      
Hidrobiyoloji     4     4 3 
Arazi Uygulamaları          5  
Mikroteknik           3 
Ekonomik Botanik    4        
Biyofizik          5 3 
Genel Jeoloji    3        
Sistematiğin Esasları          4  
Çevre Koruma      3      
Mikoloji           3 

Biyocoğrafya     3 3   6 4  

Her bir zorunlu alan dersinin AKTS kredisi 1-16 arasında değişmektedir. Biyoloji öğretmen 

adayları her dönem 30 AKTS kredisi, 5 yıllık eğitim sonunda ise 300 AKTS kredisi almaktadır. 
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Türkiye’deki eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği programlarının dönemsel ve toplam AKTS 

kredilerinin arasında farklılık olmamasına rağmen zorunlu alan derslerinin AKTS kredilerinde büyük 

oranda çeşitlenme gözlenmektedir. Üniversitelerin programlarındaki zorunlu alan derslerinin AKTS 

kredileri 106-169 arasında değiştiği görülmektedir. En fazla AKTS kredisinin Gazi Üniversitesi’nde 

alındığı, en az AKTS kredisinin ise Balıkesir Üniversitesi’nde alındığı görülmüştür. Üniversitelerin 

programlarındaki laboratuvar derslerinin AKTS kredileri 18-48 arasında değiştiği görülmektedir. En 

fazla AKTS kredisinin Atatürk, On Dokuz Mayıs ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde alındığı, en az 

AKTS kredisinin ise Balıkesir Üniversitesi’nde alındığı görülmüştür. 

Biyoloji Alan Bilgisi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre 

Sınıflandırılması 

Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi’nde yer alan biyoloji alan bilgisini ölçmeye yönelik 

40 soru Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin her bir basamağının özellikleri göz önüne alınarak 

oluşturulan temel esaslar doğrultusunda analiz edilmiş, soruların bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına 

göre hangi seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda bir soru çoklu bir bilgi ve bilişsel süreç 

ihtiva ediyorsa, bu soru YBT’de en karmaşık ve soyut kategoriye yerleştirilir. Örneğin bir soru hem 

‘hatırla’ hem de ‘anla’ kategorisine yerleştirilebiliyorsa, bu soru ‘anla’ kategorisine yerleştirilir. Bu 

yolla toplam 40 sorunun YBT basamaklarına göre dağılımı Tablo 3’de taksonomi tablosu üzerinde 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. 2013 KPSS Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Testinde Yer Alan Biyoloji Alan 

Bilgisi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Tablosunda Sınıflandırılması 

 BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 
 

BİLGİ 
BOYUTU 
 

1.Hatırla 2.Anla 3.Uygula 4.Analiz et 5.Değerlendir 6.Yarat 

A.Olgusal 
Bilgi 

11.soru 
28.soru 
30.soru 
 

14.soru 
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B.Kavramsal 
Bilgi 

6.soru 
13.soru 
23.soru 
27.soru 
31.soru 
36.soru 
 
 

1.soru 
2.soru 
3.soru 
4.soru 
7.soru 
10.soru 
12.soru 
15.soru 
22.soru 
25.soru 
26.soru 
29.soru 
32.soru 
33.soru 
35.soru 
40.soru 
 

 

8.soru 
9.soru 
16.soru 
18.soru 
21.soru 
24.soru 
37.soru 
39.soru 

  

C.İşlemsel 
Bilgi 

38.soru  

5.soru 
17.soru 
19.soru 
20.soru 
34.soru 
 

   

D.Üstbilişsel 
Bilgi 
 

      

 

Bilişsel süreç boyutunda Hatırla basamağında 10, Anla basamağında 17, Uygula basamağında 

5, Analiz Et basamağında 8 soru yer alırken Değerlendir ve Yarat bilişsel süreçlerine ait soru 

bulunmadığı görülmektedir. Oransal olarak bakıldığında ise, %25’inin Hatırla, %42,5’unun Anla, 

%12,5’unun Uygula, %20’sinin Analiz Et bilişsel sürecinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Grafik 

1’te biyoloji alan bilgisi testinde yer alan soruların bilişsel süreç boyutlarına göre yüzdelik dağılımları 

verilmiştir. 

 
Grafik 4.2.2.3. Soruların Bilişsel Süreç Boyutuna İlişkin Yüzdelik Dağılımı 

Bu bulgulara göre ölçme aracında yer alan soruların bilişsel süreç boyutu açısından ağırlıklı 

olarak Hatırla ve Anla basamaklarında yoğunlaştığı, Uygula ve Analiz Et basamaklarında ise yüzdelik 
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oranların ilk iki basamağa göre düşük seviyede kaldığı öne çıkmaktadır. Bununla birlikte Değerlendir 

ve Yarat basamaklarına ilişkin sorunun bulunmaması dikkate değer bir noktadır.  

Bilgi boyutunda Olgusal Bilgi basamağında 4, Kavramsal Bilgi basamağında 30, İşlemsel 

Bilgi basamağında ise 6 soruya rastlanırken Üstbilişsel Bilgi basamağında her hangi bir soru yer 

almamaktadır. Oransal olarak bakıldığında ise, %10’unun Olgusal Bilgi, %75’inin Kavramsal Bilgi ve 

%15’inin İşlemsel Bilgi basamağında sınıflandırıldığı görülmektedir. Grafik 2’de biyoloji alan bilgisi 

testinde yer alan soruların bilgi boyutuna göre yüzdelik dağılımları verilmiştir. 

 
Grafik 2. Soruların Bilgi Boyutuna İlişkin Yüzdelik Dağılımı 

Bu bulgulara göre ölçme aracında yer alan soruların bilgi boyutu açısından ağırlıklı olarak 

Kavramsal Bilgi basamağında yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte Üstbilişsel Bilgi 

basamağına ilişkin sorunun bulunmaması önemli bir gözlem olarak not edilmelidir 

KPSS Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Sorularının Üniversitelerdeki Biyoloji Alan 

Derslerine Göre İncelenmesi 

Biyoloji alan bilgisini ölçen 40 soru ders içeriklerine göre analiz edilmiş, ÖSYM’nin alan 

sınavı için belirlemiş olduğu konu başlıklarına ve biyoloji öğretmeni yetiştiren üniversitelerin 

programlarında ortak olarak bulunan dersleri temsil etme düzeyine göre incelemeler yapılmıştır. 

ÖSYM’nin belirlenmiş olduğu konu başlıkları, bu konu başlıklarına ait soru sayıları ve bu soruların 

yüzdelik dağılımları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. ÖSYM'nin Belirlemiş Olduğu Konu Başlıklarına Ait Soru Sayısı ve Yüzdelik 

Dağılımı 

Konu başlıkları Soru sayısı % Oranı 
Hücre ve Metabolizma 8 % 20 
Bitki Biyolojisi 6 % 15 
İnsan ve Hayvan Fizyolojisi 11 % 27,5 
Ekoloji 4 % 10 
Canlıların Sınıflandırılması 4 % 10 
Genetik ve Evrim 7 % 17,5 
Toplam  40 % 100 
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Üniversitelerin öğretim programlarında ortak olarak bulunan zorunlu alan dersleri Bitki 

Fizyolojisi, Biyokimya, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hayvan Fizyolojisi, Histoloji, Mikrobiyoloji, 

Moleküler Biyoloji, Omurgasız-Omurgalı Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği, Tohumsuz–Tohumlu 

Bitki Morfolojisi ve Sistematiği’dir. 22, 23, 24, 25 ve 27. soru Bitki Fizyolojisi, 6. soru Biyokimya, 

26, 28, 29 ve 30. soru Ekoloji, 2 ve 5. soru Genel Biyoloji, 14, 17, 18 ve 20. soru Genetik, 1, 16, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 38 ve 39. soru Hayvan Fizyolojisi, 21 ve 36. soru Histoloji, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 ve 

19. soru Moleküler Biyoloji, 3. soru Tohumsuz Bitki Morfolojisi ve Sistematiği, 4. soru ise Tohumlu 

Bitki Morfolojisi ve Sistematiği dersi kapsamındadır (Tablo5). Bununla birlikte Mikrobiyoloji, 

Omurgasız ve Omurgalı Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği derslerine ait soruya rastlanmamıştır. 

Bununla birlikte Biyoloji öğretmenliği alan bilgisi testinde yer alan 10. soru Sitoloji, 40. soru ise 

Embriyoloji dersi kapsamına girmektedir. Ancak bu dersler tüm üniversitelerin programlarında 

zorunlu alan dersi kapsamında ortak olarak yer almamaktadır. 

Tablo 5. Üniversitelerde Ortak Olan Zorunlu Alan Dersleri ve Alan Bilgisi Testindeki Soru 

Sayısı 

Ortak Olarak Bulunan Zorunlu Alan Dersleri Alan Bilgisi Testindeki Soru Numarası 

Bitki Fizyolojisi 22, 23, 24, 25, 27 

Biyokimya 6 

Ekoloji 26, 28, 29, 30 

Genel Biyoloji 2, 5 

Genetik 14, 17, 18, 20 

Hayvan Fizyolojisi 1, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 

Histoloji 21, 36 

Mikrobiyoloji - 

Moleküler Biyoloji 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19 

Omurgasız Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği - 

Omurgalı Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği - 

Tohumsuz Bitki Morfolojisi ve Sistematiği 4 

Tohumlu Bitki Morfolojisi ve Sistematiği 3 

 

TARTIŞMA 

Araştırma bulgularına göre biyoloji öğretmeni yetiştiren üniversitelerin öğretim 

programlarındaki büyük çeşitlenme nedeniyle bu programlardan mezun olan öğretmen adaylarının 

nitelik bakımından farklılık göstereceği açıktır. Kulaksızoğlu (2001), yaptığı araştırmada programlar 

arası birlik ve standardın sağlanabilmesi için farklı üniversitelerin benzer programlarından mezun 

öğrencilerin eğitimleri süresince alacakları ders sayısı, kredisi ve saatlerinin birbirinden çok farklı 
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olmaması gerektiğini söylemiş ve bunun aynı zamanda ulusal ve uluslararası programlara yatay ve 

dikey geçişlerde önemli olduğunu dile getirmiştir. 

Tüm üniversitelerin programlarında ortak olarak bulunan zorunlu alan ders sayısı 13’tür. 

Zorunlu alan dersi sayıları üniversitelere göre büyük bir çeşitlenme göstermektedir. Gazi Üniversitesi 

42 ile en fazla zorunlu alan dersine sahipken, Dokuz Eylül Üniversitesi 29 ile en az zorunlu alan 

dersine sahip üniversite olarak tespit edilmiştir. Birbirine yakın olmayan bu değerler farklı 

üniversitelerden mezun olan öğretmenler arasında nitelik farkının oluşmasına yol açacaktır. 

Programlarda aynı adlı derslerin yer almasına rağmen bu derslerin AKTS kredileri üniversitelere göre 

değişiklik göstermektedir. Tüm derslerin AKTS karşılıklarının belirlenmesi programların 

akreditasyonu için önem taşımaktadır. Gazi Üniversitesi 169 ile zorunlu alan derslerinde en fazla 

AKTS kredisinin alındığı üniversite iken, 106 ile en az zorunlu alan ders kredisi veren üniversite 

Balıkesir Üniversitesi olarak tespit edilmiştir. 

2013 KPSS biyoloji alan bilgisi sınavında sorulan soruların Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi'ndeki dağılımı homojen olarak yapılmamıştır. En yüksek oranda temsil edilen bilişsel 

süreç boyutunun Anla olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Değerlendir ve Yarat bilişsel süreç 

boyutlarına ait soru bulunmamaktadır. Soruların öğretmen adaylarının yaratıcı, eleştirel ve çok yönlü 

düşünme becerilerini gösterebileceği nitelikte olmadığı, daha çok hatırlama becerilerini ölçmeye 

yönelik soruların hazırlandığı tespit edilmiştir. Bilgi boyutunda en yüksek oranda temsil edilen 

bilginin türünün Kavramsal Bilgi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bilgi boyutunda kişinin 

kendi bilişinin farkında olmasına yönelik bilgi olan Üstbilişsel Bilgi’ye ait sorulara yer verilmemiştir. 

Olgusal Bilgi, Kavramsal Bilgi ve İşlemsel Bilgi türüne ait soruların biyoloji alan bilgisi sınavında 

temsil edilme yüzdeleri birbirine yakın değerlerden oluşmamaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Kesercioğlu, T., Aydın, H., Kanısanlı, M. ve Durmuş, H. (1995). 
Üniversitelerde biyoloji eğitiminin bugünkü durumu üzerinde bir çalışma. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
Yürütülen Projelerle İlgili II. Ulusal Fen Eğitimi Sempozyumu’nda Sunulan Bildiriler (11-13 Eylül 1995 
O.D.T.Ü.), Ankara, 68-76. 

Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik 
meslek derslerine göre kapsam geçerliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-49. 

Başol, G. ve Türkoğlu, E. (2006). Bir İçerik Analizi Çalışması: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
Eğitim Bilimleri Sorularının Derslerine, Konularına ve Bloom Taksonomisindeki Düzeylerine Göre İncelenmesi. 
3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2006, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. 

Delibaş, H. (2007). Türkiye, İngiltere, Almanya ve Finlandiya Biyoloji öğretmeni yetiştirme 
programlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2017 
 

Eroğlu, D. ve Kuzu, T. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Kazanımlarının ve Sorularının 
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-
80. 

Gazi Üniversitesi (2014). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programı. 
Web site: http://gef.gazi.edu.tr/ adresinden 18 Nisan 2014 tarihinde edinilmiştir. 

Işık, S. ve Soran, H. (2000). Türkiye’de Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların programlarının 
değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 219-228. 

Işık, S. ve Soran, H. (2005). Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının 
karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 109-117. 

Köse, E. Ö. (2015). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Biyoloji 
Öğretmenliği Programının Biyoloji Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Uygunluk Düzeyi. Fen Bilimleri Öğretimi 
Dergisi, 3(1). 

Kulaksızoğlu, A. (2001). Yükseköğretim programlarının yeniden yapılandırılması. Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 125-134. 

Nakipoğlu, M. (1994). 2000’li yıllara yaklaşırken üniversitelerimizdeki biyoloji eğitimine bir bakış. I. 
Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Eylül 1994, Buca Eğitim Fakültesi Bildirileri, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Matbaası, İzmir, 155-163. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı, Ankara: 
Seçkin Yayıncılık. 

 
  

http://gef.gazi.edu.tr/


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2018 
 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE RUBRİK KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: OKUL ÖNCESİ FEN 

UYGULAMALARI ÖRNEĞİ 

 

Özlem KORAY 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ZONGULDAK 

ocankoray@gmail.com 

 

Özet 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının, gerçek sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen 
uygulamaları sürecinde kullandıkları rubriklere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiş olup, 100 okul öncesi öğretmen adayı 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu görüş bildirim formu ile öğretmen adaylarının bir 
kısmı ile yapılan mülakatlar kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler, nitel veri analizi 
tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları; öğretmen adaylarının, 
rubrikler ile ilgili görüşlerinin oldukça olumlu olduğunu ve rubrikleri kullanışlı bulduklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, Biçimlendirici değerlendirme, Rubrikler.  

Abstract 

The objective of this study is to determine pre-service teachers' opinions about the implementation of 
rubrics in preschool classes. The sample of the study included 100 preservice teacher’s and was conducted in the 
fall semester 2015-2016 academic year. This is a case study, a qualitative research method. The 
study data were collected using an opinion form which included open-ended questions as well 
as interview questions. Pre-service teachers’ written explanations to the open-ended questions 
were analyzed using content analysis, a qualitative analysis method. In addition, the study 
used descriptive analysis to assess the data that were collected during interviews with the 
purpose of obtaining further information. The research results show that a majority of teachers 
had positive opinions about rubrics. 

Key Words: Teacher Training, Formative assessment, Rubrics.  
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GİRİŞ 

Değerlendirme, hedeflerin ne derece gerçekleştirildiğini ve öğrenme sürecindeki bütün 

unsurların(öğrenci, öğretmen, öğretim yöntemi, öğretim materyali vb.) başarısını ortaya koyan en 

önemli unsurdur. Ünite sonunda öğrencilerin ne öğrendiğini ölçmeye dayalı olarak yapılan ürün 

(summative) değerlendirme ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için sürece dayalı olarak 

gerçekleştirilen biçimlendirici (formative) değerlendirme, değerlendirmenin iki önemli türü olarak 

kabul edilir (OECD, 2005; Liu ve Carless, 2006). Son yıllarda yapılan çalışmalar, geçmişten 

günümüze okullarda sıklıkla kullanılan ve öğrencilerin diploma alabilmek için önceden belirlenen 

standartlara sahip olmalarını gerektiren “ürün değerlendirme” yöntemlerinin yetersiz kaldığına işaret 

etmektedir (OECD/CERI, 2008). Öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarına devam edebilmek için, 

elenmemelerini ve sertifika almalarını amaç edinen bu değerlendirme türünün alternatifi ise; 

biçimlendirici değerlendirmedir. Biçimlendirici değerlendirme, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının 

süreç içerisinde belirlenerek, bunlara uygun öğretimin yapılması esasına dayanmaktadır. Rubrikler 

performans kriterlerine ilişkin niteliksel tanımlamaları ve açıklamaları içerdiğinden biçimlendirme ve 

puanlamaya dayalı sonuçlar ortaya koyduğu için ürüne dönük değerlendirme araçları niteliğindedir. 

Rubrikler, performans değerlendirme sürecinde kullanılan, önceden belirlenmiş ölçütlere göre 

öğrenenlerin bilgi ve becerilerini, çalışma alışkanlıklarını, çabalarını ve değerlerini yansıtan araçlardır 

(Kan, 2007).  

Rubrik, yapılandırılmış performans görevleri üzerinde değişik düzeylerde performansa ait 

karakteristik özellikleri ve kriterleri tanımlayan ve bu özellikler ve kriterler doğrultusunda 

performansa ya da ürüne ilişkin yargıya varmada kullanılan puanlama rehberidir (Kan, 2007). 

"Dereceli Puanlama Anahtarı" olarak da isimlendirilen rubrikler, öğrenmeye destek olan oldukça 

pratik ve yararlı alternatif değerlendirme araçları olarak ifade edilir. Rubrikler öğrencilere kendilerini 

değerlendirmeleri için fırsat verir. Verilen görevin performans kriterlerine göre nerede ne kadar hata 

yaptıklarını ve yapılan hatanın derecesine göre ne kadar puan kaybettiklerini öğrenciler rubriklerden 

anlayabilirler (Goodrich, 1997; Moskal, 2000). Bu öğrenciler için etkili bir geribildirim niteliğindedir. 

Literatürde tanımlanan iki tür rubrik vardır: holistik rubrik ve analitik rubrik. Holistik rubrik, bir 

performansın bileşenlerine hiçbir yargılamada bulunmadan, performansın bütününü puanlamayı 

gerektiren türden rubriklerdir (Mertler, 2001). Holistik rubrikler belirgin bir doğru cevabın olmadığı, 

öğrencinin kendi cevabını özgürce ortaya koymasını gerektiren performans görevleri için daha 

uygundur (Nitko, 2001). Analitik rubrik ise; performansı oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı belirlenen 

kriterlerin doğrultusunda birbirinden bağımsız olarak puanlanmasını gerektirir. Analitik rubrikle elde 

edilen sonuçlar, genellikle her biri bir performans kriterine ait puanları içerir. Performans görevi 

tamamlandığında bu puanlar toplanarak öğrenciye ait toplam puana ulaşılır (Kan, 2007). Holistik 

rubrikle puanlama yapmak analitik rubrikle puanlama yapmaya göre daha hızlı ve kolaydır (Nitko, 
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2001). Bu araştırmada kullanılan analitik rubriklerin etkili değerlendirme yapabilmek için pek çok 

avantajı vardır. Analitik rubrikler öğrencilere ve öğretmenlere verilen göreve ilişkin gösterilen 

performanslar hakkında anlamlı geribildirimler sağlar. Öğrenciler görevin gerektirdiği her bir 

performansa ilişkin kendi performansları hakkında spesifik dönütler alırlar (Nitko, 2001) 

Rubriklerin öğrenme ve değerlendirme üzerine etkiliği ile ilgili pek çok çalışma 

yürütülmüştür. (Andrade, 2005; Andrade ve Du, 2005; Panadero, E., Alonso-Tapia, Reche, 2013; 

Wollenschlager ve diğ.,2016; Panadero, E., Alonso-Tapia, Huertas, 2012). Andrade and Du (2005) 

tarafından yapılan bir çalışmada; öğretmen adayları, rubriklerin; çabalarına odaklanmalarını, yüksek 

kalitede iş ortaya koymalarını, daha iyi puan almalarını ve ödevlerle ilgili daha az kaygılanmalarını 

sağladığı görüşündedirler. Wollenschlager ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan başka bir 

çalışmada; rubrik geribildirimlerinin performans üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Panadero ve Jonsson (2013) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, rubriklerin 

öğrencilerin öğrenmesini pozitif yönde etkilediği ortaya konmuştur. Rubrikler, ilkokuldan yüksek 

öğrenime kadar bütün öğrenim düzeylerinde kullanılabildiği gibi yüksek öğrenimin sanat, tıp, 

hemşirelik, yönetim, diş hekimliği, öğretmen eğitimi, bilgi okur yazarlığı, gıda teknolojisi, film 

teknolojisi gibi pek çok alanında kullanılmaktadır. Rubrikler, kavram haritaları, portfolyolar, projeler, 

literarür derlemeleri, yansıtıcı yazmalar, bibliyografiler gibi öğrenci ürünleri hakkında geribildirim 

vermek ve onları puanlandırmak için kullanılmaktadır (Reddy ve Andrade, 2010).  

Rubrikler öğretmenler tarafından oldukça kullanışlı bulunan değerlendirme araçlarıdır. Bu 

konuda Kutlu, Bilican ve Yıldırım (2010)’ın çalışmasına göre; rubriklerle ilgili bilgi düzeylerinin 

oldukça yeterli olduğunu düşünen ve rubrikleri öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerinin 

gelişimini göstermek için kullanan ve öğrencilere verdikleri görevler hakkında geribildirim vermek 

için kullanan öğretmenler rubriklerle ilgili yüksek tutum değerlerine sahiptirler. Aynı zamanda yüksek 

öğrenci sayısına sahip ve rubrikleri öğrencilerine not vermek için kullanan öğretmenler rubriklerle 

ilgili düşük tutum puanına sahiptirler. 

Öğrenme ve değerlendirme sürecine olumlu etkisi pek çok araştırmayla ortaya konmuş 

rubriklerin öğretmen yetiştirmede kullanılması çok önemlidir. Öğretmen eğitiminde uygulama 

eksikliğinin ve yapılan uygulamaların kalitesinin sorgulandığı bir ortamda, performans 

değerlendirmeye dayalı bu tür araçların kullanılması gerekmektedir. Rubriklerin kullanılmasıyla, 

öğretmen adayları tarafından yapılan uygulamaların kalitesinin artması ve aynı zamanda lisans 

dönemlerinde bir örneğini gördükleri ve etkililiğini kendi çalışmalarında test ettikleri rubrikleri 

mesleki yaşantılarında da kullanarak verdikleri eğitimin kalitesini arttırmaları söz konusu olabilir. Bu 

çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının, otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen 

uygulamaları sürecinde kullandıkları rubriklere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma soruları bağlamında; öğretmen adayları açısından rubriklerle ilgili görüşler ele alınarak; 
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rubriklerin öğretmen eğitiminde kullanılma durumuna ilişkin bilgilere ulaşmak hedeflenmiştir. 

Araştırma sonuçlarının ülkemizde öğretmen yetiştirmede kalite standartlarının arttırılması konu 

alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda cevap aranan sorular şu şekildedir:  

Öğretmen adaylarının otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen uygulamaları sürecinde; 
 

a) Yaptıkları uygulamaların öncesinde kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

b) Yaptıkları uygulama esnasında kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

c) Yaptıkları uygulamalar sonrasında kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel 

durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008). Ayrıca Büyüköztürk ve diğerlerine (2012) göre; durum çalışmaları bir varlığın 

mekâna ve zamana bağlı tanımlandığı ve özelleştirildiği araştırmadır. 

Çalışma Grubu 

Çalışma, 2015–2016 öğretim yılında Batı Karadeniz’deki bir kamu üniversitesinin Eğitim 

Fakültesi 3. sınıfında öğrenim gören toplam 100 Okul Öncesi öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının yaş aralığı 20-22 olup, 91’i kadın ve 9’u erkektir. Öğretmen adaylarının tümü 

“Fen Eğitimi” dersini ilk kez almaktadırlar.  

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veriler, bütün öğretmen adaylarına uygulanan açık uçlu görüş bildirim formu 

ve çalışmaya katılan 9 öğretmen adayı ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak kullanılan açık uçlu görüş bildirim formu, araştırma soruları paralelinde, 

öğretmen adaylarının uygulamalı derslerde rubrik kullanılmasına ilişkin görüşlerini alabilmek için 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Formun kapsam geçerliliği, 2 okul öncesi alan uzmanının 

fikirleri alınarak sağlanmış olup, uygulama süreci sonrasında öğretmen adaylarının tümüne 20 

dakikalık sürede uygulanmıştır. Araştırmada bir diğer veri toplama aracı, çalışma grubundan 9 (7 

kadın 2 erkek) öğrenci ile yapılan görüşmelere ait sorulardır. Araştırma soruları kapsamında 

hazırlanan mülakat soruları, öğretmen adaylarının bir kısmına yüz yüze görüşme yapılarak sorulmuş 

ve veriler toplanmıştır. Mülakat soruları, araştırma sorularını derinlemesine incelemek adına, detaylı 
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bilgi isteyen sorulardan oluşmaktadır. Hazırlanan mülakat soruları için uzman kanısı alınmış olup, 

örnek soru şu şekildedir:  

Örnek Soru: Uygulama öncesinde kullandığınız rubriğin, uygulama sürecinizi nasıl 

etkilediğini düşünüyorsunuz, fikirlerinizi açıklar mısınız? 

Yapılan İşlemler 

Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde okul öncesi öğretmenliği 

programında okutulan “Fen Eğitimi” dersi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu dersin uygulama 

boyutu ile ilgilidir. İlk olarak okul öncesi dönemine uygun fen öğretimi yöntemleri(deney, anoloji, 

proje, drama, gezi-gözlem yöntemleri ve kavram öğretimine dayalı araçlar) öğretim üyesi tarafından 

teorik olarak işlenmiştir. Dersin uygulama boyutunda ise; öğretmen adaylarına, teorik işlenen bu 

yöntemlerle ilgili uygulama yapılacağı bilgisi verilmiştir. Uygulamaların hem akademik sınıf 

ortamında hem de otantik sınıf ortamında yapılacağı bilgisi verildikten sonra, öğrencilerden çalışma 

grupları oluşturulmuş ve her gruba tek bir yöntem üzerinde çalışacakları açıklanmıştır. Bu aşamadan 

sonra öğrenci gruplarına öğretim üyesi tarafından hazırlanan uygulama öncesi, uygulama esnası ve 

uygulama sonrası rubrikleri dağıtılmış ve rubriklerin her bir boyutu ve bu rubriklerin nerede ve nasıl 

kullanılacağı öğretim üyesi tarafından açıklanmıştır. Yöntemlerin gruplar tarafından önce sınıf 

ortamında uygulanması sağlanmış ve öğretim üyesi tarafından sözlü geribildirimlerde bulunulmuştur. 

Bu geribildirimler verilirken rubriklere de atıfta bulunularak öğrencilerin rubriklere dikkati bir kez 

daha çekilmiştir. Daha sonra her bir grup için otantik sınıf uygulamasını gerçekleştirecekleri bir okul 

öncesi sınıfı belirlenmiş ve öğrencilerden bu uygulama için hazırlık yapmaları istenmişitr. Bu aşamada 

“uygulama öncesi rubriği”nin kullanılması sağlanmış ve uygulama yapılacak okulun okul öncesi 

öğretmeninin de bu planlamaları gözden geçirmesi istenmiştir. Öğretmen adayları, hazırlıklarını 

tamamladıktan sonra, gerçek okul öncesi sınıfında uygulamalarını gerçekleştirmişler ve bu aşamada da 

uygulama esnasında etkili gözlem yapmalarını sağlayacak “uygulama anı(esnası) rubriği” ni 

kullanmışlardır. Uygulama bittikten sonra ise; öğretmen adaylarından verilen görevi başarıyla 

sonlandırmaları istenmiştir. Bunun için uygulama sonrası rubriğine dikkat etmeleri istenerek, sonuç 

raporu ve sunumunu hazırlamaları sağlanmıştır. Son olarak; yöntemleri otantik sınıf ortamlarında 

uygulayan her bir grup, yaptıkları uygulamalara dair sunumları akademik sınıf ortamında 

gerçekleştirmişler ve sonuç raporlarını teslim etmişlerdir.  

Araştırma kapsamında öğretmen adayları tarafından kullanılan rubriklerin tümü araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş olup, rubriklerin geliştirilme amacı şu şekildedir:  

Uygulama öncesi rubriği: Geliştirilme amacı; etkili bir uygulama gerçekleştirmek için, 

öğretmen adaylarına uygulamanın planlanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermek. 
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Uygulama Anı(Esnası) Rubriği: Geliştirilme amacı; etkili bir uygulama gerçekleştirmek için 

öğretmen adaylarına uygulama anında hangi faktörlere dikkat ederek uygulamayı gerçekleştirecekleri 

hususunda bilgi vermek.  

Uygulama sonrası Rubriği: Geliştirilme amacı; yapılan uygulamayı doğru şekilde 

sonlandırmak ve izlenimleri etkili şekilde paylaşabilmek adına öğretmen adaylarına bilgi vermek.  

Rubrikler geliştirilirken şu hususlara dikkat edilmiştir (Goodrich, 2001). 

1. Performans değerlendirmeye temel teşkil edecek ölçütler belirlenmiştir. 

2. Kullanılacak rubriğin türü belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında analitik rubrikler 

kullanılmıştır.  

3. Rubriklere ait performans düzeyleri belirlenmiştir. 

4. Hazırlanan rubriklere ilişkin uzman görüşlerinin alınması sağlanmıştır. Rubrikler için 2 okul 

öncesi ve bir fen eğitimi uzmanının görüşü alınmıştır.  

Tablo 1. Uygulama Öncesi Rubriği (Örnek Ölçüt ve Performans Düzeyleri) 

ÖLÇÜTLER 
BAŞARI DÜZEYLERİ 
Başlangıç Gelişmekte Başarılı 

Seviyeye uygunluk Yöntem okul öncesi seviyesi 
için uyarlanamamıştır. 
(Seviyeye uygun değil) 

Yöntem okul öncesi seviyesi 
için kısmen uyarlanmıştır. 
(Seviye için kısmen uygun) 

Yöntem okul öncesi 
seviyesine uyarlanmıştır. 
(Seviyeye uygun) 

Konu(içerik) seçimi Seçilen konu okul öncesi 
seviyesinde ve günlük yaşamla 
ilişkili değildir.  

Seçilen konu okul öncesi 
seviyesinde ve günlük yaşamla 
çok az ilişkilidir. 

Seçilen konu okul öncesi 
seviyesinde ve günlük 
yaşamla ilişkilidir. 

 
Tablo 2. Uygulama Esnası Rubriği (Örnek Ölçüt ve Performans Düzeyleri) 

 
ÖLÇÜTLER 

BAŞARI DÜZEYLERİ 
Başlangıç Gelişmekte Başarılı 

Aktif katılım Uygulama esnasında 
öğrencilerin birkaçı derse aktif 
katılım göstermiştir. 

Uygulama esnasında 
öğrencilerin yarıya yakını derse 
aktif katılım göstermiştir. 

Uygulama esnasında 
öğrencilerin tamamı derse 
aktif katılım göstermiştir. 

Üst düzey düşünme Uygulamada kullanılan yöntem, 
öğrencileri üst düzey 
düşünmeye teşvik etmede 
yetersiz kalmıştır. 

Uygulamada kullanılan yöntem, 
öğrencileri üst düzey 
düşünmeye teşvik etmede 
kısmen yeterlidir.  

Uygulamada kullanılan 
yöntem, öğrencileri üst 
düzey düşünmeye teşvik 
etmede oldukça yeterlidir. 
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Tablo 3. Uygulama Sonrası Rubriği (Örnek Ölçüt ve Performans Düzeyleri) 

 
ÖLÇÜTLER 

BAŞARI DÜZEYLERİ 
Başlangıç Gelişmekte Başarılı 

Toplanan bilgileri 
ilişkilendirme Uygulama sonrasında 

toplanan bilgiler 
ilişkilendirilmemiş ve 
uygulamadan elde edilen 
çıkarımlar yetersizdir. 

Uygulama sonrasında toplanan 
bilgiler tek bir kaynağa bağlı 
kalınarak ilişkilendirilmeye 
çalışıldığı için uygulamadan elde 
edilen çıkarımlar kısmen 
yeterlidir. 

Uygulama sonrasında 
toplanan bilgiler pek çok 
kaynaktan alınan verilere 
göre ilişkilendirildiğinden 
uygulamadan elde edilen 
çıkarımlar oldukça 
yeterlidir. 

Sunu hazırlama  
 

Uygulama sonrası elde edilen 
bilgiler ilişkilendirilmemiş, 
görsellerle desteklenmemiş ve 
sunu hazırlama kurallarına 
uygun olmayan şekilde 
hazırlanmıştır. 

Uygulama sonrası elde edilen 
bilgiler zayıf bir şekilde 
ilişkilendirilmiş, az sayıda 
görselle desteklenmiş ve sunu 
hazırlama kurallarına kısmen 
uygun şekilde hazırlanmıştır. 

Uygulama sonrası elde 
edilen bilgiler uygun bir 
şekilde ilişkilendirilmiş, çok 
sayıda görselle 
desteklenmiş ve sunu 
hazırlama kurallarına uygun 
şekilde hazırlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi  

Bu çalışmada araştırma sorularının tümü içerik ve betimsel analiz yöntemleri ile analiz 

edilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu görüş bildirim formuna verdikleri yazılı açıklamalar nitel 

veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan 

verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada, 

öncelikle açık uçlu görüş bildirim formunda yer alan sorulara göre kategoriler belirlenmiştir. 

Araştırmanın kategorileri; uygulama öncesi, uygulama esnası ve uygulama sonrası olarak 

belirlenmiştir. Her bir kategoriye ilişkin, bazı katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır. Bu 

görüşler, içerik analizine tabi tutularak “anahtar kelimeler (kavramlar)” belirlenmiş ve katılımcıların 

bu görüşleri tekrar etme sıklığına göre frekans değerleri tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler 

(kavramlar), veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere (bir sözcük, cümle, paragraf gibi) ve olaylara 

verilen addır ve içerik analizinde temel analiz birimini oluştururlar (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

“Anahtar kelimeler (kavramlar)” olarak ifade edilen bulguların hangi bağlamda kullanıldığını 

belirtmek adına ifadeler uzun tutulmuş ve tablolarda en yüksek frekans değerinden en düşüğüne doğru 

sıralanmıştır. Ayrıca verilen cevapların toplamı baz alınarak, cevapların frekans değerlerine göre 

yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada içerik analizine tabi tutulan veriler, iki farklı puanlayıcı 

tarafından değerlendirilmiş olup Miles-Huberman (Miles and Huberman, 1994) güvenirlik değeri .88 

olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar arasından 9 öğretmen adayı ile yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analizde amaç, görüşülen ya da gözlenen 

bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak için doğrudan alıntılara yer vererek okuyucuya 

sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada, araştırma kategorilerine göre mülakatlardan elde 

edilen verilerden doğrudan alıntılama yapmak suretiyle bulgular elde edilmiştir. Görüşlerine yer 
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verilen öğretmen adayları için kendi isimleri dışında Öğretmen Adayı 1(ÖA1) gibi kod adlar 

kullanılmıştır.  

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma sorularına göre belirlenen kategoriler altında yer alan görüşler sırasıyla 

ele alınmış ve incelenmiştir.  

1. Öğretmen adaylarının otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen uygulamaları 

sürecinde; yaptıkları uygulamaların öncesinde kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

 
Birinci araştırma sorusuna ilişin veriler tablo 4’de gösterilmiştir: 

Tablo 4. “Uygulama Öncesi” Kategorisine Göre Elde Edilen Anahtar Kelimeler, Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

Anahtar Kelimeler f % Anahtar Kelimeler f % 
Hazırlıkları yapmada yol gösterici, rehber 22 17,7 Uygun planlamadan kaynaklanan 

kolaylık 
3 2 

Dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenme 19 15,3 İyi hazırlanmış etkinlik planına katkı 3 2 
Uygulamayı doğru planlama 12 9,6 Seviyeye uygun materyal hazırlamaya 

katkı 
2 1,6 

Uygulamada yapılması gerekenleri öğrenme 10 8 Uygulama planlamayı öğrenme 2 1,6 
Planlı ve bilinçli hazırlık yapılması 7 5,6 Puanlama kriterleri hakkında bilgi ve 

Puanlama anahtarının öğrenilmesi 
2 1,6 

Düzenli ve detaylı planlama  6 4,8 Yapılacakların gözden geçirilmesi ve 
eklemeler yapılması 

2 1,6 

Uygulamanın genel hatları hakkında bilgi 6 4,8 Anlaşılamayan noktaların çözümlenmesi 1 0,8 
Beklenen hedefi anlama ve ona göre çalışma 5 4 Zaman yönetiminde yardımcı 1 0,8 
Ön bilgi tespitinde yardımcı 5 4 En iyi sonucu almada iyi hazırlık 1 0,8 
Uygulamayı yönlendirme 3 2 Başarılı yol izleme 1 0,8 
Uygulama öncesinde eksikliklerin farkına 
varma 

3 2 Sıralı ve düzenli takip etme 1 0,8 

Yapılacak işlerde bilinçli ve doğru başlangıç 3 2 Yapılacak çalışmalar hakkında düşünme 1 0,8 
Uygulama kriterlerini öğrenme 3 2    

 
Tablo 4’e göre öğretmen adayları uygulama öncesi kullandıkları rubrikleri %17,7 oranıyla 

“hazırlıkları yapmada yol gösterici ve rehber” olarak nitelendirmişlerdir. Sırasıyla %15,3 ve %9,6 

oranlarıyla da “uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenme” ve uygulamayı doğru 

planlama” ifadelerini kullanmışlardır. Bu noktada geliştirilme amacı, etkili bir uygulama için, 

uygulamanın planlanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında öğretmen adaylarına bilgi vermek 

olan uygulama öncesi rubriğinin büyük oranda amacına uygun olarak kullanıldığı söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının “planlı ve bilinçli hazırlık yapılması”(%5,6) ve “düzenli ve detaylı 

planlama”(%4,8) ifadeleri ise; uygulama öncesi yapılan hazırlıkların detaylandırılması noktasında 

rubriğin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulama öncesi rubriği ile ilgili olarak; “beklenen 

hedefi anlama ve ona göre çalışma” ifadesinin kullanılması, yapılacak çalışmanın amacının öğrenciler 
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tarafından anlaşılması adına önemli bir ifadedir. Öğretmen adayları rubriğin, uygulamanın başarılı 

olması adına, planlamadan kaynaklanan kolaylık sağladığı düşüncesinde oldukları da söylenebilir. 

Uygulama öncesi rubriği ile ilgili olarak öğretmen adayları ile yapılan mülakatlardan elde edilen 

bulgular, içerik analizi sonucu elde dilen bulguları destekler niteliktedir. Mülakatlar neticesinde 3 

öğretmen adayına ait görüşler şu şekildedir:  

ÖA8: Uygulamamızı planlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini rubrikten anladım. 

Uygulamada asıl önemli olan noktaları bu sayede anladım.  

ÖA7: Uygulama öncesinde kullandığımız rubrik, çalışmamızın nasıl olacağı, nelere dikkat 

etmemiz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.  

ÖA3: Rubriğin, uygulama öncesinde çalışmalarımızı şekillendirmede önemli bir payı oldu.  

 
2. Öğretmen adaylarının otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen uygulamaları 

sürecinde; yaptıkları uygulama esnasında kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

İkinci araştırma sorusuna ilişin veriler tablo 5’de gösterilmiştir: 

Tablo 5. “Uygulama Esnası” Kategorisine Göre Elde Edilen Anahtar Kelimeler, Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

Anahtar Kelimeler f % Anahtar Kelimeler f % 
Yol gösterici, yönlendirici, rehber 20 16 Uygulama esnasında kullanılan yönteme 

hâkimlik 
3 2,4 

Uygulamada düzenli ve dikkatli 
ilerleme 

20 16 Uygulama esnasında dikkat çekme 3 2,4 

Uygulama esnasında planlamadan 
kaynaklanan kolaylık 

15 12 Uygulama esnasında doğru iletişim 2 1,6 

Kriterlere uygun uygulama 
gerçekleştirme 

15 12 Seviyeye uygun uygulama gerçekleştirme 2 1,6 

Öğrencileri gözlemlemede dikkat 
edilmesi gereken noktalar (etkili 
gözlem) 

8 6,4 Öğrencileri daha iyi tanıma  2 1,6 

Uygulamayı amaca uygun 
gerçekleştirme 

5 4 Aktif katılım sağlama 1 0,8 

Uygulama esnasında aksaklık 
yaşanmaması (sorunsuz uygulama) 

5 4 Sınıf hâkimiyeti 1 0,8 

Doğru, rahat ve verimli uygulama 5 4 Uygulama esnasında materyalleri verimli 
kullanma 

1 0,8 

Uygulama esnasında eksikliklerin 
tamamlanması 

4 3,2 Uygulama esnasında çocukları 
yönlendirmede etkili 

1 0,8 

Uygulamayı planlı ve mükemmel 
gerçekleştirme 

4 3,2 Kendinden emin uygulama gerçekleştirme 1 0,8 

Uygulamanın nasıl yapılacağını 
öğrenme 

3 2,4 Uygulamanın yeterli olup olmadığını 
anlama 

1 0,8 

Uygulamanın bilinçli yapılması 3 2,4    
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Tablo 5’e göre öğretmen adayları uygulama esnasında kullandıkları rubrikleri %16 oranıyla 

“yol gösterici, yönlendirici, rehber” olarak nitelendirmiş, yine aynı oranla “uygulamada düzenli ve 

dikkatli ilerleme” yi sağladığını belirtmişlerdir. Rubriğin, kriterlere uygun uygulama gerçekleştirmeyi 

sağladığını ve uygulama esnasında planlamadan kaynaklanan kolaylık yaşadıklarını da %12 oranla 

ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının “sorunsuz uygulama”(%4) ifadesi de planlamadan 

kaynaklanan kolaylık ifadesini destekler niteliktedir. “Uygulamayı amaca uygun gerçekleştirme”, 

“doğru, rahat ve verimli uygulama ortaya koyma” ve “uygulamayı planlı ve mükemmel 

gerçekleştirme” ifadeleri de uygulama esnasında rubriğin kullanılma amacını karşıladığını ortaya 

koymaktadır. Uygulama esnasında “kullanılan yönteme hâkimlik”, “dikkat çekme”, “doğru iletişim” 

ve “aktif katılım sağlama” gibi ifadelerin kullanılması, rubrikteki performans kriterlerine uyulduğunun 

dolayısıyla yine rubriğin amacına uygun olarak kullanıldığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Uygulama esnasında kullanılan rubrik ile ilgili olarak öğretmen adayları ile yapılan mülakatlardan elde 

edilen bulgular, içerik analizi sonucu elde dilen bulguları destekler niteliktedir. Mülakatlar neticesinde 

öğretmen adaylarına ait görüşler şu şekildedir: 

ÖA7: Uygulamayı yaparken nasıl bir yol izleyeceğimizi öğrendik. Sıralı ve planlı bir 

uygulama yapmak sıkıntı yaşanmasını engelledi.  

ÖA8: Uygulama esnasında rubrik kategorilerini göz önünde bulundurduğumuz için daha rahat 

ve verimli bir uygulama gerçekleştirdik.  

ÖA6: Uygulama esnasında kendimizden daha emin çalışmamızı gerçekleştirdik.  

 
3. Öğretmen adaylarının otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirdikleri fen uygulamaları 

sürecinde; yaptıkları uygulama sonrasında kullandıkları rubrik hakkındaki görüşleri nasıldır? 

Üçüncü araştırma sorusuna ilişin veriler tablo 6’da gösterilmiştir: 

Tablo 6. “Uygulama Sonrası” Kategorisine Göre Elde Edilen Anahtar Kelimeler, Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

Anahtar Kelimeler f % Anahtar Kelimeler f % 
Öz değerlendirme 24 18,3 Yapılanların gözden geçirilmesi 5 3,8 
Uygulamanın eksik ve başarılı yönlerinin 
belirlenmesi 

17 12,9 Uygulamanın etkililiğini test etme 4 3 

Uygulamayı değerlendirme  14 10,7 En iyi sonuca ulaşmada etkili 4 3 
Eksikliklerin düzeltilmesi 11 8,4 Uygulamayı etkili sonuçlandırma  4 3 
Uygulamanın amaca uygun olup 
olmadığının değerlendirilmesi 

9 6,8 Uygulamayı sonuçlandırmayı 
kolaylaştırma 

2 1,5 

Sonuç raporunun düzenli hazırlanmasında 
kolaylık 

8 6,1 Uygulamayı kapsamlı değerlendirme 1 0,7 

Değerlendirmede yol gösterici 7 5,3 Rubrik kullanmayı öğrenme 1 0,7 
Uygulanan yöntemi test etme 7 5,3 Yapılanları düzenleme 1 0,7 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2028 
 

Uygulamanın kriterlere uygun 
tamamlanması 

5 3,8 Değerlendirme aşamasını hızlandırma 1 0,7 

Uygulamayı doğru ve detaylı 
değerlendirme 

5 3,8 Uygulamayı farklı yönlerden 
değerlendirme 

1 0,7 

 
Tablo 6 incelendiğinde; öğretmen adayları en yüksek yüzdeyle(%18,3) uygulama sonrası 

kullandıkları rubriklerin “öz değerlendirme” yapmalarında etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Rubriğin, 

uygulamanın değerlendirilmesini sağlayarak, eksik ve başarılı yönlerin belirlenmesi ve eksikliklerin 

düzeltilmesinde kullanıldığı yine yüksek oranlarla belirtilmiştir. Öğretmen adayları rubriğin %6,8’lik 

oranla, uygulamanın amacına uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanıldığını ifade 

etmişler, ayrıca %5.3’lük oranla “değerlendirmede yol gösterici” olarak nitelendirmişlerdir. Uygulama 

sonrası rubriğinin, sonuç raporunun düzenli hazırlanmasında kolaylık sağladığını ifade eden 

katılımcılar da mevcuttur. Öğretmen adayları %3,8’lik oranla, uygulamanın kriterlere uygun şekilde 

tamamlanması ve doğru ve detaylı bir değerlendirme yapılabilmesi için rubriği kullanışlı bulmuşlardır. 

Ayrıca bazı öğretmen adayları rubriği etkililik açısından da değerli bulmuşlar; bu noktada 

uygulamanın etkililiğini test etmede kullanıldığını, en iyi sonuca ulaşmada etkili olduğunu ve 

uygulamayı etkili sonuçlandırmayı sağladığını ifade etmişlerdir. Uygulama sonrası rubriği ile ilgili 

olarak öğretmen adayları ile yapılan mülakatlardan elde edilen bulgular, içerik analizi sonucu elde 

dilen bulguları destekler niteliktedir. Mülakatlar neticesinde öğretmen adaylarına ait görüşler şu 

şekildedir: 

ÖA6: Uygulama sonrasında boş bir uygulama yapmadığımızı gördük. Neyi nasıl yaptığımızı 

biliyorduk. Rubrik çalışmamızın düzenli hazırlanmasını ve sunumunu sağladı.  

ÖA1: Uygulama sonrasında kullandığımız rubrik, uygulamamızın eksik ya da başarılı 

olduğumuz noktalarını belirlememizi sağladı.  

ÖA9:Rubrikler kalıcı ve sağlam temelli bir uygulama yapmamızı sağladı.  

ÖA4: Kendimizi değerlendirdiğimiz için rubrikteki puanlamanın pek fazla peşine düşmedik. 

Eksiklerimizi bildiğimiz için puanlamayı önemsemedik.  

ÖA5: Rubrikle başlarken neredeydik sonuçta nereye vardık bunu gördük. Başta amaçladığımız 

gerçek manada amacına ulaştı mı bunu gördük.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulgularına göre elde edilen sonuçlar şu şekildedir:  

Okul öncesi öğretmen adaylarının, fen uygulamaları sürecinde kullandıkları rubriklere 

(uygulama öncesi, uygulama esnası ve uygulama sonrası) ilişkin görüşleri olumludur. Öğretmen 
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adayları uygulama öncesinde kullandıkları rubriği, hazırlıkları yapmada yol gösterici ve rehber, dikkat 

edilmesi gereken noktaları öğrenme ve uygulamayı doğru planlamada etkili olarak 

değerlendirmişlerdir. Öğretmen adayları uygulama esnasında kullandıkları rubriği, yine yol gösterici 

olarak değerlendirmişlerdir. Rubriğin, uygulama esnasında düzenli ve dikkatli ilerlemeyi ve 

uygulamanın kriterlere ve amaca uygun gerçekleşmesini sağladığını ve ayrıca uygulama esnasında 

planlamadan kaynaklanan kolaylık yaşandığını belirtmişlerdir. Uygulama sonrasında kullandıkları 

rubrikle ilgili olarak öğretmen adayları, rubriği, kendilerini değerlendirmek, başka bir ifadeyle; “öz 

değerlendirme” yapmak için bir araç olarak görmüşlerdir. Ayrıca bu rubriğin, yapılan uygulamanın 

amacına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, eksik ve başarılı yönlerinin ortaya konulması ve 

sonuç raporunun düzenli hazırlanıp sunulmasında da yardımcı olduğu görüşündedirler. Araştırma 

sonuçları, otantik sınıf ortamlarında gerçekleştirilen fen uygulamaları sürecinde; öğretmen adayları 

tarafından kullanılan tüm rubriklerin kullanılma amaçlarını gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca 

araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının mesleki formasyon kapsamında gerçekleştirdikleri 

uygulamaların kalitesinin arttırılması adına rubriklerin etkili olarak kullanılabileceği söylenebilir.  

Bu araştırmanın sonuçları başka araştırmalar tarafından ortaya konan sonuçlar tarafından da 

desteklenmektedir: Andrade and Du (2005) tarafından öğretmen yetiştirme alanında yapılan bir 

çalışmada; öğretmen adayları, rubriklerin; çabalarına odaklanmalarını, yüksek kalitede iş ortaya 

koymalarını, daha iyi puan almalarını ve ödevlerle ilgili daha az kaygılanmalarını sağladığı 

görüşündedirler. Ayrıca öğretmen adaylarının algıları, rubrik temelli değerlendirmenin daha adil ve 

şeffaf olduğu yönündedir. Wollenschlager ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan başka bir 

çalışmada; rubrik geribildirimlerinin performans üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ve öğretmenlerin 

rubrik geribildirimlerinin, performans gelişimi bilgisinin başarılı bir şekilde kullanılmasını sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Panadero ve Jonsson (2013) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, rubriklerin 

öğrencilerin öğrenmesini pozitif yönde etkilediği ve ayrıca performans ve öz düzenlemeyi geliştirmek 

için rubriklerin pek çok şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında şu tür öneriler geliştirilebilir.  

Öğretmen yetiştirmede ürün değerlendirmenin yanında rubriklerin etkin olarak yer aldığı 

biçimlendirici değerlendirme türleri kullanılmalıdır. Öğretmen adaylarının rubriklerin etkililiğini 

bizzat deneyimlemeleri sağlanmalıdır. Öğretmen adayları gibi öğretmenlere de rubrikler ve diğer 

biçimlendirici değerlendirme türleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. Rubrikler performansa dayalı pek çok görev için ilkokuldan yükseköğretime kadar bütün 

düzeylerde kullanılabilir. Bu kapsamda farklı uygulama türleri pek çok ders için geliştirilebilir. 

Rubrikler, gerek bireylerin kendileri için, gerekse eğitimciler için son derece önemli geribildirim 

araçlarıdır. Bu noktada özellikle eğitimciler, öğrenme etkinliklerini ve ortamlarını düzenlerken bu 

bilgilerden faydalanabilirler. Bu araştırmada çalışma grubu okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Farklı 
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uygulamalı derslerde ve örneklem gruplarında benzer çalışmalar yapılabilir. Daha fazla sayıda 

öğretmen adayı ile benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir. Rubriklerin yanı sıra diğer biçimlendirici 

değerlendirme uygulama ve araçları farklı örneklem grupları üzerinde test edilebilir.  
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ÖZET 

Yetiştirilmek istenen insan profilini oluşturacak ve istendik hale getirecek olan öğretmenlerin ve bu 
öğretmenleri yetiştirecek olan eğitim fakülteleri, küresel eğitimin anahtarını elinde tutan en önemli eğitim 
kurumlarıdır. Buna rağmen eğitim fakültelerinin üniversitelere devri acele ve zoraki bir devir görüntüsü çizmiş, 
üniversitelerin çoğunda Eğitim Fakülteleri eklenti bir birim olarak algılanmıştır. Bu yanılgıdan hareketle 
günümüzün öğretmen yetiştiren kurumları olarak Eğitim Fakültelerinin geldiği durumun, eğitim fakültelerinin 
sahip olduğu yapı ve içeriğin öğretmen adaylarının bakış açısı ile ortaya konulması, bu araştırmayı farklılaştıran 
önemli bir nokta olarak ele alınmıştır. Bu nedenle bu araştırma, öğretmen adaylarının bakış açısı ile eğitim 
fakültelerinin bugünkü durumunu belirtmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-
2016 yılı eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim fakültesinde; bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi , sınıf 
eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, fen bilgisi eğitimi ve Almanca eğitimine devam eden 285 üçüncü sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, öğretmen adaylarına yazılı 
olarak yöneltilen açık uçlu sorularla elde edilmiş, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Öğretmen 
adaylarından elde edilen bulgular frekans dağılımları verilerek tablolaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, eğitim fakülteleri 

ABSTRACT 

Faculty of Education is one of the leading higher education institutions in which the desired future 
generations are educated by means of pre-service teachers who will make this come true. However, Faculty of 
Education is usually perceived as an additional unit within the body of universities since they seem to be 
perceived mostly as a rush and forced extension for the universities. In the context of current structural situation 
related to School of Education in Turkey, it is valuable to ask for pre-service teachers’ point of view. This study 
aims at describing the existing situation related to the School of Education with the point of view of pre-service 
teachers. The population of research consists of the students in School of Education at Canakkale Onsekiz Mart 
University within the autumn term of academic year 2015/16. The study group also includes 285 third-grade 
students from the departments of Classroom Teaching, Computer Education and Instructional Technology, 
Social Sciences Education, Elementary Science Education and German Language Teaching. Qualitative research 
paradigm has been adopted in this study and data were collected via an interview form including open-ended 
questions which was answered in written form by the pre-service teachers. Collected data were analyzed through 
frequency distribution.  

Keyword: teacher canidadets, education facultys 
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte meydana gelen birçok değişim, eğitim merkezli kalkınma 

unsurlarının varlığı ve bunlarla birlikte önemli bir rol oynayan eğitimde kalite olgusu ile anılmaya 

başlamıştır. Eğitimde kalite, farklı unsurlar üze¬rinden tartışılması gereken farklı boyutları olan ve 

eğitim sistemini bütüncül kılan çok yönlü bir konudur. Eğitim kademelerinin ait olduğu sistemin daha 

etkili ve verimli bir hale getirilebilmesi, sistem içi tüm öğelerin birbiri ile uyum içinde çalışması ile 

sağlanabilir. Farklı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim –öğretim gören insanların, farklı yaşam 

felsefesine ve farklı bir dünya görüşüne sahip olduğu görülmektedir. Özellikle yükseköğretim 

kademelerine devam eden öğrencilerin daha analitik ve daha soyut düşünebilmesi, bilgiyi 

yordayabilmesi bu eğitim kademesini diğer eğitim kademelerinden ayıran önemli bir özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her üniversite kuruluş amacına uygun olarak farklı fakültelerden oluşmaktadır. 

Ve her fakültenin sahip olduğu örgüt kültürü ve öğrenci yapısı diğer fakültelerle farklılık 

göstermektedir. Özellikle eğitim fakülteleri ve diğer fakülteler arasında belirgin olarak görülen bu 

farklılık, eğitim fakültelerinin sahip olduğu eğitim programının ve öğrenci yapısının, üniversitenin 

kurallarına ve sahip olduğu entelektüel yapıya daha uygun olmasından kaynaklanmaktadır (Keneddy, 

2001). Wimmer & Costa’ da (2007), eğitim fakültelerinin diğer fakültelere göre farklı bir kültüre sahip 

olması gerektiğini belirterek, bu fakültelerin iş olarak öğretmen eğitimini benimsediklerini 

savunmaktadırlar.  

Öğretmen yetiştirmede önemli bir yere sahip olan eğitim fakülteleri, normal fakat istenmedik 

insan davranışını istendik yönde değiştirme ya da insana yeni davranışlar kazandırma işinin en 

verimlice nasıl yapılabileceği ile ilgili bütün bilgi, beceri ve uygulamaları kapsayacak disiplinleri, 

eğitim bilimlerini öğreten kuruluşlar (Ertürk, 1998: 9–10) olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Nitekim 

eğitim sisteminin başarılı olması, öğretmenlerin ve öğretmen yetiştirme süreçlerinin bu süreçlerinin 

işlediği yapı olarak eğitim fakültelerindeki kaliteli eğitime bağlıdır. Yükseköğretimde kalite, 

öğrencilerin etkili eğitim çerçevesinde akademik standartları ve öğrenme amaçlarını 

gerçekleştirmesidir. Kalite, sübjektif bir değerlendirme ile birilerinin memnun ya da memnuniyetsiz 

olup olmadığını belirleyerek ölçülebilen bir olgudur. Bu nedenle, öğretmen adaylarının bakış açısı ile 

eğitim fakültelerinin bugünkü durumunu belirtmek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmada, 

günümüzün öğretmen yetiştiren kurumları olarak eğitim fakültelerinin geldiği durumun, eğitim 

fakültelerinin sahip olduğu yapı ve içeriğin öğretmen adaylarının bakış açısı ile ortaya konulması, bu 

araştırmayı farklılaştıran önemli bir nokta olarak ele alınmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma insanların yaşam tarzlarını, öykülerini, 

davranışlarını, örgütsel yapıları ve toplumsal değişmeyi anlamaya dönük bilgi üretme süreçlerinden 
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biridir (Strauss ve Corbin, 1990). Eğitim fakültelerindeki mevcut durum öğretmen adaylarının gözü ile 

değerlendirildiğinden bu araştırmada betimsel yaklaşım tercih edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 yılı eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim 

fakültesinde; bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi , sınıf eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, fen 

bilgisi eğitimi ve Almanca Öğretmenliğinde eğitimine devam eden 285 üçüncü sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Uygulama sırasında sınıfta olmayan öğrenciler hariç, bütün öğrenciler veri toplama 

araçlarını doldurmuşlardır. Toplam 310 öğrenciye ulaşılmış, ancak 25 öğrenci veri toplama araçlarını 

eksik ya da yanlış doldurdukları için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

dağılımları tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların bölüm ve cinsiyet dağılımı 

Bölüm  
   Kadın   Erkek   Toplam 

n n n 

Sınıf Eğitimi ABD 68 28 96 

Almanca Öğretmenliği ABD 12 11 23 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD 17 20 37 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD 70 19 89 

BÖTE 19 21 40 

Toplam 186 99 285  

   

Yukarıda verilen Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan 285 öğretmen adayının 96’sının Sınıf 

Eğitimi, 23’ünün Almanca Öğretmenliği, 37’sinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 89’unun Fen Bilgisi 

Öğretmenliği ve 40’ının ise bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ana bilim dalından olduğu 

görülmektedir.  

Veri toplama aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde öğrencilerin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, not ortalamaları ve kaç puanla hangi sınav türü 

ile lisans eğitimine başladıkları gibi demografik bilgilerine ulaşmak için Kişisel Bilgi Formu’, ikinci 

bölümde ise öğrencilerin eğitim fakülteleri hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek amacıyla 

oluşturulan; eğitim fakültelerindeki eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz?, eğitim fakültelerinde bir 

örgüt kültürü olduğundan bahsedebilir miyiz?, Eğitim fakültelerini diğer fakültelerden ayıran 

özellikler nelerdir?, Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarından beklentileriniz 

http://bote.comu.edu.tr/
http://bote.comu.edu.tr/
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nelerdir?, eğitim fakültelerinin olumsuz yönleri nelerdir? ve Eğitim fakültelerinde sınıf yönetiminin 

nasıl sağlanması gerektiğini düşünüyorsunuz? olmak üzere toplam 6 adet açık uçlu soru 

bulunmaktadır. bu araştırmanın amacına uygun olarak sadece “Eğitim fakültelerinde verilen eğitim 

hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu ve öğretmen adaylarının bu soruya verdiği cevaplar ele 

alınmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi  

Araştırmadaki verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Öncelikli olarak her 

kağıt 1’den başlayarak numaralandırılmıştır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının “Eğitim 

fakültelerinde verilen eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar dikkatlice 

okunmuş, öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar, araştırmacı tarafından alanyazına bağlı olarak 

oluşturulmuş; eğitim fakültelerindeki nitelikle ilgili düşünceler, eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri 

/ elemanları ile ilgili düşünceler, eğitim fakültelerindeki derslerle ilgili düşünceler ve eğitim 

fakültelerinin fiziki imkanlarıyla ilgili düşünceler olmak üzere 4 kategoriden birine dâhil edilmiştir. 

Bu araştırmada yapılan betimsel analizin tüm aşamaları verilmemiştir. Bulgular sadece frekans 

dağılımı ile sınırlı tutulmuştur.  

BULGULAR  

Bu bölümde öğretmen adaylarının “Eğitim fakültelerinde verilen eğitim hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar ilgili kategorilere dâhil edilerek tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının eğitim fakülteleri ile ilgili görüşleri 

Eğitim fakültelerindeki Nitelikle ilgili düşünceler f 

Diğer fakültelere oranla daha iyi bir eğitim 4 
Eğitim derslerinde nitelik düşük 15 
Uygulamaya yönelik (staj) eğitim olmalı  15 
Ölçme-değerlendirme konusunda sıkıntılar 4 
Kalitesiz eğitim veriliyor 22 
Bilgi beceri ve ihtiyaca göre eğitim verilmesi gerekliliği 4 
Ortaöğretim eğitiminden farksız 3 
Bölümlere göre eğitimin kalitesi düşüyor 18 
Orta düzeyde bir eğitim veriliyor 12 
Kişinin kendini de gerçekleşmesi gereken bir yapı  4 
Toplam  134 

Eğitim fakültelerindeki Öğretim Üyeleri / elemanları ile ilgili düşünceler f 
Öğretim üyelerinin sayıca yetersizliği 15 
Öğretim üyelerinin dersleri daha aktif anlatmaları gerekliliği 5 

Öğretim elemanlarının kaliteli eğitim veremiyor olması 10 
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Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı adil davranmamaları 2 
Bilgi donanımı olan ama ders anlatamayan hocalar  20 
Toplam  52 
Eğitim fakültelerindeki Derslerle İlgili düşünceler f 

Alan dersleri amacını gerçekleştiremiyor 13 
Alan dersleri iyi 1 
Çok fazla sunu yaptırılıyor 12 
Sunu yaptırmak iyi  1 
Dersler çok teorik uygulama boyutunda sıkıntılar var 43 
Zorunlu seçmeli dersler 2 
Programla ilgisi olmayan ilgisiz dersler 10 
KPSS’ye dönük çalışmalar yapılmıyor 5 
Gereksiz konular öğretiliyor 18 
Kolay olan dersler zorlaştırılıyor 8 

Derslerde anlatılmayan sınavlarda soruluyor 2 
Toplam 115 
Eğitim fakültelerinin Fiziki imkanlarıyla ilgili düşünceler  
Fiziki mekanlarda yetersizlik 4 
Toplam  4 

 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının eğitim fakülteleri ile görüşlerine verdikleri cevaplar 4 

kategori olan eğitim fakültelerindeki nitelikle ilgili düşünceler, eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri 

/ elemanları ile ilgili düşünceler, eğitim fakültelerindeki derslerle ilgili düşünceler ve eğitim 

fakültelerinin fiziki imkanlarıyla ilgili düşünceler kategorilerine göre dağıtılarak verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının en çok eğitim fakültelerindeki nitelik ile ilgili kategoriye ait 

görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki nitelik ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, en çok frekansa sahip görüşler olarak, 15 öğretmen adayının eğitim derslerindeki 

niteliği düşük bulduğu, 15 öğretmen adayının uygulamaya dönük eğitim istediği, 22 öğretmen 

adayının kalitesiz eğitim verildiğini belirttiği, 18 öğretmen adayının bölümlere göre verilen eğitimin 

kalitesinin düştüğünü belirttiği ve 12 öğretmen adayının ise orta düzeyde eğitim veriliyor şeklinde 

görüş bildirdiği görülmektedir.  

Yine tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri/elemanları 

ile ilgili görüşleri incelendiğinde, en çok frekansa sahip görüşler olarak, 15 öğretmen adayının eğitim 

derslerindeki niteliği düşük bulduğu, 15 öğretmen adayının öğretim üyelerinin sayıca yetersiz 

bulduğu, 20 öğretmen adayının bilgi donanımı olan ama ders anlatamayan hocalar olarak görüş 

belirttiği görülmektedir.  

Eğitim fakültelerindeki derslerle ilgili düşünceler kategorisinde yer alan öğretmen adayları 

görüşleri incelendiğinde ise, 43 öğretmen adayının dersler çok teorik uygulama boyutunda sıkıntılar 

var, 13 öğretmen adayının alan dersleri amacını gerçekleştiremiyor, 12 öğretmen adayının çok fazla 

sunu yaptırılıyor, 18 öğretmen adayının gereksiz konular öğretiliyor ve 10 öğretmen adayının ise 
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programla ilgisi olan dersler öğretiliyor şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Son kategori olan 

eğitim fakültelerinin fiziki imkanlarıyla ilgili düşünceleri kategorisinde çok az öğretmen görüşünün 

yer aldığı yine tablo 2’den anlaşılmaktadır. Bu kategoriye ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri 

incelendiğinde, 4 öğretmen adayının fiziki mekânlarda yetersizlik olduğuna dair belirtikleri görüşleri 

yer almaktadır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Öğretmen adaylarının bakış açısı ile eğitim fakültelerinin bugünkü durumunu belirtmek amacı 

ile gerçekleştirilen bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

• Öğretmen adaylarının çoğu, eğitim fakültelerinde verilen eğitimin niteliksiz olduğunu 

vurgulayarak; bu durumu kalitesiz eğitim verildiği, özellikle eğitim derslerinde niteliğin düşük 

olduğunu, bölümlere göre verilen derslerin içeriğinin farklılaştığını ve bu durumun niteliği 

düşürerek verilen eğitimin orta düzeyde kalmasına neden olduğu belirtilmiştir. 

• Öğretmen adaylarının çoğu eğitim fakültelerinde öğretim üyeleri/öğretim elemanlarından 

kaynaklanan bazı sorunların olduğu belirterek, bu sorunların temelinde öğretim üyeleri/öğretim 

elemanlarının, sayıca yetersizliğine, bilgi donanımına sahip fakat ders anlatımında yetersiz 

kalmalarının neden olduğu bu nedenle derslerde daha aktif rol almaları gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

• Öğretmen adaylarının çoğu derslerin teorik işlendiğini uygulama boyutunda sıkıntılar 

yaşandığını, gereksiz konuların öğretildiği ve alan derslerin yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının bazıları ise KPSS’ye dönük çalışmaların yapılmadığını ve derslerin 

öğrencilere sunu yaptırılarak işlendiğini ifade etmişlerdir.  

• Öğretmen adaylarının çok azı eğitim fakültelerindeki fiziki imkân sınırlılıklarına değinmiştir. 

Araştırmanın sonuçları ele alındığında, eğitim fakültelerinin bir çok soruna sahip olduğu ve bu 

sorunların aslında eğitim fakültelerinin kuruluşundan bu yana hala benzer sorunlar olarak sistemde yer 

aldığı görülmektedir. Fakültelerinin oluşma süreci olan ve 1982-1997 dönemini kapsayan süreç 

değerlendirmesi sonunda; derslerin içeriksel olarak gerek kredi gerekse sayıları bakımından yetersiz 

oldukları, teorik derslere ağırlık verildiği, uygulamalı derslerin ihmal edildiği, alanın öğretimine ilişkin 

derslerin az olduğu ve öğretmenlik uygulaması kapsamında uygulamaların yetersiz kaldığı 

görülmektedir. 1997 yılında yapılan revizyon ile eğitim fakültelerinde taslak bir model hazırlanmış, 

bölüm ve programlar bazında uygulanmış ve beraberinde hem olumlu hem de olumsuz bir takım 

algıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle çok fazla öğrenci olması ve öğretmenlik 

uygulamalarının yapılamaması konusundaki söylemler dikkat çekmiştir. 2006-2007 eğitim öğretim yılı 
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ile birlikte eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmıştır. Ders programlarından başlayarak birçok 

alanda köklü değişiklikler yapılmıştır. Özellikle akreditasyon, eğitimde kalite, Bolonya süreci, öğrenci 

ve akademisyen hareketliliği gibi birçok yaklaşım sisteme dâhil edilmiştir. Yapılan tüm bu 

düzenlemelere rağmen, eğitim fakültelerinin kuruluşlarından bugüne kadar geçen sürede sürekli olarak 

varlığını hissettiren en önemli problem öğretim elemanı yetersizliği olmuştur. Eğitim Fakültelerindeki 

öğretim elemanlarının sayıca yetersizliğinin yanı sıra nitelikleri de eleştiri konusudur. Eğitim 

fakültelerinde öğretim elemanı eksikliği kadar altyapının da yetersiz olduğu bilinmektedir. 2005 

yılında yapılan bir araştırmada 22 eğitim fakültesinde fizik laboratuvarı, 20 eğitim fakültesinde kimya 

laboratuvarı, 19 eğitim fakültesinde biyoloji laboratuvarı ve 34 eğitim fakültesinde ise yabancı dil 

laboratuvarı olmadığı tespit edilmiştir (YÖK, 2005). Öztürk (2010)’e göre de, fiziki olanaklar, 

niceliksel olarak öğretim elemanı sayıları ve öğretmen eğitimcisi olarak personel niteliği eğitim 

fakültelerinin kalitesini ortaya koyan en önemli bulgulardır. Ayrıca Özoğlu (2010), Seta raporları 

çerçevesinde yaptığı araştırmada, eğitim fakülteleri ile ilgili değerlendirmeler göz önünde 

bulundurulduğunda; nitelikli öğretmen yetiştirme noktasında Eğitim Fakültelerinin -gerek insan 

kaynağı gerekse fiziksel ve teknolojik altyapı bakımından- yetersiz kaldığı belirtmiştir. 

Eğitim fakültelerindeki diğer bir önemli sorun öğretim üyeleri ve uygulama ile ilgili olan 

sorunlardır (Can, 2007). Çünkü, öğretmen yetiştiren kurumların başarı ve nitelik durumunu belirleyen 

en önemli faktör sahip olduğu öğretim üyelerinin hem nicelik hem de niteliksel özellikleridir (Özcan, 

2011). Küçükahmet (2007), öğretmen yetiştirme lisans programlarını değerlendirdiği çalışmada, 

öğretmen yetiştirme programlarının yetersiz olduğunu, programlara konan pek çok dersin niçin 

konduğunun anlaşılamadığını, derslerin yarıyıllara tesadüfî bir biçimde serpiştirildiğini, uzmanlık 

gerektiren dersleri okutacak yeterli sayıda öğretim elemanın ise olmadığını vurgulamaktadır. Sonuç 

olarak denilebilir ki, öğretim ortamının fiziksel yapısı, yeterli donanıma sahip olup olmaması; 

öğrencilerin öğrenmeye istekli olma durumları; öğretim üyelerinin hem akademik hem de öğretici 

olarak donanımları; öğretim programlarının beklentileri karşılama düzeyi; öğretim üyeleri ile 

öğrenciler arasındaki ilişkilerin niteliği gibi pek çok değişken öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğini 

etkilemektedir (Şahin ve Beycioğlu, 2015). Bu nedenle eğitim fakültelerinin gerçek anlamada bir 

revizyona tabi tutulması bunun içinde mutlaka YÖK ve MEB arasında sıkı bir iş birliği gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla bilim insanları tarafından farklı konularda birçok eğitim 
araştırması yapılmaktadır. Diğer taraftan öğretmenlerden bu araştırma sonuçları bulgularına dayanarak 
uygulamalar yapmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarının bulgularından yararlanmalarında 
bu araştırmalara karşı tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim 
araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada var olan 
durumu saptamaya yönelik tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Eskişehir ili 
merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan 48 fizik, 33 kimya, 56 biyoloji olmak 
üzere toplam 137 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım (2013) 
tarafından geliştirilen öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik "Eğitim 
Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)" olarak adlandırılan 5’li likert Likert tipi bir ölçek 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-
testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre eğitim araştırmalarına yönelik tutum 
ölçeğinin tüm alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının cinsiyete, ortaöğretimin türüne, eğitim 
araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna ve branşlara göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmenleri, eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeği, tarama 
modeli 

ABSTRACT 

Scientists conduct many educational researches about various topics to improve the quality of the 
education. On the other hand teachers are expected to apply the findings of these researches into practices. The 
attitude of the teachers towards these researches plays an important role on the usage of the results of educational 
researches. The research was designed according to scanning model. Scanning model, which allow the 
determination of the current situation, was used because it was descriptive type. 137 science teachers who 
voluntarily participated in the study. The distribution of the teachers according to discipline was: 48 physics 
teachers, 33 chemistry teachers and 56 biology teachers. The scale used in the study to determine the attitude of 
the teachers towards educational researches was "Attitude towards Educational Researches Scale (AERS)", 
which is a 5-points Likert type scale developed by İlhan, Şekerci, Sözbilir and Yıldırım (2013). The validity and 
reliability tests of the scale were performed by İlhan, Şekerci, Sözbilir and Yıldırım (2013). Arithmetic mean, 
standard deviation, percentages, t-test and one-way variance analysis were used to analyze the data obtained 
within the study. According to the result of the analysis, it has been found that the mean scores obtained from the 
dimensions of AERS did not differentiated according to gender, type of the secondary education, and attended 
trainings. 

Keyword: Science teachers, attitudes towards educational researches scale, scanning model 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ve toplumun gelişmesinde eğitim ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ise 

eğitim araştırmaları önemli bir rol oynamaktadır. Bununla beraber, ülkelerin eğitiminin gelişmesinde 

ve arzu edilen seviyede gerçekleşmesinde öğretmenler önemli bir yere sahiptir. Ancak, öğretmenlerin 

genel olarak eğitim araştırmalarından uzak olduğu; mevcut eğitim çalışmalarından gereği kadar 

faydalanmadıkları; yeteri kadar araştırma yapmadıkları; mevcut araştırmalara karşı bazı olumsuz 

tutumlara sahip oldukları gibi konular eğitim araştırmacıları tarafından çeşitli çalışmalarda 

vurgulanmıştır (Costa, Marques, ve Kempa, 2000; Çepni ve Küçük, 2003; De Jong, 2004; Ekiz, 2006; 

Pajares,1992). 

Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla bilim insanları tarafından farklı konularda birçok eğitim 

araştırması yapılmaktadır. Diğer taraftan öğretmenlerden bu araştırma sonuçları bulgularına dayanarak 

uygulamalar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte eğitim alanındaki uygulayıcıların (öğretmen, 

yönetici, politikacı) bu araştırmalardan yeteri kadar yararlandığı söylenemez. Son yıllarda özellikle fen 

eğitimi alanında yapılan araştırmalarda bir artışın olmasına rağmen (Chang, Chang ve Tseng, 2010; 

Sozbilir, Kutu ve Yasar, 2012; Tsai ve Wen, 2005), bu araştırmalardan eğitim-öğretim 

uygulamalarında yararlanma oranı düşük kalmaktadır (De Jong, 2004; Everton, Galton, ve Pell, 2000; 

Vanderlinde ve van Braak, 2010). Bunun yanısıra öğretmenlerin eğitim araştırmalarının bulgularından 

yararlanmalarında bu araştırmalara karşı tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Tutumlar bireyin 

davranışlarında yönlendirici bir etkiye sahip olduğundan, dolayısıyla olumlu ya da olumsuz 

davranışlara yol açabilir (Tavşancıl, 2010, s.72). Bu açıdan öğretmenlerin yapılan çalışmaların 

faydasına, kullanılabilirliğine inanmaları onlardan daha fazla yararlanmalarını etkileyebileceği 

söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının araştırılması bu açıdan 

önemlidir.  

Bireylerin davranışlarının incelenmesinde davranışın belirleyicilerinden birisi olarak tutumlar 

araştırmaya ve incelenmeye değer görülmektedir. Tutumlar hem sosyal algımızı hem de 

davranışlarımızı etkilemektedir. Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düşünce, duygu, ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 1999). 

Tutumlar nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz değerleme ifadeleridir. 

Tutumlar, insanın bir şey hakkında ne hissettiğini ifade eder (Robbins, 1994). Tutum tanımları ve 

karşılaştırmalar doğrultusunda tutumların şu özellikleri taşıdığı vurgulanmaktadır: (a) Tutum 

psikolojik bir objeye ilişkindir, (b) Tutumlar tepki vermeye hazır olmayı içermektedir, c) Tutumlar 

güdüleme gücüne sahiptir, (d) Tutumlar durağan olabilir, (e) Tutumlar değerlendirme içermektedir, (f) 

Tutumlar doğrudan gözlenebilen bir özellik değil, bireyin gözlenebilen davranışlarından çıkarsama 

yapılarak ve o bireye atfedilen bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 1999; Sakallı, 2001). Bir eğilimin tutum 

olarak kabul edilebilmesi için asgari şart, bir zihinsel değerlendirmedir. Bir insanın birçok durum ve 
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uyarana karşı birçok tutumu olabilir. İnsanlar yaşam süreci içerisinde yakın ve uzak çevrelerinde 

tutum objesi olabilecek her şeye karşı yaşamsal deneyimleriyle, anne-baba, arkadaş çevresi, kitle 

iletişim araçları, diğer bireylerin etkisi ve koşullanma yoluyla birçok tutum öğrenebilirler (Üstüner, 

2006). 

Öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve eğitimcilerin eğitim araştırmalarına yönelik 

tutumlarını ortaya koyan çalışmalarda; ya genel olarak bilimsel araştırmalara yönelik tutumlar 

(Cousins ve Walker, 2000; Korkmaz, Şahin, ve Yeşil, 2011a; Walker, 2010) ya da sadece eğitim 

araştırmalarına karşı tutumlar (Everton, Galton, ve Pell, 2002; Öztürk, 2010; Yavuz, 2009) 

incelenmiştir. Eğitim araştırmalarına yönelik tutumlar, daha çok betimsel ve nitel çalışmalarla 

belirlenmiştir (Ekiz, 2006; Korkmaz, Şahin, ve Yeşil, 2011b; Vanderlinde ve van Braak, 2010). Bu 

çalışmada da uygulamalı derslerden olan fen bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji) dersine giren 

öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları incelenmek istenmiştir. 

Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla bilim insanları tarafından farklı konularda birçok eğitim 

araştırması yapılmaktadır. Diğer taraftan öğretmenlerden bu araştırma sonuçları bulgularına dayanarak 

uygulamalar yapmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarının bulgularından 

yararlanmalarında bu araştırmalara karşı tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada fen 

bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

• Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları cinsiyet, ortaöğretimin 

türü ve eğitim alma durumu değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

• Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları branş ve kıdem 

değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Betimsel nitelikte olan bu araştırmada var olan durumu saptamaya yönelik tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, grupların karakteristik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Tarama araştırmaları ölçülebilir değişkenlere ilişkin cevapların alınması; araştırmacının değişkenleri 

ve değişkenlere ait göstergeleri aynı anda çeşitli sorularla inceleyebilmesi açısından güçlü bir yaklaşım 

olarak öne çıkmaktadır (Neuman, 2012). 

Çalışma Grubu 
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Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Eskişehir ili merkez ilçelerinde Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 46 lisede görev yapan 352 fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmeni 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmak istenmiştir. 

Ancak 137’sına ulaşılmıştır. Ölçeklerin geri dönüş oranı 137.100/352’dir. Çalışmada evrenin %39’una 

ulaşılarak çalışmaya katılmaya gönüllü olan 137 fen bilimleri öğretmeni ile çalışma tamamlanmıştır. 

Araştırmaya 48 fizik, 33 kimya, 56 biyoloji olmak üzere toplam 137 fen bilimleri öğretmeni 

katılmıştır. Bu öğretmenlerin 83’ü (%52.9) kadın, 53’ü (%33.8) erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin 95’i (60.5) genel ortaöğretimde, 42’si (26.8) ise meslek ve teknik liselerde görev 

yapmaktadır. Öğretmenlerin 72’sı (45.9) eğitim araştırmalarına yönelik herhangi bir eğitim almazken, 

56’sı (35.7) eğitim araştırmalarına yönelik herhangi bir eğitim aldıklarını belirtmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım (2013) tarafından geliştirilen 

öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik "Eğitim 

Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)" olarak adlandırılan Likert tipi bir ölçek 

kullanılmıştır. Ölçeğe Ek-1’de yer verilmiştir. "Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum 

Ölçeği (EAÖTÖ)" 5’li likert şeklinde; (1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) 

Katılıyorum ve (5) Tamamen Katılıyorum olarak puanlanmıştır.  

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım (2013) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin tüm boyutları için (20 madde) Cronbach's Alpha katsayısı 0,881 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerlere göre ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilebilir (Büyüköztürk, 2002; Ho, 

2006; Field, 2009). Ölçeğin her bir boyutunda yer alan maddeler göz önünde bulundurularak faktörler 

sırasıyla eğitim araştırmalarının gerekliliği, eğitim araştırmalarına değer verme, eğitim araştırmalarının 

uygulanabilirliği şeklinde adlandırılmıştır.  

Ölçeğin geçerliğini sınamak ve faktör yapısını incelemek için açımlayıcı faktör analizi 

kullanılmıştır. Örneklemin yeterliliğini değerlendirmek üzere hesaplanan KMO katsayının (.875) 

oldukça yüksek ve faktör analizinin geçerliliğini sınayan Bartlett testi sonucunun ise anlamlı 

(1054.979, p < .001) olması nedeniyle faktör analizinin yapılabileceği görülmüştür. Temel Bileşenler 

Analizi sonucunda toplam varyansın % 55.725’inü açıklayan ve öz değeri 1’in üstünde olan 3 faktör 

elde edilmiştir. Boyutlara ait varyanslar sırasıyla % 20, %19 ve % 16’dır. Üstbilişsel farkındalığın alt 

boyutuna ait maddelerin faktör yükleri 0.50’den büyüktür. Ölçeğin toplam güvenirliği .90 ve sırasıyla 

altı alt boyuta ait güvenirlik katsayıları .85, .85 ve .81’dir. Bu değerler yüksek iç tutarlığın 

göstergesidir (Hair, Anderson, Tahtam, & Black, 1998). 

Bu araştırmada da EAÖTÖ üç boyutlu olarak ele alınmıştır. Öğretmen adaylarının vermiş 

olduğu yanıtlar, olumlu ifadeler için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde ve olumsuz ifadeler için yine aynı 
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kategoriden başlanarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Buna göre ölçekte yedişer madde ile 

ölçülen 2. ve 3. boyutlarda en fazla 35, en az 7 puan alınabilmiştir. Altışar maddeden oluşan 1. boyutta 

ise puanlar 6 ile 30 arasında değişmiştir. Tüm boyutlar bir bütün olarak ele alındığında ise 

EAÖTÖ’nün genelinden maksimum 100, minimum 20 alınması mümkündür. Bu puanlama sistemine 

göre yüksek puan alan öğretmenler, eğitim araştırmalarına yönelik yüksek tutuma sahip olmaktadır.  

Verilerin Analizi 

Öğretmenlere uygulanan EAÖTÖ’nin elde edilen sonuçlar SPSS 21.0 istatistik paket 

programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde 

aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Varyansların homojen olduğu belirlendikten sonra; fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim 

araştırmalarına yönelik tutumlarının cinsiyet, ortaöğretimin türü ve eğitim alma durumu 

değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlenmek için bağımsız gruplar için t-testi, 

branş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlenmek için ise Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) ile gruplar arası farklılığı belirlemek için de LSD testi yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının 

cinsiyet, ortaöğretimin türü, eğitim alma durumu, branş ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesine 

ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin, eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar 

için t-testi ile tespit edilmiştir. T-testi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğretmenlerinin uygulanan EAÖTÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puan 

Ortalamalarının Cinsiyete Göre Bağımsız Gruplar için T-Testi Sonuçları  

Değişken  Cinsiyet N Χ  S sd t p 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Gerekliliği 

Kadın 79 27.22 3.989 129 .495 .626 

Erkek 52 27.58 4.244 

Eğitim 
Araştırmalarına 
Değer Verme 

Kadın 77 25.79 3.346 125 .082 .935 
Erkek 50 25.84 3.139 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Uygulanabilirliği 

Kadın 76 22.57 5.068 124 .371 .711 
Erkek 50 22.90 4.862  
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Analiz sonuçlarına göre EAÖTÖ’nin alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (t= .495; p= .626, p> .05, t= .082; p= .935, p> .05, 

t= .371; p= .711, p> .05) 

Fen bilimleri öğretmenlerinin, eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının ortaöğretimin türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız gruplar için t-testi ile tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Öğretmenlerinin uygulanan EAÖTÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puan 

Ortalamalarının Ortaöğretimin Türüne Göre Bağımsız Gruplar için T-Testi Sonuçları  

Değişken  Cinsiyet N Χ  S sd t p 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Gerekliliği 

Genel 
ortaöğretim 

90 27.37 4.273 130 .209 .835 

Meslek ve 
Teknik 
Liseler 

42 27.21 3.719 

Eğitim 
Araştırmalarına 
Değer Verme 

Genel 
ortaöğretim 

88 25.90 3.343 126 .653 .515 

Meslek ve 
Teknik 
Liseler 

40 25.50 3.121 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Uygulanabilirliği 

Genel 
ortaöğretim 

86 22.58 4.808 125 .201 .841 

Meslek ve 
Teknik 
Liseler 

41 22.78 5.401  

 

Analiz sonuçlarına göre EAÖTÖ’nin alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının 

ortaöğretimin türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (t= .209; p= .835, p> .05, t= 

.653; p= .515, p> .05, t= .201; p= .841, p> .05) 

Fen bilimleri öğretmenlerinin, eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının eğitim araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için t-testi ile tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3: Öğretmenlerinin uygulanan EAÖTÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puan 

Ortalamalarının Eğitim Araştırmalarına Yönelik Eğitim Alma Durumuna Göre Bağımsız Gruplar için 

T-Testi Sonuçları  

Değişken  Cinsiyet N Χ  S sd t p 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Gerekliliği 

Eğitim 
Aldım 

56 26.91 4.222 123 .732 .468 

Eğitim 
Almadım 

69 27.45 3.976 

Eğitim Eğitim 53 25.40 3.254 119 1.010 .315 
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Araştırmalarına 
Değer Verme 

Aldım 
Eğitim 
Almadım 

68 26.00 3.274 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Uygulanabilirliği 

Eğitim 
Aldım 

51 22.61 4.784 117 .287 .775 

Eğitim 
Almadım 

68 22.87 5.019  

 

Analiz sonuçlarına göre EAÖTÖ’nin alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının eğitim 

araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (t= 

.732; p= .468, p> .05, t= 1.010; p= .315, p> .05, t= .287; p= .775, p> .05) 

Branşlara göre öğretmenlerin EAÖTÖ’nin alt boyutlarından aldıkları puanlar ANOVA ile test 

edilmiş, farkındalıklar arasında farklılığın olup olmadığı ise Scheffe testi ile tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4: Öğretmenlerin EAÖTÖ Alt Boyutlarına ait Puanlarının Branşlara Göre ANOVA 

Sonuçları  

Değişken  Sınıf Düzeyi N Χ  S sd F p 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Gerekliliği 

Fizik 46 27.52 4.471 2-129 .255 .776 
Kimya 32 26.88 4.353 
Biyoloji 54 27.41 3.627 

Eğitim 
Araştırmalarına 
Değer Verme 

Fizik 47 25.72 3.728 2-125 .283 .754 
Kimya 27 26.19 2.718 
Biyoloji 54 25.61 3.129 

Eğitim 
Araştırmalarının 
Uygulanabilirliği 

Fizik 43 22.98 4.693 2-124 .196 .823 
Kimya 29 22.72 4.208 
Biyoloji 55 22.35 5.615 

 
Analiz sonuçlarına göre branşlar, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını alt 

boyutlarda etkilememektedir. Bir başka ifadeyle öğretmenlerin ‘eğitim araştırmalarının gerekliliği’ [F 

(2, 129) = .255, p= .776], ‘eğitim araştırmalarına değer verme’ [F (2, 125) = .283, p= .754] ve ‘eğitim 

araştırmalarının uygulanabilirliği’ [F (2, 124) = .196, p= .823] boyutlarına ait tutumlarında bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

SO NUÇ, TARTIŞMA VE Ö NERİLER 

Bu çalışmada lise öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir’de görev yağan 

137 fen bilimleri öğretmenine Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin, eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeğinin 

boyutlarına ait görüşlerinin cinsiyete, ortaöğretimin türüne ve eğitim araştırmalarına yönelik eğitim 

alma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının 
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cinsiyete, ortaöğretimin türüne ve eğitim araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna göre göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Bu bulgu, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik 

herhangi bir farkındalıkları olmadığını düşündürmektedir. 

Branşlara göre öğretmenlerin EAÖTÖ’nin alt boyutlarından aldıkları puanlar ANOVA ile test 

edilmiş, farkındalıklar arasında farklılığın olup olmadığı ise Scheffe testi ile tespit edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre branşlar, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını alt boyutlarda 

etkilememektedir. Farklı branşlar olmasına rağmen öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik 

tutumlarında herhangi bir farklılık olmaması öğretmenlerin bulundukları branşların onlarda eğitim 

araştırmalarına yönelik tutumlara ilişkin farkındalık geliştirmeye yönelik bir işlevden yoksun 

olduğunu düşündürmektedir. 

Sonuç olarak, öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara ve 

araştırmacılara ilişkin tutumlarının belirlenmesine dönük çalışmalara alanyazında rastlanılmaktadır 

(Ekiz, 2006; Everton, Galton, ve Pell, 2002; Korkmaz, Şahin, ve Yeşil, 2011b; Öztürk, 2010; 

Vanderlinde ve van Braak, 2010; Yavuz, 2009). Ancak bu çalışmaların daha çok betimsel, nitel ve 

ölçek geliştirme çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim araştırmalarına 

yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelendiği, farklı yöntemlerin ve veri toplama 

araçlarının kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yine bununla birlikte öğretmenlere 

araştırma süreçlerinin nasıl olduğuna yönelik eğitimler düzenlenebilir ve böylece eğitim 

araştırmalarına yönelik bir farkındalık oluşturulabilir. 
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Ek-1 

Eğitim Araştırmalarına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi 

Sayın Katılımcı,  

Aşağıdaki ölçek, fen bilimleri öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını 
öğrenmeye yönelik maddeleri içermektedir. Sizden beklenen ölçeği başlarındaki açıklamalara uygun 
olarak yanıtlamanızdır. Araştırmanın sağlıklı sonuçlara ulaşmasının, ölçeği samimi ve tam olarak 
yanıtlamanıza bağlı olduğunu lütfen unutmayınız. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. 
Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Yrd. Doç. Dr. Munise SEÇKİN KAPUCU 
Bölüm 1: Kişisel Bilgiler 
Öğretmenin Adı Soyadı: 
Cinsiyeti: K ( )  E ( ) 
Görev Yaptığı Okul:  
Görev Yaptığı Okulun İsmi: 
Yaşı: 
Branşı:  
Kıdemi: 
Eğitim Araştırmalarına Yönelik Herhangi Bir Eğitim Alma Durumu: Aldım ( )  Almadım ( ) 
 
Bölüm 2: Aşağıda eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarla ilgili maddeler yer almaktadır. Size 
uygun olan seçeneği (X) işaretleyiniz. 
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1. Eğitim araştırmaları derslerde kullanabileceğim yararlı bilgiler sağlar.       
2. Eğitim araştırmaları ile ilgili seminerlerden hoşlanırım.       
3. Yapılan eğitim araştırmaları öğretim programlarının geliştirilmesi yenilenmesine katkı sağlar.       
4. Öğretim sürecinde konuya göre öğretim model, yöntem ve teknik seçiminde eğitim araştırma 
bulguları benim için önemli bir yere sahiptir.  

     

5. Yapılan eğitim araştırmaları öğretimde karşılaştığım problemlere çözüm üretir.       
6. Seminerlerde anlatılan eğitim ile ilgili araştırma bulguları fayda sağlar.       
7. Eğitim araştırma bulgularına göre sınıfta ders işlemek bana zevk verir.       
8. Öğretmenler eğitim araştırma bulgularından yararlanmalıdırlar.       
9. Eğitim araştırmalarından haberdar olmak önemlidir.       
10. Nitelikli bir öğretmen olmak için eğitim araştırmalarından yararlanmak gerekir.       
11. Eğitim ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması gereklidir.       
12. Eğitim araştırmaları öğretmenlik mesleğinin gelişimine katkı sağlar.       
13. Eğitim ile ilgili bilimsel yayınlar (tez, makale, kitap vb.) eğitimin kalitesinin artmasına katkı 
sağlar.  

     

14. Eğitim araştırmalarından elde edilen verilere göre ders işlediğimde konular yetişmez.       
15. Akademisyenlerin yaptığı eğitim araştırmaları sadece kendi kariyerlerini yükseltmek amacıyla 
yapılan araştırmalardır.  

     

16. Eğitim ile ilgili bilimsel yayınların (tez, makale, kitap vb.) yüzeysel olduğu kanısındayım.       
17. Eğitim araştırmalarının okul ortamında uygulanabilirliği yoktur.       
18. Eğitimde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ders işlemek zaman kaybıdır.       
19. Yapılan eğitim araştırmalarının uygulanabilir olduğuna inanmıyorum.       
20. Eğitim araştırmalarının bulgularına göre ders işlenmesi öğrencilerin başarılarını düşürür.       
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BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ÖĞRETMEN 

YETİŞTİRME SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

 
Aysun Öztürk 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, ANKARA 

aysunozturk@gazi.edu.tr  

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı öğretmen yetiştirme sistemini 
incelemek ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemi için öneriler sunmak amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde (1) 
öğretmenlerin yetiştirildiği kurumlar, (2) öğrencilerin bu kurumlara seçilme süreçleri, (3) kurumların eğitim 
programları ve (4) öğretmenlerin istihdamı inceleme değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bu amaçla nitel araştırma 
yöntemlerinden örnek olay çalışması deseni kullanılmış, veri toplama tekniği olarak da doküman incelemesi 
tekniğinden faydalanılmıştır. Bu süreçte problem durumuna dair alanyazın, raporlar, genelgeler, Birleşik Krallık 
Eğitim Bakanlığı belgeleri ve diğer kaynaklar inceleme değişkeni olarak belirlenen dört unsur çerçevesinde 
incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: Birleşik Krallıkta öğretmenler iki şekilde 
yetişmektedirler: Herhangi bir lisans mezunu olup bir yıllık istihdam tabanlı programlara giderek ya da doğrudan 
üniversitelerin eğitim fakültelerinden/enstitülerinden dört yıllık öğretmen eğitimi alarak öğretmen 
olunabilmektedir. Öğretmen adayı olabilmek için en az C seviye ortaöğretim yeterliği, okur-yazarlık ve 
matematik becerileri testinden yeterlik, eğitimi alacakları kurumun inisiyatifine kalmış değerlendirme 
süreçlerinden elde edilen yeterlik gereklidir. Eğitim fakültelerinin öğretim programları 3+1 yıl şeklinde 
yapılandırılmakta, uygulama eğitimleri 1. sınıftan itibaren başlatılmakta ancak son yıl ağırlık kazanmaktadır. 
Öğretmenler kişisel başvurular ile öğretmenliğe başlamakta ve sözleşmeli personel statüsü ile öğretmen 
olmaktadırlar. Nitelikli öğretmen olabilmeleri için belirlenen standartları sağlamaları gerekmekte, standartları 
sağlayamadıkları ya da sürdüremedikleri takdirde görevlerine son verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, Birleşik Krallık. 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to investigate the teacher education system in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and to propose some suggestions for the teacher education system in Turkey. In the 
process of the research, (1) teacher training institutions, (2) the process of selection to these institutions, (3) 
curricula of these institutions and (4) employment of teachers, were selected as investigation variables. For this 
purpose, case study design which is one of the qualitative research designs was implemented, and document 
analysis technique was used as a data collection technique. In this process, the related literature, reports, 
circulars, documents from United Kingdom Department for Education and other resources were examined within 
the frame of the four elements which were determined as investigation variables. The results obtained can be 
summarized as such: In the United Kingdom, teachers are trained in two ways: by attaining one-year, 
employment-based programs as a bachelor, or by attaining university-based programs in the faculties/institutes 
of education for four years. To become a candidate for teacher training programs, it is required to have at least C 
level GCSE competence, mathematics and literacy competence and competence of the evaluation process 
implemented under the initiative of the applied institution. Curricula of the education faculties are constructed as 
3+1 years, practice of teaching starts in the first year but it gains importance in the last year of education. 
Teachers start teaching through personal applications and they work under contract. To become qualified 
teachers, they need to meet the pre-determined standards and they are dismissed if they can not meet or maintain 
those standards.  

Keywords: Teacher training, United Kingdom.  
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GİRİŞ 

Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nda; “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim 

görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanan öğretmenlik (Milli Eğitim 

Bakanlığı [MEB], 1973), eğitim sisteminin temel öğelerinden birini oluşturmaktadır. Öğretmenlik 

daha önceleri ayrı bir meslek ya da uzmanlık alanı olarak görülmemiş, bu konudaki ilk düşünceler 17. 

yy’da Batı Avrupa’da yaygınlaşmış ve öncü düşünceler doğrultusunda ilk öğretmen okulları 

kurulmaya başlamıştır (Yüksel, 2011, s.31). Öncelikle meslek öğretimi amacıyla kurulan öğretmen 

okulları, süreç içerisinde ülkelerin ve dünyanın beklentileri değiştikçe sistemsel olarak amaç ve süreç 

açılarından değişikliklere uğramıştır. Her ülke için, ülkenin geleceğini ellerinde tutan gençleri 

yetiştirecek olan öğretmenlerin yetiştirilmesi ciddi önem taşımaktadır. Bu nedenle her ülke kendi 

yetiştirmek istediği insan tipini yetiştirecek olan öğretmenlerin eğitiminde farklı yaklaşımlar 

izlemektedir. Ülkemizin de diğer ülkeler gibi, geleceğin nesillerini yetiştirmek üzere öğretmenlerini 

eğittiği kendine has bir öğretmen yetiştirme sistemi bulunmaktadır. Ancak farklı ülkelerdeki 

sistemlerin işleyişini ve iyi uygulamalarını öğrenip, sosyolojik, politik ve ekonomik açıdan uygun 

olanları ülkemize uygulama önerileri olarak sunmanın, sistemimizde var olan aksaklıkları ve sorunları 

gidermede yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Bu nedenle bu araştırmada, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı öğretmen 

yetiştirme sistemi incelenerek, Türkiye öğretmen yetiştirme sistemi için öneriler sunmak 

amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde (1) öğretmenlerin yetiştirildiği kurumlar, (2) öğrencilerin bu 

kurumlara seçilme süreçleri, (3) kurumların eğitim programları ve (4) öğretmenlerin istihdamı 

inceleme değişkenleri olarak belirlenmiştir.  

Birleşik Krallık, Avrupa’nın batısında coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, 

İrlanda Adasının kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya adalarını kapsar. Birleşik Krallık dört devletten 

meydana gelir; İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler. Başkenti ve en büyük şehri Londra’dır 

(The British Broadcasting Corporation [BBC], 2016). 

Birleşik Krallık Üniter Parlamenter Monarşik bir devlet yapısına sahiptir. Resmi devlet 

başkanı kral veya kraliçedir. Hükümdarlık, cinsiyet farkı gözetmeksizin, sadece kan bağı ile 

ebeveynlerden çocuklara geçer. Kraliçenin sembolik devlet başkanlığı konumuna karşın, ülkedeki 

yürütme gücü Başbakan önderliğindeki hükümete, yasama gücü ise parlamentoya bağlıdır. Parlamento 

iki bölümden oluşur: Seçimle gelen Avam kamarası halkı temsil ederken, atama ve veraset yoluyla 

oluşan Lordlar kamarası ise soyluları temsil eder (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2011). 

Birleşik Krallığın yüzölçümü 242.514 km2, nüfusu 62.8 milyondur. Resmi dili İngilizce 

olmakla birlikte her bölgenin kendi yerel dili vardır (BBC, 2016). 
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Birleşik Krallık devletlerinin her biri eğitim politikası için sorumluluk üstlenmektedir. 

Politikalar dört devlet için Birleşik Krallık düzeyinde belirlenir, ancak kararların uygulanması 

devletler arasında değişiklik gösterebilir (OECD, 2015a). 

YÖNTEM 

Birleşik Krallık öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin bilgileri ve iyi uygulamaları ortaya 

koymak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Örnek olay 

çalışmasında bir ya da birkaç durum derinlemesine incelemeye alınır, bir duruma ilişkin etkenler 

bütüncül bir yaklaşımla araştırılır (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.77). Birleşik Krallığın öğretmen 

yetiştirme sisteminin incelenmesi kapsamında veri toplama tekniği olarak da doküman incelemesi 

tekniğinden faydalanılmıştır. Bu amaçla problem durumuna dair alanyazın, raporlar, genelgeler, 

Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı belgeleri ve diğer kaynaklar inceleme değişkeni olarak belirlenen 

dört unsur çerçevesinde incelenmiştir. 

Doküman incelemesi, beş aşamadan oluşmaktadır: (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğini 

kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme, (5) veriyi kullanma (Yıldırım & Şimşek, 

2006, s. 193-201).  

Yapılan araştırma kapsamında birinci aşamada incelenecek dokümanların neler olduğuna karar 

verilmiş, dokümanları elde etme yolları belirlenmiş ve dokümanlara ulaşılmıştır. Ulaşılan 

dokümanların birincil kaynaklar olmasına dikkat edilmiş, bazı belgelere ulaşmak için gerekli izinler 

alınmış, böylece çalışmanın ikinci aşaması tamamlanmıştır. Üçüncü aşama kapsamında elde edilen 

dokümanlar sistematik bir biçimde incelenmiş, birbirleriyle çelişen veya güncelliğini yitirmiş bilgiler 

içeren dokümanlar elenmiştir.  

Veriyi analiz etme aşaması ise kendi içinde dört basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak 

analize konu olan veriden örneklem seçmedir. Bu basamakta toplanan dokümanların tümünün 

incelenmesi mümkün olmayan durumlarda veri setinin içinden bir örneklem seçilir. Bu araştırma 

kapsamında elde edilen dokümanların tümü kullanıldığından bu basamak kapsamında bir örneklem 

seçimine gidilmemiştir. Veri analizi sürecinin ikinci basamağı olan kategorileri geliştirme 

basamağında araştırmacı alanyazında hâlihazırda belirtilmiş veya çalışma kapsamında kendi 

belirlediği kategorileri kullanarak çalışmasına bir sistematik kazandırır. Bu çalışmada Birleşik Krallık 

öğretmen yetiştirme sistemi inceleme konusu olarak alındığında, kapsamı sınırlamak ve 

sistematikleştirmek adına öğretmen yetiştirme sisteminin incelenmesinde odaklanacak değişkenler 

belirlenmiştir. Bu değişkenler; (1) öğretmenlerin yetiştirildiği kurumlar, (2) öğrencilerin bu kurumlara 

seçilme süreçleri, (3) kurumların eğitim programları ve (4) öğretmenlerin istihdamı olarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla veri analiz sürecinde bu dört değişken kategori olarak kullanılmış, analizler 

bu kategoriler kapsamında yapılmıştır. Veri analizinin üçüncü basamağı olan analiz birimini 
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saptamada, araştırmacı dokümanları incelemeden kullanacağı analiz birimini belirler. Bu bir sözcük, 

tema, karakter, cümle/paragraf veya içerik olabilir. Bu araştırmada temalar analiz birimi olarak 

seçilmiş, daha önce bahsedilen inceleme kategorileri tema olarak alınmış, dokümanlarda bu temalar 

aranmıştır. Veri analizinin son aşaması sayısallaştırma aşamasıdır. Bu aşama araştırmacının seçimine 

bırakılmıştır. Araştırmacı verilerini sayısallaştırarak sunmak istiyorsa bu basamakta da işlem yapar, 

ancak çalışma saptanan kategoriler ve analiz birimi doğrultusunda raporlaştırılıp düzyazı şeklinde de 

sunulabilir. Bu araştırmada da sayısallaştırma yoluna gidilmemiş, dokümanlardan elde edilen veriler 

doğrudan sunulmuştur.  

Doküman incelemesinin son aşaması veriyi kullanma aşamasıdır. Bu aşamada analizden elde 

edilen veriler kaynağa bağlı kalınarak yorumlanır. Bu araştırmada da incelenen dokümanlara bağlı 

kalınarak yorumlar yapılmış, yorumlarda nesnellikten uzaklaşılmamıştır.  

BULGULAR VE SONUÇ 

Birleşik Krallık Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Öğretmen Yetiştiren Kurumlar 

Birleşik Krallıkta iki tip öğretmen yetiştiren program vardır: Üniversite tabanlı programlarda 

(university-based initial teaching training program), adından da anlaşılacağı üzerine öğretmenler, 

üniversitelerde Öğretmen Eğitimi Merkezi (Centre for Teacher Education), Eğitim Fakültesi (Faculty 

of Education) veya Eğitim Enstitüleri (Institute of Education) adı verilen üniversite tabanlı 

kurumlardan yetişir. Diğer programlar ise istihdam tabanlı (employment-based teacher training 

program) programlardır. Hali hazırda lisans mezunu bireyler bir yıl süre ile bu programı alarak 

öğretmen olabilirler. Bu programlarda uygulamaya daha çok zaman ayrılır, okullarla işbirliği içinde 

çalışılır ve okullara daha fazla sorumluluk yüklenir ancak bu programlar master programları değildir 

(European Commission, Eurydice, 2015, s.36; Roberts & Foster, 2015; Teacher Training and 

Education in Wales, 2015a). Öğretmen adaylarının istihdam tabanlı öğretmen yetiştirme programlarına 

alınması Öğretim ve Liderlik Ulusal Akademisi (National College for Teaching and Leadership) veya 

akredite kurumlar tarafından yapılır (Department for Education, 2015).  

Birleşik Krallıkta öğretmen yetiştiren kurumlar, 3-7 yaş (early primary), 5-11 yaş (general 

primary) ve 11-19 yaş (secondary) şeklinde ayrımlar halinde eğitim vermektedir. Ayrıca bu 

kurumlardan 4 yıllık üniversite programları (university-based) en az 160 gün, istihdam tabanlı 

programlar (employment-based) en az 120 gün okullarda uygulamalı eğitim vermek zorundadır. Her 

öğretmen adayı en az iki ayrı okulda uygulama yapmalıdır (Department for Education, 2015).  
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Birleşik Krallık Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Öğrencilerin Öğretmen Yetiştiren 

Kurumlara Seçimi 

İngiltere ve İskoçya’da öğretmen eğitimi alabilmek için belli kriterleri sağlamak gereklidir. 

Eğitim süresince İngiltere’de herhangi bir kriter karşılamak gerekmezken, İskoçya’da öğretmen 

eğitimi esnasında da karşılanması gereken kriterler bulunmaktadır (OECD, 2015b, s.507). 

İngiltere’de öğretmenlik eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerin Ortaöğretim Genel 

Sertifikası’nda (General Certificate of Secondary Education [GCSE]) İngilizce ve Matematik 

derslerinin notları ‘C’ veya üzeri olmalıdır. İlköğretimde (3-11 yaş) öğretmen olmak isteyenlerin Fen 

dersi notu da ‘C’ veya üzeri olmalıdır. Ayrıca eğitimlerine başlamadan önce okur-yazarlık ve 

matematiksel becerilerden oluşan profesyonel beceri testini geçmeleri gerekmektedir (Roberts & 

Foster, 2015). Kurumların inisiyatifi doğrultusunda adayların öğretmenliğe uygun olup olmadıklarını 

(suitability for teaching) belirleyecek çok titiz seçim süreçlerinden de geçmektedirler (Department for 

Education, 2015).  

İngiltere ve İskoçya’da öğretmen eğitimine başlamak için toplam 13 yıllık eğitimden geçmek 

zorunludur. İngiltere’de öğretmen eğitimine seçilecek öğrenciler için kontenjan belirlenirken 

İskoçya’da kontenjan uygulaması yoktur. İngiltere’de öğretmen yetiştiren kurumların kontenjanları 

ülke politikası dâhilinde belirlenmektedir. Üniversitelerin de özerk olmaları nedeniyle inisiyatifleri de 

söz konusudur. Ülkede öğrencilerin seçimi için standart test uygulaması yapılmamaktadır. İskoçya 

öğrencilerini mülakatla seçerken, İngiltere seçimde farklı yöntemler kullanmaktadır. Birleşik Krallıkta 

yükseköğretim kurumları otonom kurumlardır. Bu nedenle hangi öğrencileri hangi şartlar altında 

alacaklarına kendileri karar vermektedirler. Bazı kurumlar adayın potansiyelini değerlendirmek için 

sosyal yaşamdan akademik başarıya bütüncül ölçme durumları uygulayabilmektedir (OECD, 2014, 

s.511). 

Birleşik Krallık Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Öğretmen Yetiştiren Kurumların 

Eğitim Programları 

İngiltere’de akademik dersler ve pedagojik dersler eğitimin zorunlu derslerindendir. Eğitim 

bilimleri dersleri, çocuk/ergen gelişimi dersleri ve araştırma becerileri derslerinin yoğunluğu öğretmen 

eğitimi veren kurumun inisiyatifindedir. Öğretmenlik uygulaması da zorunlu olup, öğretmen adayları 

en az 160 gün uygulama yapmak zorundadır. Öğretmen adaylarının uygulama eğitiminin 

desteklenmesinden okuldaki mentor öğretmenler ve öğretmen eğitimi veren kurumdaki öğretim 

elemanları sorumludur (OECD, 2014, s.512-513). 

Programlara örnek olması adına bu çalışmada Plymouth Üniversitesi Öğretmen Eğitimi ele 

alınmıştır. Üniversitenin öğretmen eğitimi kapsamında öğretmen adayları ilk üç yıl benzer modüllerle 
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eğitim alırlar, sadece öğretmenlik yapacakları branş modülleri konusunda farklılaşırlar, üç yılın 

sonunda bir yıllık PGCE’ye (Post-Graduate Certificate in Education - Eğitimde Lisansüstü Sertifika 

Programı) tabi tutulurlar. PGCE programının üçte ikisi okullarda uygulama ile geçer. Uygulama 

ağırlıklı olarak bu program kapsamında son yıl verilir, ancak ders izleme, ders planlama, ders 

asistanlığı yapma gibi uygulamalara ilk yıldan itibaren başlanır. Örneğin, Plymouth Üniversitesi’nde 

ortaokul (secondary) matematik öğretmeni olmak isteyenler için hazırlanmış öğretim programı şu 

şekildedir (Plymouth Institute of Education, 2016a; Plymouth Institute of Education, 2016b):  

1. Yıl: An Introduction to Broader Curriculum 

School Experience and English 

An Introduction to Mathematics and Science 

Education Subject Specific Pathway 1 

Education Studies 1 

Knowing Inside Out: Learning Outside Formal Education 

Digital Reputation and Digital Literacy 

Global Futures 

Philosophy into Practice: Enquiry, Reflection and Dialogue 

Researching with Children 

2. Yıl: Education Studies 2 

Building on Broader Curriculum 

Education Subject Specific Pathway 2 

Developing Confidence in Teaching and Learning Science and Technology 

Developing Confidence in Teaching and Learning Mathematics and Technology 

3. Yıl: Education Studies 3 

Becoming a Research Active Subject Leader 

Extended Project 

Core Subjects: Assessment and Monitoring, Planning for Progression 

School Experience 

PGCE: Introduction to Professional Teaching and Learning 

 Professional Studies 
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 Practical Teaching 1 

 Practical Teaching 2 

 Developing Subject Pedagogy 

Eğitim programından da görüldüğü üzere öğretmen adaylarının lisans eğitimleri 3 yıl 

sürmektedir. Ancak öğretmen olmak isteyenler 1 yıllık PGCE ile öğretmenlik eğitimini tamamlar 

(Roberts & Foster, 2015). Dolayısıyla öğretmen adayları dört yıllık eğitimden geçmektedirler, ancak 

PGCE’nin yapısı itibariyle, 4 yılı bitiren master derecesi alır. İngiltere’de tüm seviyeler için öğretmen 

eğitimi toplamda 4 yıldır. Eğitim alanında uzmanlaşmak isteyen ama kariyer planını öğretmen olmak 

üzere yapmayan öğrenciler 3 yılın sonunda lisans derecesiyle mezun olabilirler (OECD, 2014, s.507). 

İskoçya’da ise okul öncesi ve ilkokula öğretmen yetiştirme 4 yıl, ortaokula ve ortaöğretime 

öğretmen yetiştirme 5 yıl sürmektedir. İskoçya’da da akademik ve pedagojik dersler ile eğitim 

bilimleri ve çocuk/ergen gelişimi dersleri zorunludur. Öğretmenlik uygulaması da en az 90 saat ile 

zorunludur. Öğretmen adaylarının uygulama eğitiminin desteklenmesinden okuldaki mentor 

öğretmenler ve öğretim elemanlarına ek olarak, uygulama yapılan okuldaki yönetim de sorumludur 

(OECD, 2014, s.507-513). 

Galler’de üniversite tabanlı öğretmen eğitiminde, üniversitede verilen teorik eğitimin yanında 

24 haftaya kadar uygulamalı öğretmenlik eğitimi de verilmektedir (Teacher Training and Education in 

Wales, 2015b).  

Birleşik Krallıkta Öğretmenlerin İstihdamı 

Birleşik Krallıkta öğretmenlerin istihdam edilmeleri, okul öncesinden ortaöğretime kadar 

atanacakları eğitim seviyesine göre değişiklik göstermemektedir. Ülkede merkezi atama sistemi 

bulunmamaktadır. Öğretmenler, çalışmak istedikleri okullara kişisel başvuru yapmaktadırlar (OECD, 

2015b, s.431).  

Birleşik Krallıkta öğretmenler atanmalarından emekliliklerine kadar sözleşmeli çalışan 

statüsündedirler (European Commission, Eurydice, 2015, s.23). Öğretmenlerin maaşları ise bu 

ülkedeki diğer üniversite mezunu çalışanlardan çok az daha düşüktür. Fakat ülkedeki öğretmen 

maaşlarının, diğer OECD ülkelerine oranla çok daha yüksek olduğu görülmektedir. İngiltere ve 

Galler’de “okul öğretmenlerinin ödemeleri” politikası ile maaş sisteminin esnetilmesi 

gerçekleştirilmiş, okulların yüksek performans gösteren öğretmenlere daha fazla ödeme yapmaları 

sağlanmıştır (OECD, 2015a).  

Birleşik Krallıkta öğretmen eğitiminden mezun olan herkes öğretmenliğe başlayabilir. Ancak 

tam nitelikli olmak (Qualified Teacher Status [QTS]) için diplomanın yanı sıra yeterlik belgesi veya 
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lisans gereklidir. Bu yeterlik İngiltere’de, Galler’de ve Kuzey İrlanda’da 12 aylık zorunlu stajdan 

(deneme süresi) sonra alınabilir. İskoçya’da staj zorunlu değildir. Mentorluk, Birleşik Krallıkta üç 

devlette zorunlu iken, İskoçya’da sadece önerilmektedir (European Commission, Eurydice, 2015; s. 

42; OECD, 2014, s.507-514).  

Birleşik Krallıkta Nitelikli Öğretmen Rolleri Standartları (QTS Standards) şu şekilde 

özetlenebilir (Department for Education, 2011): 

Öğretmenler için öğrencilerinin eğitimleri öncelikli olarak ilgilendikleri alan olmalıdır ve 

öğretmenler mesleklerinde mümkün olan en yüksek standartlara ulaşmaktan mesuldürler. Öğretmenler 

doğru ve dürüst çalışmalı; güçlü alan bilgisine sahip olmalı, öğretmenlik bilgi ve becerilerini güncel 

tutmalı ve öz-eleştiri yapmalı; pozitif mesleki ilişkiler kurmalı ve öğrencilerinin iyiliği için 

ebeveynlerle birlikte çalışmalıdır. 

Bölüm 1: Öğretim 

Bir öğretmen şu görevlerini mutlaka yerine getirmelidir: 

1. Öğrencilerine ilham verecek, onları motive edecek ve sorgulatacak yüksek beklentiler 

düzenlemeli,  

2. Öğrencilerin başarılı süreçlerini ve çıktılarını teşvik etmeli, 

3. Yüksek düzeyde alan ve öğretim programı bilgisi sergilemeli,  

4. İyi yapılandırılmış dersler planlamalı ve uygulamalı, 

5. Öğrencilerin güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına cevap olacak bir öğretim uygulamalı, 

6. Ölçme-değerlendirmeyi doğru ve faydalı kullanmalı, 

7. İyi ve güvenli bir öğrenme ortamını garantilemek için davranışların yönetiminde etkili 

olmalı, 

8. Geniş mesleki sorumluluklar almalı.  

Bölüm 2: Kişisel ve Mesleki Davranış 

Bir öğretmenden kişisel ve mesleki davranışları söz konusu olduğunda sürekli olarak yüksek 

standartlarda davranış göstermeleri beklenmektedir. Aşağıdaki açıklamalar bir öğretmenin kariyeri 

boyunca uygulaması gereken standartlarda davranış ve tutumları tanımlamaktadır:  
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1. Öğretmenler, mesleğinin kamuya verdiği güveni korumalı ve okul içinde ve dışında 

yüksek standartlarda etik davranışlarda bulunmalı, 

2. Öğretmenler okulun değerler sistemi, politikaları ve uygulamaları için uygun ve 

profesyonel saygınlığa sahip olmalı ve uygulamalara katılmalarında ve dakikliklerinde 

yüksek standartlar sağlamalı, 

3. Öğretmenler, mesleki görevlerini ve sorumluluklarını düzenleyen yasal çerçeveyi 

anlamalı ve bu çerçeveye uygun hareket etmelidir.  

İngiltere’de öğretmenler, belirlenmiş profesyonel standartlarla paralel olarak sürekli 

profesyonel gelişimlerini devam ettirmekle ve bunu ispatlamakla yükümlüdürler, aksi takdirde mesleki 

devamlılıkları sona erer (OECD, 2015a).  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İncelenen Birleşik Krallık öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin dokümanlardan elde edilen 

sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: (1) Birleşik Krallıkta öğretmen olmak isteyen bireyler, dört yıllık 

fakültelerde/eğitim enstitülerinde 3 yıl+1 yıl şeklinde yapılandırılmış bir eğitimden geçerek ya da hali 

hazırda lisans mezunu oldukları takdirde bir yıllık istihdam tabanlı programlarla eğitim alarak 

öğretmen olabilmektedirler. (2) Öğretmenlik eğitimi alabilmeleri için toplam 13 yıllık zorunlu 

eğitimden geçmeleri, Ortaöğretim Genel Sertifikası’nda (GCSE) Matematik, İngilizce ve Fen 

derslerinden en az C notuyla mezun olduklarını ispat etmeleri ve profesyonel beceri testinden ve 

başvurdukları kurumların belirleyeceği değerlendirme süreçlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. 

Öğretmenlik eğitimi için kontenjanlar ülke politikaları dâhilinde belirlenmektedir. (3) Eğitim 

fakültelerindeki öğretmenlik programları 3 yıl + 1 yıl şeklinde yapılandırılmaktadır. İlk 3 yıl 

öğretmenlik bilgisi, genel kültür ve alan derslerini paralel şekilde alan adaylar, 3 yılın sonunda lisans 

derecesiyle mezun olabilmektedirler. Ancak öğretmenlik yapmak isteyen adayların 1 yıllık Eğitimde 

Lisansüstü Sertifika Programı (PGCE) eğitimini almaları zorunludur. Bu program uygulama ağırlıklı 

olup, bu kapsamda ilk 3 yıl temel seviyede uygulamalar yapan öğrencilerin aktif ders yönetmeleri 

beklenmektedir. Programın yapısı itibariyle öğretmen olmak üzere 1 yıllık bu eğitimi bitiren 

öğrenciler master derecesi alırlar. (4) Ülkede merkezi atama sistemi bulunmamaktadır. Öğretmenler 

okullara bireysel başvuru yaparak öğretmen olarak çalışmaya başlamaktadırlar. 4 yıllık öğretmen 

eğitiminden geçmiş herkes öğretmen olabilir. Ancak QTS standartlarına uygun nitelikli öğretmen 

olabilmek için 12 aylık staj döneminden (İskoçya hariç) geçmeleri gerekmektedir. Öğretmenler, 

meslek hayatlarının sonuna kadar çeşitli değerlendirme yöntemlerinden geçerek bu standartları 

koruduklarını ispatlamakla yükümlüdürler, aksi takdirde işlerine son verilmektedir. Çünkü 

öğretmenler mesleğe atılmalarından emekliliklerine kadar sözleşmeli çalışanlardır.  
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Birleşik Krallık öğretmen yetiştirme sistemi hakkında elde edilen bu bilgiler ışığında 

ülkemizin öğretmen yetiştirme sisteminde var olan sorunlar için şunlar önerilebilir:  

Öncelikle, ülkemizdeki öğretmen açığı ve atama bekleyen öğretmenler gerçekçi bir biçimde 

tespit edilip, bundan sonraki eğitim fakülteleri kontenjanları ihtiyaca göre belirlenmelidir. Bu sorun 

alanyazında da vurgulanmaktadır (Üstüner, 2004). Hatta gerektiği takdirde ülkedeki eğitim 

fakültelerinin de sayısı azaltılabilir. Gereğinden fazla öğretmen adayı alımı yapılmayarak, 

öğretmenliğin “iş bulunamayan meslek” kategorisinden çıkarılması gerekmektedir. Birleşik Krallıkta 

da örneği bulunsa da, pedagojik formasyon eğitimi ile öğretmen yetiştirme ülkemiz için doğru bir 

uygulama değildir, çünkü ülkemizdeki öğretmen açığı, pedagojik formasyon eğitimini gerektirecek 

kadar fazla değildir. Bu konu ülkemizin en büyük öğretmen eğitimi sorunlarından biridir; bu alanda 

yapılan çalışmalar da bu sorunun önemi üzerinde durmaktadır (Azar, 2011; Doğan, 2005; Üstüner, 

2004). Eğitim fakültesinde öğretmenlik için çaba gösteren öğretmen adayları görevlerine 

başlayamazken, öğretmenlik mesleğinin lisans mezuniyeti sonrası tercih edilmesi ve ‘hiçbir şey 

olamadık bari öğretmen olalım’ anlayışı ile atama bekleyen öğretmen sayısını artırmak sorunu daha 

çok körüklemektedir.  

Buna ek olarak, atama bekleyen öğretmen adayı sayısının fazlalığı ve daha fazlasının da 

yetişiyor olması sorununa çözüm olarak, öğretmenliğe lisansüstü eğitim şartı getirilebilir. Böylece 

öğretmenler nitelik bakımından eleme sürecine girecek ve nitelikli olanlar sıyrılarak öğretmenliğe 

başlayabileceklerdir.  

Üçüncü olarak, öğrencilerin programa seçim sürecinde düzenlemeye gidilebilir. Kalabalık bir 

nüfusa sahip olması ve öğretmenlik mesleğinin tercih edilen bir meslek olması dolayısıyla ülkemizde 

bireysel seçim uygulamasının kullanılması zordur. Bu nedenle merkezi sınav sisteminin zorunlu bir 

uygulama olduğunu kabul etmek gereklidir. Ancak merkezi sınav sistemi yanında, Birleşik Krallıkta 

da örneğini gördüğümüz üzere kurumlarda ek değerlendirme süreçleri uygulanabilir. Bu 

değerlendirme sürecinde adayların öğretmenliğe uygunluğu, öğretmenlik mesleğine olan arzuları tespit 

edilip, elde edilen sonuçlara göre programa kabul edilebilirler. Bu duruma alanyazında da daha önce 

dikkat çekilmiştir. Işık, Çiltaş ve Baş (2010) ve Kuru ve Uzun (2008) yaptıkları çalışmada öğretmenlik 

mesleğinde uygun mizaç özelliğine vurgu yaparak, her bireyde öğretmen olma yeteneği 

bulunmayabileceğini, öğretmen olmak isteyen adayların daha geniş yönlerde ölçülmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Ayrıca, öğretmen eğitiminde de yapılandırmaya gidilebilir. Ülkemizde YÖK’ün kurulmasıyla 

birlikte eğitim fakültelerinde birçok kez yapılandırmaya gidilmiştir (Azar, 2011; Doğan, 2005). Ancak 

bu yapılandırmalarda da bazı sorunlar göze çarpmaktadır (Küçükahmet, 2007). Bu nedenle 

fakültelerde uygulanan öğretmen eğitimi ülkemizin ihtiyacı olan öğretmen tipini yetiştirecek şekilde 
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yeniden düzenlenebilir. Bu amaçla eğitim programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerine biraz 

daha ağırlık verilebilir. Bu konuda alanyazında da benzer öneriler göze çarpmaktadır. Programdaki 

zorunlu dersler gerçekçi bir biçimde gözden geçirilerek, adayların meslek hayatlarında ihtiyaç 

duymayacakları veya uzman olmayan öğretim elemanlarının verdiği zorunlu dersler programdan 

kaldırılabilir ya da zorunlu olmaktan çıkarılabilir (Küçükahmet, 2007). Ancak öğretmen adaylarının 

öğretmenlik meslek bilgisine olan ilgilerini artırmak amacıyla, çok sayıda eğitime ilişkin seçmeli 

dersler (eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, karşılaştırmalı eğitim gibi) ve bilgi çağının 

gerektirdiği becerileri içeren dersler eklenebilir. Işık vd.’nin (2010) de belirttiği gibi öğretmen 

adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında alacakları derslerin mezuniyet sonrası için yeterli olacak 

şekilde düzenlenmesi ve seçmeli derslerin artırılması önemlidir. “Öğretmen yetiştirme programları 

‘öğretmenlik mesleği’ kazandıran programlardır, bu nedenle ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ dersleri 

titizlikle seçilmelidir” (Küçükahmet, 2007).  

Ülkemizde öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinin son yılında ilk dönem “okul 

deneyimi”, ikinci dönem “öğretmenlik uygulaması” olarak yapılandırılmıştır. Öğretmen adayları ilk 

dönem başında işbirliği yapılan bir uygulama okuluna giderek alan dersini izlemekte, ikinci dönem ise 

bu dersi yönetmektedir. Buna rağmen, uygulamaya daha ciddi ağırlık verilerek, bu süreç Birleşik 

Krallıktaki gibi ilk sınıftan itibaren başlatılabilir. Ayrıca ülkemizde uygulama okullarının 

belirlenmesinde de bazı sorunlar yaşanmaktadır. Üstüner (2004) ve Işık vd. (2010) öğretmen 

adaylarının gittikleri uygulama okullarındaki öğretmenlerin rehber olmaları için eğitilmediklerini, 

ayrıca uygulama okullarına kapasiteleri üzerinde öğretmen adayları gönderildiğini, sayının çok olması 

nedeniyle, adayları gönderen eğitim fakültelerinin bu adayların eğitim sürecini izleyemediklerini 

belirtmektedirler. Bu soruna çözüm olarak her eğitim fakültesi için kapasitesine uygun sayıda 

uygulama okulu oluşturulabilir, son sınıf öğrencilerinin sadece ders izlemeleri değil, aktif bir şekilde 

ders vermeleri de sağlanabilir, ders izleme, planlama gibi hazırlık süreçleri ilk yıldan itibaren 

başlatılabilir.  

Bunlara ek olarak, Birleşik Krallıktaki QTS gibi öğretmenliğe standartlar getirilebilir. Atama 

öncesinde öğretmenlerin standartları karşılayıp karşılayamadıkları tespit edilerek, atamaları elde edilen 

sonuçlara göre yapılabilir. Ancak öğretmen yetiştirme programlarının yapılanması da elbette buradan 

beslenmelidir. Öğretmenler standartlara göre eğitilmeli ve mezun olduklarında mesleki gelişimlerle ve 

lisansüstü eğitimle standartları karşılamaya hazır olmalıdır. Bu sürecin daha iyi işlemesi adına, 

Birleşik Krallıktaki gibi öğretmenlik sözleşmeli personel statüsüne dönüştürülebilir, öğretmenlerin 

performansları iyi olduğu sürece meslekte kalmaları sağlanabilir. Ya da statü değişikliği yapılmadan, 

yine Birleşik Krallık örneğinde olduğu gibi, öğretmenlere performansa dayalı maaş uygulaması hayata 

geçirilebilir.  
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Bir ülkenin geleceği; eğitim sistemine, eğitim sisteminin geleceği; öğretmenlere, 

öğretmenlerin geleceği ise öğretmen yetiştirme sistemine bağlıdır. Bu ilişki zincirinin önemi bir an 

önce gerçek anlamıyla fark edilmeli ve buna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. İyi bir gelecek 

istiyorsak, bir şeyleri düzeltmeye öğretmen eğitiminden başlamak şarttır.  
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Özet 

Bu çalışmada, etkili öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerin öğretmen adaylarının algıladıkları 
önem sıralarına dayalı olarak saptanması ile cinsiyete göre algılarda farklılık olup olmadığının saptanması 
amaçlanmıştır. Tarama yöntemiyle 261 eğitim fakültesi öğrencisinden veriler toplanmıştır. Sonuçlara göre 
adayların algıladığı en önemli etkili öğretmen niteliği öğretmedir. Öğretme altında en önemli görülen alt nitelik, 
öğrencilerin ilgisini derse yöneltme olurken diğerleri sırasıyla farklı öğretim yöntem ve stratejilerini kullanma, 
ezberciliktense anlayarak öğrenmeyi sağlama, açık örnekler vererek öğrencileri yönlendirme ve soru sormayı 
etkili bir şekilde kullanma olmuştur. Diğer etkili öğretmen nitelikleri ise sırasıyla sınıf yönetimi, kişilik 
özellikleri, öğretimi planlama ve öğrenci ilerlemesini izleme olmuştur. Öğrenci ilerlemesini izleme niteliğinin 
neden son sırada yer aldığının araştırılması ve araştırma sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınması, öğretmen 
adaylarının mesleki gelişime neden önem vermediklerinin araştırılması, mesleki gelişimin önemi hakkında 
hizmet öncesi eğitimlerin artırılması, öz değerlendirmenin ve sınıf yönetiminin önemine yönelik farkındalığın 
hizmet öncesinde artırılması önerilmiştir. 

Anahtar sözcükler: öğretmen, nitelik, etkililik, öğretmen adayı. 

Abstract 

This study aimed to determine both the importance order of qualities that effective teachers should have 
based on teacher candidates’ perceptions and differences based on gender. Data were gathered from 261 students 
from faculty of education employing survey method. Results indicated that the most important quality perceived 
by candidates was instruction. The most important sub quality perceived was directing student attention to lesson 
and others were as respectively using different instruction methods and strategies, supporting learning by 
understanding rather than by memorizing, guiding students with clear examples and using questioning 
effectively. Other qualities of effective teachers were as respectively classroom management, personality traits, 
planning of instruction, and monitoring of student progress. Recommendations were the investigation of why 
monitoring of student progress ranked as the least important quality and taking needed precautions along with 
the findings, researching of why the candidates do not care about professional development, increasing pre-
service training on the importance of professional development, raising awareness of self-evaluation and 
classroom management during pre-service education. 

Keywords: teacher, quality, efficacy, teacher candidate. 

 

 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2064 
 

PROBLEM DURUMU 

Öğrenci başarısını ölçen uluslararası sınavların sonuçları, öğretmenlerimizin öğrencilere etkili 

eğitim veremediklerini ortaya koymaktadır (OECD, 2014). Okul müdürleri de öğretmenleri nitelikli 

bulmamaktadırlar (Turan, Yıldırım & Aydoğdu, 2012). Ülkemiz eğitim sisteminin etkili öğretmenlere 

ihtiyacı vardır. Çünkü öğrencilerin başarılı olması ekonomik kalkınmayı beraberinde getirmektedir 

(Çalışkan, Karabacak & Meçik, 2013). Dolayısıyla etkili öğretmenlerin sahip olması gereken 

niteliklerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu sayede öğretmenlerin yetiştirilmesi ve mesleki 

gelişimlerinin sağlanması faaliyetleri için hedefler belirlenebilir. Bu çalışmanın amacı etkili 

öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikleri önem sırasına göre öğretmen adaylarının algılarına 

dayalı olarak saptamaktır. Adayların cinsiyete göre algılarında farklılık olup olmadığını saptamak da 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde geniş bir kitleden veri toplandığı için 

araştırma sonuçlarının genellenebilmesi mümkün olmaktadır (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). 

Stronge (2007) tarafından oluşturulan kuramsal çerçeveye göre Bozkuş ve Taştan (2015) tarafından 

hazırlanan Etkili Öğretmen Nitelikleri Anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ankette yer alan 

nitelikler, kişilik özellikleri, sınıf yönetimi, öğretimi planlama, öğretme, öğrenci ilerlemesini izleme ve 

etkili öğretmen nitelikleri başlıkları altında toplanmıştır. Her başlıkla ilgili niteliklerin yanıtlayıcılar 

tarafından önem derecesine göre sıralanması sağlanmıştır. Adayların en önemli buldukları niteliği 

birinci sıraya koymaları ve diğer nitelikleri de artan sıralamaya tabi tutmaları istenmiştir. Sıralama 

ölçeğinin kullanılması dereceleme ölçeğine göre daha geçerli ve güvenilir bulgular elde edilmesini 

sağlayabilir (Guskey, 2007). Çünkü Likert tipi dereceleme ölçeğinin kullanılması halinde, tüm 

niteliklerin neredeyse eşit derecede önemli algılanması ve dolayısıyla niteliklerin birbirine yakın 

ortalamalara ve düşük varyansa sahip olabilme ihtimali bulunmaktadır (Williams, 2010). Araştırmanın 

evrenini 2015-2016 akademik yılında öğrenim gören 664 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşıldığı için örneklem alma yöntemine 

başvurulmamıştır. Katılımda gönüllülük esası gözetilmiş ve 261 öğrencinin doldurduğu formlar analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde sıra ortalamaları ve bağımsız gruplar t testi yöntemleri kullanılmıştır. 

Katılımcılardan 71 kişi (%27) erkek, 190 kişi (%73) kadındır. Öğrencilerden 90 kişi (%34.5) 

1. sınıf, 85 kişi (%32.6) 2. sınıf, 50 kişi (%19.2) 3. sınıf ve 36 kişi (%13.8) 4. sınıf öğrencisidir (Tablo 

1). 
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Faktör Değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 71 27 
Kadın 190 73 

Sınıf 

Sınıf 90 34.5 
Sınıf 85 32.6 
Sınıf 50 19.2 
Sınıf 36 13.8 

Tablo 1. Katılımcılara ait istatistikler 

BULGULAR 

Kişilik özelliklerine ait istatistikler incelendiğinde ‘öğrencilere adil ve saygılı davranma’ adlı 

niteliğin algılanan önem bakımından ilk sırada (𝑋�=2.88) yer aldığı görülmektedir (Tablo 2). Bu 

niteliğin ardından önem bakımından sıralanan nitelikler sırayla ‘öğrencilerle ilgilenme’ (𝑋�=3.31), 

‘öğrencilerle olumlu etkileşimde bulunma’ (𝑋�=3.59), ‘işine güdülenmiş olma’ (X ̅=4.30), ‘öğretim 

faaliyetlerinde hevesli olma’ (𝑋�=4.38), ‘Mesleki gelişime kendini adama’ (X ̅=4.56) ve ‘güçlü ve zayıf 

yanlarının farkında olma ‘ (X ̅=4.97) olmuştur. 

Kişilik Özellikleri f 𝑿� SS Sıralama 

Öğrencilere adil ve 
saygılı davranma 

1 = 72 
2 = 62 
3 = 47 
4 = 27 
5 = 23 
6 = 18 
7 = 12 

2.88 1.77 1 

Öğrencilerle ilgilenme 

1 = 61 
2 = 44 
3 = 47 
4 = 38 
5 = 22 
6 = 30 
7 = 19 

3.31 1.92 2 

Öğrencilerle olumlu 
etkileşimde bulunma 

1 = 28 
2 = 47 
3 = 51 
4 = 58 
5 = 44 
6 = 20 
7 = 13 

3.59 1.63 3 

İşine güdülenmiş 
olma 

1 = 36 
2 = 25 
3 = 29 
4 = 31 
5 = 57 
6 = 42 
7 = 41 

4.30 1.98 4 

Öğretim 
faaliyetlerinde hevesli 
olma 

1 = 20 
2 = 32 
3 = 29 
4 = 45 
5 = 54 
6 = 44 

4.38 1.82 5 
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7 = 37 

Mesleki gelişime 
kendini adama 

1 = 36 
2 = 28 
3 = 19 
4 = 27 
5 = 33 
6 = 57 
7 = 61 

4.56 2.13 6 

Güçlü ve zayıf 
yanlarının farkında 
olma 

1 = 8 
2 = 23 
3 = 39 
4 = 35 
5 = 28 
6 = 50 
7 = 78 

4.97 1.85 7 

Tablo 2. Kişilik özelliklerine ait istatistikler 

Sınıf yönetimi bakımından öğretmenler ‘sınıf yönetimini sağlama’ (𝑋�=1.45) niteliğini en 

önemli nitelik olarak algılamışlardır (Tablo 3). İkinci sırada ‘öğrenci disiplinini sağlama’ (𝑋�=1.79) 

niteliği yer alırken ‘sınıftaki görevleri, malzemeleri ve alanı düzenleme’ (𝑋�=2.76) niteliği son sırada 

yer almıştır. 

Sınıf Yönetimi f 𝑿� SS Sıralama 

Sınıf yönetimini 
sağlama 

1 = 162 
2 = 81 
3 = 18 

1.45 .62 1 

Öğrenci disiplinini 
sağlama 

1 = 85 
2 = 145 
3 = 31 

1.79 .64 2 

Sınıftaki görevleri, 
malzemeleri ve alanı 
düzenleme 

1 = 14 
2 = 35 
3 = 212 

2.76 .54 3 

Tablo 3. Sınıf yönetimine ait istatistikler 

Öğretimi planlama başlığı altında en önemli olarak algılanan nitelik ‘öğretime önem verme’ 

(𝑋�=1.70) olmuştur (Tablo 4). Bu niteliği sırasıyla ‘etkili öğretim için içeriği düzenleme’ (𝑋�=2.10), 

‘zamanı yönetme’ (𝑋�=2.80) ve ‘kendisi ve öğrencileri hakkında yüksek beklentilere sahip olma’ 

(𝑋�=3.41) takip etmiştir. 

Öğretimi Planlama f 𝑿� SS Sıralama 

Öğretime önem verme 

1 = 139 
2 = 76 
3 = 29 
4 = 16 

1.70 .90 1 

Etkili öğretim için 
içeriği düzenleme 

1 = 78 
2 = 98 
3 = 65 
4 = 19 

2.10 .91 2 

Zamanı yönetme 

1 = 21 
2 = 60 
3 = 130 
4 = 49 

2.80 .84 3 
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Kendisi ve öğrencileri 
hakkında yüksek 
beklentilere sahip 
olma 

1 = 22 
2 = 26 
3 = 36 
4 = 176 

3.41 .98 4 

Tablo 4. Öğretimi planlamaya ait istatistikler 

Öğretmen adayları, öğretme başlığı altında ‘öğrencilerin ilgisini derse yöneltme’ (𝑋�=2.51) 

niteliğini en önemli nitelik olarak algılamışlardır (Tablo 5). Bu niteliği sırasıyla ‘farklı öğretim yöntem 

ve stratejilerini kullanma’ (𝑋�=2.63), ‘ezberciliktense anlayarak öğrenmeyi sağlama’ (𝑋�=2.79), ‘açık 

örnekler vererek öğrencileri yönlendirme’ (𝑋�=3.43) ve ‘soru sormayı etkili bir şekilde kullanma’ 

(𝑋�=3.64) takip etmiştir. 

Öğretme f 𝑿� SS Sıralama 

Öğrencilerin ilgisini 
derse yöneltme 

1 = 90 
2 = 55 
3 = 41 
4 = 42 
5 = 33 

2.51 1.42 1 

Farklı öğretim yöntem 
ve stratejilerini 
kullanma 

1 = 69 
2 = 68 
3 = 50 
4 = 38 
5 = 36 

2.63 1.37 2 

Ezberciliktense 
anlayarak öğrenmeyi 
sağlama 

1 = 73 
2 = 54 
3 = 42 
4 = 40 
5 = 52 

2.79 1.49 3 

Açık örnekler vererek 
öğrencileri 
yönlendirme 

1 = 12 
2 = 45 
3 = 77 
4 = 72 
5 = 55 

3.43 1.14 4 

Soru sormayı etkili bir 
şekil kullanma 

1 = 17 
2 = 39 
3 = 51 
4 = 69 
5 = 85 

3.64 1.25 5 

Tablo 5. Öğretmeye ait istatistikler 

Öğrenci ilerlemesini izleme bakımından öğretmen adayları ‘öğrenci ihtiyaç ve yeterliklerini 

dikkate alma’ (𝑋�=1.62) niteliğini en önemli nitelik olarak algılamışlardır (Tablo 6). İkinci sırada 

‘öğrenmede sınıfın gerisinde kalan öğrencilerle birebir ilgilenme’ (𝑋�=2.05) niteliği yer alırken ‘ders 

içeriğine ve öğrenci kapasitesine uygun ödevler verme’ (𝑋�=2.34)niteliği son sırada yer almıştır. 

Öğrenci İlerlemesini İzleme f 𝑿� SS Sıralama 

Öğrenci ihtiyaç ve yeterliklerini 
dikkate alma 

1 = 146 
2 = 69 
3 = 46 

1.62 .77 1 

Öğrenmede sınıfın gerisinde kalan 
öğrencilerle birebir ilgilenme 

1 = 70 
2 = 109 

2.05 .76 2 
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3 = 82 

Ders içeriğine ve öğrenci 
kapasitesine uygun ödevler verme 

1 = 45 
2 = 83 
3 = 133 

2.34 .75 3 

Tablo 6. Öğrenci ilerlemesini izlemeye ait istatistikler 

Tüm başlıklar öğretmen adayları tarafından değerlendirildiğinde en önemli etkili öğretmen 

niteliği ‘öğretme’ (𝑋�=2.44) olarak adaylar tarafından algılanmıştır (Tablo 7). Diğerleri sırasıyla ‘sınıf 

yönetimi’ (𝑋�=2.95), ‘kişilik özellikleri’ (𝑋�=2.97) ‘öğretimi planlama’ (𝑋�=2.99), ve ‘öğrenci 

ilerlemesini izleme’ (𝑋�=3.66) olmuştur. 

Etkili öğretmen 
nitelikleri 

f 𝑿� SS Sıralama 

Öğretme 

1 = 81 
2 = 68 
3 = 51 
4 = 38 
5 = 23 

2.44 1.30 1 

Sınıf yönetimi 

1 = 36 
2 = 62 
3 = 77 
4 = 52 
5 = 34 

2.95 1.23 2 

Kişilik özellikleri 

1 = 85 
2 = 25 
3 = 39 
4 = 38 
5 = 74 

2.97 1.64 3 

Öğretimi planlama 

1 = 38 
2 = 68 
3 = 47 
4 = 74 
5 = 34 

2.99 1.28 4 

Öğrenci ilerlemesini 
izleme 

1 = 21 
2 = 38 
3 = 47 
4 = 59 
5 = 96 

3.66 1.32 5 

Tablo 7. Etkili öğretmen niteliklerine ait istatistikler 

Etkili öğretmen niteliklerine ilişkin algıların cinsiyete dayalı olarak farklılıklarını belirlemek 

amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Tablo 8 incelendiğinde kişilik özellikleri (t (259) =-.895, 

p>.05), sınıf yönetimi (t (259) =-.926, p>.05), öğretimi planlama (t (259) = -.049, p>.05), öğretme (t 

(259) = .290, p>.05) ve öğrenci ilerlemesini izleme (t (259) = 1.831, p>.05) alt nitelikleri cinsiyete 

dayalı olarak farklılaşmamaktadır. 
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Nitelik Cinsiyet n 𝑋� SS Sd t p 

Kişilik Özellikleri 
Erkek 71 2.82 1.61 

259 -.895 .372 
Kadın 190 3.02 1.65 

Sınıf Yönetimi 
Erkek 71 2.83 1.29 

259 -.926 .355 
Kadın 190 2.99 1.21 

Öğretimi Planlama 
Erkek 71 2.99 1.25 

259 -.049 .961 
Kadın 190 2.99 1.30 

Öğretme 
Erkek 71 2.48 1.31 

259 .290 .772 
Kadın 190 2.43 1.30 

Öğrenci İlerlemesini 
İzleme 

Erkek 71 3.89 1.21 
259 1.831 .069 

Kadın 190 3.57 1.35 

Tablo 8. Cinsiyete dayalı farklılıkları belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları 

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarına göre en önemli etkili öğretmen nitelikleri öğretme alanında sahip olunan 

niteliklerdir. Bu alanda en önemli görülen nitelik, ‘öğrencilerin ilgisini derse yöneltme’ olurken 

diğerleri sırasıyla ‘farklı öğretim yöntem ve stratejilerini kullanma’, ‘ezberciliktense anlayarak 

öğrenmeyi sağlama’, ‘açık örnekler vererek öğrencileri yönlendirme’ ve ‘soru sormayı etkili bir 

şekilde kullanma’ olmuştur. Diğer etkili öğretmen nitelikleri ise sırasıyla ‘sınıf yönetimi’, ‘kişilik 

özellikleri’, ‘öğretimi planlama’ ve ‘öğrenci ilerlemesini izleme’ olmuştur. Öğretme niteliğinin ilk 

sırada yer alması alan yazındaki görüşleri desteklemektedir. Zira öğretmenlerin sınıftaki öğretim 

faaliyetlerinin niteliği öğrenci başarısını doğrudan etkilemektedir (Creemers, Kyriakides & Antoniou, 

2013). Aynı ölçme aracının öğretmenlere uygulandığı diğer bir araştırmada ise bu sonuca zıt şekilde 

öğretmenler sınıf yönetimi niteliğini önem bakımından ilk sıraya yerleştirirken öğretme niteliğini 4. 

sıraya yerleştirmişlerdir (Bozkuş & Taştan, 2015). Bu farklılığın nedeni, öğretmenlerin hizmete 

başladıklarında sınıf yönetiminde zorluklarla karşılaşmaları ve öğretmeye daha az önem vermeleri 

olabilir. Zaten öğretmenlerin sınıf yönetimini çok önemli buldukları (Şahin, 2011; Yalçınkaya & 

Tombul, 2002) ve öğretim becerilerini diğer nitelikler kadar önemli bulmadıkları (Karakelle, 2005) 

daha önceki araştırma sonuçlarında belirtilmiştir. 

Öğrenci ilerlemesinin izlenmesi niteliğinin son sırada yer alması, öğretmen adaylarının ölçme 

ve değerlendirmeye önem vermemesinden kaynaklanıyor olabilir. Benzer şekilde kişilik özellikleri 

altında yer alan “mesleki gelişime kendini adama” niteliğinin son sıralarda yer alması, öğretmen 

adaylarının mesleki gelişimin önemini henüz kavrayamamış olabileceklerinden kaynaklanabilir. 

Öğretmenlerle yapılan araştırmalarda da benzer sonuca rastlanmıştır (Bozkuş & Taştan, 2015; Turan, 

Yıldırım & Aydoğdu, 2012). Bu durum, mesleki gelişimin hizmet öncesinden başlanarak fazla 

önemsenmediğini ve dolayısıyla mesleki gelişime yönelik olumsuz tutumun hizmet içinde de devam 

ettiğini işaret ediyor olabilir. 

Yine kişilik özellikleri altında yer alan “güçlü ve zayıf yanlarının farkında olma” niteliğinin 

öğretmenlerle yapılan araştırmada (Bozkuş & Taştan, 2015) da olduğu gibi son sırada yer alması, öz 
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değerlendirmenin önemine yönelik farkındalığın hizmet öncesinde oluşturulamadığını ve bu durumun 

doğal olarak hizmet içine de yansıdığını düşündürmektedir. 

Sınıf yönetimi ve öğretme alanlarındaki niteliklerin önem bakımından sıralamalarının 

öğretmenlerle yapılan araştırmanın (Bozkuş & Taştan, 2015) bulgularıyla aynı olması, bu niteliklere 

dair verilen hizmet öncesi kuramsal eğitimin hizmet içindeki uygulamayla tutarlı olduğuna kanıt 

olabilir.  

Etkili öğretmen niteliklerine ilişkin algılar, cinsiyete göre farklılaşmamıştır. Aynı ölçme 

aracıyla yapılan önceki araştırma (Bozkuş & Taştan, 2015) sonucu da benzer olduğundan cinsiyetin 

niteliklere dair algılar üzerinde bir etkisinin olmadığı iddia edilebilir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre bazı öneriler verilebilir: Öğrenci ilerlemesinin izlenmesi 

niteliğinin neden son sırada yer aldığı, bunun öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye önem 

vermemesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalı ve araştırma sonuçlarına göre gerekli 

önlemler alınmalıdır. Öğretmen adaylarının mesleki gelişime neden fazla önem vermediklerinin 

araştırılması da önerilebilir. Mesleki gelişimin önemi hakkında hizmet öncesi eğitimler artırılmalıdır. 

Öz değerlendirmenin önemine yönelik farkındalığın da hizmet öncesinde artırılması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin hizmete başladıklarında sınıf yönetimi alanında zorluk yaşadıkları göz önünde 

bulundurularak hizmet öncesinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerileri üzerinde durulması 

faydalı olabilir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmen öz 
yeterliklerini belirlemektir. Araştırmadan elde edilecek sonuçlar Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
öğretmenlik eğitimi sonunda öğretmen öz yeterliklerini kazandırma düzeyine kısmen de olsa ışık tutacağı için 
önemlidir. Bu amaca ulaşmak için söz konusu üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine öğretmen öz 
yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılabildiği için örneklem seçilmemiş 
evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 20.0 paket veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Cinsiyete göre farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bölümler arasında 
anlamlı fark olup olmadığı ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin öğretmen öz yeterlik inançlarında sadece sınıf yönetimi alt boyutunda 
erkekler lehine anlamlı farklılık bulunmuş olup diğer alt boyutlar ve toplam puan açısından farklılık 
bulunmamıştır. Bölümlere göre öğretmen öz yeterlik inançları incelendiğinde ise bütün alt boyutlar ve toplam 
puan açısından anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, Öğretmen Öz Yeterliği 

ABSTRACT 

The purpose of this study is the investigation of the faculty of education seniors’ self efficacy in Ege 
University. The study results are important because of the give some information about the teacher education and 
to gain teacher self efficacy level. To achieve this goal, teacher self efficacy scale were carried out to seniors in 
Science Teaching, Social Science Teaching, Primary School Teaching and Turkish Teaching. The research 
model is survey. The population of the study is Seniors of Faculty of Education in Ege University. I tried to 
reach the whole population. 

The data was analyzed with using SPSS 20.0 data analysis software package. To determine whether the 
differences by gender, independent sample t test was used. Todetermine whether the differences by department, 
One Way ANOVA test was used. 

Only in the classroom management subscale There is significant difference in favor of men by gender. 
There are significant differences in the Teacher Self-efficacy Scale total score and all subscale score by the 
department.  

Key Words: Teacher Education, Teacher Self-efficacy 
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GİRİŞ 

Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli öğesini oluşturmaktadır. Bütün imkânlar en iyi 

seviyede olsa da o imkânları kullanabilecek donanımlı bir öğretmen olmadığı müddetçe öğrencilerin 

istendik özellikleri kazanması sağlanamayabilir. Eğitim sisteminin sağlıklı bir işleyişe sahip olabilmesi 

için öğretmenlerin mevcut imkânları gayet iyi şekilde değerlendirmesi ve karşılaştığı ya da 

karşılaşacağı zorlukların üstesinden gelebilmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerin mesleki 

bilgi düzeylerinin yanı sıra bilgilerini uygulayabileceklerine, öğretmenlik mesleğini icra 

edebileceklerine yönelik öz yeterlik algıları da yüksek düzeyde olmalıdır.  

Öz yeterlik kavramı ilk olarak Albert Bandura tarafından Sosyal Bilişse Öğrenme Kuramın’da 

tanımlanmıştır. Bandura öz yeterlik kavramını; bireyin bir durum karşısında belli bir performans 

gösterebilmesi için o konu ile ilgili sahip olduğu bilgi ve becerilerini yapabilme kapasitesine yönelik 

inancı olarak tanımlamıştır (Bandura, 1977). Bireylerin öz yeterlik algıları üzerinde kişisel deneyimler, 

başkalarının deneyimleri, başkalarından alınan öneriler (sözel ikna) ve duyguları kontrol etme olmak 

üzere dört faktör etkilidir (Senemoğlu, 2011). Öz-yeterlik inancı, bireyin yapacağı etkinliklerin 

seçimini, herhangi bir güçlükle karşılaştığında göstereceği çabayı ve bu güçlük karşısındaki kararlığını 

etkilemektedir (Gökmen & Ekici, 2012). Öz-yeterlik inancı, kişilerin herhangi bir durum karşısında 

nasıl tepki vereceğinin önemli bir belirleyicisidir (Schunk,1990). Bireyler öz yeterlik algıları 

yardımıyla kişisel beceri ve yetenekleri ile ilgili tahminlerde bulunarak öğrendiklerinin ne kadarını 

uygulamaya aktarabileceklerinin farkına varabilirler (Schunk, 2012). Bireyin kendine öz güveni yoksa 

bir işi başarabilecek beceriye sahip olsa bile bu işi başaramayabilir (Gawith, 1995).  

Brouwers ve Tomic (2003) öğretmen öz yeterliğini, öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını 

etkileyebilme kapasiteleri hakkındaki inançları olarak tanımlamışlardır. Öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının etkili bir öğretim yapmada ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlarla baş etmede kendi 

yeteneklerine ve becerilerine ilişkin yargıları önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2008). Öz yeterlik 

algısı yüksek olan öğretmenler öğretim yöntemlerinde yeniliklere açık (Tschannen-Moran ve Hoy, 

2001: 783-784; Henson ,2001: 5), ders esnasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında daha kolay 

çözüm bulabilen (Bembenutty 2006, 3) ve üst düzeyde öğrenme ortamlarını daha etkili olarak 

düzenleyebilen (Milner, 2002, 8) kişilerdir. 

Bümen ve Ercan Özaydın (2013) sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere birinci 

sınıftan mesleğe başladıkları ilk yılın sonuna kadar her sene sonunda öğretmen öz yeterliklerini ve 

mesleğe yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre öğretmen öz yeterlik düzeyleri lisans eğitimi boyunca anlamlı derecede yükselmiştir. 

Mesleğe başladıkları ilk yılın sonunda da öğretmen öz yeterlik düzeyleri artmaya devam etmiştir. 

Saracaloğlu, Yenice ve Özden (2013) fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının 
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öğretmen öz yeterliği ve kontrol odaklarını incelemişlerdir. Sınıf yönetimi alt boyutunda erkekler 

lehine anlamlı farklılık bulmuşlardır. Öğrenciyle kaynaşma ve öğretim stratejileri alt boyutu ve toplam 

puanda sınıf öğretmeni adaylarının diğer bölümde öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır. Sınıf yönetimi alt boyutunda ise Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği 

adaylarının puanlarının benzer olduğunu Fen bilgisi öğretmen adaylarının puanlarından daha yüksek 

çıkmıştır. Kahyaoğlu ve Yangın (2007) ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği 

öz yeterliklerinin cinsiyet, bölüm, öğretim şekli, mezun olunan lise türü ve sınıf düzeyi açısından 

incelemiştir. Araştırma sonucunda fen bilgisi öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının diğer 

bölümlerdeki öğretmen adaylarına göre öğretmen öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Morgil, Seçken ve Yücel (2004) kimya öğretmenlerinin öz yeterlik algılarını bazı 

değişkenler açısından incelemiştir. Çalışmanın sonucunda erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen 

adaylarına göre daha yüksek öz yeterlik algılarına sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demirtaş, Cömert 

ve Özer (2011) öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının ve mesleğe yönelik tutumlarını 

araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve öğretim stratejileri ve 

toplam puanda erkek öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık bulmuşlardır. Bölümlere göre ise 

öğrenciyle kaynaşma alt boyutunda Türkçe, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve 

Resim İş Bölümündeki öğrencilerin puanları en yüksek olduğu, sınıf yönetimi alt boyutunda Resim İş, 

Müzik ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin en yüksek ortalamaya sahip 

olduğunu ve toplam puanlarda ise Türkçe Sosyal Bilgileri Müzik ve Resim İş öğretmenliği son sınıf 

öğrencilerinin en yüksek puana sahip olduğunu bulmuştur. Cheung (2008) ilköğretim öğretmenlerinin 

öz yeterliklerine yönelik bir çalışma yapmış ve bu çalışmanın sonucunda kadın öğretmenlerin öz 

yeterlik algıları erkek öğretmenlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Güvenç (2011) eğitim fakültesindeki 

fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe ve sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin mesleki öz 

yeterliklerini ve öğrenci başarısı sorumluluk algılarını incelemiştir. Araştırmanın sonucunda cinsiyete 

göre anlamlı farklılık çıkmamıştır. Bölümlere göre ise Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan 

öğretmen adaylarının diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğunu ve 

istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Öğretmenler mesleki ve özel alan bilgileri bakımından yeterli olsalar bile, öz yeterlik algıları 

düşük olursa öğretmenlik mesleğini verimli bir şekilde yerine getiremeyebilir. Bu nedenle 

öğretmenlerin öz yeterlik algılarının belirlenmesi oldukça önem kazanmaktadır (Şahin, 2010). Ege 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin de lisans öğrenimleri sonucunda kendileri 

hakkındaki öğretmen öz yeterliklerinin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Araştırmanın 

amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri öğretmen öz yeterlik inançlarının 

bölümlere ve cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmen öz yeterlik 

düzeylerini belirlemek amaçlandığı için tarama modelindedir. Tarama modelinde var olan bir durumun 

ortaya konması, betimlenmesi amaçlanmaktadır (Creswell, 2007).  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 

Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmenliğinden 33, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden 27, Türkçe 

Öğretmenliğinden 41 ve Sınıf Öğretmenliğinden 41 olmak üzere toplam 142 kişi çalışmaya katılmıştır. 

Araştırmaya katılanların 89’u kadın, 53’ü erkektir. Çalışmada bundan sonra ifade etmede kolaylık 

sağlaması için Fen Bilgisi Öğretmenliği için F.B.Ö., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için S.B.Ö., Türkçe 

Öğretmenliği için T.Ö. ve Sınıf Öğretmenliği için S.Ö. kısaltmaları kullanılacaktır. Çalışma grubuna 

ait bilgiler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Bölümlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet 
Bölüm 

Toplam 
F.B.Ö. S.B.Ö. T.Ö. S.Ö. 

Kadın 20 7 28 34 89 
Erkek 13 20 13 7 53 
Toplam 33 27 41 41 142 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmanın verileri Tschannen-Moran and Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa 

Aydın, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği ile 

toplanmıştır. Ölçek öğrenciyle kaynaşma, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi olmak üzere üç 

boyutludur. Ölçeğin her bir boyutunda sekiz madde bulunmakta olup toplamda 24 maddeden 

oluşmaktadır. Maddelerin puanlanmasında dokuzlu derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 24 en yüksek puan 216’dır. Ölçeğin uyarlama çalışması Türkiye’deki altı 

farklı üniversitedeki 628 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Uyarlama çalışması sonucunda 

öğrenciyle kaynaşma alt boyutu için elde edilen güvenirlik katsayısı 0.82, öğretim stratejileri alt 

boyutu için 0.86 ve sınıf yönetimi alt boyutu için ise 0.84’tür.  
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Veri Toplama Süreci 

Araştırmanın verileri 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Ölçek 

dersin sorumlu öğretim üyesinden izin alınarak dersin başlangıcında uygulanmıştır. Araştırmaya 

katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ölçeği ortalama 15 dakikada 

doldurmuştur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 veri paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Öğrencilerin öğretmen öz yeterlikleri cinsiyete göre normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için 

Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmıştır. Ölçekten alınan puanların erkek öğrencilerde 

bütün alt boyutlar ve toplam puanlara göre normal dağılım gösterirken kadın öğrenciler göre ise 

sadece öğretim stratejileri alt boyutunda normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Bu nedenle 

cinsiyete göre öğrenci katılımı, sınıf yönetimi ve toplam puan açısından fark olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Öğretim stratejileri alt boyutuna göre farklılık 

olup olmadığını belirlemek için Mann Whitney U-testi uygulanmıştır.  

Bölümlere göre öğretmen öz yeterlik ölçeğinin bütün alt boyutlarında ve toplam puan 

dağılımlarının normallik dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-Smirnov 

normallik testi yapılmıştır. Bölümlere göre verilerin öğrenci katılımı, sınıf yönetimi ve toplam 

puanlarının normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakat öğretim stratejileri alt boyutunda 

verilerin bölümlere göre normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretim stratejileri alt 

boyutunun varyansı da bölümler arasında eşit değildir. Bu nedenle öğretim stratejileri alt boyutu 

bölümlere göre anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal Wallis H-testi uygulanmış, 

diğer alt boyutlar ve toplam puan açısından farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bölümlere göre ölçeğin bütün alt boyutlarında ve toplam 

puanda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemek için 

Tukey HSD post hoc analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Aşağıda sırasıyla öğrencilerin öğretmen öz yeterlik inançlarının cinsiyet ve bölümlere göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular sunulmuştur. 

Cinsiyete Göre Öğretmen Öz yeterliği 

Katılımcıların öğretmen öz yeterliğine ilişkin betimsel istatistikler Tablo2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Cinsiyetlere Göre Öğretmen Öz yeterliği Toplam Puan ve Bütün Alt Boyutlara İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

 Cinsiyet N En Düşük Puan En Yüksek Puan Ortalama SS 
Öğrenciyle 
Kaynaşma 

Kadın 89 36 68 53.51 7.01 
Erkek 53 37 70 54.14 7.31 

Öğretim 
Stratejileri 

Kadın 89 24 72 53.96 7.75 
Erkek 53 36 70 54.68 8.40 

Sınıf Yönetimi Kadın 89 30 72 52.08 8.05 
Erkek 53 36 71 55.42 8.28 

Toplam Kadın 89 92 204 159.55 21.25 
Erkek 53 113 207 164.24 21.92 

Öğrencilerin öğretmen öz yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiş ve sadece sınıf yönetimi boyutunda erkeklerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Analiz 

sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Cinsiyete Göre Öğretmen Öz yeterlik Ölçeğinden Elde Edilen Puanlara İlişkin 

Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama SS sd t p 
Sınıf 
Yönetimi 

Kadın 89 52.08 8.05 140 2.36 .019* 
Erkek 53 55.42 8.28 

 

Bölümlere Göre Öğretmen Öz yeterliği 

Bölümlere göre öğretmen öz yeterlik ölçeğinden alınan puanlara ait betimsel istatistikler 

aşağıdaki Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Bölümlere Göre Öğretmen Öz yeterliği Toplam Puan ve Bütün Alt Boyutlara İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

Boyutlar Bölüm N En Düşük Puan En Yüksek Puan Ortalama SS 

Öğrenciyle 
Kaynaşma 

F.B.Ö. 33 36 66 52.15 7.36 
S.B.Ö. 27 37 70 54.70 8.12 
S.Ö. 41 45 68 56.61 5.88 
T.Ö. 41 37 61 51.53 6.41 

Öğretim 
Stratejileri 

F.B.Ö. 33 24 72 52.79 10.16 
S.B.Ö. 27 40 70 56.36 7.69 
S.Ö. 41 40 69 56.92 5.87 
T.Ö. 41 38 65 51.30 6.91 

Sınıf Yönetimi 

F.B.Ö. 33 30 72 50.91 9.63 
S.B.Ö. 27 40 71 57.07 7.14 
S.Ö. 41 33 69 55.25 7.84 
T.Ö. 41 36 66 50.88 6.94 

Toplam 

F.B.Ö. 33 92 204 155.85 24.76 
S.B.Ö. 27 124 207 168.13 20.84 
S.Ö. 41 122 203 168.78 18.12 
T.Ö. 41 113 190 153.71 19.02 
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Bölümlere göre öğrenciyle kaynaşma, sınıf yönetimi ve toplam puana göre anlamlı farklılık 

olup olmadığı ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5: Bölümlere Göre Öğretmen Öz yeterlik Ölçeğinden Elde Edilen Puanlara İlişkin 

ANOVA Sonuçları 

Öz yeterlik Ölçeği  
Alt Boyutları 

Karelerin Toplamı sd Karelerin 
Ortalaması 

F p 

Öğrenciyle Kaynaşma 
Gruplar Arası 646,024 3 215,341 4,588 ,004* 
Gruplar İçi 6477,616 138 46,939  
Toplam 7123,640 141   

Öğretim Stratejileri 
Gruplar Arası 841,127 3 280,376 4,758 ,003* 
Gruplar İçi 8132,057 138 58,928   
Toplam 8973,183 141    

Sınıf Yönetimi 
Gruplar Arası 968,321 3 322,774 5,135 ,002* 
Gruplar İçi 8674,696 138 62,860   
Toplam 9643,017 141    

Toplam 
Gruplar Arası 6899,267 3 2299,756 5,422 ,001* 
Gruplar İçi 58532,512 138 424,149   
Toplam 65431,779 141    

ANOVA sonuçlarına göre ölçeğin bütün alt boyutlarında ve toplam puanda bölümler arasında 

anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.  

Öğretim stratejileri alt boyutuna göre bölümler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 

belirlemek için Kruskal Wallis H-testi uygulanmış ve anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Sonuçları 

aşağıdaki Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Öğretim Stratejileri Alt Boyutuna İlişkin Kruskal Wallis H-testi Sonuçları 

 
Bölüm N Sıra 

Ortalaması 
sd X2 p 

Öğretim 
stratejileri 

Fen Bilgisi 33 65.88 3 14.729 .002* 
Sosyal Bilgiler 27 82.48 
Sınıf Öğrt. 41 85.93 
Türkçe Öğrt. 41 54.37 
Total 142 54.23 

Bütün alt boyutlar ve ölçeğin tamamına ait puanlar için farklılığın hangi bölümler arasında 

olduğunu belirlemek için Post Hoc testlerinden Tukey HSD testi işe koşulmuştur. Tukey HSD testi 

sonuçlarına göre öğrenci ile kaynaşma alt boyutunda FBÖ ile SÖ arasında SÖ lehine, SÖ ile TÖ 

arasında SÖ lehine anlamlı farklılık çıkmıştır. Buradan elde edilen sonuçlara göre SÖ öğrencileri 

öğrenci ile kaynaşma konusunda kendilerine ait özgüvenlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Öğretim 

stratejileri alt boyutunda ise TÖ ile SÖ ve SBÖ arasında TÖ aleyhine anlamlı farklılık bulunmuştur. 

TÖ öğretim stratejileri konusunda kendilerine ait öz güvenleri daha düşük olduğu söylenebilir. Sınıf 

yönetimi alt boyutunda ise SBÖ ile FBÖ ve TÖ arasında SBÖ lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 
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bulgulara göre SBÖ öğrencileri FBÖ ve TÖ öğrencilerine sınıf yönetimi konusunda kendilerine daha 

fazla yeterli görmekte olduğu söylenebilir. Ölçekten alınan toplam puanlara göre ise SÖ ile FBÖ ve 

TÖ arasında SÖ lehine; TÖ ile SBÖ arasında SBÖ lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.  

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlik öz yeterlik inancı en 

yüksek olan bölüm SÖ’dir. SÖ’den sonra en yüksek puan ortalamasına SBÖ sahiptir. Dolayısıyla 

SÖ’den sonra en yüksek öğretmen öz yeterlik inancına sahip ikinci bölüm SBÖ’dir En düşük ortalama 

puana ise FBÖ ve TÖ bölümlerine aittir. Bu sonuçlara göre öğretmen öz yeterlik puanı en düşük olan 

bölüm TÖ’dür. Güvenç (2011)’in yaptığı çalışmada TÖ en düşük puana sahip bölümlerden biri iken 

FBÖ en yüksek puana sahip bölümdür. TÖ bölümü öğrencilerinin en düşük puana sahip olması bu 

çalışmanın sonucu ile benzerlik gösterirken, FBÖ bölümü öğrencilerinin en yüksek puana sahip olması 

bu çalışmanın bulgusu ile çelişmektedir. Demirtaş vd. (2011) ise yaptıkları çalışmada TÖ bölümü 

öğrencileri en yüksek puana sahip bölümler arasında iken FBÖ bölümü öğrencileri en düşük puana 

sahip bölümler arasındadır. Demirtaş vd. (2011)’nin yaptıkları çalışmanın sonuçları FBÖ bölümü 

açısından benzerlik gösterirken TÖ bölümü açısından aksi bir sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışma 

açısından bölümlere göre alınan toplam puanlar değerlendirildiğinde FBÖ bölümü öğrencilerinin 

düşük puana sahip olması sayısal bir bölüm olması ve matematik ve fen bilgisi gibi sayısal derslerin 

öğrenciler tarafından zor dersler olarak algılanmasının FBÖ bölümü öğrencilerini etkilediği ve bu 

nedenle öğretmenlik yaşamlarında zorlanacaklarını düşündükleri söylenebilir. Ayrıca Demirtaş vd. 

(2011) ve Güvenç (2011)’in yaptığı çalışmada en yüksek sahip olan bölümler arasında SBÖ de vardır. 

Bu bulgu, bu çalışmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

Bu araştırmada erkeklerin sınıf yönetimi alt boyutundaki öğretmen öz yeterlik inançları kadın 

öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde Saracaloğlu, vd. (2013) yaptığı 

çalışmada da erkek öğrencilerin öz yeterlik inançları kadın öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. 

Bunun nedeni sınıf yönetimi alt boyutunda yer alan maddelerin kontrol odaklı olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Çünkü erkek öğrenciler sınıfındaki öğrencileri daha rahat kontrol altına 

alabileceğini düşündükleri söylenebilir. 

Sınıf yönetimi alt boyutundan alınan puanlar bölümlere göre incelendiğinde ise SBÖ 

öğrencilerinin en yüksek puana, TÖ ise en düşük puana sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Demirtaş, vd. (2011) de SBÖ açısından aynı sonuca ulaşmış fakat TÖ bölümü öğrencileri açısından 

tam tersi bir bulgu elde etmişlerdir. Güvenç (2011)’in çalışmasında da SBÖ öğrencileri sınıf yönetimi 

alt boyutunda yüksek puana sahiptirler. Ayrıca Güvenç (2011)’in çalışmasında en yüksek puana sahip 

bölüm FBÖ iken bu çalışma FBÖ bölümü öğrencilerinin puanı en düşük ikinci bölümdür.  
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Öğrenci ile kaynaşma alt boyutunda bölümlere göre farklılaşma olup olmadığı incelendiğinde 

SÖ ile TÖ arasında SÖ lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca en yüksek puan ortalamasına 

sahip bölüm SÖ’dir. Demirtaş vd. (2011)’nin yaptığı çalışmada da SÖ bölümü öğrencileri yüksek 

puana sahip bölümler arasındadır. Bunun nedeni SÖ bölümü öğrencileri öğretmen olduklarında 

sınıfındaki öğrenciler ile daha fazla vakit geçirme şansına sahip olacaklardır. Diğer branş öğretmenleri 

ise sadece ders saatlerinde haftanın belirli günlerinde öğrenciler ile vakit geçirebilecekleri için 

öğrenciyle kaynaşma alt boyutundan düşük puan almış olabilirler. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin ön 

ergenlik döneminde olmaları da bu farkın kaynaklarından biri olabilir. TÖ bölümü öğrencileri dersine 

girecekleri öğrencilerle bu nedenle kaynaşmanın zor olacağını düşünüyor olabilir. 

Öğretim stratejileri alt boyutunda SBÖ ve SÖ bölümü öğrencileri TÖ bölümü öğrencilerine 

göre anlamlı derecede daha yüksek puana sahiptirler. SBÖ ve SÖ bölümü öğrencileri sınıflarında ders 

işlerken farklı yöntem ve teknikleri uygulayabileceklerine yönelik inançları daha yüksek iken TÖ 

bölümü öğrencilerinin inançları daha düşüktür. Demirtaş vd. (2011)’nin yaptığı çalışmasının sonucu 

bu alt boyutta farklılık göstermektedir. Demirtaş vd. (2011) bu alt boyutta bölümlere göre anlamlı 

farklılık bulmamıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve diğer çalışmaların sonuçları dikkate alındığında farklı 

çalışma gruplarında farklı bölümler arasında farklılık çıkmasının nedenini araştıran çalışmaların 

yapılması alanyazına katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğretmenlerin meslek yaşamlarında öğretmen öz 

yeterlik inançlarının nasıl değiştiğine yönelik de çalışmalar yapılabilir. Öğrencilik sürecinden meslek 

hayatının ilk yılını da içeren Bümen ve Ercan Özaydın (2013) tarafından Sınıf Öğretmenliği bölümü 

öğrencileri ile ilgili bir çalışma mevcuttur. Bu çalışma gibi ve daha fazla bölümü içeren boylamsal 

çalışmaların yapılması ve öğretmen öz yeterlik inançlarındaki değişimin nedenlerinin de incelendiği 

çalışmaların yapılması alanyazına önemli katkılar getireceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Öğretmenlerin meslek hayatlarında, eğitim alanında gerçekleşen yenilikleri takip etmeleri önemlidir. 
Bilimsel araştırmaları incelemek, eğitim alanındaki yenilikleri öğrenmek amacıyla kullanılabilecek yollardan bir 
tanesidir. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri öğrenerek, bu bilgileri öğretmenlik hayatlarında 
kullanmaları amacıyla öğretmen yetiştirme programlarına “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi konulmuştur. 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu 
araştırmanın evreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 
dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini; basit seçkisiz örnekleme yoluyla 
belirlenen Fen bilgisi eğitimi ve Sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 282 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veri 
toplama aracı olarak; Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Bilimsel Araştırmaya 
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiş ve bulgular 
yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları belirlenerek, anabilim dalı, 
cinsiyet, genel not ortalaması ve bilimsel araştırma okuma sıklığı değişkenleri ile ilişkisi açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, bilimsel araştırma, tutum. 

ABSTRACT 

Teachers’ should follow the innovations in educational area in their professional life. One way of this 
process is determining the scientific researches. There is “Scientific Research Technics” lesson in pre-service 
teacher education programs for teaching pre-service teachers scientific research technics. The aim of this study is 
investigating pre-service teachers’ attitudes about scientific researches. The sampling consists of 282 pre-service 
teachers from primary education and science education programmes who determining with simple random 
sampling method. This research is a descriptive type relational scanning model conducted with the quantitative 
research technic. “Scale of Attitude Towards Scientific Research” which developed by Korkmaz, Şahin ve Yeşil 
(2011) used for determining data. Datas analyzed with SPSS 22.0 and findings interpreted suggestions based on 
the findings were presented. Pre-service teachers’ attitudes toward scientific research and its relations with 
program, gender, grade point average and frequency of reading scientific research weredetermined.  

Key Words: Pre-serviceteacher, scientific research, attitude. 
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GİRİŞ 

İnsan varoluşundan günümüze, hem evrende olup biteni anlama hem de onun sırlarını çözme 

ve doğayı kontrol ederek daha rahat yaşama amaçlarıyla sistemli çabalar göstermiş ve bilim 

oluşmuştur (Yaşar, 1998). Bu çaba gün geçtikçe artmış, çağımız bilgi toplumunda en hızlı anına 

ulaşmıştır. Artık bilgi sahibi olmak insana yetmemekte, bu bilgiyi kullanabilme ve yenilikleri takip 

edebilme becerisi de gerekmektedir. Yenilikleri takip etmenin en önemli yollarından biri, bilimsel 

araştırmaları takip etmektir.  

Öğretmenlerin mesleklerinin gerektirdiği yeterliklere sahip olmaları, bu yeterliklere uygun bir 

şekilde araştırmacı olabilmeleri ve eğitim araştırmalarını kullanmalarının mesleki bilgi, beceri ve 

deneyimlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı bilinmektedir (Çepni ve Küçük, 2002). Öğretmenlerin 

bilimsel araştırmalara yönelik bilgi ve becerilerinin yanı sıra, bilimsel araştırmalara ilişkin olumlu 

tutuma sahip olmaları da önemlidir. Bu durum, yetiştirecekleri öğrencilerin bilimsel araştırmalara 

ilişkin bakış açılarını da olumlu duruma getirir (Korkmaz ve diğ.,2011). Öğretmenleri, sınıflarına 

bilimsel araştırmaları konu etmelerinin önemini anlamaları gerekmektedir (Sampson ve Balnchard, 

2012).  

Eğitime ilişkin sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilme, yenilik ve gelişmelere açık olma, 

kendini yenileyebilme ve araştırmacı olma gibi nitelikler; ideal ya da etkili bir öğretmende bulunması 

gereken özellikler arasındadır. Öğretmenlerin, sınıf ortamında sürekli problemlerle 

karşılaşabileceklerini kabullenmeleri ve karşılaşılan problemlere bilimsel bir yöntem ile çözüm 

aramaları gerekmektedir (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). 

Bu nedenle, geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarına bilimsel araştırmalara yönelik 

olumlu tutum kazandırmak, gerek kendileri gerekse yetiştirecekleri öğrenciler açısından önem 

taşımaktadır. Bu amaçla, öğretmen yetiştirme programlarına “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi 

konulmuştur.  

“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi öğretmenlerin sadece bilimsel araştırma kavramını 

öğrenmeleri ve araştırmacılara anlayışlı davranmaları için değil, aynı zamanda onların bilimsel 

araştırmalara bakış açılarını geliştirme ve bilimsel sonuçları kabullenebilmelerini sağlamak için de 

gereklidir (Baştürk, 2013).  

Saracaloğlu, Varol ve Ercan tarafından yapılan araştırmada, bilimsel araştırmaya yönelik 

tutumun araştırmayı yapacak birey ve kurumların araştırma yeterlikleri üzerinde etkisi olduğunu 

belirtmişlerdir. MEB (2005) tarafından öğretmenlerin, bilimsel araştırma yapabilmelerinin, mevcut 

araştırmaları inceleyerek eğitim öğretim süreçlerinde kullanmalarının ve veri analizi tekniklerini 

bilmelerinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, eğitim alanındaki yenilikleri takip etmeleri ve 
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araştırma yapmaları gereken öğretmen adaylarının, bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının 

belirlenmesi önem taşımaktadır. Alanyazında öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara ilişkin 

tutumlarının belirlendiği araştırmaların azlığı göz önünde bulundurularak, bu araştırmada öğretmen 

adaylarının bilimsel araştırmalara ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını 

belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:  

1. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları ne düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları sınıf düzeylerine göre 

değişmekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları öğrenim gördükleri 

anabilim dalına göre değişmekte midir? 

4. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları öğrenim gördükleri 

cinsiyetlerine göre değişmekte midir? 

5. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları genel not 

ortalamalarına göre değişmekte midir? 

6. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları bilimsel araştırma 

okuma sıklıklarına göre değişmekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Betimsel türde desenlenen bu araştırma, ilişkisel tarama modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu sekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. İlişkisel tarama modelleri iki ve daha çok sayıdaki değişken 

arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirleyen araştırma modelleridir (Karasar, 

2004: 77–81).  

Evren ve Örneklem  

 Araştırmanın evrenini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 

2015 – 2016 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem 

seçiminde “basit tesadüfî örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfî örnekleme yönteminde, 

evrendeki her birimin örnekleme seçiminde eşit ve bağımsız olma olasılığı göz önüne alınarak yansız 

olarak seçim yapılır (Balcı, 2007). Araştırmanın örneklemini ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde 
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Sınıf Öğretmenliği Anabilim 2015 – 2016 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören, 72’si Fen bilgisi 

Eğitimi anabilim dalından, 210’u sınıf eğitimi anabilim dalından olmak üzere 292 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgiler 

  N % 
Cinsiyet Kız 215 76 

Erkek 64 22,6 
Kayıp Veri 1 1,4 

Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi 72 25,4 
Sınıf Eğitimi 210 74,2 
Kayıp Veri 1 0,4 

 
Sınıf 

2.sınıf 135 47,7 
3.sınıf 147 51,9 
Kayıp Veri 1 0,4 

Genel Not Ortalaması 0-1,99 31 11 
2,00-2,50 111 39,2 

2,51-2,99 103 36,4 
3,00-3,49 34 12 
3,50-4,00 3 1,1 
Kayıp Veri 1 0,4 

Bilimsel Araştırma Okuma 
Sıklığı 

Hiç Okumam 17 6 
Ders ya da ödev için gerektiğinde okurum 196 69,3 
Merak ettiğim bir konuyu araştırmak için okurum 66 23,3 
Düzenli olarak okurum 2 0,7 
Kayıp Veri 1 0,7 

 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmalara Yönelik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipinde olan ölçekte 4 faktör altında 30 madde 

bulunmaktadır. Bu faktörler; araştırmalara yönelik olumsuz tutum, araştırmalara yönelik olumlu 

tutum, araştırmalara ilişkin olumlu tutum ve araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik şeklindedir. 

Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman kanısına başvurulmuş olup, 30 maddelik ölçeğin KMO 

değerinin 0,874; Bartlett Testi değerlerinin x2=6773,126; sd=435; p p<0,000n olduğu belirlenmiştir. 

Ölçeğin geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 

Güvenirlik için yapılan analizde, alt faktörlere ilişkin Cronbach alpha katsayıları; araştırmacılara 

yardımcı olmaya isteksizlik faktörünün 0,851, araştırmalara yönelik olumsuz tutum faktörünün 0,814, 

araştırmacılara yönelik olumlu tutum faktörünün 0,852 ve araştırmacılara yönelik olumlu tutum 

faktörünün 0,765 olarak belirlenmiştir (Korkmaz, Şahin ve Yeşil, 2011). 

Verilerin Analizi 
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Verilerin analizinde, SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının “Bilimsel 

Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği”nden almış olduğu puanların frekans, yüzde değerleri 

hesaplanmıştır. Tutumların çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumlarını belirlemek amacıyla 

t-testi ve ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA sonucunda ortaya çıkan farklılıkların hangi gruplar 

arasında olduğunun tespiti amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın alt prblemlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir  

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları nasıldır? 

Ölçeğin yapısı gereği, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara ilişkin tutumları tek bir 

faktör olarak ele alınmamış, araştırmalara yönelik olumsuz tutum, araştırmalara yönelik olumlu tutum, 

araştırmalara ilişkin olumlu tutum ve araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik olmak üzere dört ayrı 

faktör üzerinden incelenmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları 

Faktör N min max X Ss 
Araştırmalara Yardımcı Olmaya İsteksizlik 283 8 33 20,73 

(orta)  
5,58 

Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum 283 9 39 19,29 
(orta) 

5,48 

Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum 283 7 35 22,34 
(orta) 

5,10 

Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum 283 6 30 24,02 
(yüksek) 

4,69 

 

Veri toplama aracının puanlaması hususunda bir ölçüt geliştirme yoluna gidilmiştir. Bu 

doğrultuda her bir ölçekten alınabilecek maksimum ve minimum değerlerin farkı alınmış, bulunan bu 

değer üç eşit parçaya bölünmüştür. Üç eşit parçaya bölünmesinin nedeni ise bilimsel araştırmaya 

yönelik tutum düzeyini üç kategori açısından değerlendirme isteğidir (alt, orta, yüksek düzey). 

Böylece puan aralıkları her bir alt boyut için belirlenmiş ve ölçekten alınan puanlar ona göre 

yorumlanmıştır. Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik 

tutumlarının, araştırmalara yönelik olumsuz tutum boyutunda orta, araştırmalara yönelik olumlu tutum 

boyutunda orta, araştırmacılara yönelik olumlu tutum boyutunda yüksek, araştırmalara yardımcı 

olmaya isteksizlik boyutunda ise orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

 Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları sınıf düzeylerine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre bilimsel araştırmaya yönelik tutumları 
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 Faktörler Sınıf N X Ss T p 

Bilimsel 
Araştırmalara 
Yönelik Tutum 

Araştırmalara 
Yardımcı Olmaya 
İsteksizlik 

2 135 20,19 5,55 

-1,552 0,122 
3 147 21,23 5,59 

Araştırmalara 
Yönelik Olumsuz 
Tutum 

2 135 18,97 5,08 
-0,942 0,347 

3 147 19,58 5,84 

Araştırmalara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

2 135 23,32 4,80 
3,158 0,002 

3 147 21,43 5,23 

Araştırmacılara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

2 135 24,66 4,49 
2,210 0,028 

3 147 23,43 4,83 
 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının 

araştırmalara yönelik olumlu tutum ve araştırmacılara yönelik olumlu tutum faktörlerinde sınıf 

değişkenine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 2. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının 

araştırmalara yönelik olumlu tutum ve araştırmacılara yönelik olumlu tutum faktörlerinde 3. Sınıfa 

devam eden öğretmen adaylarından daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmalara yönelik olumsuz tutum ve araştırmacılara yardım etme faktörlerinde ise, öğretmen 

adayları arasında sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları öğrenim gördükleri 

anabilim dalına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 4. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenine göre bilimsel 

araştırmaya yönelik tutumları 

 
 Faktörler Sınıf N X Ss T p 

Bilimsel 
Araştırmalara 
Yönelik Tutum 

Araştırmalara 
Yardımcı Olmaya 
İsteksizlik 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

72 21,69 5,31 

1,693 0,092 
Sınıf 
Eğitimi 

210 20,40 5,65 

Araştırmalara 
Yönelik Olumsuz 
Tutum 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

72 19,38 5,94 

0,168 0,866 
Sınıf 
Eğitimi 

210 19,26 5,34 

Araştırmalara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

72 22,08 5,35 

-0,483 0,630 
Sınıf 
Eğitimi 

210 22,42 5,03 

Araştırmacılara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

72 23,89 5,10 

-0,282 0,778 
Sınıf 
Eğitimi 

210 24,07 4,57 
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Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenine göre bilimsel araştırmaya 

yönelik tutumlarına ilişkin veriler Tablo 4’de sunulmuştur. Fen bilgisi eğitimi anabilim dalında 

öğrenim gören öğretmen adayları ile sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları 

arasında bilimsel araştırmalara yönelik tutum bakımından anlamlı fark bulunmamaktadır.  

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları cinsiyetlerine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre bilimsel araştırmaya yönelik 

tutumları 

 Faktörler Sınıf N X Ss T p 

Bilimsel 
Araştırmalara 
Yönelik Tutum 

Araştırmalara 
Yardımcı Olmaya 
İsteksizlik 

Kadın  215 20,90 5,59 

0,686 0,493 
Erkek 64 20,36 5,45 

Araştırmalara 
Yönelik Olumsuz 
Tutum 

Kadın  215 19,18 5,62 

-0,646 0,519 
Erkek 64 19,69 4,95 

Araştırmalara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Kadın  215 21,96 4,92 
-2,291 0,023 

Erkek 64 23,60 5,39 

Araştırmacılara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Kadın  215 24,15 4,55 
0,928 0,354 

Erkek 64 23,53 5,15 

 

Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarına 

ilişkin veriler Tablo 5’de sunulmuştur. Kadın gören öğretmen adayları ile erkek öğretmen adayları 

arasında Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum ve 

Araştırmalara Yardımcı Olmaya İsteksizlik alt boyutları açısından anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Ancak, araştırmalara yönelik olumlu tutum boyutunda; öğretmen adayları arasında cinsiyet değişkeni 

açısından erkek öğrenciler lehine anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır.  

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları genel not ortalamalarına 

göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının genel not ortalaması değişkenine göre bilimsel araştırmaya 

yönelik tutumları 

Bilimsel 
Araştırmalara 
Yönelik Tutum 

Faktörler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
ortalaması 

F P 

Araştırmalara 
Yardımcı Olmaya 
İsteksizlik 

Gruplararası 137,939 4 34,485 1,105 0,354 
Gruplariçi 8644,664 277 31,208 
Toplam 8782,602 281  

Araştırmalara Gruplararası 48,480 4 12,120 0,398 0,810 
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Yönelik Olumsuz 
Tutum 

Gruplariçi 8425,778 277 30,418 
Toplam 8474,259 281  

Araştırmalara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Gruplararası 87,021 4 21,755 0,830 0,507 
Gruplariçi 7259,151 277 26,206 
Toplam 7346,172 281  

Araştırmacılara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Gruplararası 88,641 4 22,160 1,000 0,408 
Gruplariçi 6136,071 277 22,152 
Toplam 6224,711 281  

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının genel 

not ortalaması değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları bilimsel araştırma 

okuma sıklıklarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Tablo 7. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma okuma sıklığı değişkenine göre bilimsel 

araştırmaya yönelik tutumları 

Bilimsel 
Araştırmalara 
Yönelik Tutum 

Faktörler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
ortalaması 

F P 

Araştırmalara 
Yardımcı Olmaya 
İsteksizlik 

Gruplararası 805,822 3 268,607 9,340 0,000 
Gruplariçi 7966,091 277 28,758 
Toplam 8771,913 280  

Araştırmalara 
Yönelik Olumsuz 
Tutum 

Gruplararası 294,399 3 98,133 3,380 0,019 
Gruplariçi 8042,355 277 29,034 
Toplam 8336,754 280  

Araştırmalara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Gruplararası 955,903 3 318,634 13,813 0,000 
Gruplariçi 6389,833 277 23,068 
Toplam 7345,736 280  

Araştırmacılara 
Yönelik Olumlu 
Tutum 

Gruplararası 24,887 3 8,296 0,373 0,773 
Gruplariçi 6163,388 277 22,250 
Toplam 6188,275 280  

 

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma okuma sıklığı değişkenine göre bilimsel araştırmaya 

yönelik tutumlarına ilişkin veriler Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7 incelendiğinde, araştırmacılara 

yönelik olumlu tutum alt boyutunda, bilimsel araştırma okuma sıklığı değişkenine öğretmen adayları 

arasında anlamlı fark bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmalara yönelik olumsuz tutum, araştırmalara 

yönelik olumlu tutum ve araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik alt boyutlarında ise, bilimsel 

araştırma okuma sıklığı değişkenine öğretmen adayları arasında anlamlı fark bulunduğu 

görülmektedir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla, Tukey testi 

yapılmıştır. Araştırmaya yönelik olumsuz tutum boyutunda, merak ettiğim konuyu araştırmak için 

okurum ile hiç okumam boyutları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Diğer bir deyişle, hiç okumam 

diyen öğretmen adayları, merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum diyen öğretmen adaylarına 

göre, bilimsel araştırmalara yönelik daha olumsuz tutuma sahiptir. Araştırmaya yönelik olumlu tutum 

boyutunda, merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum ile ders ya da ödev için gerektiğinde 

okurum ve hiç okumam boyutları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Diğer bir deyişle, merak ettiğim 
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konuyu araştırmak için okurum diyen öğretmen adayları, hiç okumam ve ders ya da ödev için 

gerektiğinde okurum diyen öğretmen adaylarına göre, bilimsel araştırmalara yönelik daha olumlu 

tutuma sahiptir. Araştırmalara yardımcı olmaya isteksizlik alt boyutunda ise, hiç okumam diyen 

öğretmen adayları ile merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum ve ders ya da ödev için 

gerektiğinde okurum diyen öğretmen adayları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Merak ettiğim 

konuyu araştırmak için okurum ve ders ya da ödev için gerektiğinde okurum diyen öğretmen adayları, 

hiç okumam diyen öğretmen adaylarından daha fazla araştırmalara yardımcı olmaya isteklidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından 

belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik 

tutumlarının; araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik, araştırmalara yönelik olumsuz tutum ve 

araştırmalara yönelik olumlu tutum boyutlarında orta düzeyde, araştırmaya yönelik olumlu tutum 

boyutunda ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durumda, öğretmen adaylarının bilimsel 

araştırmalara yönelik tutumlarının orta düzeyde olmakla birlikte, araştırmacılara yönelik tutumlarının 

yüksek düzeydedir. Yenilmez ve Ata (2012), Polat (2014) ve Kürşat (2015) tarafından yapılan 

çalışmalarda, bu araştırmanın sonuçlarıyla benzer şekilde öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya 

yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konokman, Tanrısevsin ve Karasolak 

(2013) tarafından yapılan çalışmada ise, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik 

tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Rehber öğretmen adaylarının “araştırmacı öğretmen” rolüne yeterli düzeyde sahip 

olamadıklarını belirledikleri araştırmalarında Küçükoğlu, Taşkın ve Çelik (2013) bunun nedeninin 

öğretmen adayları tarafından öğretim üyelerinin araştırmaya yönelik derslerde yeterince uygulama 

yapmamaları olarak gösterildiğini belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya 

yönelik tutumlarının orta düzeyde kalmamasının nedeni, bilimsel araştırma yöntemleri dersinden 

yeterince verim alamamaları olarak görülmektedir. Nitekim, bilimsel araştırma yöntemleri dersini 

almamış olan 2.sınıf öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları, bilimsel araştırma 

yöntemlerini almış olan 3.sınıf öğrencilerinden daha yüksek çıkmıştır. 2. Sınıfa devam eden öğretmen 

adaylarının araştırmalara yönelik olumlu tutum ve araştırmacılara yönelik olumlu tutum faktörlerinde 

3. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarından daha yüksek ortalamaya sahiptir. Benzer şekilde 

Yenilmez ve Ata (2012), Kürşat (2015) ve Polat (2014) tarafından yapılan çalışmada da, Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri dersi alma durumuna göre dersi almayanlar lehine anlamlı farklılık olduğu 

görülmüştür. 

Fen bilgisi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları ile sınıf eğitimi anabilim 

dalında öğrenim gören öğretmen adayları arasında bilimsel araştırmalara yönelik tutum bakımından 
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anlamlı fark bulunmamaktadır. Kürşad (2015) ve Konokman, Tanrısevsin ve Karasolak (2013) 

tarafından yapılan araştırmalarda da, benzer şekilde bilimsel araştırmalara yönelik tutumun öğrenim 

görülen anabilim dalına göre farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Ayrıca öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının genel not ortalaması 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Başarı düzeyine göre, bilimsel 

araştırmalara yönelik tutumun farklılaşmadığı bulgusu, Yenilmez ve Ata (2011) tarafından yapılan 

araştırmanın bulgusuyla örtüşmektedir.  

Kadın gören öğretmen adayları ile erkek öğretmen adayları arasında Araştırmalara Yönelik 

Olumsuz Tutum Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum ve Araştırmalara Yardımcı Olmaya 

İsteksizlik alt boyutları açısından anlamlı fark bulunmamaktadır. Ancak, araştırmalara yönelik olumlu 

tutum boyutunda; öğretmen adayları arasında cinsiyet değişkeni açısından erkek öğrenciler lehine 

anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır. Konokman, Tanrısevsin ve Karasolak (2013) tarafından yapılan 

çalışmada, ise bilimsel araştırmalara yönelik tutumun cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Araştırmacılara yönelik olumlu tutum alt boyutunda, bilimsel araştırma okuma sıklığı 

değişkenine öğretmen adayları arasında anlamlı fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bilimsel araştırmaları 

hiç okumam diyen öğretmen adayları, merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum diyen öğretmen 

adaylarına göre, bilimsel araştırmalara yönelik daha olumsuz tutuma sahiptir. Bilimsel araştırmaları 

merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum diyen öğretmen adayları, hiç okumam ve ders ya da 

ödev için gerektiğinde okurum diyen öğretmen adaylarına göre, bilimsel araştırmalara yönelik daha 

olumlu tutuma sahiptir. Bilimsel araştırmaları merak ettiğim konuyu araştırmak için okurum ve ders 

ya da ödev için gerektiğinde okurum diyen öğretmen adayları, hiç okumam diyen öğretmen 

adaylarından daha fazla araştırmalara yardımcı olmaya isteklidir. 

Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:  

• Bilimsel araştırma teknikleri dersinde öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanarak, 

dersin daha etkili hale getirilmesi sağlanabilir. 

• Öğretmen adaylarının yaptıkları bilimsel çalışmaları sunmaları ve birbirleriyle 

paylaşmaları amacıyla öğrenci kongreleri düzenlenebilir. 

• Pedagojik formasyon derslerinde, öğrenciler konuyla ilgili bilimsel makalelerden 

araştırma yapmak konusunda teşvik edilebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı sınıf eğitimi anabilim dalındaki topluma hizmet uygulamalarını değerlendirmek 
amacıyla bir ölçme aracı geliştirmek ve oluşturulan ölçeğin geçerlik, güvenirliğini belirlemektir. Bu çerçevede 
oluşturulan 23 maddelik deneme formu 201 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda ölçeğin, “Önem” (8 madde) , “İşlev” (4 madde) , “Danışmana yönelik öneriler” (4 madde) ve 
“Koordinatörlere yönelik öneriler” (3 madde) olmak üzere 18 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Bu dört faktör birlikte toplam varyansın % 64. 96’sıni oluşturmaktadır. ölçeğinin toplam 
puan üzerinden Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise .875 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda 
ölçeğin sınıf öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamalarına yönelik bakış açılarını belirlemede güvenilir 
geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, topluma hizmet uygulamaları, ölçek geliştirme.  

ABSTRACT 

This aims of the study was to develop valid and realiable scale to determine the prospective primary 
teachers’ towards to the service learning. For this purpose, trial form that was formed 23 items was administered 
to 201prospective primary teachers’. The last form of scale was formed 19 items that were gathered 4 sub-
factors. That refers to “Importance" (8 items), " Function " (4 items), " Suggestions to the consultant" (4 items) 
and "Suggestions to the coordinator" (3 items). The four factors together was explained 64.96% of the total 
variance. The Cronbach Alpha Reliability Coenficient of the scale was 0,87. Thus, the service learning scale can 
be used to determine prospective primary teachers’ perceptions to the service learning.  

Keywords: Developing scale. prospective primary teachers’. service learning.  
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GİRİŞ 

Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirmede en etkili araçtır. Eğitim, hem bireyin hem de 

toplumun gelişmesinde kilit rol oynamaktadır (Yeşilyaprak, 2006). Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin diğer alanları etkilediği gibi eğitim alanını da etkilediği görülmektedir. Bu değişim ve 

gelişim, eğitimin tüm öğeleriyle birlikte öğretmen eğitimini de etkilemektedir (Hacıoğlu ve Alkan, 

1995). Bu bağlamda, toplumun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyleri yetiştirerek toplumsal 

yaşama katmak eğitimin temel görevleri arasındadır (Musolf, 2001). Öğretmenler, toplumun 

geleceğine ışık tutmada ve geleceğini şekillendirmede önemli sorumluluklar üstlenmektedir (Kıncal, 

2004). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının eğitimleri büyük önem taşımaktadır. Çağın beklenti ve 

ihtiyaçları da dikkate alınarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültelerinin 

programlarında gerçekleştirilen düzenlemelerle 2006-2007 öğretim yılından itibaren eğitim 

fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları dersinin yer aldığı görülmektedir (Gökçe, 2011). 1990’lı 

yıllardan beri topluma hizmet uygulamalarını içeren öğretim programlarının öğretmen adaylarının 

yaparak yaşayarak öğrenmelerini ve çeşitli becerilerini geliştirmede bir araç olarak kullanıldığı 

görülmektedir (Bates, 2009). Topluma hizmet uygulamalarının temel ilkelerini sosyal refah kavramı, 

sosyal hizmet düşüncesi ve sosyal hizmete dayalı uygulamalar oluşturmaktadır (Şeker, 2009). Söz 

konusu ilkeler çerçevesinde eğitim fakültelerinin programlarına eklenen bu ders aracılığıyla, öğretmen 

adaylarının eğitim kurumları dışında diğer kurum ve kuruluşlarla tanıştırarak onların çeşitli 

becerilerini geliştirmektedir (Coşkun, 2009). Ayrıca, öğretmen adaylarından toplumsal duyarlılık ve 

farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal 

sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir (Kamer, 2009). Yaşadığımız dünyada 

toplumu oluşturan bireyin duyguları, düşünceleri kısaca farkındalığı bireyle sosyal etkileşime 

geçilerek deneyimlenebilmektedir (Gomez, Bartol ve Puik, 2015). Topluma hizmet uygulamaları dersi 

bu deneyimi öğretmen adaylarına sunabilecek zengin öğrenme yaşantıları içermektedir.  

Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarına farklı nitelikler katması 

beklenmektedir. Öğretmen adayları ders aracılığıyla toplumun gerçek ihtiyaç ve beklentilerini 

toplumsal etkinliklere doğrudan katılarak deneyimlemektedir. Bu deneyimi konuşarak, düşünerek, 

etkinliklere katılarak gerçekleştirmektedir (Mclaughlin, 2010). Toplumdaki farklı kültürlerle tanışma 

olanağı dersin öğretmen adaylarına kattığı diğer önemli noktadır (Bhattacharya ve Scheraga, 2016). 

Günümüzde öğretmen adaylarının hem toplumun hem de öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayacak donanımda olması hedeflendiğinden topluma hizmet uygulamaları dersi, bu hedefi 

gerçekleştirebilecek bir potansiyel taşımaktadır (Anderson, 2000). 

Bu ders aracılığıyla, öğretmen yetiştirmekten sorumlu kurumlar olan eğitim fakülteleri ile 

toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda örgütlenen sivil toplun kuruluşları arasında sağlıklı 

bir işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenen diğer amaçlar arasındadır.  
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 Alan yazın incelendiğinde, topluma hizmet uygulamalarını yurt içinde ve yurt dışında 

irdeleyen araştırmalara rastlanmıştır. Yurt dışında gerçekleştirilen araştırmaların dersten çok, 

uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir (Astin ve Sax, 1998; Johnson ve Bozeman, 1998; Astin, 

Vogelgesang, Ikeda ve Yee , 2000; Billig, 2000; Morgan ve Streb, 2001; Barbee, Scherer ve Combs, 

2003; Kapp, 2006; Simons ve Clearly, 2006; Kenary, 2009; Mercer, 2010; Manko, 2010; Coffey ve 

Lavery, 2015; Gomez, Bartoll ve Puig, 2015). Yurt içinde gerçekleştirilen araştırmaların ise topluma 

hizmet uygulamaları dersi bağlamında ele alındığı ortaya çıkmaktadır (Elma, Kesten, Kıroğlu, Uzun, 

Dicle ve Palavan, 2010; Sönmez, 2010; Gökçe, 2011; Uğurlu ve Kıral, 2012). Çağın gereksinimlerinin 

hızlı bir şekilde değiştiği dikkate alındığında, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği alanında 

topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerini kapsayan geçerliği ve güvenirliği sağlanmış 

bir ölçeğin geliştirilmesinin ilgili alanyazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki topluma 

hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

geliştirmektir. Bu araştırma sonunda geliştirilecek ölçeğin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki topluma 

hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 

araştırma sonucunda geliştirilen ölçme aracının Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki topluma hizmet 

uygulamaları dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarması 

beklenmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 201 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrenciler seçkisiz örneklem yoluyla seçilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 

örneklem grubunun 49’u erkek (%24,4), 152 ‘si erkek (%75,6) olmak üzere 201 sınıf öğretmeni 

adayından oluşmaktadır. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının 107’si üçüncü sınıf, 94’ü ise dördüncü 

sınıfta öğrenim görmektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Ölçme Aracının Geliştirilmesi 

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki topluma hizmet 

uygulamaları dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla bir ölçme aracının geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda şu adımlar izlenmiştir: 
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1. Adım: Alanla ilgili kuramsal ve araştırmaya dayalı çalışmalar Sınıf Öğretmenliği 

Alan Sınavı’na yönelik ölçek geliştirme çalışmaları çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 24 öğrenciyle (12 öğrenci üçüncü sınıf, 12 öğrenci dördüncü sınıf) 

topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış ve 

yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle iki farklı odak grup görüşmesi yapılmıştır.  

2. Adım: Sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmelerden ve alan yazındaki 

çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda 5’li likert (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: 

Katılmıyorum, 3: Orta Derecede Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) türünde 30 

maddeden oluşan bir madde havuzu geliştirilmiştir.  

3.  Adım: Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla 2 alan uzmanı 

ve 2 dil uzmanı tarafından incelenerek ölçekte yer alan eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Ölçme 

amacına uygun olmayan, araştırma konusunu temsil etmeyen ölçek maddeleri alan uzmanlarının 

görüşleri dikkate alınarak ölçekten çıkarılmıştır. Bununla birlikte, ölçek havuzunda yer alan 

maddelerin imla ve noktalama hataları yönünden dil uzmanları tarafından incelenmiştir. Bu çerçevede 

ölçek havuzunda yer alan 5 madde ölçeğin özelliklerine uygun olmadığı, ölçeğin yapısını temsil 

etmediğinden dolayı ölçekten çıkarılmıştır. 

4.  Adım: Uzman görüşleri doğrultusunda 23 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan deneme formu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üçüncü ve 

dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 201 sınıf öğretmeni adayına, adaylarının uygun olduğu gün 

ve ders saatlerinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ölçeğin deneme formunda yer alan her bir 

maddenin kendilerine ne kadar uygun olduğu 1 ile 5 arasında “kesinlikle katılmıyorum” (1), 

“katılmıyorum” (2), “ orta derecede katılıyorum” (3), “katılıyorum” (4) ve “kesinlikle katılıyorum” (5) 

şeklinde yanıtlamaları istenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Toplanan verilere bağlı olarak, ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Kaiser - Meyer 

Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda ortaya çıkan değerler incelenmiş, elde edilen 

veriler ışığında açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktörlere dağılma durumu ise 

temel bileşenler (principal components) analizi ile belirlenmiştir. Son olarak verilere bağlı olarak 

Varimax dik döndürme tekniği kullanılarak ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 

incelenmiştir. Analizler sırasında her bir maddenin faktör yükü ölçütü .40 olarak belirlenmiştir. Faktör 

yük değeri .40’tan düşük olan ve binişik özellik taşıyan maddeler tek tek analiz dışında bırakılarak 

faktör analizi tekrarlanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

hesaplanmıştır. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.  
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BULGULAR 

Bu bölümde geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulguları 

sunulmuştur. 

Ölçeğin Geçerliğine İlişkin Bulgular 

Yapı Geçerliği  

Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Bu bağlamda verilerin faktör 

analizine uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen testlerin sonuçları tablo 1. de gösterilmiştir.  

Tablo 1. KMO ve Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser – Meyer- Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü   .841 

Barlett Küresellik Testi  
χ2 1949.472 
sd 171 
p 0,000 

 

Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla elde edilen veriler doğrultusunda öncelikle 

Kaiser - Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik Testi analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’ ye 

göre hesaplanan KMO değerinin .841 olduğu görülmektedir. Barlett Küresellik Testi değerinin ise χ2 

= 1949,472; sd = 171, (p= 0,00) olduğu belirlenmiştir. KMO değerinin 0.60’dan yüksek, Barlett 

Testinin anlamlı olması elde edilen verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2004). Bu noktadan hareketle 23 maddelik ölçek üzerinde faktör analizi yapılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen verilerin faktör analizinde temel bileşenler analizi (varimax rotatation) ve dik 

döndürme işlemleri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizi sırasında kullanılan Temel Bileşenler 

Analizi ve Varimax dik döndürme tekniği sonucunda faktör yükleri 0.40’ın altında olan maddeler ile 

iki ayrı faktördeki en yüksek yük değeri arasındaki farkın 0.10’un altında olan 4 madde ölçekten 

çıkartıldıktan sonra geriye kalan 19 madde üzerinde faktör analizi işlemi tekrar edilmiştir. Bu işlemler 

sonucunda ölçekte yer alan 19 maddenin 4 faktör altında toplandığı görülmüştür. Tablo 2. 

incelendiğinde öz değeri 1’den büyük 4 faktör bulunmaktadır. Dört faktörün açıkladığı toplam varyans 

% 64.964’tür. Her bir faktörün dik döndürme sonrasında açıkladığı varyans oranları ise I. faktör için 

%24,26; II. faktör için % 15,31; III. faktör için %13,28 ve IV. faktör için % 12.10’dur. Öz değerler 

dikkate alındığında ise, öz değeri 1’in üzerinde olan dört faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör 
Başlangıç Özdeğerleri Toplam Faktör Yükleri 

Döndürme Sonrası 
Toplam Faktör 
Yükleri 

 Top Vary % Küm % Top Vary% Küm % Top Vary% Küm% 
1 6.447 33.931 33.931 6.447 33.931 33.931 4.610 24.262 24.262 
2 3.256 17.135 51.066 3.256 17.135 51.066 2.910 15,318 39.579 
3 1.425 7.502 58.568 1,425 7.502 58.568 2.524 13.283 52.862 
4 1.215 6.395 64.964 1,215 6.395 64.964 2.299 12.101 64.964 
5 .761 4.004 68.968       
6 .707 3.723 72.692       
7 .695 3.657 76.348       
8 .660 3.476 79.824       
9 .548 2.886 82.711       
10 .505 2.658 85.369       
11 .441 2.323 87.691       
12 .434 2.286 89.977       
13 .372 1.960 91.937       
14 .341 1.794 93.731       
15 .312 1.641 95.373       
16 .279 1.466 96.839       
17 .239 1.257 98.096       
18 .198 1.044 99.140       
19 .163 .860 100       

 

Varimax dik döndürme tekniği sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapı içerdiği ortaya 

çıkmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin hangi faktörler altında dağıldığı Tablo 3 de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Maddelerin Faktör Yük değerleri 

Madde No I.Faktör II.Faktör III.Faktör IV.Faktör 
1 .789    
2 .784    
3 .732    
4 .728    
5 .719    
6 .693    
7 .681    
12 .553    
8  .831   
9  .781   
10  .695   
11  .597   
13   .839  
15   .779  
18   .760  
19   .564  
14    .880 
16    .776 
17    .757 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2099 
 

Tablo 3 incelendiğinde 1., 2., 3., 4.,5., 6., 7. ve 12. maddeler birinci faktörde; 8., 9.,10. ve 11. 

maddeler ikinci faktörde, 13., 15., 18. ve 19. maddeler üçüncü faktörde, 14., 16. ve 17. maddeler ise 

dördüncü faktörde toplanmaktadır.  

Tablo 3 de görüldüğü gibi ölçeğin “ Önem” faktörü 8 maddeye içermekle birlikte faktör 

yükleri .553 ile .789 arasında değişmektedir. Bu faktörün ölçek kapsamındaki öz değeri 4.610; genel 

varyansa sağladığı katkı oranı ise %24.262’dir. “ İşlev” faktörü 4 maddeyi içermekle birlikte faktör 

yükleri .597 ile .831 arasında değişmektedir. Bu faktörün ölçekteki öz değeri 2.910; genel varyansa 

katkı oranı ise %15.318’dir. 4 maddeden oluşan “ Danışmanlara yönelik öneriler” faktöründe yer alan 

maddelerin faktör yükleri ise .564 ile .839 arasında değişmektedir. “Danışmanlara yönelik öneriler” 

faktörünün ölçekteki öz değeri ise 2.524; genel varyansa katkı oranı %13.287 olarak tespit edilmiştir. 

Son olarak, ölçekte yer alan “Koordinatörlere yönelik öneriler” faktörü 4 maddeden oluşmaktadır. Söz 

konusu 4 maddenin faktör yük değerleri ise .757 ile .880 arasında değişmektedir. Bu faktörün 

ölçekteki öz değeri 2.299; genel varyansa katkı oranı ise %12.101 olarak belirlenmiştir.  

Ölçeğin Güvenirliğine İlişkin Bulgular 

Sınıf Öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemeye 

yönelik geliştirilen ölçeğin iç tutarlık analizi Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı kullanılarak 

hesaplanmıştır. Her bir faktöre ve ölçeğin bütününe yönelik bulgular tablo 5. de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Madde Sayısı Cronbach Alpha 
Önem 8 .897 
İşlev 4 .777 
Danışmanlara Yönelik Öneriler 4 .828 
Koordinatörlere Yönelik Öneriler 3 .798 
Toplam 19 .897 

 

Tablo 4. incelendiğinde “Önem” faktörü 8 maddeden oluşmaktadır. “Önem” faktörüne yönelik 

Cronbach Alpha içi tutarlık katsayısı .897 olarak hesaplanmıştır. 4 maddeden oluşan “İşlev” 

faktörünün Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise .777 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin diğer bir 

faktörü olan “ Danışmanlara yönelik öneriler” faktörü 4 maddeden oluşup, Cronbach Alpha iç tutarlık 

katsayısı .828 olarak belirlenmiştir. 3 maddeden oluşan “ Koordinatörlere yönelik öneriler” faktörünün 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .798 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin genel Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı .897 olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda ölçeği oluşturan her bir alt faktörün ve ölçeğin bütününün 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının .70’den büyük olması ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu 

göstermektedir (Kalaycı, 2010).  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine 

yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçme aracı geliştirmek, geliştirilen bu ölçeğin geçerlik 

ve güvenirliğini ortaya koymaktır. Yapılan araştırma sonucunda toplam 19 maddeden oluşan geçerli 

ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek dört faktörden oluşmaktadır. Birinci faktörde 8, ikinci 

faktörde 4, üçüncü faktörde 4 ve dördüncü faktörlerde 3 madde yer almaktadır. Ölçekte yer alan 

boyutlar ise “Önem”, “ İşlev”, “ Danışmana yönelik öneriler” ve “ Koordinatörlere yönelik öneriler 

şeklinde ifade edilmiştir.  

Bu araştırmanın sonucunda ölçeğin yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ölçeğin geçerliğinin tespit edilmesinde iki ayrı teknik kullanılmıştır. Bunlar açımlayıcı 

faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizidir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda her bir faktör 

altında dağılan maddelerin yük değerleri, her bir faktörün ölçekte açıkladığı varyans oranları ve 

faktörlerin özdeğerleri dikkate alınarak ölçeğin yapı geçerliği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, 

açımlayıcı faktör analizi sonucunda belirlenen ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile de 

test edilmiştir. Her iki teknik de ölçeğin dört faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Ölçeğin “önem” faktörü açıklanan toplam varyansın % 24.26’sını; “İşlev” faktörü açıklanan 

toplam varyansın % 15.31’ini oluşturmaktadır. Buna ek olarak ölçeğin diğer faktörleri olan “ 

Danışmana yönelik öneriler” ve “ Koordinatörlere yönelik öneriler” boyutları toplam varyansın 

sırasıyla % 13.28 ve % 12.10’unu oluşturmaktadır. Ölçeği oluşturan dört faktörün toplam varyansı 

açıklama oranı ise % 64.96 ’dır. Maddelerin faktör yük değerleri incelendiğinde ise, birinci faktörü 

oluşturan “ Önem” faktöründe yer alan maddelerin faktör yük değerleri .553 ile .789 arasında, “ İşlev” 

faktörü olarak adlandırılan ikinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .597 ile .831 

arasında değerler almaktadır. Ayrıca, üçüncü faktörde “Danışmana yönelik öneriler” şeklinde ifade 

edilen faktörde bulunan maddelerin faktör yük değerleri .564 ile .839 arasında, son faktör olan ve “ 

Koordinatörlere yönelik öneriler” şeklinde ifade edilen maddelerin faktör yük değerleri ise .757 ile 

.880 arasında değişmektedir.  

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki topluma hizmet uygulamaları dersini değerlendirmek 

amacıyla geliştirilen ölçeğinin güvenirliği ise Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı kullanılarak 

hesaplanmıştır. Kalaycı (2010), ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısının . 60 ile .80 arasında bir değer 

aldığında oldukça güvenilir, . 80 ile 1 arasında değer aldığında ise yüksek derecede güvenilir olduğunu 

belirtmektedir. Bu noktadan hareketle ölçeğin “Önem”, “ İşlev”, “Danışmana yönelik öneriler” ve “ 

Koordinatörlere yönelik öneriler” şeklinde adlandırılan faktörlerinin Cronbach’s Alpha katsayısı .777 

ile . 897 arasında değişmektedir. Ayrıca, ölçeğin bütününün Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 

.897 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.  
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ : GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Çavuş ŞAHİN 

Serdar ARCAGÖK 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla bir 
ölçme aracı geliştirmek ve oluşturulan ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Bu amaçla oluşturulan 13 
maddelik deneme formu 160 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 
ölçeğin, “ Alan sınavının kapsamına yönelik algı” (3 madde) , “Alan sınavının işlevine yönelik algı” (2 madde) , 
“Alan sınavının önemine yönelik algı” (5 madde) ve “ Alan sınavına yönelik öneriler” (2 madde) olmak üzere 
dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu dört faktör birlikte toplam varyansın % 68.37’sini 
oluşturmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik algıları ölçeğinin toplam puan üzerinden 
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise .82 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda ölçeğin sınıf 
öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik algılarını belirlemede güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alan sınavı, ölçek geliştirme, sınıf öğretmeni adayları. 

ABSTRACT 

This aims of the study was to develop valid and realiable scale to measure the perception of the 
prospective primary teachers’ towards to the field examination. For this purpose, trial form that was formed 13 
item was administered to 160 classroom teacher candidates. The last form of scale was formed 13 items that 
were gathered 4 sub-factors. That refers to “Perception of the scope of the field examination" (3 items), 
"Perception of the function of the field examination" (2 items), " Perception of the importance of field 
examination" (5 items) and "Suggestions for the field examination" (2 items). The four factors together was 
explained 68.37% of the total variance. The Cronbach Alpha Reliability Coenficient for the perception of the 
prospective primary teachers’ toward to the field examination was 0,82. Thus, the perception of the prospective 
primary teachers’ towards to the field examination scale can be used to determine students’ perceptions to the 
field examination.  

Keywords: Devoloping scale, field examination, Prospective primary teachers’.  
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GİRİŞ 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çağın ihtiyaçlarına yönelik olarak son yıllarda 

öğretmen eğitimine yatırım yapılmakta, öğretmenler için hizmet içi kursların düzenlenmekte ve bu 

çerçevede hizmet öncesi eğitimin yapısı değiştirilmektedir (Başkan ve Alev, 2009). Bu duruma paralel 

olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini yürütecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını 

belirlemeye yönelik çeşitli sınavlar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede 2001 yılından itibaren Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı altında öğretmen adaylarına merkezi sınav uygulaması 

getirilmiştir. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri olmak üzere üç bölümden oluşan KPSS 

sınavı ise 2014 yılına kadar öğretmen atamalarında belirleyici tek ölçüt olmuştur.  

2013 yılından başlanarak öğretmen adaylarının seçiminde KPSS sınavı ile birlikte alan 

sınavının belirleyici olduğu görülmektedir. Böylece, öğretmen adaylarının genel kültür, genel yetenek 

ve eğitim bilimlerinin yanı sıra alan dersleriyle ilgili bilgilerinin de ölçülmesi amaçlanmaktadır 

(Erdem ve Soylu, 2013). 2014 yılında 15 branşa yönelik gerçekleştirilen alan sınavının kapsamı 2016 

yılında genişletilerek 16 branşa çıkarılmıştır.  

İlgili alan yazın incelendiğinde KPSS sınavını çeşitli açılardan irdeleyen araştırmaların 

(Yüksel, 2004; Bahar, 2006; Eraslan, 2006; Kablan ve Turan, 2006; Şahin, 2007; Gündoğdu, Çimen 

ve Turan, 2008; Başkan ve Nedim, 2009; Karaca, 2011; Özkan ve Pektaş, 2011; Erdem ve Soylu, 

2013) yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenlik alan sınavını irdeleyen araştırmalara da 

(Demir ve Bütüner, 2014; Şahin, Arcagök, Girgin - Sarıdaş ve Demir, 2015) rastlanmıştır. Buna karşın 

Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı’na yönelik geçerlik ve güvenirliği sağlanmış herhangi bir ölçeğe 

rastlanmamıştır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı'na yönelik 

algılarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu araştırma sonunda geliştirilecek 

ölçeğin sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik beklentilerini de ortaya çıkarması 

düşünülmektedir. Araştırma sonucunda geliştirilen ölçme aracının farklı örneklem gruplarına 

uygulanarak Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı’ndaki eksikliklerin ortaya çıkarılması beklenmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenimlerini üçüncü 

ve dördüncü sınıflarda sürdüren 160 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrenciler seçkisiz örneklem yoluyla seçilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2105 
 

örneklem grubunun 115’i kız (%71.9), 45 ‘i erkek (%28.1) olmak üzere 160 sınıf öğretmeni adayından 

oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Ölçme Aracının Geliştirilmesi 

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı’na yönelik 

algılarının belirlenmesini sağlayacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede şu 

aşamalar izlenmiştir: 

1. Aşama: Çalışmanın birinci aşamasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 20 

öğrenciyle (10 öğrenci üçüncü sınıf, 10 öğrenci dördüncü sınıf) alan sınavına ilişkin algılarını ölçmeye 

yönelik yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle görüşmeler yapılmıştır. 

Bununla birlikte alınyazındaki benzer çalışmalar Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı’na yönelik ölçek 

geliştirme çalışmaları bağlamında incelenmiştir (Erdem ve Soylu, 2013; Demir ve Bütüner, 2014; 

Şahin, Arcagök, Girgin –Sarıdaş ve Demir, 2015).  

2. Aşama: Görüşmelerden ve alan yazındaki çalışmalardan elde edilen bulgular 

doğrultusunda 5’li likert (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Orta Derecede 

Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) türünde 24 maddeden oluşan bir ölçek havuzu 

geliştirilmiştir.  

3.  Aşama: Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla 2 alan uzmanı 

ve 2 dil uzmanı tarafından incelenerek ölçekte yer alan eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Bu 

çerçevede 12 madde ölçeğin özelliklerine uygun olmadığından ötürü ölçekten çıkarılmıştır. 

4.  Aşama: Uzman görüşleri doğrultusunda 12 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. 

Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Ölçeğinin deneme formu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 160 sınıf öğretmeni adayına 

öğretmen adaylarının uygun ders saatlerinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ölçeğin deneme 

formunda ölçekte yer alan her bir maddenin kendilerine ne kadar uygun olduğu 1 ile 5 arasında 

kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), orta derecede katılıyorum (3), katılmıyorum (2) ve 

kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde ifade etmeleri istenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı’nın yapı geçerliğini belirlemek amacıyla varimax döndürme 

yöntemi ve temel bileşenler analizi kullanılarak Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz sırasında 
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her bir maddenin faktör yükü .40 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizinde SPSS programı 

kullanılmıştır.  

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına 

ilişkin bulguları sunulmuştur. 

Ölçeğin Geçerliğine İlişkin Bulgular 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Algıları Ölçeğinin Açımlayıcı 

Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Bu çerçevede verilerin faktör 

analizine uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testleri yapılmıştır. Söz konusu testlerin sonuçları tablo 1. de gösterilmiştir.  

Tablo 1. KMO ve Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser – Meyer- Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü   .848 

Barlett Küresellik Testi  
χ2 1210,846 
sd 136 
p 0,000 

 

Tablo 1 incelendiğinde hesaplanan KMO değerinin .848 olduğu görülmektedir. Barlett 

Küresellik Testi ise 1210,846 olup 0,001 düzeyinde anlamlıdır. KMO değerinin 0.60’dan yüksek, 

Barlett Testinin anlamlı olması elde edilen verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2004).  

Elde edilen verilerin faktör analizinde temel bileşenler analizi (varimax rotatation) ve dik 

döndürme işlemleri uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçları Tablo 2. de gösterilmiştir. Tablo 2. 

incelendiğinde öz değeri 1’den büyük 4 faktör bulunmaktadır. Dört faktörün açıkladığı toplam varyans 

% 68.373’tür. Her bir faktörün dik döndürme sonrasında açıkladığı varyans oranları ise I. faktör için 

%26,23; II. faktör için % 15,74; III. faktör için %14,43 ve IV. faktör için % 11.96’dır. Öz değerler 

dikkate alındığında ise, öz değeri 1’in üzerinde olan dört faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör 
Başlangıç Özdeğerleri Toplam Faktör Yükleri 

Döndürme Sonrası 
Toplam Faktör 
Yükleri 

 Top Vary % Küm % Top Vary% Küm % Top Vary% Küm% 
1 4.324 36.029 36.029 4,234 36,029 36,029 3,148 26,230 26,230 
2 1.600 13.331 49.361 1,600 13,331 49,361 1,890 15,747 41,977 
3 1.212 10.105 59.466 1,212 10,105 59,466 1,732 14,434 56,411 
4 1.069 8.908 68.373 1,069 8,908 68,373 1,435 11,962 68,373 
5 .740 6.170 74.544       
6 .632 5.264 79.807       
7 .687 5.139 84.946       
8 .487 4.061 89.007       
9 .442 3.685 92.693       
10 .387 3.226 95.919       
11 .277 2.312 98.231       
12 .212 1.769 100,000       

 

Varimax dik döndürme tekniği sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin hangi faktörler altında yer aldığı Tablo 3 de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Maddelerin Faktör Yük değerleri 

Madde No I.Faktör II.Faktör III.Faktör IV.Faktör 
1 .808    
2 .802    
3 .714    
4 .690    
5 .686    
6  .842   
7  .733   
12  .635   
10   .884  
11   .818  
8    .865 

9    .725 

 
Tablo 3. de görüldüğü gibi 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeler birinci faktörde; 6., 7. ve 12. maddeler 

ikinci faktörde, 10 ve 11. maddeler üçüncü faktörde, 8 ve 9. maddeler ise dördüncü faktörde en yüksek 

yük değerine sahiptir. Birinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri .686 ile .808 arasında 

değişmektedir. İkinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri .635 ile .842 arasında değişmektedir. 

Üçüncü faktörde yer ala maddelerin yük değerleri ise .818 ile .884 arasında değişmektedir. Son olarak, 

dördüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerleri ise .725 ile .865 arasında değişmektedir. Bu 

çerçevede ölçeğin bütünü dört faktörlü bir yapıya sahip olup ölçekte yer alan maddelerin yeterli yük 

değerine sahip olduğu görülmektedir.  
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Belirlenen faktörlerin altında toplanan maddelerin ortak özellikleri incelendiğinde ise birinci 

faktörde toplanan maddelerin alan sınavının kapsamıyla, ikinci faktörde yer alan maddelerin alan 

sınavının önemiyle, üçüncü faktörde yer alan maddelerin alan sınavının işleviyle ilişkili olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte dördüncü faktörde yer alan maddelerin alan sınavına yönelik önerilerden 

oluşmaktadır. Bu esaslar dikkate alındığında birinci faktör “ Alan sınavının kapsamına yönelik algı”; 

ikinci faktör “ Alan sınavının önemine yönelik algı”; üçüncü faktör “Alan sınavının işlevine yönelik 

algı” ve son olarak dördüncü faktör “ Alan sınavına yönelik öneriler” şeklinde adlandırılmıştır.  

Ölçeğin Güvenirliğine Yönelik Bulgular 

Sınıf Öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik algıları ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlık 

katsayıları alan sınavının kapsamına yönelik algı faktörü için .70; alan sınavının önemine yönelik algı 

faktörü için .83, alan sınavının işlevine yönelik algı faktörü için .86, alan sınavına yönelik öneriler 

faktörü için .62’dir. Ölçeğin bütününün Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise .82 olarak 

hesaplanmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik algılarını 

belirlemeyi amaçlayan bir ölçme aracı geliştirerek bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini ortaya 

koymaktır. Yapılan araştırma sonucunda toplam 12 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek 

geliştirilmiştir. Ölçek dört faktörden oluşmaktadır. Birinci faktörde üç, ikinci faktörde beş, üçüncü ve 

dördüncü faktörlerde ikişer madde bulunmaktadır. Boyutlar “ Alan sınavının kapsamına yönelik algı”, 

“ Alan sınavının önemine yönelik algı”, “ Alan sınavının işlevine yönelik algı” ve “Alan sınavına 

yönelik öneriler” şeklinde adlandırılmıştır.  

Bu araştırmanın sonucunda ölçeğin yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin dört faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Ölçeğin alan sınavının kapsamına yönelik algı boyutu toplam varyansın % 36.029’unu 

alan sınavının önemine yönelik algı toplam varyansın %13.33’ünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

ölçeğin alan sınavının işlevine yönelik algı ve alan sınavına yönelik öneriler boyutları toplam 

varyansın sırasıyla % 10.1 ve %8.9’unu oluşturmaktadır. Ölçeği oluşturan dört faktörün toplam 

varyansı açıklama oranı ise % 68.37’dir. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .606 

ile .808 arasında, ikinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .818 ile .884 arasında, 

üçüncü faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .635 ile .842 arasında, dördüncü faktörde yer 

alan maddelerin faktör yük değerleri ise .725 ile .865 arasında değişmektedir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının alan sınavına yönelik algıları ölçeğinin iç tutarlık katsayıları alan sınavının kapsamına 

yönelik algı boyutu için .70, alan sınavının önemine yönelik algı boyutu için .83, alan sınavının 

işlevine yönelik algı boyutu için .86, alan sınavına yönelik öneriler boyutunda .62 olarak 
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belirlenmiştir. Ölçeğin toplam puan üzerinden iç tutarlık katsayısı .82 olarak belirlenmiştir. Yapılan 

güvenirlik analizi sonuçlarına göre, alan sınavına yönelik öneriler ve alan sınavının kapsamına yönelik 

algı boyutlarının güvenilir (.59 < Cronbach Alpha Katsayısı < .80), diğer boyutların ise yüksek 

düzeyde güvenilir (.79 < Cronbach Alpha Katsayısı <1) olduğu görülmektedir. Bu bulgulardan yola 

çıkarak ölçeğin sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavına yönelik algılarını belirlemede geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Özet 

Öğretmen yetiştirme sürecinde, öğrencilere açık görüşlülük, gelişmiş liderlik özelikleri, hoşgörülü ve 
destekleyici olma gibi özellikler öğretmen adaylarına kazandırılmak istenilen niteliklerdir. Bireyin kendi 
davranışlarının sorumluluğunu almaya dönük bilinçli karar verme süreci olarak tanımlanan öz denetim 
(Rosenbaum, 1993) becerisi de bu özelliklerden biri sayılabilir. Özdenetim, kişinin kendisi ve dünya arasında 
daha iyi, daha ideal uyuma sahip olması için kendini değiştirme ve uyarlama kapasitesi olarak 
değerlendirilmektedir (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012). Bu bağlamda öz denetim becerilerinin gelişmiş olması 
bireyin yaşamında olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla, kişisel özellikleri ile hem eğitim çıktıları 
üzerinde etkili olan hem de öğrencilere rol model olan öğretmenlerin öz denetim davranışlarının incelenmesi 
önemli hale gelmektedir. 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının öz denetim davranışlarının; cinsiyete, gelir düzeyine, ebeveyn 
tutumuna ve ebeveynlerin eğitim düzeylerine dayalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma grubu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde 
öğrenim gören 289 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan Bilgi 
Toplama Formu ve Öz Denetim Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik tekniklerinin 
yanı sıra bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 
öğretmen adaylarının öz denetim puanlarında anne eğitim düzeylerine (H=13.28, sd=3, p<.01) dayalı olarak 
anlamlı farklılıklar olduğu; cinsiyete (t= .38, p>.05), gelir düzeylerine (F(2,288)= 1.19, p>.05), ebeveyn 
tutumlarına (F(3,288)= 1.50, p>.05) ve baba eğitim düzeylerine (F(3,288)= .81, p>.05) dayalı anlamlı 
farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu 
araştırmanın sonuçlarının öğretmen yetiştirme alanına ve öz denetim davranışlarını geliştirmeye dönük 
çalışmalara anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, ÖzDenetim, Ebeveyn Tutumları, Aile 

Abstract 

Some qualities such as developed leadership skills, unorthodoxy, being tolerant and supportive are 
aimed to gain pre-service teachers in the process of teacher training. Self control skills defined as a process of 
conscious deciding about undertaking own behaviors (Rosenbaum, 1993) can be accepted one of these 
qualities. Self control is capacity of changing and matching oneself to have better harmony between own 
and world (Duyan, Gülden and Gelbal, 2012). In this context, high self control provides some advantages. So 
examining the self control skills of teachers, who are effective on education output and a role model to students, 
is becoming important. 
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The main purpose of this research is to examine the effects of gender, level of income, parental attitudes 
and parents’ education level on self control. The sample of the study is consisted of 289 students studying in 
Karadeniz Technical University. Personal Information Form and Self Control Scale were used in the 
collection of the data. Independent t test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis tests were used in the analysis 
of the data. The results of the study showed that pre-service teachers’ self control skills were not differed in 
terms of gender (t= .38, p>.05), level of income (F(2,288)= 1.19, p>.05), parental attitudes (F(3,288)= 1.50, 
p>.05) and fathers’ education level (F(3,288)= .81, 

p>.05) while it is found that significant difference between students’ self control skills in terms of 
mothers’ education level (H=13.28, sd=3, p<.01). These results were discussed in the light of the 

relevant literature. The results of this research are expected to contribute to the student personnel 
services in higher education, and further studies about increasing self control skills. 

Key Words: Pre-service Teacher, Self-Control, Parental Attitudes, Family. 

 
 

GİRİŞ 

Öz denetim; bireyin kendi davranışlarının sorumluluğunu almaya dönük, bilinçli karar 

verme süreci olarak tanımlanmaktadır (Rosenbaum, 1993). Aynı zamanda, kişinin kendisi ve dünya 

arasında daha iyi, daha ideal uyuma sahip olması için kendini değiştirme ve uyarlama kapasitesi olarak 

da değerlendirilmektedir (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012). Bu kapasitenin geniş ölçüde kısa süreli 

belleğe bağlı olan bir bilişsel kontrol sürecine dayandığı ifade edilmektedir (Broadway, Redick ve 

Engle, 2010). 

Kötü sonuçlar doğurabilecek davranışlar sergilemekten kendini alıkoyma becerisi olarak da 

algılanan öz denetimin bazı avantajları vardır (Marquez, 2004). Yüksek öz denetim becerisine sahip 

bireyler; hedefe ulaşma, dürtüsel davranışlarını kontrol etme ve kişiler arası ilişkileri düzenlemede 

daha başarılıdır. Buna karşı öz denetim becerisi düşük olanlar basit görevleri tercih etme, haz odaklı 

yaşama, kararlılık ve azim gerektiren etkinliklerden kaçınma, ihtiyatlı ve akılcı davranmadan çok riskli 

davranışlarda bulunma eğilimindedir (Gottfredson ve Hirschi, 1990). Ayrıca kişisel ve kişiler arası 

problemlerin ortaya çıkışında öz denetim eksikliği önemli bir risk faktörüdür. Öz denetimin akademik 

başarı, çevre ile uyum becerisi ve öz saygı ile pozitif yönde ilişkili olduğu; bunların yanı sıra yüksek 

öz denetime sahip olan kişilerin uygun duygusal tepkilerde bulundukları ve güvenli bağlanma stiline 

sahip oldukları görülmektedir. Üstelik yüksek öz denetimli bireylerde psikopatoloji, internet ve madde 

bağımlılığının daha az görüldüğü belirtilmektedir (Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; Tangney, 

Baumeister ve Boone, 2004). Bahsedilen avantajlar doğrultusunda, birçok devlette vatandaşların ruh 

sağlığını arttırmak ve toplumdaki suç oranını azaltmak için öz denetimin geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar yapılmaktadır (Moffitt ve diğ., 2011). 

Bireylerdeki öz denetim davranışlarının bir kişilik özelliği olmaktan ziyade sonradan 

kazanılabilen bir beceri olduğu ifade edilmektedir (DeLisi ve diğ, 2010). Yani birey kendi deneyimleri, 
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başkalarının yaşantıları; ayrıca aile ve çevresiyle olan etkileşimleri doğrultusunda öz denetim 

becerisini şekillendirebilmektedir. Bu becerinin geliştirilebilir olması göz önüne alındığında; bireylerin 

içinde büyüdükleri, üyelerini model alarak birçok davranış ve tutumu kazandıkları ailenin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada öz denetim becerilerini etkileyebileceği düşünülen ailesel 

değişkenler ele alınmıştır. 

Ailedeki sosyalleşme sürecine ek olarak eğitim, biyolojik ve nörolojik faktörler de öz 

denetimin oluşumunda etkilidir (Buker, 2011). Öğretim kadar eğitimin de ön planda tutulduğu formal 

eğitim kurumlarında, öğrencilerin kendi davranışlarını kontrol edebilen ve sorumluluklarını üstlenen 

bireyler olması hedeflenmektedir. Bahsedilen hedefe ulaşmada öğretmenlerin, öğrencilere davranışları 

ileörnek olmaları ve öz denetim becerilerini geliştirmeleri için onları yönlendirmeleri etkilidir. Bu 

doğrultuda lisans eğitimleri süresince öğretmen adaylarının öz denetimlerini arttırmaya dönük 

çalışmalar ve meslek yaşantılarında öğrencilerinin öz denetimini arttırmaları noktasındaki 

sorumluluklarını fark etmeleri, öğrenciler adına avantaj doğurmaktadır. Bu bağlamda; kişisel 

özellikleri ile hem eğitim çıktıları üzerinde etkili olan hem de öğrencilere rol model olan 

öğretmenlerin, öz denetim davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi önemli hâle gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öz denetim becerilerinin bazı ailesel değişkenler açısından 

incelemektir. Çalışmanın sonuçlarının yükseköğretimdeki öğrenci kişilik hizmetlerinin geliştirilmesine 

ve öz denetim becerilerini arttırmaya dönük çalışmalara anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Nedensel karşılaştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışma nicel araştırma yaklaşımına 

dayalı olarak düzenlenmiştir. İlişkisel araştırmaların bir diğer türü olan nedensel karşılaştırma 

araştırmalarında araştırmacılar iki ya da daha fazla sayıda grubun belli bir değişken açısından farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlarlar. Bu tür araştırmalarda ortaya çıkan farklılıkların 

kaynakları da tespit edilmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). 

Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Fatih Eğitim Fakültesinin farklı öğretmenlik programlarında öğrenim gören 289 öğrenciden 

oluşmaktadır. Katılımcılara ilişkin bazı tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler 

Faktör  Değişken  f  %  

Cinsiyet  
Kız  193  66.8  
Erkek 95  32.9  
Belirtilmeyen 1  0.3  

Anne Eğitim Düzeyi  

İlkokul  185  185  

Ortaokul 39  39  
Lise 51  51  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2113 
 

Lisans 13  13  
Belirtilmeyen 1  1  

Baba Eğitim Düzeyi  

İlkokul  111  111  

Ortaokul 50  50  
Lise 73  73  
Lisans 55  55  

Gelir Düzeyi  

Düşük  81  81  
Orta 152  152  
Yüksek 55  55  
Belirtilmeyen 1  1  

 

Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve Öz Denetim Ölçeği ile toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu; araştırmaya katılan bireylerin bazı demografik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu formda cinsiyet, ekonomik durum, 

anne-baba eğitim düzeyi ve ikamet edilen yer sorularına yer verilmiştir. 

Öz Denetim Ölçeği; Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen; Duyan, Gülden ve Gelbal 

(2012) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Öz-denetim Ölçeği (Self-Control Schedule) yaşantısal, 

yenileyici ve onarıcı öz-denetim olmak üzere üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekten alınan puanın 

artması bireylerin öz-denetim becerilerinin yükseldiği anlamına gelmektedir. Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı; Yaşantısal Öz-Denetim boyutu için 0.84, Yenileyici Öz-Denetim boyutu için 0.76, Onarıcı 

Öz-Denetim boyutu için 0.73 ve ölçeğin tamamı için 0.81 olarak belirlenmiştir. 

Analizlerden önce, verilerin parametreye uygun olup olmadığı test edilmiştir. Basıklık ve 

çarpıklık katsayıları göz önünde bulundurulduğunda verilerin normal dağılıma uygun olduğu 

belirlenmiştir. Öz denetim değişkenine ait basıklık ve çarpıklık katsayıları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Ayrıca demografik değişkenlere bağlı olarak da verilerin homojenliği test edilmiştir. Bu bağlamda 

anne eğitim düzeyine göre değişkenin normal dağılıma uygun olmadığı (p<.05), diğer değişkenlere 

bağlı olarak ise normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür (p>0.05). Veriler SPSS 16.0 paket programı 

ile analiz edilmiştir. Veri analiz teknikleri olarak; bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi ve 

Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

Tablo 2. Öz Denetim Değişkenine Ait Basıklık ve Çarpıklık Katsayıları 

Basıklık Katsayısı Çarpıklık Katsayısı 
 Öz Denetim  .18  -.16   

 

 
BULGULAR 

Öz denetim puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız t testi; anne eğitim 

düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise Kruskal Wallis analiz tekniği kullanılarak incelenmiş, 

sonuçlar Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının öz-denetim 
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davranışlarında cinsiyete (t=.38,p>.05) dayalı anlamlı fark olmadığı tespit edilirken, anne eğitim 

düzeylerine (H=13.28, Sd=3,p<.01) dayalı olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Farklılığın 

kaynağını belirlemek amacı ile Bonferroni Post Hoc tekniğinden yararlanmış ve ortaokul eğitim 

düzeyindeki anneye sahip olan bireylerin öz denetim puanlarının, lise ve lisans eğitim düzeyindeki 

anneye sahip olan bireylerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyete Dayalı Olarak Öz Denetim Puanlarındaki Farklılıklar 

  Ort.  SS.  sd  t  p  

Cinsiyet 
Kız  28.81  23.26  

286  .38  .71  
Erkek  27.75  20.81  

 

Tablo 4. Anne Eğitim Düzeyine Dayalı Olarak Öz Denetim Puanlarındaki Farklılıklar 

  Sıra Ort.  X2 sd p 

Anne Eğitim 
Düzeyi 

İlkokul 148.14 

13.28 3 .00** 
Ortaokul 171.10 
Lise 125.84 
Lisans 86.15 

 
Öz denetim puanlarının gelir düzeyine, ebeveyn tutumuna ve baba eğitim düzeyine göre 

farklılık gösterip göstermediği ANOVA tekniği ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur. 

Analiz sonucunda öz denetim puanlarının gelir düzeyine (F(2,85)=1.19, p>0.05), ebeveyn tutumuna 

(F(3,285)=1.50, p>0.05) ve baba eğitim düzeyine (F(3,285)=.81, p>0.05) bağlı olarak farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Tablo 5. Gelir Düzeyine, Ebeveyn Tutumuna ve Baba Eğitim Düzeyine Dayalı Olarak Öz 

Denetim Puanlarındaki Farklılıklar 

  KT sd KO F p 

Gelir Düzeyi 
Gruplar Arası 1188.67

 
2
 

594.33
 

1.19 .31 Grup İçi 142907.4 85 501.43 
Toplam 144096.1 87  

Ebeveyn 
Tutumu 

Gruplar Arası 2247.40
 

3
 

749.12
 

1.50 .22 Grup İçi 142449.8 285 499.82 
Toplam 144697.2 288  

Baba Eğitim 
Düzeyi 

Gruplar Arası 1229.53 3 409.84 
.81 .49 Grup İçi 143467.7 285 503.40 

Toplam 144697.2 288  
 

TARTIŞMA 

Bu araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öz denetim becerilerinin anne eğitim 

düzeyine göre farklılaştığı tespit edilirken; cinsiyet, gelir düzeyi, ebeveyn tutumu ve baba eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Literatürde öz denetim becerilerinin cinsiyete göre 
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farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaya çalışan birçok çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan 

bazıları öz denetim puanlarının cinsiyete bağlı olarak değişmediğini (Dora, 2012; Erdaş, 2010; 

Karataş, 2013; Tercanlı-Metin, 2013; Yılmaz, 2009) ortaya koyarken; bazıları ise öz denetimin 

cinsiyete göre farklılaştığını saptamıştır (Aktay ve Ekşi, 2009; Çöp, 2015; Dilmaç, Deniz ve Deniz, 

2009; Griffin, Lowe, Acevedo ve Botvin, 2015). Öz denetim becerilerinin doğuştan gelen bir 

yeti ya da kişilik özelliği olmadığı göz önüne alındığında, öz denetim becerilerinin cinsiyete göre 

değişmediği sonucu kuramsal bilgi ile tutarlılık göstermektedir. Öz denetim becerilerinin 

kazandırılmasında toplumsal cinsiyet rollerinin de etkili olabileceği düşünülmektedir. Ataerkil 

toplumlarda kontrol ve yönetim rolleri daha çok erkeklere uygun görülmekte kadınların bu tür 

vasıfları ile ön plana çıkması desteklenmemektedir (İlbars, 1987). Bu açıdan düşünüldüğünde bizim 

örneklemimizde cinsiyete dayalı bir farkın bulunmaması daha eşitlikçi bir anlayışın hâkim olduğunun 

göstergesi sayılabilir. 

Literatürde bu çalışmada ele alınan diğer demografik değişkenlerin araştırıldığı çalışmalar 

kısıtlıdır. Analiz sonucunda öz-denetim becerilerinin gelir düzeyine göre farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Tercanlı-Metin (2013) ile Aktay ve Ekşi (2009) tarafından yapılan çalışmalarda ise öz- 

denetim becerisinin gelir düzeyine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Farklı gelir düzeyine sahip olan 

bireyler gerek formal ya da informal eğitimle gerekse yaygın olan internet kullanımı aracılığı ile 

sosyal bağlamda öz denetim üzerinde etkili olan farklı fırsatlara sahip olmaktadırlar. Bunun sonucunda 

ise benzer fırsatlara sahip olan bireylerin farklı gelir düzeyine sahip olmaları öz denetim puanlarında 

bir farklılığa sebep olmamaktadır. 

Ebeveyn tutumu ele alındığında, bu çalışmada öz denetim puanlarında anne-baba 

tutumuna bağlı olarak bir farklılaşma olmadığı belirlenirken literatürde ebeveyn tutumunun öz-

denetim becerilerini etkilediğini belirten çalışmalar bulunmaktadır (Baker ve Hoerger, 2012). 

Bireylerin karşılaştıkları ebeveyn tutumları öz denetimin oluşumunda tek başına etkili olmamaktadır; 

tutumları algılamaları ve bunlara ilişkin tepki geliştirmeleri noktasında farklı bilişsel ve sosyal 

faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Son olarak ebeveyn eğitim düzeyine bakıldığında; bulgular anne eğitim düzeyine bağlı bir 

farklılık olduğunu; fakat baba eğitim düzeyinin öz denetim puanlarında bir farklılığa sebep olmadığını 

göstermektedir. Kürtüncü, Ergöl ve Demirbağ (2013) tarafından 10-14 yaş grubu çocuklarla yapılan 

çalışmada anne baba eğitim düzeyine bağlı olarak çocukların öz denetim puanlarının farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Üyesi olunan ailenin bazı özellikleri ele alındığında öz denetim becerisinde farklılık 

olacağı beklenmektedir; bu doğrultuda temel bakım veren ve çocukların zamanının büyük kısımlarını 

beraber geçirdikleri annelerin eğitim düzeyi değiştikçe davranışlarının; dolayısıyla da çocuklarının öz 

denetim becerilerinin farklılaştığı düşünülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonucunda sonradan geliştirilen bir beceri olan öz denetim davranışlarında, 

küçük yaştan itibaren temel bakımı veren ve model alınan annenin eğitim düzeyinin etkili olduğu; 

cinsiyet, gelir düzeyi, ebeveyn tutumu ve baba eğitim düzeyi değişkenlerinin bir farklılık ortaya 

çıkarmadığı belirlenmiştir. 

Gelecek çalışmalarda daha geniş bir örneklemle, farklı ailesel değişkenlerin ele alınmasının 

yararlı olacağı; ayrıca demografik değişkenlerin yanı sıra, öz denetimi etkileyen psikolojik faktörlerin 

tespitine dönük çalışmaların yapılmasının da alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kişisel özellikleri ile hem eğitim çıktılarını etkileyen hem de öğrencilere rol model olan 

öğretmenlerin, yüksek öz denetime sahip olmaları önemli hâle gelmektedir. Bu bağlamda, 

üniversitedeki kişisel rehberlik hizmetlerinde öz denetimin de vurgulanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Öğretmen yetiştirme ülkelerin eğitim politikalarının eğitim hedeflerinin önemli bir göstergesidir. 
Öğretmenliğin bir meslek olduğu ve bu konuda formal eğitim alınması gerektiği fikrinin ilk olarak 17. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkmasının üzerinden 400 yıllık bir 
süreç geçmiş olmasına rağmen değişen yaşam şartları, eğitim bilimindeki gelişmeler, nüfus artışı, eğitime siyasi etkiler gibi sebeplerle ülkeler bazında farklı uygulamalar 
görülmektedir. Türkiye de 168 yıldır çağdaş anlamda öğretmen yetiştirmeye çalışan bir ülke konumundadır. “Darülmuallimin-i Rüşdi” adıyla bir öğretmen okulu açılmasıyla 
başlayan bu süreç şu anda eğitim fakülteleri ile devam etmektedir. Son yıllarda eğitim fakültesi mezunu olmayanların da öğretmen olması fikri çerçevesinde eğitim fakülteleri 
bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları açılması hız kazanmıştır. Yüz binlerce kişi bu programlardan mezun olmuş ve olmaktadır. Atanma bekleyen 
yüzbinlerce kişinin üzerine bu sayının eklenmesi de olayın boyutunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi veren 33 üniversitenin 
sertifika programı betimsel araştırma çerçevesinde içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları açılan kontenjanlar, alınan 
öğrenci sayısı, verilen dersler, programın süresi gibi kriterler açısından değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı, öğretmen eğitimi, öğretmen adayı, 
eğitim fakültesi. 

ABSTRACT 

Teacher training is a critical indication of the educational goals targeted by the education policy of a 
country. Although it has been about 400 years since the idea that teaching is an occupation and a formal 
education is necessary for teaching was brought forward for the first time in the 17th century in Western Europe, 
there are different educational practices across countries due to certain reasons such as changing living 
conditions, improvements in science education, population growth, political influences on education. Turkey has 
been a country seeking to train teachers based on a contemporary understanding for 168 years now. Today, it is 
the education faculties that continue the educational process, which first started with the opening of a teacher 
school called “Darülmuallimin-i Rüşdi.” The development of pedagogical formation certificate programs at the 
idea that the students, who are not graduates of an education faculty, should have the chance to become a teacher 
has been on the rise in the recent years. Hundreds of thousands of students have graduated from and now study 
in these programs. Given that there are also the teachers waiting to be appointed in addition to these students, it 
is not difficult to acknowledge the severity of the situation. This study examined the certificate programs of 44 
universities offering a pedagogical formation through content analysis and in a context of a descriptive research. 
The study evaluated the pedagogical formation certificate programs in terms of the criteria such as the quota 
opened, the number of students to be accepted, the departments of students, the courses offered, the duration of 
the program and accordingly provided some suggestions. 

Keywords: Pedagogical formation training certificate program, teacher education, prospective teacher, 
educational faculty. 

GİRİŞ 

Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun iş gücünün yetiştirilebilmesi eğitim sisteminin üç 

temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim programlarına gereken önemin verilmesine bağlıdır. 

Eğitim sistemini etkileyen en önemli öğe ise kuşkusuz öğretmendir. Eğitim sürecinde öğretmen, diğer 
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ögelere anlam kazandıran ve eğitimin gerçekleşmesinde büyük etkisi olan ögedir (Hacıoğlu ve Alkan, 

1997: 21). Öğreteceği konuda yeterli bilgisi olmayan, nasıl öğreteceğini ve öğretim metotlarını, 

öğretme eğitim sürecinin oluşumunu, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim 

bilimleri gibi disiplinlerin bulgularını sınıfta nasıl uygulayacağını bilmeyen ve öğretemeyen kişi, 

öğretmenlik yapamaz (Eskicumalı, 2002: 9). 

İnsanlık tarihi sürecinde aydınlanma dönemine kadar eğitim bir bilim olarak görülmemiş, öğretmenlik de ayrı bir uzmanlık alanı olarak düşünülmemiş, bilen 

öğretir anlayışı hâkim olmuştur. Bu dönemlerde eğitim din ile birlikte anılmış ve öğretmenlik görevini din adamları üstlenmişlerdir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde formal 

bir eğitim sistemi bulunmamakla beraber, belirgin din adamlarının yanında usta–çırak ilişkisi içerisinde öğretmenler yetiştirilmiştir (Yüksel, 2012). 20. yüzyılın 

başında birçok bilim ve bilim dalının ortaya çıkmasıyla eğitim de bilim olarak kabul edilmiştir. Yeni 

öğrenme-öğretme strateji, kuram, yöntem, teknik ve taktikleri geliştirilip, uygulanmıştır. Etkili olup 

olmadıkları deneysel olarak test edilmiştir. Doğruluk değeri yüksek ilkeler ortaya konularak, yalnız 

okullar değil, yaşamın her alanı öğrenme-öğretme ortamı olarak kullanılmıştır. Öğretmen yetiştirme 

bilimsel bir temele dayandırılmaya çalışılmıştır. Tüm öğretmenlerin üniversite mezunu olmaları, hatta 

yüksek lisans ve doktora yapmaları teşvik edilmiştir. Öğretmenlik profesyonel kişilerin çalışabileceği, 

karmaşık, zor bir meslek haline gelmiştir. Eğitim bilimleri bölümlere ve ana bilim dallarına ayrılmıştır. 

Eğitimin bir ekip işi olduğu anlaşılmıştır. Yani öğretmen öğrenme-öğretme ortamında tek başına 

bırakılmayarak, programcı, öğretmen, rehber, psikolog, ölçme-değerlendirmeci, uzman, denetmen, 

eğitim teknoloğu, sosyolog, ekonomist, rehber birlikte çalışarak eğitimi planlayıp uygulamaya, 

değerlendirip geliştirmeye başlamışladır (Sönmez, 2004: 44). 

Yıldırım ve Vural’ın (2014: 74) Cubberley’den (1948) aktardığına göre, öğretmenliğin bir meslek olduğu ve bu konuda formal eğitim alınması  gerektiği fikri ilk 

olarak 17. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Giessen Üniversitesi’nden 2 Profesör, Cristoph Helwing ve Joachim Junge bir öğretmenin etkili bir öğretim yapabilmesi 

için öğretmenlik hakkında mesleki bir eğitimin gerekliliğini öne sürmüşlerdir. Bu fikirler giderek etkisini arttırmış ve öğretmen okulları açılmaya başlanmıştır. Tarihçiler 

çoğunlukla 1684-1685’ te Fransa’nın Reims şehrinde açılan öğretmen okulunu, formal eğitim veren ilköğretmen okulu olarak görmektedirler (Yüksel, 2011). 

Türkiye’de öğretmenliğin ayrı ve kendine özgü bir meslek olarak düşünülmesi Sultan 

Abdülmecit döneminde 16 Mart 1848’de Darülmualimin adı altında Erkek Öğretmen Okulu’nun 

açılmasıyla başlamaktadır. Bu okuldan mezun olan adaylara öğretmen atamalarında öncelik verilmesi, 

Türkiye’de önemli bir adımı oluşturmuş ve ilk hukuksal düzenleme niteliğini taşımıştır (Çeliköz, 

2004: 348). Her ne kadar Fatih Sultan Mehmet, Eyüp ve Ayasofya medreselerinde sıbyan mektebi muallimi olacaklar için diğer medreselerden farklı bir program ön-

görmüş olsa da çağdaş mânâda öğretmen yetiştirmenin ülkemizde 166 yıllık bir tarihi vardır. Çağdaş manada öğretmen eğitimi, sadece neyi anlatacağını değil nasıl anlata-

cağını da bilen öğretmenler yetiştirmek anlamında kullanılmaktadır. Bu farkındalığın başlangıcı Tanzimat Dönemi’ne denk gelen  1848 yılına dayanmaktadır (Akyüz, 2008). 

16 Mart 1848’de İstanbul’da Maarif Vekâletine bağlı “Darülmuallimin-i Rüşdi” adıyla öğretmen okulu olarak açılan kurum 1868 yılına kadar öğretmen eğitimi veren tek 

kurum olarak devam etmiştir. Rüşdiyelerde gerekli gelişmeler yaşanırken 1868 yılında sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla 1868 yılında İstanbul’da bir 

Darülmuallimîn-i Sıbyan açılmıştır. Darülmualliminlere yalnızca erkek öğrenciler alınmıştır. 1870 yılında ise Darülmuallimat denen bir kız öğretmen okulu açılmıştır 

(Akyüz, 2009). 1900-1901 tarihinde çıkarılan bir talimatname ile “öğretmenlik mesleğine giriş hakkının 

yalnızca Darülmualimin mezunlarına verilmiş olması ile öğretmenliğin meslekleşmesine yeni bir katkı 

gelmiştir (Çeliköz, 2004: 348). Cumhuriyet dönemi ile birlikte Darülmualliminlerin adı Erkek Muallim Mektebi, Muallimatların adı ise Kız Muallim 

Mektebi olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde ilköğretmen okulları ilkokuldan sonra eğitim veren kurumlardır. Bu okullara ilkokulu veya ortaokulu bitiren öğrenciler 

alınmıştır. Ülkenin öğretmen ihtiyacının bu şekilde tam olarak karşılanamayacağı açık olduğundan Maarif Vekâleti bu konuya ilişkin 15 Haziran 1926’da “ İlkmektep 

Muallimleri İçin Açılacak Meslek Kursları Talimatnamesi”ni yayımlamıştır. Bu talimatnameye göre; öğretmen ihtiyacını karşılamak maksadıyla “ A ve B” kursları 

açılacaktır. “A” kursu, öğretmenliğe atanmak isteyenlere meslek dersleri vermek için 18 – 40 yaş arasını kapsayan, “B” kursu ise, görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki 

bilgilerini yenilemek amacıyla açılan kurslardır (Öztürk, 1996). 
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Darülmualimin başlangıçta medresenin etkisinde kalması onun takdire değer bazı amaç ve 

uygulamalarını unutturamaz. Bunlar kurumun 1 Mayıs 1851 tarihli Nizamnameni hazırlayan Müdürü 

Ahmet Cevdet Efendinin bu okula ilk ders olarak “Eğitim ve Öğretim Yöntemi” dersini koyması, 

öğretmen yetiştirmede niteliğe öncelik vermesi ve öğretmenin saygınlığı ilkesini getirip savunmasıdır. 

O bu Nizamname ile öğretmenlik mesleğinin temellerini sağlam atmış, öğretmen okulunun medrese 

dışında yeni bir anlayışın ve bir mesleğin okulu olduğunu vurgulamıştır. (Akyüz, 2002: 56). 

Hukuksal açıdan bakıldığında, Cumhuriyet dönemi Türk eğitim tarihinde öğretmenlik ilk kez, 

13 Mart 1924 tarihli ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Kanunun 1. maddesinde şöyle 

tanımlanmıştır: “Muallimlik devletin umumi hizmetlerinden talim ve terbiye vazifesini üzerine alan 

müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir”. Yine 22 Mart 1926 tarihli ve 739 sayılı Maarif 

Teşkilatına Dair Kanunun 12. maddesine göre de “maarif hizmetinde asıl olan muallimliktir” (Akyüz 

1978: 226). 1973’te yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu (Madde 43), öğretmenliği “özel bir 

meslek” olarak tanımlar. Öğretmen “devletin eğitim, öğretim ve onunla ilgili yöntem görevlerini Türk 

milli eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler.” (Bek, 

2007: 26). 

1839-1923 yılları arasında öğretmen yetiştiren kurumların belli başlıları şunlardır 

(Küçükahmet, 2000: 30): 

Darülmuallimin (kuruluşu1848, Rüştiyelere öğretmen yetiştirir) 

Darülmuallimin-i Sıbyan (kuruluşu1868, sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştirir) 

Darülmuallimat (kuruluşu 1870, Kız iptidaiye ve Rüştiye mekteplerine öğretmen yetiştirir) 

Mense-i Muallimin (kuruluşu 1875, askeri okullar için sivil öğretmen yetiştirir) 

Darülameliyat (kuruluşu 1882, tatbikat okuludur) 

Tarihi süreç içinde Türkiye’de öğretmen ihtiyacının çoğu zaman karşılanamaması, 

hükümetleri geçici çözümlere yöneltmiş, askerliğini yedek subay olarak yapanlar, üç aylık 

hızlandırılmış öğretmenlik eğitimi alanlar, fakültelerin ziraat mühendisliği, veterinerlik, su ürünleri 

gibi bölüm mezunları kısa süreli pedagojik formasyon kursları sonrası öğretmen olarak atanmışlardır 

(Eskicumalı, 2002: 10). 

1973 yılında çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanunu ile öğretmenlere yükseköğrenim görme şartı getirilmiştir. Bu yüzden 1974 yılında ilköğretmen okullarından 
koşulları uygun olanlar Eğitim Enstitüleri’ne dönüştürülmüş, diğerleri ise öğretmen lisesi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir (Akyüz, 2009). 1978 yılında alınan bir kararla, 

eğitim enstitülerinin adları “yüksek öğretmen okulu” olarak değiştirilmiştir. Eğitim enstitülerinde ve yüksek öğretmen okullarında okuyan öğrenciler, dal derslerinin yanı sıra 

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okuyor, bir süre de staj yapıyorlardı. Yüksek öğretmen okulları, 1982’de “eğitim fakültesi” adıyla üniversitelere bağlanmıştır (Kavcar, 

2002). 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği daha önce Millî Eğitim 

Bakanlığı ve üniversitelere bağlı olarak öğretmen yetiştiren yüksekokullar, enstitüler ve akademiler, 
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20 Temmuz 1982’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında üniversiteler bünyesinde 

toplanmıştır. Bu aşamada dört yılık Yükseköğretim Okulları, Eğitim Fakültelerine, iki yıllık Eğitim 

Enstitüleri Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülmüştür. Yabancı Diller Yüksekokulları ve Spor 

Akademileri ise bölüm olarak Eğitim Fakülteleri bünyesine dâhil edilmiştir (YÖK, 2007). 

Öğretmen yetiştirme yetki ve sorumluluğunun üniversitelere devrinden sonraki dönemin genel 

değerlendirmesi yapılacak olursa, denilebilir ki; öğretmen yetiştirme sorumluluğunun üniversitelere 

devredilmesi öğretmen yetiştirmenin bir uzmanlık alanı haline gelmesi ve bu alanda bilimsel bilgi 

üretilmesi ve birikim sağlanması adına son derece önemli bir adım olmuştur. Ne var ki, Eğitim 

Fakültelerinin üniversitelere devri acele ve zoraki bir devir görüntüsü verdiğinden üniversitelerin 

çoğunda Eğitim Fakülteleri eklenti bir birim olarak algılanmış ve ikinci sınıf fakülte olarak 

benimsenmiştir (Ayas, 2005).  

Öğretmen gereksinimini karşılamak için Eğitim Fakülteleri bulunmasına rağmen, plansız bir 

büyüme sonucu, istihdam sorunu yaşayan eğitim fakültesi dışındaki fakülte mezunlarına “potansiyel 

öğretmen adayı” gözüyle bakılmış ve bu da “bilen öğretir” mantığı ile gerekçelendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu sorun temelde çok önemli bir insan gücü planlaması sorunudur (Yılmaz ve Altınkurt, 

2011). Türkiye’de 1980’lerin yarattığı toplumsal, ekonomik ve politik değişim eğitim sistemini 

derinden etkilemiştir. Eğitim sistemindeki değişimlere paralel biçimde öğretmenden beklentilerin 

farklılaşması beraberinde öğretmen yetiştirmede farklı arayışlara gidilmesine yol açmıştır. 1982 

yılından önce öğretmenler öğretmen okullarında yetiştirilirken anılan tarihte yapılan bir düzenlemeyle 

öğretmenlerin eğitim fakültelerinde yetiştirilmesi karara bağlanmıştır. Bununla yetinilmemiş 1997’de 

eğitim fakülteleri dışından mezun olanlara da öğretmen olabilme hakkı tanınmıştır. Söz konusu bu 

uygulama bir yandan öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünü zedelerken, öte yandan öğretmenliği 

iş piyasasında geçerliliği olan cazip bir mesleğe dönüştürmüştür. Aynı uygulama bir yandan farklı 

fakültelerden mezun olanları öğretmenlik mesleğini tercih etmeye iterken öte yandan Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) eğitim fakültesi mezunu olmayanlar için öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 

formasyonun bu bireylere nasıl kazandırılacağı konusunda bir arayışa girmiştir. Söz konusu arayışın 

ilkini Kavcar’ın (2002) anlatımıyla, 1998-99 öğretim yılında uygulamaya konulan tezsiz yüksek lisans 

programının hayata geçirilmesi oluşturmuştur. Tezsiz yüksek lisans programıyla dal öğretmenlerinin 

yetiştirilmesinde iki yöntem benimsenmiştir. Bunlardan birincisi Türkçe, yabancı diller, güzel sanatlar, 

beden eğitimi, özel eğitim, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümleri ile ilköğretim bölümünün 

dallarla ilgili programlarında öğrenim görenlerin 4 yıllık öğrenimleri sırasında öğretmenlik 

sertifikalarını alarak yetiştirilmeleridir. İkincisi, eğitim fakültelerinin matematik, fizik, kimya, biyoloji 

gibi dallarda öğrenim görenlerin 3,5+1,5 yıl öğrenim görerek; fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin ise 

4 yıllık lisans öğrenimini tamamladıktan sonra üniversitelerin eğitim bilimleri enstitülerinde 1,5 yıl 
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tezsiz yüksek lisans yaparak (öğretim yöntemleri ağırlıklı) toplam 4+1,5 yıl öğrenim görerek 

yetiştirilmeleridir (Polat, 2014: 129). 

1997 yılında YÖK, öğretmen yetiştirmede yeniden yapılandırma ile ilgili aldığı bir karar 

(04.11.1997 Tarih ve 97.39.2761 Sayı) kapsamında pedagojik formasyon programlarını kaldırarak 

bunun yerine, benzer amaca hizmet etmesi planlanan tezsiz yüksek lisans programlarını uygulamaya 

koymuş, 2006 yılında bu tezsiz yüksek lisans programlarında düzenlemeler yapmış, 2009 yılında 

alınan kararla da “tezsiz yüksek lisans eğitiminde yer alan formasyon derslerinin bazı üniversitelerde 

isteyen öğrencilere dört yıllık lisans eğitimleri esnasında verilmesi kabul edilmiştir” (Şen & Göğüş, 

2011). Daha sonra 2010 yılında aldığı yeni karar ile YÖK, 2010–2011 öğretim yılından itibaren tezsiz 

yüksek lisans programları kaldırılarak yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi getirmiştir (Tepeli ve 

Caner, 2014: 314). 

2010 yılında YÖK tarafından yapılan bir düzenlemede ise eğitim fakültelerinden mezun olan ve fen-edebiyat fakülteleri mezunu olup pedagojik formasyon 

eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler öğretmen olarak görev yapabilme hakkına sahip olmuşlardır (Özoğlu, 2010). 2010 yılından 2013 yılına kadar fen edebiyat 

fakültelerinin pedagojik formasyon hakları ile ilgili olarak beş farklı karar alınmıştır. Bu kararlardan birisi diğerinin tersini ifade eder niteliktedir. Bu durum eğitim camiasını 

da öğretmen adaylarını da bir karmaşaya itmektedir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi yetiştirecek olan öğretmenlerin en iyi nasıl yetiştirilebileceğine karar verilmesi ve 

bu yönde kararlı adımlar atılması gerekmektedir (Yıldırım ve Vural, 2014: 81). 

Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmesi amacıyla özellikle 

öğretmen yeterliklerinin belirlenmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirirken; öte yandan da açılan 

bu pedagojik formasyon sertifika eğitimi programları ile isteyen herkese, belirlenen öğretmen yeterliklerini 

göz ardı ederek öğretmenlik yolunu açmaktadır. Böylelikle oluşan bu ikilem, nitelikli öğretmen 

yetiştirme konusunda kamuoyunda çok ciddi endişeler yaratmaktadır (Azar, 2011: 37). Son 

zamanlarda gelişmiş ülkelerde öğretmenin de öğrenen ortağı olduğu etkileşimli öğrenme süreçleri 

konuşulurken, ülkemizde hala bilgi birikimine sahip değişik fakülte mezunlarının –pedagojik bir bakış 

kazanmadan- iyi öğretmenlik yapacaklarını söylemeleri, işin öneminin bilmediklerinin veya eğitimi 

herkesin yapabileceğine dair bir ön kabul olduğunun açık bir göstergesidir (Göçer, 2015: 15). Ülkemiz 

yaklaşık 900 binden fazla öğretmen, 15 milyondan fazla öğrenci sayısıyla önemli bir eğitim 

potansiyeline sahiptir. Bu öğretmenlerin yaklaşık yarısı da son 10 yılda atamıştır. 2005 yılından 

itibaren önemli bir reform olarak sunulan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim programları da 

yaklaşık 10 yıldır uygulanmaktadır. Fakat uygulamada halen davranışçı yaklaşımın ağırlığı maalesef 

görülmektedir. Yeni programlar hakkında ilgili olan öğretmenlerin de ilk atama yerleri genellikle 

ülkenin eğitim açısından en şansız bölgeleri olmaktadır. Bu da programları başarısını olumsuz 

etkilemektedir. Bununla birlikte eğitim fakültesi mezunu olmayanlara da öğretmenlik şansı verilmesi 

ayrıca tartışılması gereken önemli bir konudur.  

Alanyazında pedagojik formasyon eğitimi ile çalışmaların son yıllarda artmakla birlikte 

(çoğunlukla öğretmenlik mesleğine karşı tutumu konu edinen) fazla olmaması, öğretmen yetiştirme 

politikaları kapsamında bu programların mezunlarına da atamalarda yer verilmeye başlanması, bu 
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sertifika programlarının incelenmesinin öğretme yetiştirme politikasına olumlu katkı sağlayacağı 

görüşü doğrultusunda bu nitel çalışma desenlenmiştir. Bu çalışma ile, Türkiye’de öğretmen yetiştirme 

sürecinde kendisine yeniden bir yer bulan pedagojik formasyon sertifika programları çeşitli 

değişkenler (ders süresi, kontenjan, ücret, verilen dersler) doğrultusunda incelenmiş ve programın 

daha etkili bir biçimde yürütülebilmesi ve gelecekte gerek pedagojik formasyon programının gerekse 

program kapsamındaki bu derslerin yeniden yapılandırılması sürecinde araştırmacılara ve politika 

yapıcılara bir ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Buna göre araştırmada ele alınan alt problemler şunlardır: 

Pedagojik formasyon sertifika programlarının bir döneminin süresi kaç gündür? 

Pedagojik formasyon sertifika programlarının kontenjanları ne kadardır? 

Pedagojik formasyon sertifika programlarının ücretleri ne kadardır? 

Pedagojik formasyon sertifika programlarının içerdiği dersleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma nitel bir araştırma olarak düzenlenmiştir. İçerik analizi yöntemiyle 33 üniversitenin 2014-

2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında açtıkları pedagojik formasyon sertifika programı incelenmiş ve 

analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Verilen Toplanması 

Betimsel araştırma yöntemlerinden içerik analizinin kullanıldığı araştırmanın konusu olan 

pedagojik formasyon sertifika programlarına çoğunluğuna Yüksek Öğretim Kurulu’ nun (YÖK) web 

sayfasından ve üniversitelerin web sayfaları aracılığıyla ulaşılmıştır. Daha sonra programlar çeşitli 

kriterler açısından içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen veriler yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada incelenen (pedagojik formasyon sertifika programı açan) üniversiteler şunlardır: Adnan 

Menderes, Ahi Evran, Anadolu, Ankara, Bartın, Başkent, Bülent Ecevit, Celal Bayar, Çukurova, 

Dokuz Eylül, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Gaziantep, Hacettepe, Harran, İstanbul, İstanbul Arel, 

İstanbul Kültür, İstanbul Ticaret, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Lefke Avrupa, Maltepe, 

Muğla Sıtkı Koçman, Okan, Selçuk, Sinop, Uşak, Yakın Doğu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Bu üniversitelerin seçilmesinde “pedagojik formasyon bilgilerinin 

internetten ulaşılabilir olma”sı temel kriter olarak belirleyici olmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturan bu üniversitelerin pedagojik formasyon sertifika programları incelenmiştir. Bununla birlikte 
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üniversitelerin bazılarında araştırma için aranan tüm özelliklere (değişkenler açısından) ulaşılırken 

bazılarında eksik bilgilere (fiyat, kontenjan, program vb.) ulaşılmıştır. Araştırma 2 öğretim yılında 

açılan pedagojik formasyon programlarını baz aldığından bazı üniversiteler açısından bu dönemde 

açılan formasyon programı sayısı da değişmektedir. Bu yüzden araştırmanın bulgular kısmında yer 

alan “n” sayısı farklılık gösterebilmektedir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 paket programından 

faydalanılmıştır. Erişilen tüm programlar alt problemlere göre tablolaştırılmış, daha sonra bu veriler 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada ilk olarak ele alınan değişken pedagojik formasyon sertifika programı dönem 

süresidir. Elde edilen veriler Tablo-1’de sunulmuştur.  

Tablo-1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının (PFSP) Süresi 

PFSP Dönem Süreleri (Gün Olarak Derslerin Başlangıcı-Bitişi) 
PFSP Süresi % PFSP Süresi % PFSP Süresi % PFSP Süresi % PFSP Süresi % 
15 (1 program) 2,3 37 (1 program) 2,3 49 (1 program) 2,3 72 (1 program) 2,3 94 (1 program) 2,3 
16 (2 program) 4,6 40 (1 program) 2,3 50 (1 program) 2,3 78 (1 program) 2,3 95 (2 program) 4,6 
17 (2 program) 4,6 41 (1 program) 2,3 54 (1 program) 2,3 80 (1 program) 2,3 96 (1 program) 2,3 
18 (1 program) 2,3 44 (1 program) 2,3 60 (1 program) 2,3 86 (1 program) 2,3 98 (2 program) 4,6 
28 (1 program) 2,3 45 (2 program) 4,6 65 (1 program) 2,3 90 (3 program) 7,0 100 (1 program) 2,3 
30 (1 program) 2,3 46 (1 program) 2,3 68 (1 program) 2,3 91 (1 program) 2,3 102 (1 program) 2,3 
36 (1 program) 2,3 48 (3 program) 7,0 70 (1 program) 2,3 92 (1 program) 2,3 Toplam 43 program 100 

 
Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan 33 üniversitenin son 2 öğretim yılında 

açtığı 43 PFS Programının bir döneminin gün olarak süresi verilmiştir. Buna göre PFS Programlarının 

güz, bahar ya da yaz dönemlerinin süreleri incelendiğinde 15 gün ile 102 gün arası sürdüğü örnekler 

mevcuttur. 15 gün ile 30 gün arası PFS Programı süren üniversite sayısı 8 (%18,4), 31 gün ile 60 gün 

arası PFS Programı süren üniversite sayısı 11 (%34,6), 61 gün ile 90 gün arası PFS Programı süren 

üniversite sayısı 9 (%23,1), 91 gün ve daha fazla süren PFS Programına sahip üniversite sayısı ise 9 

(%23,0) dur. Bu veriler incelendiğinde iki dönemden oluşan pedagojik formasyon sertifika 

programlarının bir dönemini sıkıştırılmış olarak 15 gün gibi kısa sürede tamamlayan üniversiteler 

olduğu gibi 102 günde tamamlayanların da olduğu dikkat çekmektedir. Bu kısa süren dönem 

uygulamalarının ise daha çok ara tatil (şubat dönemi) ve yaz tatili (temmuz-ağustos) olarak planlandığı 

ortaya çıkmıştır. Dağılımın yığılmasının ise daha çok 31-60 gün arası (%34,6) olduğu görülmektedir.  

Araştırmada ele alınan diğer bir değişken pedagojik formasyon sertifika programı 

kontenjanıdır. Elde edilen veriler Tablo-2’de sunulmuştur.  
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Tablo-2. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının Kontenjanı 

PFSP Kontenjanları 
PFSP Kontenjanı % PFSP Kontenjanı % PFSP Kontenjanı % PFSP Kontenjanı % 
50 (1 program) 2,3 350 (1 program) 2,3 750 (4 program) 9,3 1400 (3 program) 7,0 
200 (2 program) 4,6 400 (5 program) 11,6 850 (1 program) 2,3 1500 (4 program) 9,3 
250 (3 program) 7,0 450 (2 program) 4,6 1000 (6 program) 14,0 2500 (6 program) 14,0 
300 (1 program) 2,3 600 (3 program) 7,0 1300 (1 program) 2,3 Toplam 43 program 100 
 
Tablo 2 incelendiğinde PFS Programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının 50 ile 2500 arası 

değiştiği görülmektedir. 0-600 arası öğrenci kontenjanı belirleyen üniversite sayısının 18 (%41,7), 

601-1200 öğrenci kontenjanı belirleyen üniversite sayısının 11 (%25,6), 1201 ve üzeri öğrenci 

kontenjanı belirleyen üniversite sayısının 14 (%32,6) olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde 6 

üniversitenin 1000 kişilik, 6 üniversitenin de 2500 kişilik kontenjan belirlediği dikkat çekmektedir. 

Özel üniversitelerin kontenjanlarının devlet üniversitelerine göre daha düşük olduğu da belirtilmesi 

gereken bir husustur. Bu kontenjanların bazen YÖK tarafından belirlendiği bazen de üniversitelere 

bırakılmış olduğu da vurgulanmalıdır.  

Araştırmada ele alınan diğer bir değişken pedagojik formasyon sertifika programı ücretidir. 

Elde edilen veriler Tablo-3’te sunulmuştur.  

Tablo-3. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının Ücreti 

PFSP Ücretleri (TL) 
PFSP Ücreti % 
2000 (11 program) 28,2 
2054 (23 program) 59,0 
2200 (05 program) 12,8 
Toplam 39 program 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde PFSP ücreti açısından bilgilerine ulaşan 39 üniversitenin 23’ünün 

(%59) 2054 TL ücret aldığı, 11’inin (%28,2) 2000 TL ücret belirlediği, 5’inin (%12,8) ise bu 

sertifikayı almak için 2200 TL değer biçtiği anlaşılmaktadır. YÖK’ün belirlediği tavan fiyata 

üniversitelerin uyduğu, bazı üniversitelerin talebe göre fiyat koyduğu anlaşılmaktadır. Bazı 

üniversitelerin şehit, gazi yakını ya da kendi üniversite mezunlarına ya da halen öğrenciliği devam 

eden kendi öğrencilerine indirim uyguladığı da vurgulanmalıdır. Bununla birlikte bu bedelleri peşin 

alan üniversitelerin yanında taksit imkanı getiren üniversitelerin de olduğu görülmüştür.  

Araştırmada ele alınan diğer bir değişken pedagojik formasyon sertifika programlarının 

içerdiği derslerdir. Elde edilen veriler Tablo-4’te sunulmuştur.  
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Tablo-4. Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının İçerdiği Dersler 

Dersler 
Zorunlu dersler Seçmeli dersler 
Eğitim Bilimine Giriş Öğretim İlke ve 

Yöntemleri 
 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) 
Araştırması 

Eğitimde Program 
Geliştirme 

 
Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

 

 
Eğitim Psikolojisi 

 

Eğitim Tarihi Eğitim Sosyolojisi 
Gelişim Psikolojisi  Öğretmenlik Meslek Etiği 

Seçmeli Ders I Özel Öğretim Yöntemleri  Yaşam Boyu Öğrenme Bireyselleştirilmiş 
Öğretim 

Seçmeli Ders II Öğretmenlik Uygulaması Rehberlik  
 

Eğitimde Teknoloji 
Kullanımı 

Eğitim Felsefesi Türk Eğitim Tarihi 
Öğretim Teknolojileri ve 
Materyal Tasarımı 

Sınıf Yönetimi Türk Eğitim Sistemi ve Okul 
Yönetimi  

Karakter ve Değerler 
Eğitimi 

Özel Eğitim 
 

Bilgisayar Destekli 
Öğretim 

Toplam: 11 ders Toplam: 16 ders 
  

Tablo 4 incelendiğinde PFS Programlarında verilen derslerin YÖK’ün belirlediği Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ a uygun olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte seçmeli dersler ve derslerin dönemlerinde üniversite bazında değişiklikler olduğu 

ortaya çıkmıştır. Buna göre PFS Programlarındaki zorunlu teorik derslerin Eğitim Bilimine Giriş, 

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Seçmeli 

Ders I ve Seçmeli Ders II’ den oluştuğu görülmektedir. Zorunlu uygulamalı derslerin ise Özel Öğretim 

Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ile Öğretmenlik Uygulaması derslerinden oluştuğu 

anlaşılmaktadır. PFS Programlarındaki seçmeli derslerin ise sayıca daha fazla olduğu ve bunların 

içinden üniversitelerin birer tane dönem bazında seçtikleri daha çok görülmüştür. Bu dersler ise 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, 

Gelişim Psikolojisi, Öğretmenlik Meslek Etiği, Yaşam Boyu Öğrenme, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Rehberlik, 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 

Karakter ve Değerler Eğitimi, Özel Eğitim ile Bilgisayar Destekli Öğretim’den oluştuğu görülmüştür. 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin son yıllardaki acı gerçeklerinden olan ve sonuçları uzun 

vadede görülecek olan pedagojik formasyon sertifika programlarının nitel olarak incelendiği çalışmada 

farklı bölgelerden 33 üniversitenin 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında açtıkları programlar 

incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar alt problemlere göre sırayla verilmiş ve tartışılmıştır.  

Araştırmada ilk ele alınan alt problem pedagojik formasyon sertifika programlarının bir 

dönem süresinin kaç gün olduğudur. Sonuçlara göre iki dönemden oluşan pedagojik formasyon 

sertifika programlarının bir dönemini sıkıştırılmış olarak 15 gün gibi kısa sürede tamamlayan 

üniversiteler olduğu gibi 102 günde tamamlayanların da olduğu dikkat çekmektedir. Bu kısa süren 
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dönem uygulamalarının ise daha çok ara tatil (şubat dönemi) ve yaz tatili (temmuz-ağustos) olarak 

planlandığı ortaya çıkmıştır. Dağılımın yığılmasının ise daha çok 31-60 gün arası (%34,6) olduğu 

görülmektedir.  

Pedagojik formasyon programları oldukça kısa bir sürede, sıkıştırılmış paket programları 

içinde ve çok yoğun bir şekilde verilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler, program içinde yer alan dersleri 

ne tam anlamıyla öğrenip içselleştirebilmekte, ne de doğru-düzgün, doyurucu bir mesleki uygulama 

(staj) yapabilmektedirler. Bir yıllık pedagojik formasyon programı, hem toplam sekiz dersi, hem de 

uygulamayı içerdiği için verilen yoğun program, öğrencilerin mesleki bilgi ve yeterliliklerini 

geliştirebilmelerini engellemektedir (İnal, 2011: 19).  

Araştırmada ele alınan ikinci alt problem pedagojik formasyon sertifika programlarının 

kontenjanlarının ne kadar olduğudur. Sonuçlara göre 0-600 arası öğrenci kontenjanı belirleyen 

üniversite sayısının 18 (%41,7) olduğu ve yığılmanın bu kontenjanlarda olduğu görülmektedir. Veriler 

incelendiğinde 6 üniversitenin 1000 kişilik, 6 üniversitenin de 2500 kişilik kontenjan belirlediği dikkat 

çekmektedir. Özel üniversitelerin kontenjanlarının devlet üniversitelerine göre daha düşük olduğu da 

belirtilmesi gereken bir husustur. Bu kontenjanların bazen YÖK tarafından belirlendiği bazen de 

üniversitelere bırakılmış olduğu da vurgulanmalıdır. Üniversitelerin birçoğunun kontenjan belirlerken 

öğretim üyesi kadrosunu dikkate aldığı bazılarının ise üniversite döner sermayelerine pedagojik 

formasyon sertifika programlarından kalacak maddi desteğe odaklandıkları anlaşılmaktadır.  

Daha önceki yıllardaki formasyon programlarının kontenjanları incelendiğinde İnal (2011: 

19)’ın aktarımı önemlidir: En son toplam 45 kamu üniversitesi, pedagojik formasyon programı 

açmıştı. Bu üniversitelerden bir kısmının, diğerlerine göre daha eski ve büyük olanların (YTÜ, Dokuz 

Eylül, Gazi, Ege, İstanbul, Marmara, Sakarya, Selçuk) kontenjanları 500 iken, diğerlerinin 250’dir.  

Araştırmada ele alınan üçüncü alt problem pedagojik formasyon sertifika programlarının 

ücretlerinin ne kadar olduğudur. PFSP ücreti açısından bilgilerine ulaşan 39 üniversitenin 23’ünün 

(%59) 2054 TL ücret aldığı ve genel yığılmanın bu ücrette olduğu görülmektedir. YÖK’ün belirlediği 

tavan fiyata üniversitelerin uyduğu, bazı üniversitelerin talebe göre fiyat koyduğu anlaşılmaktadır. 

Bazı üniversitelerin şehit, gazi yakını ya da kendi üniversite mezunlarına ya da halen öğrenciliği 

devam eden kendi öğrencilerine indirim uyguladığı da vurgulanmalıdır. Bununla birlikte bu bedelleri 

peşin alan üniversitelerin yanında taksit imkanı getiren üniversitelerin de olduğu görülmüştür. Başka 

illerde formasyon almak için çabalayan da binlerce öğrenci ya da mezun söz konusudur. Bu durumda 

da ikamet, ulaşım vb. masraflar da PFSP ücretine eklendiğinde insanların öğretmenlik mesleğine 

girebilme çabası, zorunluluğu, umudu ya da çaresizliği daha iyi anlaşılmaktadır.  

Pedagojik formasyon programı hala paralıdır ve adaylardan 2500 lira istenmektedir. Bu parayı 

vermekte zorlanan çok sayıda aday vardır. Geçmiş yıllarda bu ücret konusunda kafa karışıklığı, farklı 
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tarifeler vardı. Böylece çoğu öğrenci, pedagojik formasyon için daha az ücret istenen üniversiteler 

aramaya başlamıştı. Fakat adaylar için asıl maddi külfet şudur: Eğer öğretmen adayının bulunduğu 

ildeki üniversite pedagojik formasyon sertifikası programı açamıyorsa, bu durumda aday başka bir ile 

gitmek zorundadır. Bu da haliyle birçok ekstra masraf demektir (İnal, 2011: 18-19).  

Araştırmada ele alınan dördüncü alt problem pedagojik formasyon sertifika programlarının 

içerdiği derslerin neler olduğudur. Buna göre PFS Programlarındaki zorunlu teorik derslerin Eğitim 

Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Sınıf 

Yönetimi, Seçmeli Ders I ve Seçmeli Ders II’ den oluştuğu görülmektedir. Zorunlu uygulamalı derslerin ise Özel 

Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ile Öğretmenlik Uygulaması derslerinden 

oluştuğu anlaşılmaktadır. PFS Programlarındaki seçmeli derslerin ise sayıca daha fazla olduğu ve 

bunların içinden üniversitelerin birer tane dönem bazında seçtikleri daha çok görülmüştür. Bu dersler 

ise Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, 

Gelişim Psikolojisi, Öğretmenlik Meslek Etiği, Yaşam Boyu Öğrenme, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Rehberlik, 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 

Karakter ve Değerler Eğitimi, Özel Eğitim ile Bilgisayar Destekli Öğretim’den oluştuğu görülmüştür. Seçmeli 

ders havuzunun geniş olması üniversitelere öğretim elemanı uzmanlık alanlarına göre dersleri seçmeleri ve daha 

adil bir ders dağılımı yapmaları açısından imkan yaratmıştır. Üniversitelerin de buna göre seçmeli dersleri 

belirlemeleri ve öğretim elemanlarının çalışma alanlarına göre dersleri seçmeleri uygun bir durumdur.  

Yapılan çalışmalara göre Eğitim Fakültelerinin, eğitim programları çerçevesinde verilen 

haftalık pedagojik formasyon ders saatleri hemen hemen birbirine yakındır (19-21 saat) (Morgil ve 

Say, 1996). İnal (2011: 20)’ye göre çoğu üniversitenin açtığı pedagojik formasyon programının 

yeterliliği tartışma konusudur. Programda yer alan derslerin-ki bu derslerin hangileri ve içeriğinde 

neler olacağını merkezden YÖK belirlemektedir- yeterli bir şekilde verilmediği; dolayısıyla bu 

programın öğretim üyelerinin büyük bir kesimi için sadece bir para kaynağı olduğu ileri sürülmektedir. 

Yapıcı ve Yapıcı’nın (2013: 1423) aktardığına göre pedagojik formasyon programları ile ilgili 

yapılan bilimsel araştırmalarda; yararlı yönlerinin olduğu, ancak işlevsiz ve yararsız yönlerinin de 

azımsanmayacak kadar çok olduğu görülmektedir (Senemoğlu, 1989; Temel, 1990; Can, 1991; Engeç, 

1991; Saracaloğlu, 1991; Özgür, 1994; Sözer, 1996; Sürücü, 1997; İzci, 1999; Şenel, 1999) Bütün bu 

bilimsel araştırma bulgularının dikkate alınmadan yeniden pedagojik formasyon programlarının 

düzenlenmesi düşündürücüdür. 

Bugünkü manada öğretmen yetiştiren ilk kurum olan Darülmuallimîn-i Rüşdi’nin kurulduğu 

1848 yılından bugüne kadar ülkemizde yüzlerce öğretmen yetiştirme ve istihdamı modeli 

uygulanmıştır. Bu modellerin bir kısmı öğretmelerin kalitesini artırmak adına atılan başarılı adımlar 

olsa da, çoğunluğu sürekli var olan ancak bazı zamanlarda oldukça artan öğretmen açığını derhâl 

kapatmak üzere kullanılan, mesleğin esaslarıyla uyuşmayan, çelişkili, ayaküstü ve kimi zaman 
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ideolojik yöntemler olmuştur. Özellikle öğretmen yetiştirme yetkisinin üniversitelere devredildiği 

yıllara kadar ortaya konulan uygulamaların büyük çoğunluğunda nitelik geri planda kalmış, daha çok 

ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısını sağlama yolları aranmıştır. Hem genel manada eğitime hem 

de öğretmenlik mesleğinin statüsüne olumsuz etkileri olan günü kurtarmaya yönelik bu tür uygula-

malar her ne kadar geçici sıfatıyla ortaya konulsa da süreklilik kazanarak varlığını devam ettirmiştir 

(Özoğlu, 2010: 5). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihi geçmişi incelendiğinde çok çeşitli kay-

nakların kullanıldığı görülecektir. Bazı uygulamalar dönemsel olarak popülist karar vericilere 

pragmatik sonuçlar vermiş olsa da uzun vadede Türk öğretmen yetiştirme geleneğine hiç bir katkı 

sunmamıştır. Siyasi aymazlığın had safhaya dayandığı kimi uygulamalarda ise eğitim bilimlerinin tüm 

kuram ve öğretileri hiçe sayılmış ve öğretmenlik mesleğine zarar verilmiştir. Geçmişte böylesine 

karmaşık ve politize olmuş öğretmen yetiştirme sistemimize eğitim fakülteleri dışında öğretmen 

yetiştiren birimleri de eklediğimizde çeşitli problemlerin çıkma olasılığı artmaktadır (Eraslan ve 

Çakıcı, 2011: 436). MEB, YÖK, DPT ve Eğitim Fakülteleri arasında öğretmen yetiştirme konusunda 

etkili, verimli ve kalıcı bir işbirliği sağlanmalıdır. Bu işbirliği çerçevesinde, YÖK Eğitim 

Fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarını ülkenin öğretmen ihtiyaçlarını dikkate alarak ve arz-talep 

dengesini koruyacak şekilde sürekli güncellemelidir (Özoğlu, 2010: 32). 

Bu tartışmaya ışık tutması açısından başka bir meslek üzerinden örnek verelim. Türkiye’de 

çok fazla doktor açığı olmasına rağmen, kırık çıkıkçılar ya da veterinerler doktor olarak 

atanmamaktadır. Pekâlâ, doktoru olmayan bir kırsal bölgede bir kırık çıkıkçıya doktor unvanı verilse 

ne olurdu? Kuşkusuz, orada yaşayanlar bu kırık-çıkıkçıya olan olağan ziyaretlerine devam edebilir ve 

doktor ihtiyacımız giderildi diyebilirlerdi. Ancak, diğer taraftan çok kısa zamanda yanlış tedavi 

yüzünden hastanede ölüm vakaları artabilir ya da sakat kalanların sayısı yükselebilirdi. Yani, 

böylesine yanlış bir uygulamanın olumsuz sonuçları çok kısa bir sürede kendini gösterirdi ve bu 

uygulama toplumsal bir tepki ile karşı karşıya kalabilirdi. Maalesef, aynı şey öğretmenlik ya da genel 

manada eğitim için geçerli değildir. Eğitimde gerçekleştirilen çoğu uygulamanın -olumlu ya da 

olumsuz- sonuçları çok uzun vadede gün yüzüne çıkmaktadır (Özoğlu, 2010: 28). 

Türkiye ile ilgili alanyazında pedagojik formasyon eğitimindeki öğretmen adaylarının 

görüşlerinin sorgulandığı, programların niteliğini tartışıldığı, öğretim elemanı görüşlerinin alındığı 

çalışmaların azlığı dikkate alınırsa, bu çalışmaların yoğunlaşması ve yayın hâline getirilmesi ve 

konuya ilgi duyan diğer araştırmacılarla paylaşılması ve benzer çalışmalarla eğitim fakültelerinde 

eğitim gören öğretmen adayları ile pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının 

görüşlerinin karşılaştırılmasını sağlayacak yeni çalışmaların da yapılması bu alanda çalışma yapmayı 

düşünen araştırmacılara önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma tarama 
modeline dayalı ilişkisel bir yöntemle yürütülmüştür. Çalışma bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon 
eğitimi sertifika programına devam eden farklı demografik özelliklerde gönüllülük esasına dayalı toplam 196 
öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada Kişisel Bilgi Formu, Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ve Beck 
Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, varyans analizi ve basit doğrusal 
korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin mesleki tutum 
düzeylerinin olumlu, umutsuzluk düzeylerinin ise düşük olduğu; öğretmenlik mesleği tutum toplam puanı ve 
tutum alt boyut puanları ile umutsuzluk puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu; tutum puanlarının 
bölümlere göre farklılaştığı ve umutsuzluk puanlarının ise farklılaşmadığı; kız öğrencilerin tutumlarının 
erkeklere göre ve erkek öğrencilerin umutsuzluk puanlarının kızlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, tutum, umutsuzluk, pedagojik formasyon. 

ABSTRACT 

The purpose of this study, was to understand the relationship between the attitudes of students 
pedagogical training certificate program toward teaching profession and their hopelessness level. This study was 
conducted with a screening method based on a relational model. Study at a state university in an ongoing 
pedagogical training certificate program. It was conducted on a total of 196 students on a voluntary basis in 
different demographics. Personal Information Form, Teaching Profession Attitude Scale and Beck Hopelessnes 
Scale were used to collect data. The data was analyzed by using Independent samples of t- test, ANOVA and 
simple linear Pearson Correlation Coefficient. According to the research findings, in the level of the students’ 
Professional positive attitude, the level of hopelessness is low; teaching professional attitude was a significant 
negative correlation between total scores did not differ according to section; because According to the attitudes 
of male and female students states that male students hopelessness has been found to be higher than girls.  

Keyword: Teaching profession, attitude, hopelessness, pedagogical training. 
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Geçmişten günümüze, öğretmenlik mesleğinin öneminin her geçen gün biraz daha arttığı 

görülmektedir. Öğretmenlik mesleğini yerini alacağı iddia edilen pek çok düzenleme ve yenilik 

öğretmenliğin işlevlerini daha da artırmıştır. Öğretimde, öğretmen merkezli öğretim yaklaşımından 

öğrenen merkezli yaklaşıma geçiş, öğretmenlik mesleğinde öğretmene mesleğini daha profesyonelce 

yapması yolunu açmıştır. Günümüzde öğretmenlik mesleği daha profesyonel, daha teknik ve daha 

nitelikli bir meslek haline gelmiştir. 

Yetişmiş insan gücü ülkelerin gelişmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Türkiye’nin 

gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için iyi yetişmiş, nitelikli insan gücü kaynağına gereksinimi 

vardır. Nitelikli insan kaynağını oluşturmak için, ülkenin iyi işleyen bir eğitim sistemine ve sistemin 

işleyişine omuz verecek nitelikli öğretmenlere ihtiyaç vardır. Başka bir ifadeyle eğitim sisteminin 

başarısı yetiştirilen öğretmenlerin niteliğine bağlıdır (Doğan ve Çoban, 2009). Bir eğitim sisteminin en 

baskın unsuru şüphesiz öğretmendir. Çünkü, öğretmen sistemin diğer unsurları olan öğrenci ve eğitim 

programlarını etkileme gücü diğer öğelere oranla daha yüksek olduğu bilinmektedir (Çetin, 2006). 

Öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki 

formasyon gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanıdır (Erden, 1998). 

Ülkemizde öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığı, 1970’li yıllara kadar yerini 

korumuş, siyasi, sosyal, ekonomik değişmeler ve sanayileşme ile birlikte kitle iletişim araçları, medya, 

bilişim teknolojilerindeki gelişmeler karşısında alışıla gelen rollerini istenilen ölçüde yerine getirmez 

hale gelmiştir. 1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisinin güçlenmesiyle, yeni meslek gruplarının 

ortaya çıkması, memurların gelir düzeylerinin giderek düşmesi, öğretmenlik mesleğinde de saygınlık 

kaybına ve toplumsal statüdeki yeri aşağıya doğru düşmesine yol açmıştır. Bu düşüş, öğretmenlik 

mesleğinde öğretmen temin etme kaynağı, kaliteli öğrenci girdisi sorununa yol açmıştır. Bu zincirleme 

fasit daire öğretmenin gelir düzeyinde düşüşe, farklı bölümleri bitirenlerin öğretmen olarak 

atanmasına, öğretmen okullarının kapanmasına ve son dönemlerde de öğretmenlerin farklı konumlarda 

istihdam edilmesine yol açmıştır. Bu durum mesleğe olan saygınlığı azaltmıştır (Erden, 1998). 

Türkiye’de öğretmenliğin meslek olarak tanımlanmasını düzenleyen ilk belge 1851 tarihli 

Darülmuallimin Nizamnamesidir. Söz konusu nizamnamede öğretmenliğin çok özel bir eğitim ve 

yetenek isteyen bir meslek olduğu, statüsünün yükseltilmesi, öğretmen olabilmenin standartlarının 

geliştirilmesini içeren ifadelere yer verilmektedir. Anılan belgede öğretmenlerin hukuki statülerini ve 

niteliklerini ilgilendiren hükümler de yer almaktadır(Aydın, 2007). Geçen 165 yıllık süreç içerisinde 

öğretmenlik mesleği inişli ve çıkışlı badirelerle karşı karşıya kalmıştır. 

1996 yılından itibaren Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecine girilmiş ve 

nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek için program değişikliğine gidilmiştir. Yapılan bu çalışmalar 
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öğrencileri öğretmenliğe özendirmiş ve adayların öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yol açmıştır (Bedel, 2008; Kaya ve Büyükkasap, 2005; Üstün vd., 2004). 

Öğretmenlik mesleğindeki bu kısa süreli olumlu gelişmenin akabinde gereğinden fazla Eğitim 

Fakültesi açılmış gereğinden fazla öğrenci alınmış, mezun olan öğrenci sayısı ile Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın açtığı kadro sayısının örtüşmemesi sonucu bazı alanlarda yığılmalara yol açmıştır. Bu 

durum mevcut adaylar arasından öğretmen seçimi zorunlu kılmış, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 

(KPSS) öğretmen adaylarının yüksek puan alma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlik 

mesleğindeki plansızlık ve insan kaynaklarının iyi yönetilememesi, (Doğan ve Çoban, 2009), 

öğretmen adaylarında umutsuzluğun artmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan belirsizlik, gelecekte ne 

olacağını bilememek insanlar için en belli başlı umutsuzluk nedenlerinden biri olabilmektedir. 

Umutsuzluk, gelecekle ilgili olumsuz beklentiler olarak değerlendirilmektedir (Beck, Lester, 

ve Trexler, 1974). Beck (1963)’in bilişsel kuramına göre umutsuzluk depresyonun temelidir. 

Depresyona yatkınlığı olan kişiler, kendilerini dış dünyayı ve geleceklerini olumsuz 

değerlendirmektedirler. Depresif kişi kendini yetersiz, değersiz ve kusurlu bulur. Yaşamı, engeller ve 

zorlayıcı olaylarla dolu olarak görür, geleceğinden umutsuzdur (Durak, 1994). 

Türkiye’de öğretmen adayları ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle tutum ve öz-yeterlilik 

gibi konuların araştırıldığı görülmektedir (Açışlı ve Kolomuç, 2012; Uğurlu ve Polat,2011; Pehlivan, 

2008; Özdemir, 2008; Tekerek ve Polat, 2011; Taşkın ve Hacıömeroğlu,2010; Bulut, 2009; Çapri ve 

Çelikkaleli, 2008; Terzi ve Tezci, 2007). Yine öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerini inceleyen 

(Şahin, 2009), çalışmasında konuyla ilgili çok az sayıda araştırmaya rastlandığını belirtmektedir. 

Alanyazında başka fakültelerden mezun olmuş, fakat formasyon eğitimi alarak öğretmen 

olacak olan adaylar üzerinde yapılan çalışmalar da bulunmaktadır (Özkan, 2012; Can, 2010), ancak 

sınırlı düzeydedir.  

Yukarıda sunulduğu gibi konu ile ilgili çalışmaların genellikle öğretmen adaylarının tutumuna 

yönelik olduğu görülmektedir. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu nedenle bu araştırmada pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı 
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Bu araştırmanın genel amacı, cinsiyet ve öğrenim görülen bölümlere göre pedagojik 

formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve umutsuzluk düzeyleri nedir? 

2) Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile umutsuzluk düzeyleri 

arasında ilişki var mıdır? 

3) Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile umutsuzluk düzeyleri bölüm 

ve cinsiyet göre değişmekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, mevcut durumu saptamaya çalışan betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli var 

olan bir durumu olduğu gibi ortaya çıkarma amacıyla yürütülen çalışmalardır (Karasar, 2010). 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla ilişkisel tarama modeline 

dayanarak araştırma geçekleştirilmiştir. 

Araştırma Gurubu 

Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı’na devam eden farklı bölümlerde öğrenim gören 196 öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunun Tanıtıcı Özellikleri 

Öğrencilerin;  N (369) % 
Cinsiyet   
Kadın 130 66,3 
Erkek 66 33,7 
Bölüm   
Türk Dili Edebiyatı 53 27,0 
Tarih 45 23,0 
Sağlık 32 16,3 
Matematik 34 17,3 
Beden Eğitimi 32 16,3 

 
Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği (ÖMTÖ) ve 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının psikometrik 

özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm gibi demografik 

özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği (ÖMTÖ): Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile Çetin (2006) tarafından geliştirilen ÖMTÖ kullanılmıştır. 

Beşli likert tipi olan ölçekte 15’i olumsuz 20’si olumlu 35 madde bulunmaktadır. Ölçek, olumlu 

cümleler “kuvvetle katılırım” seçeneğinden “asla katılmam” seçeneğine doğru “5, 4, 3, 2, 1” şeklinde 

puanlanırken, olumsuz cümleler de bunun tam tersi bir yol izlenerek “kuvvetle katılırım” seçeneğinden 

“asla katılmam” seçeneğine doğru “1, 2, 3, 4, 5” şeklinde puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 35, en yüksek puan 175 olup, 92–119 puan aralığının üstü olumlu, altı olumsuz, 92-119 

aralığı ise nötr tutum olarak değerlendirilmektedir. Sevgi, değer ve uyum olmak üzere üç boyuttan 

oluşan ölçek hem toplam puan hem de üç alt boyut için ayrı puan vermektedir. Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı ölçeğin toplamı için .95, sevgi boyutu için .95, değer boyutu için .81, uyum 

boyutu için .76’dır. Ölçeğin geçerliği ise, Aşkar ve Erden (1968) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılarak test edilmiş ve elde edilen korelasyon katsayıları, toplam için r=.85, sevgi boyutu için 

r=.97, değer boyutu için r=.57 ve uyum boyutu için r=.74 olarak bulunmuştur. 

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): Beck, Lester, ve Trexler (1974) tarafından geliştirilmiştir. 

BUÖ 20 maddeden oluşan, 0-1 arasında puanlanan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Ölçeğin 

puan dağılımı 0-20 arasındadır. Maddelerin 11 tanesinde “Evet”, 9 tanesinde “Hayır” seçeneği 1 puan 

alır. Alınan puanlar yüksek olduğunda bireydeki umutsuzluğun yüksek olduğu varsayılır (Savaşır ve 

Şahin, 1997). Ölçeğin Türkçeye çevirisi Seber (1991) tarafından yapılmıştır. Geçerlik ve Güvenirlik 

çalışması ise Seber (1991) vd Durak (1994) tarafından gerçekleştirilmiştir. Dilbaz ve Seber (1993), 

ölçeğin güvenirlik çalışmalarında iç tutarlılık katsayısını .86, madde-toplam korelasyonlarını .07 ile 

.72, test-tekrar test güvenirlik katsayısını .74 olarak bulmuştur. Benzer çalışmalar yapan Durak (1994) 

iç tutarlılık katsayısını Cronbach alpha .85; madde-toplam korelasyonlarının ise .31 ile .67 arasında 

olduğunu belirlemiştir. Bu çalışma kapsamında ölçeğin iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 15.00 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde dağılımı 

kullanılmıştır. Değişkenlere göre farklılıklar bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 

Scheffe testi ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için Pearson 
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Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya katılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin 

umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bağımsız değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular 

tablolar halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 

betimlenmesi 

Öğrencilerin ÖMT ve BUÖ puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Betimsel İstatistikler 

Değişkenler N Minimum Maximum X SS 
Öğretmenlik Mesleği Tutum (Toplam) 196 94,00 163,00 134,65 16,60 
Sevgi  196 46,00 104,00 82,83 11,87 
Değer  196 17,00 40,00 35,82 4,12 
Uyum  196 9,00 25,00 19,59 3,38 
Beck Umutsuzluk Ölçeği 196 0,00 17,00 4,35 3,85 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin mesleki tutum düzeylerinin (134,65±16,60) olumlu, 

umutsuzluk düzeylerinin (4,35±3,85) ise düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

Öğrencilerin, ÖMTÖ ve BUÖ’den aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi incelemek üzere 

Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. ÖMTÖ ve BUÖ Puanlarına İlişkin Pearson Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler   Umutsuzluk 
Öğretmenlik Mesleği Tutum (Toplam) r -,381** 
Sevgi  r -,331** 
Değer  r -,271** 
Uyum  r -,405** 

    N:196, **p<,01 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleği tutum toplam puanı ile umutsuzluk 

puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki (r=-,381; p<,01); ayrıca öğretmenlik mesleği tutum alt 

boyutları olan sevgi boyutu (r=-,331; p<,01); değer boyutu (r=-,331; p<,01) ve uyum boyutu (r=-,405; 

p<,01) ile umutsuzluk arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 
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Bölümler ve cinsiyete göre öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile 

umutsuzluk düzeyleri  

Bölümlere göre öğrencilerin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile 

umutsuzluk düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi tekniğiyle analiz 

edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile umutsuzluk düzeylerinin 

cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için t-testi tekniğiyle analiz 

edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin, ortalama, standart sapma ve test değerleri Tablo 

4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Bölüm ve cinsiyete göre öğrencilerin ölçek puan ortalamalarına ilişkin istatistikler  

Değişkenler 
 
İstatistik 

Tutum Umutsuzluk 
 
N 

 
X 

 
SS 

Test  
değeri 
*p 

 
Scheffe 

 
X 

 
SS 

Test 
değeri 
*p 

 
 

Bölüm Türk Dili 
Edebiyatı 

 
53 

 
133,71 

 
15,32 

F=-3,58 
p<,01* 

 
 
Beden 
Eğitimi 
ile  
Tarih 
ve 
Sağlık 

 
5,09 

 
,55 

F=-1,17 
p>,05 

 

  
Tarih 

 
45 

 
131,22 

 
16,06 

 
4,73 

 
,62 

  
Sağlık 

 
32 

 
130,84 

 
17,07 

 
3,59 

 
,62 

  
Matematik 

 
34 

 
135,61 

 
15,59 

 
3,76 

 
,56 

  
Beden Eğitimi 

 
32 

 
143,81 

 
17,41 

 
3,91 

 
,69 

Cinsiyet Kadın 130 135,38 15,99 
t=-,86 
p>,05 

 3,79 3,61 
t=--2,93 
p<,01* 

 
  

Erkek 
 
66 

 
133,21 

 
17,80 

 
5,46 

 
4,10 

* p<,01 

Tablo 4 incelendiğinde, tutum puanlarının bölümlere göre farklılaştığı [F(4-191)=3,58; p<,01] 

ve umutsuzluk puanlarının ise bölümlere göre farklılaşmadığı [F(4-191)=1,17; p>,05] görülmektedir. 

Tutum ortalama puanlarının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe çoklu 

karşılaştırma testi sonuçlarına göre, beden eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin puan 

ortalamaları (143,81±17,41) ile tarih (131,22±16,06) ve sağlık (130,84±17,07) bölümlerinde okuyan 

öğrencilerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<,01). 

Tablo 4'de kız öğrencilerin tutum puanı ortalaması (135,38±15,99), erkek öğrencilerin tutum 

puanı ortalamasından (133,21±17,80) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin tutum puanları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (t(194)=,86; p>.05). Ayrıca kız öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalaması (3,79±3,61), 

erkek öğrencilerin umutsuzluk puanı ortalamasından (5,46±4,10) daha düşük olduğu görülmektedir. 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin tutum puanları arasındaki 

farklılığın anlamlı olduğu saptanmıştır (t(194)=2,93; p<.01). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuzluk 

düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet ve öğrenim görülen bölümlere göre 

incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin mesleki tutum düzeylerinin olumlu, 

umutsuzluk düzeylerinin ise düşük olduğu; öğretmenlik mesleği tutum toplam puanı ve tutum alt 

boyut puanları ile umutsuzluk puanı arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu; tutum puanlarının 

bölümlere göre farklılaştığı ve umutsuzluk puanlarının ise farklılaşmadığı; kız öğrencilerin 

tutumlarının erkeklere göre ve erkek öğrencilerin umutsuzluk puanlarının kızlara göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin 

mesleki tutum düzeylerinin olumlu olduğu saptanmıştır. Bu bulgu neticesinde öğrencilerinin 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çok olumsuz olmadığı ifade edilebilir. Araştırmadan elde 

edilen bu bulgu, Üstün, Erkan ve Akman (2004), Kaya ve Büyükkasap (2005), Bedel (2008) ve Esen, 

Çoban (2009) araştırma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca veri grubunun dağılımına 

bakıldığında, öğrencilerin umutsuzluk ortalamanın düşük olduğu görülmektedir. Bunu destekler 

biçimde, araştırmacılar tarafından önerilen umutsuzluk ölçeği puanlarının yorumlanmasında dikkate 

alınabilecek puan aralıklarına (Beck ve Steer, 1988; Akt. Ceyhan, 2004; Şahin, 2009) ilişkin ölçütler 

dikkate alındığında, öğrencilerin umutsuzluk düzeylerine ilişkin bu ortalamanın düşük umutsuzluk (4-

8 puan aralığı) sınırında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin umutsuzluklarının düşük olması 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olması olarak değerlendirilebilir. 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleği tutumu ile 

umutsuzluk düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olması; öğrencilerin öğretmenlik mesleğine 

karşı tutumları olumlu oldukça umutsuzluk düzeylerinin düşük olacağı biçiminde yorumlanabilir. Bir 

başka ifadeyle, tutum olumluya doğru gittikçe, umutsuzluğun azaldığı söylenebilir. 

Sertifika programı öğrencilerinin tutum puanlarının bölümlere göre farklılaştığı; Öğrencilerin 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum toplam puanları ile öğrenim gördükleri bölüm arasındaki ilişki 

incelendiğinde bölümler arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Erden (1995) 

tarafından yapılan bir araştırmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. (Bozdoğan ve diğerleri 2007) 

yaptıkları araştırmada aksine farklılaşma olmadığı yönünde bulgulara ulaşmıştır.  

Öğrencilerin umutsuzluk puanları bölümlere göre çok az farklılık göstermektedir. Bu bulgu 

öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulabilme, istediği mesleğe girebilme gibi geleceğe yönelik 

beklentilerin gerçekleşme oranına değiştiği söylenebilir. Derebaşı (1996) tarafından yapılan bir 

çalışma sonucunda da, fen ve uygulamalı bilimler öğrencilerinin en yüksek umutsuzluk puan 

ortalamasına, sonra sırasıyla sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve en düşük puan ortalamasına güzel 
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sanatlar öğrencilerinin sahip olduğu saptanmıştır. En fazla farklılaşmanın fen ve uygulamalı bilimler 

ile güzel sanatlar öğrencileri arasında görüldüğü belirtilmiştir (Şahin, 2009). 

Öğrencilerin bilgi, beceri ve duygularını içeren tutum, öğrencinin içinde bulunduğu çevre 

içindeki tüm davranışlarına yansımaktadır. Bu yansımanın kaynağında psikolojik, sosyal, ekonomik, 

nedenlerden birisi bireyde gelecek kaygısına, başaramama kaygısına, daha iyi gelecek kuramama 

kaygısına dönüşebilmektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan bölümler arası umutsuzluk puan farkının kaynağı, öğrencilerin 

geçmiş yaşantılarına bağlı olarak yaptıkları çıkarımlardan kaynaklanmaktadır. Çünkü öğretmen 

atamalarında devletin izlemiş olduğu istikrarsız ve çarpık kadro ilanları, öğrenciler üzerinde derin izler 

bırakmıştır. Formasyon alan öğrencilerin mezun oldukları alanlardaki istihdam yetersizliği, onları 

formasyon almaya zorladığı gibi, aldıkları formasyon hizmetinin kendilerini öğretmenlik mesleğine 

taşımayacağı kaygısı bu farklılığa yol açmaktadır. Bu durum öğretmenlik mesleğine karşı tutumu 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

 Araştırmada kız öğrencilerin öğretmenlik mesleği tutumlarının erkeklere göre daha yüksek 

olmasının nedeni, toplumda öğretmenliğin diğer mesleklere göre daha rahat bir meslek olduğu, yarı 

zamanlı çalışma fırsatı verdiği, tatilinin daha fazla olduğu, kadına işinin yanında evine zaman ayırma 

fırsatı verdiği gerekçeleri ile kadın için daha cazip bir meslek olduğu, algısı yaratmaktadır. Bu durum, 

kız öğrencilerde öğretmenlik mesleğine karşı olumlu bir tutuma dönüşmektedir. Gelişmiş toplumlarda, 

öğretmenliği “kadın mesleği” haline geldiğini işaret eden birçok çalışma vardır (Foster ve Newman, 

2005; Mulholland ve Hansen, 2003; Parr vd., 2008; Smedley, 2007 aktaran Çermik, Birsen ve 

diğerleri 2012). 

Ayrıca erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olmasının nedeni 

erkeklerin kültürümüzde sahip oldukları geleneksel roller olabilir. Erkekler, geleneksel rolleri gereği 

ailenin geçimini sağlamak durumundadırlar. Bu geleneksel rol son yıllarda değişiyor görünmekle 

birlikte, Türk toplumunda hala erkeklerin ailenin geçiminde sorumlu olduğu görüşü yaygın olarak 

görmekte olabilir (Şahin, 2009). Erkek öğretmen adayları, geleneksel rol çerçevesinde bir an önce iş 

sahibi olmak istedikleri ve yoğun çevre baskısı altında kendilerini hissettikleri için kızlardan daha çok 

geleceğe ilişkin olumsuz beklentilere sahip olabilirler (Ceyhan, 2004). Öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

umutsuzluk durumlarını inceleyen çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Derebaşı (1996), 

Ceylan ve Şahin (2008), Şahin (2009) yaptıkları araştırmada erkeklerin umutsuzluk düzeylerinin daha 

yüksek olduğunu belirtmiştir. Ancak umutsuzluk düzeyinin cinsiyete göre değişmediğini gösteren 

çalışma sonuçları da bulunmaktadır (Kazdin, Rodgers & Colbus, 1986; Gren, 1989; Gürvardar, 2001; 

Tümkaya, 2005 

 Öneriler 
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Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin umutsuzluk puanlarının yüksek çıkmasının 

nedeni kurs sonrası öğretmenlik mesleğine atanamama ve beklentilerini gerçekleştirememe 

kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu tür değerlendirmeler öğrencilerin derslere güdülenme gücünü, 

kırmaktadır. Öğrenciler, yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde dersleri aldıkları için dersin 

gerektirdiği kazanımları içselleştirmeleri güçleşmektedir. Öğretmenlik uygulamaları ciddiyetle ele 

alınmalıdır. Öğrenciler öğretmenliğin güçlüklerini uygulamada görerek mesleki tutum ve tercihlerini 

oluşturmalıdırlar. Öğretmenlik mesleğinin avantajlarına odaklanan bayanlarda erkeklere göre mesleğe 

karşı tutum yüksek çıkmış olsa da mesleğe atanma ve beklentileri gerçekleştirememe kaygısı 

sürmektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan verilerden hareketle 

Öğrencilerin aldıkları eğitimi içselleştirebilmeleri için pedagojik formasyon eğitimi dört yıllık 

bir süreye yayılmalı, adaylarda öğretmen olacağım düşüncesi, motivasyonu, bilgisi, ve becerisiyle 

öğretmenlik mesleğine karşı bir tutum oluşmalıdır. 

Öğretmenlik mesleğine atamalar gereksinimler ölçüsünde periyodik olarak her yıl ve belli 

dönemlerde sistematik yapılmalıdır. Bölümlere atamalarda asgari bir sınır belirlenmeli atama puanları 

arasında uçurum yaratılmamalıdır. 

Her seçim döneminde toplu atamalar öğretmenliği siyasetin işe koşulduğu bir kurum haline 

getirmiştir.  

Öğretmen atamalarında sadece KPSS puanı değil, kurs süreci destekleyici (mezuniyet çıktı 

yeterlik derecesi, diploma ortalaması gibi ) ek kriterler getirilmelidir. 

Öğretmen liseleri canlandırılmalı öğretmenliğin bir meslek olarak saygınlığı korunmalıdır. 

Öğretmenlik alternatif iş kolu gibi görülmekten çıkarılmalıdır. 

Öğretmenliğin çalışma süresi, tatili, ücreti, yükselme şartları, yeterlik ve verimlilik gibi 

özelliklerini içeren usul ve esasları yeniden belirlenerek, kolay meslek, kadın mesleği, tatili çok olan 

meslek algısı ortadan kaldırılmalıdır. 

KAYNAKLAR 

Akpınar, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı 
öğretmen yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3, (3), 124–135. 

Amerikan Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th 
text revision ed. Washington, DC. Amerikan Psychiatric Association. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2142 
 

Aydın, R. (2007). Türkiye’de Eğitimle İlgili Yapılan Bilimsel Toplantılarda ve Millî Eğitim Şûralarında 
Ele Alınan Öğretmen Sorunları ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın Politika ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
(1980– 2004). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. Penguin Inc, New York. 

Beck, A.T., Lester, D. and Trexler, M. (1974). The Hopelessness Scale. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, (42), 861-874. 

Bieg, S., Backes, S., & Mittag, W. (2011) The role of intrinsic motivation for teaching, teachers' care 
and autonomy support in students' self-determined motivation. Journal For Educational Research Online, 3(1), 
122-140. 

Bozdoğan A. E., Aydın D., Yıldırım K(2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin 
tutumları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (83-97. 

Bulut, İ.(2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi 
(Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14,13-24. 

Burns, D.D. (1980). The perfectionist script for self-defeat. Psychology Today, 34-51. 

Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,24, 13-28. 

Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki 
Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, (9), 15,33–53. 

Çermik H, Doğan B ve Şahin Abdurrahman, (2012)Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 28, ss. 201-212. 

Dilbaz, N., Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi,1(3), 
134 -138. 

Doğan, T ve Çoban, A.E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 
Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168. 

Durak, A. (1994). Beck umutsuzluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 
9(31), 1-11. 

Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 99-104. 

Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul:Alkım Yayınları. 

Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., & Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. 
Eğitim ve Bilim, 25, 116, 27-34. 

Foster, T. & Newman, E. (2005). Just a knock back? Identity bruising on their route to becoming a male 
primary school teacher. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(4), 341-358. 

Grotberg, E. (1999b). Tapping your inner strength. Oakland, CA: New Harbinger Publications. 

Gürbüz, H. & Kışoğlu, M.(2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim 
fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim 
Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 9-2. 

Gürbüztürk, O., & Genç, S. Z. (1997). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin fakülteye ilişkin 
tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki: Atatürk üniversitesi örneği. 

Mulholland, J. & Hansen, P. (2003). Men who become primary school teachers: An early portrait. Asia-
Pacific Journal of Teacher Education, 31(3), 213-224. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2143 
 

Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim 
Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98. 

Osman, M. (2015). Does our conscious rule? The Psychologist. Vol 28, No 2 February. 

Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan 
faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul. 

Özdemir, S. M. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306. 

Özyurt, S. & Doğan, S. (2002). Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik 
Bir Araştırma. Adapazarı: Değişim Yayınları. 

Özyurt, S. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Adapazarı: Değişim Yayınları. 

Parr, M., Gosse, Douglas, & Allison, J. (2008). The professional journey of male primary teachers: 
Experiences and perceptions of entering into a “sacred female space”. The International Journal of Diversity in 
Organisations, Communities and Nations, 7(6), 257-265. 

Pehlivan, H. (1997). Tutumların Doğası ve Öğretimi. Çağdaş Eğitim, 233, 46-48. 

Şaban, Ç. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi(geçerlik ve güvenirlik çalışması). 
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37. 

Şahin, C. (2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 271-286. 

Şahin, N. (1992). Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi 3. sınıf öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin 
tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik 
yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 42, 237-253. 

Tekerek, M. ve Polat, S.(2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. 5th 
International Computer and Instructional Technologies Symposium. Elazığ: 22-24 Eylül 2011. 

Terzi, A.R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine 
İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
18, 69-73. 

Terzi, M. Ünal, M. ve Gürbüz, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe 
yönelik akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim 
Dergisi, 2(1), 51-60.  

Türk Eğitim Derneği, (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve 
çözüm önerileri. Ankara: TED Yayınları. 

Uğurlu, C. T. ve Polat, S.(2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 
Tutumları. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (35),1, 68-74. 

Üstün, E., Erkan, S., & Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin 
öğretmenliğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, (2), 129-136. 

 
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINA 

YÖNELİK ALGILARI 

 

Çavuş ŞAHİN 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2144 
 

Fevzi DEMİR 

Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, csahşn25240@yahoo.com 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, 

fevzidemir17@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik alan bilgisi sınavına yönelik algılarını 
ortaya koymaktır. Öğretmenlik için gerekli olan puanın %50’lik kısmını oluşturan alan bilgisi sınavının; 
öğretmen adaylarının alan dersleriyle ilgili bilgilerini ölçeceği belirtilmektedir. Bu açıdan öğretmen adaylarının 
bu sınava yönelik algı ve tutumları oldukça önemli görülmektedir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu 
araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı 
olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Beş adet açık uçlu sorunun bulunduğu görüşme formu 
öğrencilere dağıtılarak soruların cevaplanması istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi betimsel analiz ve içerik 
analizi teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre Türkçe öğretmenliğinde öğrenim gören 
öğrencilerin birçoğu Türkçe Öğretmenliği alan sınavına yönelik olumsuz düşünceler ortaya koymuştur. Olumsuz 
düşüncelerinin nedeni olarak ise alan sınavının geniş kapsamlı olması, gereksiz bilgiler içermesi, öğretmenlik 
yeterliğini ölçmemesi gibi düşünceler belirtmişlerdir. Öğrenciler bu düşüncelerine ek olarak alan sınavına 
yönelik önerilerde bulunmuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmen adayları, Türkçe öğretmenliği alan sınavı, Türkçe öğretmenliği 
lisans programı  

 

GİRİŞ 

Günümüzde öğretmenlik, toplumsal ve kültürel işlevinin yanı sıra bir meslek dalı olarak 

birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Buna göre öğretmenlik mesleğine yönelik alanyazında farklı 

tanımlamalar mevcuttur. Türkoğlu (2005:45)’na göre öğretmen “Kamusal ya da özel herhangi bir 

eğitim kurumunda çocuklar (0-11) gençler (11-21) ve yetişkinlerin (21-) daha önceden saptanan eğitim 

yaşantılarını kazanmasına rehberlik etmek ve yön vermek amacıyla yetiştirilen ve görevlendirilen 

bireydir.” Bir başka tanıma göre ise öğretmen öğretme aracıdır, sınav yapan, disiplini sağlayan, orta 

sınıf ahlakının savunucusu ve vekilidir (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005:208).  

Eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önemli olan öğretmenlerin mesleklerini tam anlamıyla 

icra edebilmeleri için bazı yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Nitelikli diyebileceğimiz bir 

öğretmen için öğretmenlik mesleği yeterlik alanları oldukça önemlidir. Ülkemizde öğretmenlik 

mesleğinin yeterlik alanlarını belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada ulaşılmak istenen amaç Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri (MEB, 2008:IX) kitabında şöyle belirtilmiştir: 

mailto:fevzidemir17@gmail.com
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“ Öğretmen Yeterlikleri; Millî Eğitim hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlamak, ulusal iş 

birliği ve bilgi paylaşımını daha etkin olarak gerçekleştirmek, öğretmenlerin niteliği ve kalitesi için 

kıyaslama, karşılaştırma yapılabilecek bir yapı / sistem oluşturmak, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve 

kalitesi açısından toplumsal beklentilerde tutarlılık oluşturmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde 

esas alınacak açık, anlaşılır ve güvenilir bir kaynak oluşturmak, ulusal düzeyde profesyonel 

öğretmenlik seviyesinin tartışılmasında kullanılacak ortak terim ve tanımlamaları içeren bir dil birliği 

sağlamak, öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerini tanımlayarak, toplum tarafından fark 

edilmesini ve toplumun gözünde statülerinin yükseltilmesini sağlamak, öğrencilerin „öğrenmeyi 

öğrenmesi‟ için fırsatlar sağlamak, öğretmenlerin görevlerini şeffaflaştırarak veliler ve toplum için 

kalite güvencesini oluşturmak gibi pek çok amacın gerçekleştirilmesi için hazırlanmaktadır.”  

Kültür aktarma işlevi açısından bakıldığında eğitimin önemli bir ayağını ana dil eğitimi 

oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kişilik kazanmalarında, zihnî ve ruhî gelişmelerinde ana dili 

öğretiminin rolü büyüktür (Güzel, 2003:12). Bu nedenle de eğitim ve öğretimin faaliyetleri içerisinde 

Türkçe eğitiminin (ana dili eğitimi) ve bu eğitimi yürütecek olan Türkçe öğretmeninin ayrıcalıklı ve 

önemli bir yeri vardır. Çünkü Türkçe eğitim ve öğretimi, bireyin bütün öğrenmeleri gerçekleştirirken 

kullanacağı anahtar olan bilgi, beceri ve donanımları kazandırır (Tosunoğlu, 2007: 18). 

 Günümüzde Türkiye’de okullardaki Türkçe öğretimi, ilkokullarda 1.sınıftan 4. sınıfa kadar 

sınıf öğretmenleri tarafından yapılırken ortaokullarda Türkçe öğretmenleri, liselerde ise Türk Dili ve 

Edebiyatı öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Türkçe dersinde amaç öğrencilerin kazanımlar ve 

etkinlikler yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilin imkân 

ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarıdır (MEB, 2006a:3). 

Bu durum Türkçe öğretmenine birçok görev ve sorumluluk yüklemektedir. Türkçe öğretmenlerinden 

öncelikle öğrencilerinde bir dil bilinci oluşturmaları, onlara dil konusunda olumlu tutum ve davranışlar 

kazandırmaları, okuma alışkanlığı ile düşünebilme ve düşündüklerini yazılı ve/veya sözlü olarak ifade 

edebilme becerisi kazandırmaları beklenmektedir (Börekçi, 2009: 419). 

Türkçe öğretmenlerinden istenen bu görev ve sorumlulukların kazanımları öğretmen 

adaylarına lisans eğitimiyle verilmeye başlanmaktadır. Lisans eğitimi boyunca öğretmen adaylarının 

bu görev ve sorumluluklarla donatıldıktan sonra mesleğe hazır hale geldikleri düşünülmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine hazır hale gelen öğretmen adayları belirli sınavlarla seçilerek atamaları 

gerçekleşmektedir. 

Öğretmen atamalarının genel amacı eğitim-öğretim sürecini en iyi şekilde yürütebilecek 

nitelikli adaylar arasında seçim yapmaktır. Aranan şartlara uyan ve tüm seçim koşullarında en yüksek 

puan tutturan adayların öğretmenlik mesleği için önerileceğini ifade eden Castetter (1986; Akt. 

Eraslan, 2004:3), öğretmen seçim kavramını; “Belli adayların özelliklerinin, eğitim kurumlarınca 
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tanımlanmış belli öğretim düşünce şartlarına uygunluğunun denendiği bir süreç” olarak 

tanımlamaktadır. 

Son yıllarda üniversitelerden mezun olan öğretmen sayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

istihdam edilen öğretmen sayısı arasındaki arz talep dengesizliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, 

ihtiyacı ve mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda sıralamaya dayalı sınav yöntemleriyle öğretmen 

seçmeye çalışmaktadır( Demir ve Bütüner, 2014). Bu kapsamda, ülkemizde yapılan öğretmenlik 

atamaları 2013 yılına kadar 120 soruluk genel yetenek genel kültür ve 120 soruluk eğitim bilimleri 

testinden oluşan kamu personeli seçme sınavı(KPSS) ile yapılmaktaydı. Ülkemizde uygulanan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın içeriğine, kapsam geçerliliğine, öğretmen seçme ve atamada 

belirleyici rol oynama biçimine, öğretmen adaylarının yapılan sınava ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesine yönelik literatürde birçok araştırma mevcuttur (Yüksel, 2003; Gündoğdu, Çimen ve 

Turan, 2008, Atav ve Sönmez, 2013; Elçiçek, Tösten ve Kılıç, 2012).  

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre; öğretmen seçiminde KPSS sınavının 

yeterli içerik bilgisinin olmadığı, öğretmen adaylarının özellikle kendi alanlarıyla ilgili belirli bilgileri 

ölçmediği, öğretmen seçiminde daha nitelikli sınavların yapılması gerekliliği vurgulanmıştır ( Yüksel, 

2003; Gündoğdu, Çimen ve Turan, 2008; Atav ve Sönmez, 2013; Elçiçek, Tösten ve Kılıç, 2012; 

Kuran, 2012 ; Şahin ve Arcagök, 2010). Bu kapsamda 2013 yılından itibaren öğretmen atamaları için 

olan KPSS’ye ek olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT) uygulamaya konulmuştur. Bu sınav 

ile öğretmen adaylarının gerekli alan bilgisi ve alan yeterliklerini ölçmek hedeflenmiştir. 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ‘nin öğretmenlik ataması için gerekli olan puandaki 

etkisine bakıldığında öğretmen adaylarının bu sınav hakkındaki görüşlerinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmada da Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik alan bilgisi sınavına 

yönelik algılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen 

adaylarının öğretmenlik alan sınavına yönelik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

öğretmen adaylarına şu sorular yöneltilmiştir: 

1) Türkçe Öğretmenliği alan sınavının kapsamına yönelik düşünceleriniz nelerdir? 

Lütfen belirtiniz. 

2) Türkçe Öğretmenliği alan sınavına yönelik olumlu düşünleriniz nelerdir? Lütfen 

belirtiniz. 
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3) Türkçe Öğretmenliği alan sınavına yönelik olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Lütfen 

belirtiniz. 

4) Türkçe Öğretmenliği alan sınavındaki soruların Türkçe Eğitimi branşının öğretmenlik 

yeterliği yönelik düşünceleriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz. 

5) Türkçe Öğretmenliği lisans programın ders içeriği ile Türkçe Öğretmenliği alan 

sınavının kapsamı uyuşmakta mıdır? Uyuşan ve uyuşmayan yönlerini açıklayabilir misiniz? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli  

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum 

çalışmalarının en belirgin özelliği bir ya da birkaç durumun derinlemesine incelenmesidir. Durum 

çalışmalarında belirli bir özelliğin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesi amaçlanmaktadır(Ary, 

Jacobs, Razavieh ve Sorensen, 2006; Merriam, 2013). Bütüncül tek durum çalışmalarında daha önce 

bilinmeyen ya da araştırılmayan bir konunun ortaya çıkarılması ve daha sonra yapılacak araştırmalara 

temel oluşturması amaçlanmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

 Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünün son sınıfında öğrenimini sürdüren 20 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan 

ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

 Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın görüşme formu soruları hazırlanırken konuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili alanyazın 

taranmıştır. Daha sonraki aşamada ise Türkçe öğretmenliği alanında uzman ve deneyimli olan iki 

öğretim üyesinden görüşme sorularının hazırlanması ve düzeltilmesi noktasında görüşler alınmıştır. 

Öğretim üyelerinin eleştirileri ve önerileri doğrultusunda görüşme soruları düzeltilerek yeniden 

düzenlenmiştir. Görüşme formunun uygulanacağı ders saatinde öğretim elemanından izin alınarak 

görüşme formu öğrencilere dağıtılmıştır. Uygulama esnasında araştırmacı da sınıfta bulunarak 

öğrencilerin anlamadığı noktalarda kendisine yöneltilen soruları cevaplamıştır.  

Verilerin Analizi  
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Görüşme sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme soruları iki farklı 

araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlama işleminden sonra ise her bir araştırmacı 

kodlardan yola çıkarak temalara ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle kodlama aşamasında benzerlik taşıyan 

veriler belirli kavramlar bağlamında bir araya getirilerek temalara ulaşılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). Araştırmanın güvenirliğinin sağlanmasında veri kodlayıcıları arasındaki uyumun 

belirlenmesinde (Cohen Kappa) uyum değerleri kullanılmıştır. Bu değerler doğrultusunda yorumlar 

yapılmıştır. Uyum değer aralıkları .20 veya .20’den küçükse “zayıf uyum”, .21 - .40 arasında ise “ orta 

düzeyin altında uyum”, .41- .60 arasında ise “orta düzey uyum”, .61-.80 arasında ise “iyi düzeyde 

uyum”, .81- 1.00 aralığında ise “ çok iyi düzeyde uyum” şeklinde ifade edilmektedir ( Vierra ve 

Garret, 2005). Bu çerçevede araştırmanın birinci temasında .73, ikinci temasında .87, üçüncü 

temasında .89, dördüncü temasında .91 ve beşinci temasında .90 Kappa değerlerine ulaşılmıştır. Bu 

değerler Cohen Kappa değer aralıklarına göre .73 -. 90 arasında değerlerin ortaya çıktığını 

göstermektedir. Bu noktadan hareketle bu değerlerin “iyi/çok iyi düzeyde uyum” gösterdiği 

söylenebilir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan sınıf öğretmeni adayları ise Ö1, Ö2,Ö3…Ö20 

şeklinde kodlanmıştır. Görüşmeye katılan Türkçe öğretmen adaylarının bazı görüşleri doğrudan 

aktarmalar şeklinde araştırma temalarına yansıtılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar araştırmacılar tarafından 

yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma verilerine bağlı olarak elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılan Türkçe öğretmen adaylarının araştırma sorularına verdikleri 

yanıtlar şekiller aracılığıyla gösterilmiştir.  

Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavının Kapsamına Yönelik 

Düşüncelerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar  

Şekil 1 incelendiğinde Türkçe öğretmen adaylarının bir kısmı sınavın çok kapsamlı olduğunu 

düşünüyorlar. Buna ek olarak diğer öğretmen adayları ise “Ayrıntılı İçerik”, “Gerekli Bilgi”, “Fazla 

Konu Olması”, “Gereksiz Bilgi İçermesi” ve “Kapsamının Yetersiz Olması” şeklinde görüşlerini 

bildirmişlerdir. Bu çerçevede şeklin bütününe baktığımızda Türkçe öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun alan sınavının kapsamına yönelik düşüncesi olumsuzdur. 

 

 

 

 

KAPSAM 
Kapsamlı 
Olması Kapsamının 

Yetersiz 
Olması 
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Şekil 1: Türkçe Öğretmen Adaylarının Alan Sınavının Kapsamına Yönelik 

Düşüncelerinden Oluşan Modelleme  

Bu konuda düşüncelerini belirten bazı Türkçe öğretmen adaylarının düşünceleri şu şekildedir:  

“ Türkçe öğretmenliği alan sınavının kapsamının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Türkçe 

öğretmenlerinin Matematik, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık vb. dersler konusunda bu kadar ayrıntılı 

bilgi sahibi olmalarının gerekli olduğunu düşünmüyorum.” (Ö-13).  

“Çok konu var, çalış çalış bitmiyor.” (Ö-2) 

“Alan sınavının öğretmenlik için gerekli bilgilerin pekiştirilmesi –adına- açısından gerekliliği 

öngörülebilir.” (Ö-3) 

“Oldukça ayrıntılı bir içeriği olduğu kanısındayım.” (Ö-6)  

Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Olumlu 

Düşünceleri 

Şekil 2’ye göre Türkçe öğretmen adaylarının çoğu Türkçe alan sınavına karşı olumsuz 

düşünceler içerisinde oldukları görülmektedir. Ancak bunun yanında “Alan Yeterliği”, “Nitelikli 

Öğretmen”, “Seçicilik”, “Beceri Alanlarına Yer Verilmesi” ve “Alan Bilgilerinin Tekrarı” şeklinde 

olumlu düşüncelere sahip öğretmen adayları da bulunmaktadır. 
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DÜŞÜNCE Olumlu 
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Şekil 2: Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik 

Olumlu Düşüncelerinden Oluşan Modelleme 

 

Bu temaya ilişkin bazı Türkçe öğretmen adaylarının düşünceleri şu şekildedir:  

“Çok fazla olumlu bir düşüncem yok. Alan sınavının olumlu gördüğüm yanı ise bir öğretmenin 

alanı ile ilgili bilgi sahibi olmasındaki önemidir.” (Ö-16).  

“Olması gereken bir sınavdı, seçicilik açısından çok iyi oldu.” (Ö-7)  

“Nitelikli öğretmenlerin yetişebilmesi açısından gerekli bir sınav bence.” (Ö-6) 

“Türkçe öğretmenliği alan sınavına yönelik olumlu bir düşüncem yok. Tamamen alan sınavına 

karşıyım. Alan sınavı yerine sadece mülakatın daha etkili olacağını düşünüyorum.” (Ö-13)  

Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Olumsuz 

Düşünceleri  

Şekil 3 incelendiğinde Türkçe öğretmen adaylarının çoğunluğu alan sınavında kendi 

alanlarının dışında edebiyat alanıyla ilgili konuların fazlasıyla yer almasına yönelik olumsuz 

düşüncelere sahiptir. Bunun yanında “Geniş Kapsamlı Olması”, “Ayrıntılı Olması”, “Ezbere Dayalı 

Olması”, “Soru sayısının Az Olması”, “Ayırt Edici Olmaması” ve “Gereksiz Bilgiler İçermesi” 

şeklinde olumsuz düşüncelerini de belirtmişlerdir. 

Beceri 
Alanlarına 

Yer 
Verilmesi 
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Şekil 3: Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik 

Olumsuz Düşüncelerinden Oluşan Modelleme 

Bu konuda olumsuz düşüncelerini belirten bazı Türkçe öğretmen adaylarının düşünceleri şu 

şekildedir:  

“ Türkçe öğretmenliği alan sınavı çok ayrıntılı ve Türkçe öğretmenlerinin işine yaramayacak 

Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı gibi derslerden sorumlu tutulması uygun değil.” (Ö-13) 

“Alanla ilgili edebiyat derslerinin yoğunlukta olması ve detaya yönelik sınavların yapılması.” 

(Ö-15) 

“Alan ortalamamız yüksek olduğu için biraz daha ayırt edici olması gerektiğini 

düşünüyorum.” (Ö-8) 

Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavındaki Soruların Türkçe 

Eğitimi Branşının Öğretmenlik Yeterliğine Yönelik Düşünceleri 

Şekil 4’e göre Türkçe öğretmen adayları Türkçe öğretmenliği alan sınavındaki soruların 

Türkçe Eğitimi branşı öğretmenlik yeterliğini karşılamadığını düşünüyorlar. Bunun nedeni olarak ise 

alan sınavının bunun için yetersiz bir sınav olduğu düşüncesindeler. Sadece sınavın yetersizliği değil 

aynı zamanda sınavın gereksiz içerik, ezbere dayalı, ayrıntılı olması, uygulamayı ölçememesi gibi 
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olumsuz yönleri olduğunu düşünüyorlar. Türkçe öğretmen adayları Türkçe öğretmenliği alan sınavının 

alan bilgisini ölçmediği düşüncesine de sahipler. 
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Şekil 4: Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavındaki Soruların 

Türkçe Eğitimi Branşının Öğretmenlik Yeterliğine Yönelik Düşüncelerinden Oluşan 

Modelleme  

Bu temaya ilişkin dört sınıf öğretmeni adayı görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:  

“ Çok fazla bir yeterliği olduğunu düşünmüyorum. Detaya yönelik sorularla olan sorular 

öğretmen yeterliğini ölçemez.” (Ö-15) 

“Kesinlikle yeterli değil. Sadece ezber bilgi isteyen bir sınav.” (Ö-18) 

“Ben 50 soruluk bir test ile bir öğretmenin alan bilgisinin ölçülebileceğini düşünmüyorum.” 

(Ö-16) 

“Öğretmenlik çoktan seçmeli bir sınavla ölçülebilecek bir meslek değildir. Uygulama ve 

beceri gerektirir.” (Ö-2) 
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Ders İçeriği İle 

Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavının Kapsamının Uyuşup Uyuşmamasına Yönelik 

Görüşleri  

Şekil 5 incelendiğinde Türkçe öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu Türkçe Eğitimi 

lisans programı ders içeriğinin Türkçe öğretmenliği alan sınavının kapsamıyla uyuşmadığı yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Bunun nedeni olarak ise lisans derslerinin yetersizliği, görülmeyen dersler, 

uyuşmayan bilgiler, sınavın kesin bilgi ve ezbere dayalı olması ve alana yönelik olmaması şeklindeki 

düşüncelerinin belirtmişlerdir. Çok az sayıda Türkçe öğretmen adayı ise lisans ders programı içeri ile 

alan sınavının kapsamının uyuştuğunu yönünde düşüncelerini belirtmiştir.  
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Şekil 5: Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders 

İçeriği İle Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavının Kapsamının Uyuşup Uyuşmamasına Yönelik 

Düşüncelerinden Oluşan Modelleme 

Lisans Derslerinin Yetersizliği 

LİSANS 
PROGRAMI ALAN 

SINAVI 

Uyuşmamaktadır Uyuşmaktadır 

Kesin Bilgi Ve Ezber Olması 

Görülmeyen Dersler 
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Türkçe öğretmen adaylarının bir bölümü konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde 

belirtmişlerdir:  

“Kesinlikle uyuşmuyor. Okulda aldığımız daha çok akademik eğitim iken alan sınavında bizim 

karşımıza gelen sorular direk net bilgiye ve ezbere dayanıyor. Biz de okulda bu eğitimi alamadığımız 

için sınava yeteri kadar iyi hazırlanamıyoruz.” (Ö-14)  

“Lisans programının ders içeriği ile alan sınavının uyuştuğunu düşünmüyorum. Fakültede 

alana yönelik yeterince eğitim görmüyoruz.” (Ö-5) 

“Lisans derslerinin eksikliği sınava da yansımaktadır. Verilen dersler ile okuldaki Türkçe 

dersleri arasında uçurum var. Temel beceriler dışındaki derslerin iyi olduğunu düşünmüyorum. Konu 

başlıkları aynı içerik çok  farklı.” (Ö-18) 

“Uyuşmakta. Lisans programında da edebiyat ağırlıklı ders işleniyor.” (Ö-6) 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe öğretmenliği alan sınavına yönelik algılarının 

belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada katılımcıların alan sınavına yönelik algılarının ağırlıklı olarak 

olumsuz yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda Türkçe öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun alan sınavını olumsuz ve gereksiz bir uygulama olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılar sınavın ezbere dayalı olması, soru sayısının az olması, ayırt edici olmaması, geniş 

kapsamlı olması gibi düşüncelerini olumsuz düşüncelerine neden olarak belirtmişlerdir. 

Katılımcılar alan sınavının kapsamının ve içeriğinin çok fazla olmasıyla birlikte kendi 

alanlarıyla ilgili konularında yer almadığı görüşündedirler. Türkçe öğretmen adaylarının alan sınavının 

içeriğinin edebiyat ağırlıklı olmasından yakındıkları görülmüştür. Bu yüzden öğretmen adayları alan 

sınavının alan bilgisini ölçmediğine ve gereksiz olduğuna yönelik algıları olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada katılımcıların sıkça bahsettiği bir diğer konu ise alan sınavının gereksiz bir 

ayrıntıya sahip olduğu ve ezbere dayalı olduğudur. Bu yüzden katılımcılar öğretmen atamaları için bir 

seçme sınavı yapılacaksa bu sınavın gereksiz ayrıntılardan ve ezbere dayalı bilgilerden arındırılmış bir 

sınav olması yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Öğretmenlik mesleği özel bilgi, beceri ve ilgi isteyen 

önemli bir meslektir(Sönmez, 1999). Öğretmen yetiştiren kurumların programlarında alan bilgisi, 

genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yer aldığı dikkate alındığında (Arslan ve 

Özpınar, 2008) süreç temelli ve uygulama ağırlıklı öğretmen seçme politikasının benimsenmesi 

gerekir(Erdem ve Soylu, 2013). 

Katılımcılar alan sınavının kapsamı ile lisans programlarının ders içeriğinin uyuşmadığını da 

belirtmişlerdir. Bu kapsam da katılımcılar lisans eğitiminde alan sınavına yönelik derslerin 
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verilmediği, verilen derslerin bazılarının alan sınavında yer almadığı, sınavın kesin bilgi ve ezbere 

dayalı olduğu ve lisans derslerinin alan sınavı için yetersiz olduğu görüşüne varmışlardır. 

Alan sınavındaki soruların Türkçe eğitim branşının öğretmenlik yeterliği açısından 

baktığımızda ise katılımcıların neredeyse hepsi olumsuz düşünceler belirtmiştir. Alan sınavının 

öğretmenlik yeterliğini karşılamada yetersiz bir sınav olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında sınavın 

gereksiz bilgi içermesi , uygulamayı ölçmemesi, alan bilgisini ölçmemesi ve ezbere dayalı olması gibi 

düşüncelerini belirterek öğretmenlik yeterliliğini karşılamadığını desteklemişlerdir. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de katılımcıların bir bölümünün olumlu görüş 

belirtmeleridir. Olumlu görüş belirten katılımcılar bu görüşlerine neden olarak; alan sınavının 

öğretmenlik seçiminde belli ölçütler getirmesi, meslek yeterliğini ölçmesi, nitelikli öğretmen seçimi ve 

beceri alanlarına yer verilmesi gibi düşünceler belirtmişlerdir. 

Araştırma sonuçları kapsamında şu önerilerde bulunulabilir: 

a) Türkçe öğretmenliği alan sınavı içerik ve konu kapsamı açısında incelemeye alınmalı 

ve sınav Türkçe öğretmenliği lisans programı ders içeriğine yönelik olarak hazırlanması 

önerilmektedir. 

b) Türkçe öğretmenliği alan sınavına yönelik olumsuz düşünceler çerçevesinde alan 

sınavında düzenlemeye gidilmeli veya alan sınavı yerine öğretmen seçmede kullanılabilecek süreç ve 

uygulama temelli bir yöntem kullanılması önerilebilir. 

c) Öğretmen adaylarını alan sınavına hazırlarken öncelikle sınav hakkında bütün 

öğretmen adaylarının bilgilendirilmesi önerilmektedir. 

d) Türkçe öğretmenliği alan sınavının içeriğine yönelik yapılan çalışmalarda lisans 

programı ders içeriğine yönelik olması, nitelikli öğretmen seçme, beceri alanlarına yer verilmesi ve 

alan yeterliği konusunda daha dikkatli olunması önerilmektedir. 
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ÖZEL ALT SINIFI BULUNAN OKULLARDAKİ YÖNETİCİLERİN ÖZEL EĞİTİM 

ALANINA BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

 

MEHMET YILMAZ 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İLKÖĞRETİM ANABİLİMDALI 

 

Özet: 

Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini 
resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, 
destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamaları olarak tanımlanmıştır. Özel eğitim alanı 
açısından en önemli gelişmeler Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllardan itibaren oluşmuştur. Bu araştırmanın 
amacını Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel alt sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim alanına 
bakış açıları hakkında görüşlerinin incelenmesi oluşturmuştur. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni Mersin ilinde faaliyet gösteren I. ve II. 
Kademe okulları bünyesinde özel alt sınıfı bulunan kamu okullarıdır. Örneklemini ise Mersin ili merkez 
ilçelerinde bulunan özel alt sınıflı okullardır. Araştırmada ele alınan araştırmaya yönelik “görüş formu” veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bünyesinde özel alt sınıfı bulunan 12 kişiden oluşan okul yöneticilerine 10 
soru yöneltilmiş olup mevcut araştırma kapsamında özel eğitim alanında yönetici görüşü ile edinilen bilgilerin 
toplama, kullanma ve faydalanma kazanımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Uygulamaya katılan yöneticiler 
tarafından cevaplanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen uygulamalar 01-15 
Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bünyesinde özel alt sınıfı olan yöneticilerin 
akademik bilgi düzeyinde kısmen yeterli oldukları, sosyal, kültürel ve yönetmelikler çerçevesinde yeterli 
oldukları ve özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla birlikte eğitim gördüğünde, topluma etkin katılım 
sağladıklarında eğitsel ve yaşamsal kalitelerini artırdıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Özel Eğitim Sınıfları, Yöneticiler, Uygulama Yöntemleri. 
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GİRİŞ 

MEB Özel Eğitim Yönetmeliği 7. Kısım 67. Maddesinde ‘kaynaştırma’ (inclusion) “özel 

eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve 

özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına 

dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamaları” olarak tanımlanmıştır 

(MEB, 2000:26).  

Türkiye’de tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak ikiye ayrılan kaynaştırma uygulamasının ilki 

Tam Zamanlı Kaynaştırma uygulamasında özel eğitim gerektiren bireylerin, akranları ile birlikte okul 

öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında aynı sınıfta eğitim görmesi ve sosyal 

açıdan bütünleştirilmesi için; özel eğitim destek hizmetleri, özel araç-gereç ve eğitim materyalleri 

sağlanacağı, Yarı zamanlı Kaynaştırma uygulamasında ise kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflara 

veya özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin; özel eğitim/kaynaştırma uygulaması yapılan 

sınıfların etkinliklerine katılması; kaynak oda, rehberlik ve araştırma merkezi ile özel eğitim 

kurumundan destek eğitimi alması için gerekli düzenlemeler yapılması teminat altına alınmıştır. 

Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarının tarihsel süreci 

Özel eğitim alanı açısından en önemli gelişmeler, Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllardan 

itibaren oluşmuştur. Bu gelişmelerden biri, özel eğitim hizmetlerinin sağlık hizmeti olmaktan çok bir 

eğitim hizmeti olması düşünülerek, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na 

geçmesidir. 1955 yılındaki ise “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri”nin temelini oluşturacak 

“Psikolojik Servis Merkezi”nin kurulmuş olmasıdır. 1961 Anayasası ile özel eğitime gereksinimi olan 

bireylerin hakları devlet tarafından garanti altına alınarak 50. maddesinde “devlet, durumları sebebiyle 

özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır” hükmü bulunmaktadır (akt. 

Kargın, 2003). 

İlk kapsamlı yasa, 1983 yılında 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda “özel eğitimle ilgili tanımlar, ilkeler, kurumlar ve görevleri, özel 

eğitime gereksinimi olan çocukların belirlenmeleri, yerleştirilmeleri, izlenmeleri ile ilgili bölümler yer 

almış” ve bu doğrultuda çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır (akt. Kargın, 2003).  

1985 yılında kaynaştırma uygulamalarının hayata Geçirilmesinde ki zorluklardan dolayı yeni 

bir yönetmelik oluşturulma ihtiyacı doğmuştur. 9.2.1985 tarihinde Özel Eğitim Okulları 

Yönetmeliğinin 74. maddesinde, özel eğitime muhtaç öğrenci bulunduğu ve özel sınıf açılmadığı 

takdirde, bu çocukların normal sınıflara devam ettirileceği ve takviye amacıyla okulda açılan yardımcı 

dersliklere gönderileceği ifade edilmiştir. Bu yönetmelik destek eğitim hizmetlerini de ele alması 

açısından önemlidir (Kuz, 2001).  
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20.04.1988 tarihinde yayınlanan Özel Gereksinimli Çocukların Normal Sınıflara 

Kaynaştırılması Yoluyla Eğitimi Genelgesinde, “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) 

görevlilerinin özel eğitime muhtaç çocukların bulunduğu okulları ziyaret etmesi, çocukların 

karşılaştıkları güçlüklerle ilgili olarak çocuğa, öğretmene, yöneticilere ve ayrıca ailelere gereken 

konularda açıklamalarda yaparak, seminerler vererek yardımcı olacaktır” denilmiştir, 7. maddesinde 

ise “Bu öğrencilerin sosyalleşmeleri ve kendilerine olan güvenlerinin artması için okulda sınıf-içi ve 

sınıf-dışı faaliyetlere katılmaları ve sorumluluk almaları sağlanacak; yetenek ve kapasiteleri oranında 

söz konusu faaliyetlerle ilgili becerileri kazanmalarına çalışılacaktır” denilerek kaynaştırma 

uygulamasının başarılı olması için göz önünde bulundurulması gereken noktalar belirtilmiştir (akt. 

Kuz, 2001). 1990 yılında XIII. Milli Eğitim Şurası ile özel eğitim alan bireylerin, yaygın eğitimden en 

iyi biçimde yaralanmaları için tedbirlerin alınması kararı alınmıştır. 1991 tarihinde I. Özel Eğitim 

Konseyi’nde, kaynaştırma programının yaygınlaştırılması, eğitimlerin uzman kişiler tarafından 

hazırlanan bireysel eğitim programı dahilinde uygulanarak ve takiplerinin de yapılması kararı 

alınmıştır (akt. Kargın, 2003).  

1992-1993 eğitim-öğretim yılında kaynaştırma eğitimini yaygınlaştırmak ve iyileştirmek 

amacıyla 12 pilot ilde okulöncesi, ilk ve ortaöğretim düzeylerinde 88 pilot okul belirlenmiş, bu 

okullardaki tüm öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri kaynaştırma eğitimine alınmışlardır (akt. 

Kargın, 2003). 1997 tarihinde 573 sayılı Özel Eğitim hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. 

maddesinde kaynaştırma “Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde 

bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim 

ortamları” olarak değiştirilerek tanımlanmıştır. Bu kararname ile engelli çocuklara akranları ile birlikte 

uygun yöntem ve tekniklerle eğitimlerinin sürdürülmesi ve özel tedbirlerin alınması gerektiği 

belirtilmiştir (Kuz, 2001). 

Araştırmanın Amacı: 

Bu araştırmanın amacı bünyesinde özel alt sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim 

alanına bakış açıları hakkında görüşlerinin alınmasıdır. Bu kapsamda Mersin ili merkez ilçelerinde 

bulunan Özel alt sınıflı okul yöneticilerine şu sorular yöneltilmiştir: 

1. Özel Eğitim ve gelişmeler nelerdir? 

2. Özel alt sınıflarının oluşturulma amacı nedir? 

3. Özel alt sınıflarında birleştirilmiş sınıf modelinin uygulanışının öğrenci performansına 

katkısı nedir? 
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4. Özel alt sınıflarında birleştirilmiş sınıf modelinin uygulanışının öğretmen performansına 

katkısı nedir? 

5. Kaynaştırma etkinlikleri çerçevesinde okulunuzda yapılan etkinlikler nelerdir? 

6. Özel alt sınıflarında kullanılan materyaller yeterli midir? 

7. Engelli çocuğa sahip velilerden gelen talepler nelerdir? 

8. I. ve II. Kademelerinde özel eğitim alan cinsiyetlerine göre toplam öğrenci sayısı kaçtır?  

9. Toplumsal farkındalık adına okul etkinliklerinde görev alan özel eğitim öğrencisi var mı? 

10. Özel Eğitim sınıflarının daha verimli işlev kazanması adına yönetimsel bakış açınız nedir? 

YÖNTEM: 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlediği 

araştırmadır. Nitel araştırmada yaygın olarak kullanılan üç tür veri toplama tekniği vardır: görüşme, 

gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Görüşme, amaçlı sohbettir ve genellikle birinin diğerinden bilgi almayı hedeflediği iki kişi 

arasında gerçekleşir. Görüşme tekniği: a) yapılandırılmış görüşme, b) yarı yapılandırılmış görüşme c) 

yapılandırılmamış görüşme olmak üzere üçe ayrılmıştır (Karasar, 1995; Uzuner, 1999). 

Yapılandırılmış görüşme, ne tür soruların, nasıl sorulacağını ve hangi verilerin toplanacağını 

ayrıntılı bir şekilde önceden saptayan görüşme özelliği gösterirken, yapılandırılmamış görüşme, 

görüşmeciye büyük hareket ve yargı serbestliği veren, esnek, kişisel görüş ve yargıların kökenlerine 

inmeyi sağlayan bir görüşme tekniğidir özelliği göstermektedir. Yapılandırılmamış görüşmelerde ise 

kişileri ilgileri yönünde konuşmaya cesaretlendirme de yapılabilir (Uzuner, 1999; Karasar, 2002).  

Bu çalışmada ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği yapılandırılmış görüşmelerle yapılandırılmamış görüşmeler arasında kalan ve en çok 

kullanılan görüşme tekniğidir (Karasar, 1995; Uzuner, 1999; Yıldırımve Şimşek, 2005). 

Çalışma Grubu: 

Bu çalışmanın evreni Mersin İlinde faaliyet gösteren I. ve II. Kademe okulları bünyesinde özel 

alt sınıfı bulunan kamu okullarıdır. Örneklemini ise Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan Özel alt 

sınıflı okullardır. 
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Veri Toplama Araçları: 

Araştırmada ele alınan araştırmaya yönelik “görüş formu” veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. Görüş formunda Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan Özel alt sınıflı okul yöneticileri 

oluşmaktadır. 12 kişilik gruba 10 soru yöneltilmiş olup mevcut araştırma kapsamında özel eğitim 

alanında yönetici görüşü ile edinilen bilgilerin toplama, kullanma ve faydalanma kazanımları tespit 

edilmeye çalışılmıştır.    

Uygulamaya katılan yöneticiler tarafından cevaplanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde araştırmacı tarafından bir uzman görüşü doğrultusunda kodlama işlemi 

gerçekleştirilmiş ve bir öğretim üyesi tarafından da kontrol edilerek kodlara son şekli verilmiştir. Bu 

işlem gerçekleştirilirken testin güvenilirliği için Miles ve Huberman (1994) tarafından çift kodlama 

(double-coding) olarak adlandırılan bir yöntem kullanılmıştır.  

Uygulama Süreci 

Araştırmada gerçekleştirilen uygulamalar 01-15 Haziran 2015 tarihleri arasında proje 

kapsamında 14 gün süresince yürütülmüştür. Katılımcılarla birebir görüşme ve e mail ortamında 

yazışmalar yapılarak okullarındaki özel eğitim uygulanışı ve devamlılığı ile farkındalık boyutunda 

görüşmeler yapılmıştır. 

Veri Analizi 

Araştırmada öncelikle Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan Özel alt sınıflı okul yöneticilerine 

“bünyesinde özel alt sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim alanına bakış açıları” 

hakkında görüşlerinin alınması için 10 soru uygulanmış. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Tutum ölçeği verilerinin çözümlenmesinde bağımlı grup t-testi, tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bünyesinde özel alt sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim alanına bakış açıları maddeler 

halinde ifade etmelerinin istendiği görüş formunda ilgili soru içerik analizine tabi tutulmuş ve elde 

edilen veriler kodlara ayrılarak, tablolaştırılmıştır. 

Analiz sürecinde katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12 şeklinde 

kodlanmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Kod  Cinsiyet  Hizmet yılı  Görev yeri  Özel alt Derslik Sayısı 
K1 E 15 Akdeniz/MERSİN 2 
K2 E 21 Yenişehir/MERSİN 2 
K3 E 20 Mezitli/MERSİN 2 
K4 E 18 Toroslar/MERSİN 3 
K5 E 23 Akdeniz/MERSİN 4 
K6 E 25 Akdeniz/MERSİN 4 
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K7 E 22 Akdeniz/MERSİN 4 
K8 E 22 Mezitli/MERSİN 4 
K9 E 16 Toroslar/MERSİN 2 
K10 E 19 Yenişehir/MERSİN 4 
K11 E 20 Yenişehir/MERSİN 4 
K12 E 17 Toroslar/MERSİN 4 

 
Araştırmaya katılan yöneticilerin özelliklerini incelediğimizde, yöneticilerin en az 14, en çok 

31 hizmet yılına sahip oldukları görülmekte ve yöneticilerin hizmet yılının ortalaması 23 yıl olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yöneticiler arasında farklı branş farklılıkları çeşitlilik göstermektedir. 

Bu özellikler “Bünyesinde özel alt sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim alanına bakış 

açıları “ konusunda yaşananlar, beklentiler ve uygulama biçimleri hakkında daha geniş bir bilgiye 

sahip olmamızı sağlayacaktır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

1. Özel Eğitim ve gelişmeler nelerdir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

Özel 
Eğitim 
hakkında 
yeterli 
bilgi 
sahibiyim. 

Özel Eğitim 
hakkında 
gerekli 
araştırmaları 
yapıyorum. 

Özel 
Eğitim 
hakkında 
kısmen 
bilgi 
sahibiyim 

Özel Eğitim 
hakkında 
bilgi sahibi 
değilim. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğünün 
web sayfasından 
gelişmeleri 
takip ediyorum.  

Özel Eğitim 
yönetmelikleri 
hakkında 
yeterli bilgi 
sahibiyim. 

Özel Eğitim 
yönetmelikleri 
hakkında 
kısmen bilgi 
sahibiyim. 

Özel Eğitim 
yönetmelikleri 
hakkında bilgi 
sahibi değilim. 

K1 X X   X X   
K2   X  X  X  
K3   X    X  
K4   X  X  X  
K5 X X   X X   
K6   X  X  X  
K7   X    X  
K8   X  X  X  
K9 X X   X X   
K1
0 

X X   X X   

K1
1 

  X  X  X  

K1
2 

X X   X X   

 

**Yöneticilerin alan ile ilgili gerekli yönetmelik becerisine sahip oldukları, özel eğitim ile ile 

ilgili gerekli araştırmaları yaptıkları, ağırlıklı olarak genel müdürlüğün web sayfasını takip ettikleri 

ortaya çıkmıştır. 

 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2164 
 

2. Özel alt sınıflarının oluşturulma amacı nedir? 
Y

Ö
N

ET
İC

İ K
O

D
U

 
  

Özel eğitime muhtaç 
bireylerin destek 
eğitimlerinden 
faydalanması içi 
oluşturulan sınıf. 

Akranları ile 
duyuşsal, bilişsel ve 
düşünsel anlamda 
hareket  edemeyen 
bireyler için 
oluşturulan sınıf. 

Akademik 
başarısızlık 
yaşayan 
bireylerden oluşan 
sınıf 

Rehberli servisi ve 
RAM tarafından 
belirlenmiş bireylerin 
oluşturduğu sınıf 

Sınıf disiplinine uyum 
sağlayamayan bireylerin 
eğitim alması 

K1  X X X X 
K2 X X X X X 
K3  X X X X 
K4 X X X X  
K5  X X X X 
K6 X X X X X 
K7 X X X X X 
K8 X X X X X 
K9 X X X X  
K10  X X X X 
K11  X X X  
K12   X X X 

** Özel eğitim alt sınıfların akranlarına göre akademik anlamda geride kalmış, sınıf disiplini 

alamayan, az nüfuslu sınıflar amaçlanarak oluşturuldukları ortaya çıkmıştır. 

3. Özel alt sınıflarında birleştirilmiş sınıf modelinin uygulanışının öğrenci performansına 

katkısı nedir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

 
 
YETERLİ 

 
 
KISMEN YETERLİ 

 
 
YETERSİZ 

K1 X   
K2 X   
K3  X  
K4  X  
K5 X   
K6  X  
K7  X  
K8   X 
K9   X 
K10 X   
K11 X   
K12  X  

** Özel eğitim alt sınıflarda grup eğitiminin öğrenci performansına katkısı Yenişehir ve 

Mezitli ilçelerinde yeterli, Torslar ve Akdeniz ilçelerinde ise kısmen yeterli oldukları ortaya çıkmıştır.  

4. Özel alt sınıflarında birleştirilmiş sınıf modelinin uygulanışının öğretmen performansına 

katkısı nedir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

KATKISI ÇOK İYİ KATKISI İYİ KATKISI ORTA KATKISI YOK 
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K1 X    
K2   X  
K3   X  
K4   X  
K5 X    
K6   X  
K7  X   
K8   X  
K9   X  
K10  X   
K11  X   
K12  X   

** Özel eğitim alt sınıflarda grup eğitiminde öğretmen performansına katkısı çoğunlukta orta 

olarak, kısmen iyi olarak ortaya çıkmıştır.  

5. Kaynaştırma etkinlikleri çerçevesinde okulunuzda yapılan etkinlikler nelerdir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

 
 
Belirli gün ve hafta etkinlikleri. 

 
 
Kermes etkinlikleri. 

 
 
Belediye, STK ve 
vakıf etkinlikleri. 

 
 
Resmi Bayram etkinlikleri. 

K1 X X   
K2   X  
K3   X  
K4   X  
K5 X X   
K6   X  
K7   X  
K8   X  
K9 X X   
K10 X X   
K11   X  
K12 X X   

** Okullarımızın belirli gün ve haftalar, kermes ve diğer organizasyon etkinliklerin engelli 

bireylerin oldukça görevlendirilmelerine imkanlar dahilinde yer verdikleri ortaya çıkmıştır. 

6. Özel alt sınıflarında kullanılan materyaller yeterli midir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

 
 
 
 
Yeterli 

 
 
 
 
Kısmen yeterli 

 
 
 
 
Yetersiz 

K1 X X  
K2   X 
K3   X 
K4   X 
K5 X X  
K6   X 
K7   X 
K8   X 
K9 X X  
K10 X X  
K11   X 
K12 X X  
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** Özel eğitim alt sınıflarında eğitim amaçlı kullanılan materyallerin yetersiz olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

7. Engelli çocuğa sahip velilerden gelen talepler nelerdir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ K

O
D

U
 

  

Alan 
öğretmenleri 
tarafından mı 
dersler 
verilmektedir? 

Özel alt 
sınıfta 
okulun tüm 
engelli 
öğrencileri 
aynı sınıfı 
mı 
kullanıyorla
r? 

Özel 
Eğitim 
hakkınd
a bilgi 
sahibi 
olmak 
istiyoru
m 

Teog 
sınavına 
çocuklarımı
z 
katılabilece
k mi? 

Ne tür bir 
lisede 
eğitime 
devam 
edebilirler
. 

Engelli 
hakları 
hakkında 
genel 
bilgiler 
nelerdir? 

Okulun 
yemek ve 
servis 
hizmeti 
bulunmakta 
mı? 

RAM destek 
eğitimleri 
hakkında bilgi 
almak 
istiyorum. 

K1 X X   X X  X 
K2   X  X  X  
K3   X    X  
K4   X  X  X X 
K5 X X   X X   
K6   X  X  X  
K7   X    X X 
K8   X  X  X  
K9 X X   X X   
K10 X X   X X   
K11   X  X  X X 
K12 X X   X X   

** Velilerden okul yönetimine gelen taleplerin ve beklentilerin ağırlıklı olarak toplumsal 

sorunların çözümü ile ilgili ve bir üst eğitimde kendilerini nelerin beklediğine dair soruların geldiği 

ortaya çıkmıştır. 

8. I. ve II. Kademelerinde özel eğitim alan cinsiyetlerine göre toplam öğrenci sayısı kaçtır?  

Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

 
 
 
KIZ 

 
 
 
ERKEK 

 
 
 
TOPLAM 

K1 3 6 9 
K2 2 5 7 
K3 4 8 12 
K4 1 3 4 
K5 0 5 5 
K6 4 4 8 
K7 5 8 13 
K8 4 10 14 
K9 2 1 3 
K10 2 4 6 
K11 3 2 5 
K12 3 3 6 

** Görüşmeye katılan okulların öğrenci sayıları toplamda kız: 33, erkek: 59, genel toplam. 92 

olarak ortaya çıkmıştır. 

9. Toplumsal farkındalık adına okul etkinliklerinde görev alan özel eğitim öğrencisi var mı? 
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Y
Ö

N
ET

İC
İ 

K
O

D
U

 
  

 
 
 
EVET 

 
 
 
 
HAYIR 

K1 X  
K2 X  
K3 X  
K4 X  
K5 X  
K6 X  
K7 X  
K8 X  
K9 X  
K10 X  
K11 X  
K12 X  

** Okullarımızın toplumsal farkındalık ve diğer organizasyon etkinliklerinde engelli 

öğrencilerin görevlendirilmelerine imkanlar dahilinde sürekli yer verdikleri ortaya çıkmıştır. 

10. Özel Eğitim sınıflarının daha verimli işlev kazanması adına yönetimsel bakış açınız nedir? 

Y
Ö

N
ET

İC
İ K

O
D

U
 

  

Özel Eğitim 
hakkında 
yeterli 
bilginin 
çeşitli 
toplantılarla 
yöneticilere 
aktarılmalıd
ır. 

Aileler okul 
içerisinde 
diğer veliler 
gibi aktif rol 
üstlenmelidi
r. 

Bu alanda 
Hizmet içi 
eğitim 
kursları 
verilmelidir. 

Kılavuz 
kitaplar 
bu  
sınıflar 
içinde 
hazırlan
malıdır. 

Dersliklerde
ki 
materyaller 
zenginleştiri
lmelidir. 

Özel alt 
sınıfları
n eğitici 
ihtiyacı 
karşılan
malıdır. 

Engelli 
bireylere 
yönelik 
sosyal 
alanlar okul 
içinde ve 
dışında daha 
da 
artırılmalıdı
r. 

Engelli 
bireylerin 
diğer 
öğrencilerle 
daha çok 
kaynaşması 
için okul içi 
ve dışı 
etkinlikler 
çoğaltılmalıdı
r. 

K1 X X X X X X X X 
K2   X X X  X X 
K3   X X   X X 
K4   X X X  X X 
K5 X X   X X  X 
K6   X  X  X X 
K7   X    X X 
K8   X X X  X X 
K9 X X  X X X  X 
K10 X X  X X X  X 
K11   X X X  X X 
K12 X X   X X  X 

** Okul yöneticileri büyük bir gayret sergileyerek verimli çalışmaya yönelik çalışmalarında 

beklentilerin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: 

Özel gereksinimli bireylerin eğitim almaları üzerine ilk girişimler 16. yüzyılda başlamıştır. İlk 

olarak 1760 yılında Fransa’da ve 1817 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) işitme engelli 

öğrenciler için okullar açılmıştır. Bunu diğer engel grupları için açılan okullar izlemiştir. Bu 
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dönemdeki okullar eğitim ve bakım hizmetlerinin verildiği kurumlardır. 1900’lü yılların ilk yarısında 

farklı engel grupları için çok sayıda özel eğitim okulu açılmıştır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları 1983 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitime Muhtaç 

Çocuklar Kanunu’yla başlatılmış, o tarihten bu yana artan sayıda özel gereksinimli öğrenci genel 

eğitim okullarında akranlarıyla birlikte eğitim almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri 

arasında yer alan kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yakın dönemde atılan önemli bir 

adım, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yöneticiler, 

öğrenciler ve ailelere yönelik bir kılavuz hazırlanmasıdır. 

Türkiye’de 1999 yılı verilerine göre 3 Milyon civarında özürlü birey bulunduğu tahmin 

edilmektedir ve bunun büyük bir kısmını zihinsel engelliler oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı kurumlarda ise sadece toplam öğrenci sayısı içindeki payı %1.7 düzeyinde olacak şekilde 

öğrencilere eğitim verilmektedir (DPT, 2001). Oysa Türkiye’nin 1995’te kabul ettiği Çocuk Hakları 

Sözleşmesinin 23.maddesine göre “Özürlü çocuklar, özel bakım, eğitim ve tedavi hakkına sahiptirler” 

denmektedir (Oktay, 1999). 

1982 Anayasasına göre, aynı zamanda sosyal devlet olması Türkiye Cumhuriyetine özürlü 

çocuklara bakma ve onların eğitimine olanak sağlama görevi vermektedir. Nitekim bu nedenlerle 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da özel eğitimin geliştirilmesi ve ihtiyacın karşılanması yönünde 

önlemlerin önemini vurgulamaktadır (DPT, 2001, s.84). Öte yandan özürlü çocukların, normal 

akranlarına göre bakım ve eğitiminin daha fazla sabır ve özveri gerektirdiği ve daha zorlayıcı 

olabildiği bilinmektedir.Gerek uluslararası kuruluşların gerekse Türkiye’nin katılmaya hazırlandığı 

AT Mevzuatında özürlü çocukların bakım ve eğitimine ayrıca önem verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir (www.belge net.com.tr). 

Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları konusunda araştırmalar olmasına rağmen (Battal, 2007), 

kaynaştırma uygulamalarında kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin yapması gereken öğretimin, özel 

gereksinimli öğrenciye uyarlanması konusunda herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bundan 

dolayı kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıklarının belirlenmesine 

ilişkin görüşlerinin alınması planlanmıştır. 

Kaynaştırma programını başarılı yürütülmesi çeşitli değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenler 

arasında denetleyiciler, yöneticiler, öğretmenler, aileler, kaynaştırma öğrencileri, normal öğrenciler ve 

fiziksel ortam yer almaktadır (Kırcaali-İftar, 1998). 

Özel gereksinimli bireylere eğitim hizmetleri sağlayan eğitim ortamları en az kısıtlayıcıdan 

başlayıp en fazla kısıtlayıcıya doğru normal eğitim okullarındaki normal sınıflar (Kaynaştırma), 
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kaynak oda, normal eğitim okullarındaki özel eğitim sınıfları (Alt özel sınıflar), ayrı özel eğitim 

okulları ve ev/ hastane olmak üzere sıralanmaktadır (Eripek, 2003: Akt., Özbaba, 2000, M.E.B. 2000). 

Başarılı bir kaynaştırma için diğer önemli etmenlerden birisi de tüm öğrencilerin 

gereksinimlerini karşılayacak, öğrenmelerini kolaylaştıracak biçimde genel eğitim sınıflarının 

düzenlenmesidir. Sınıf öğretmeni, yalnızca olumlu tutumlara sahip olma açısından değil, aynı 

zamanda sınıfın fiziksel çevresini, programı ve öğretim yöntemlerini farklı gereksinimlere göre 

uyarlama ve etkili sınıf yönetimi tekniklerini kullanma açısından gerekli bilgi ve becerilere sahip 

olmalıdır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). 

Konuya ilişkin düşüncelerde kaynaştırma yöneticilerinden üç kişi kendilerine kaynaştırma 

konusunda hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Bu bulgu kendisini öğretimin 

uyarlanması konusunda bilgisiz olarak nitelendiren kaynaştırma yöneticileri ile de paralellik 

göstermektedir. Kaynaştırma uygulamasına yönelik yöneticilerin görüşlerini inceleyen araştırmaların 

bulguları bu bulgu ile benzerlik göstermektedir. Araştırmaların bulguları öğretmenlerin ve 

yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi, fiziksel düzenleme ve donanımın sağlanması gerektiğini 

göstermektedir (Gözün ve Yıkmış, 2005). 

Kaynaştırma uygulamalarının etkililiğini araştıran birçok çalışma göstermektedir ki 

akranlarıyla birlikte eğitim gören özel gereksinimli bireylerin, topluma etkin katılım ve yaşam 

kalitelerini artırma şansları yükselmektedir (Sucuoğlu, 2004). Öğrencinin okula değil, okulun 

öğrenciye uyum sağlaması beklenir hale geldiğinde, herkes için kaliteli eğitim anlayışıyla giderek 

yaygınlaşan bütünleştirmeyle, her çocuğa akranlarıyla birlikte eşit koşullarda eğitim verilmesi ve 

onların yaşadıkları toplumun sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yaşamına etkin katılımlarını 

amaçlamak yöneticilerin öncelikli görevi olmalıdır. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlediği 

araştırmadır. Nitel araştırmada yaygın olarak kullanılan üç tür veri toplama tekniği vardır: Görüşme, 

gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme, amaçlı sohbettir ve 

genellikle birinin diğerinden bilgi almayı hedeflediği iki kişi arasında gerçekleşir. Görüşme tekniği: a) 

yapılandırılmış görüşme, b) yarı yapılandırılmış görüşme c) yapılandırılmamış görüşme olmak üzere 

üçe ayrılmaktadır (Karasar, 1995; Uzuner, 1999).  

Araştırmada gerçekleştirilen uygulamalar 01-15 Haziran 2015 tarihleri arasında 14 gün 

süresince Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan Özel alt sınıflı okul yöneticilerine “bünyesinde özel alt 

sınıfı bulunan okullardaki yöneticilerin özel eğitim alanına bakış açıları” hakkında görüşlerinin 

alınması için görüşme formları düzenlenerek katılımcılara 10 soru uygulanmış verilen cevaplar 
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kodlanarak tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak bünyesinde özel alt sınıfı olan yöneticilerin akademik bilgi 

düzeyinde kısmen yeterli oldukları, sosyal, kültürel ve yönetmelikler çerçevesinde yeterli oldukları 

bulgusuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Üstün ve özel yetenekli insanlar tarih boyunca hep ilgi çeken bireyler olmuştur. Bu tür özelliklere sahip 
insanlar devlet yönetimleri tarafından da dikkatle takip edilmiş, önemli bir değer olarak görülerek bu bireylerin 
yönetim ve idare, sanat, bilim ve spor alanlarında kullanılması için özel çaba gösterilmiştir. Bilimsel olarak 
erken dönemde üstün ve özel yetenekli bireylerin özellikleri araştırılmış, günümüzde ise sosyo-psikolojik açıdan 
büyük farklılıklar da gösteren bu bireylerin özellikle eğitim ve gelişim ihtiyaçları üzerine odaklanılmaktadır.  

Özel ve üstün yetenek; bir bireyin fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, dil kullanım gelişimi, sosyal ve 
duygusal gelişim ile sanat ve estetik alanlarının birinde ya da birden fazlasında ya da bütün alanlarda üstün olma 
durumudur. Üstün ve özel yetenekli bireylerin bilinenin aksine bilişsel yeteneklerdeki üstünlüklerinin yanında 
sosyal ve duygusal alanda da daha fazla yeteneğe sahiptir. Alan yazında özel ve üstün yetenekli bireylerin sosyal 
özellikleri açısından; başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassasiyet, ahlaki değerlere sahip olma, yüksek 
beklentili olma, duygusal derinliği olan bireyler olduğu yer almaktadır. Söz konusu özellikler dikkate alındığında 
özel ve üstün yetenekli bireylerin duygusal zekâ açısından yüksek kapasiteye sahip oldukları ifade edilebilir. 
Ancak, araştırmalar özel ve üstün yetenekli bireylerin hepsinin sosyal yeteneklerde de üstün olmadığını 
göstermektedir. Özellikle bazı üstün yeteneklilerin sosyal etkileşim ve iletişimde oldukça zayıf olmaları ve 
sosyalleşmede problem yaşamaları bunun önemli bir göstergesidir.     

Duygusal zekâ; bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlayabilme, sezinleyebilme, 
yönetebilme ve yönlendirebilme yeti, kapasite ve becerisi olarak tanımlanmakta ve bireylerin sosyal 
yaşamlarında diğer bireylerle olan ilişkilerinde belirleyici bir beceri olduğu ifade edilmektedir. Bu anlamda 
duygusal zekânın üstün ve özel yetenekli bireylerde ne düzeyde olduğunu belirlemek ve yetenek alanlarına göre 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek alan açsısında önem taşımaktadır. Bu araştırmada normal bir 
araştırma evreninde yetenek alanlarına göre ayrım ve karşılaştırma yapmanın olanaksızlığından hareketle 
araştırma evreni olarak Bilim Sanat Merkezleri belirlenmiştir. Bilim Sanat Merkezleri, özel tanılama 
yöntemleriyle üstün ve özel yeteneklerine göre öğrencileri belirleyen ve okul dışı zamanlarında yeteneklerini 
keşfetme, geliştirme ve kullanma olanağı sunan bir eğitim merkezidir. Bu araştırmada üstün ve özel yetenekleri 
nedeniyle Bilim Sanat Merkezlerine özel tanılama yöntemleriyle seçilen öğrencilerin yetenekli oldukları alan 
dışında duygusal zekâ durumları ölçülerek sonuçlar analiz edilmiştir 

Çalışmada Schutte ve arkadaşlarının hazırladığı duygusal zekâ ölçeği kullanılarak özel ve üstün yetenek 
açısından bireylerde anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre özel ve üstün 
yetenekli çocukların duygusal zekâ düzeyleri emsallerine göre farklılık göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, üstün ve özel yetenek, sosyal beceri. 

ABSTRACT 

Gifted and talented children are the individuals who attract others’ attention at all times throughout 
history. People, having these kinds of features, have also been followed attentively by the governments, and 
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authorities have endeavored to engage them in management, art, science and sport fields by attributing special 
values. While the specifics of gifted and talented people were analyzed scientifically at early periods, nowadays 
the concentration is particularly on their educational and developmental needs as they differ greatly in terms of 
socio-psychologic sides. 

Special and superior ability is to be in a situation for someone who is the best at one or all of physical 
development, cognitive enhancement, language use, social and emotional improvement and the fields like art and 
aesthetics. Contrary to general belief, gifted and talented people have more talent in social and affective domain 
along with their superiority at cognitive abilities. As regards their social features, sensitiveness to others’ 
thoughts and feelings, having moral values, great expectations and emotional deepness are the particulars stated 
in the literature. When aforementioned features are taken into consideration, it can be pointed out that gifted and 
talented people have high capacity in terms of emotional intelligence. However, studies indicate that not all of 
gifted and talented people have the best at social skills. Especially it is an important indicator for some of gifted 
and talented peoples’s poorness at social interaction and communication and  their trouble in socialising. 

Emotional intelligence is defined as understanding, inspiring and managing one’s own or others’s 
feelings and leading competence, capacity or skill, and it is a deterministic ability in people’s lives and their 
relations with others. In this sense, it is essential to identify gifted and talented people’s emotional intelligence 
levels and to determine whether they differ in their ability areas. In this study, Science and Art Centers were 
chosen for the population of the study due to impossibility of seperating and comparing on the basis of ability 
areas in a normal research population. Science and Art Centers are the places where students are chosen 
according to their superior and special abilities, and they are the education centers offering opportunities for 
students to explore, develop and use their abilities at out of school times. In this paper, gifted and talented 
students, chosen for Science and Art Center in compliance with identification methods, were evaluated in terms 
of their emotional intelligence conditions, and results were analyzed.  

Accordingly, it has been analyzed to figure out whether there is a significant difference between people 
in terms of special and superior abilities using emotional intelligence scale prepared by Schutte et al. As for 
research findings, emotional intelligence levels of gifted and talented children differ when compared to their 
peers. 

Keywords: Emotional intelligent, gifted and talented children, social skills. 

 
GİRİŞ 

Günümüzün karmaşık sosyal ortamları yaşamda başarılı olmak için bireylerin duygusal 

zekâlarını kullanabilme kapasitelerine bağlı görülmektedir. Gerçekten son yıllarda yapılan 

araştırmalar, IQ’nun yüksekliğinin yaşamda sosyal problemlerle başa çıkmak için yeterli olmadığı gibi 

bireylerin okul ya da iş yaşamlarında başarılı olmaları, iyi ve yetenekli oldukları becerilerini 

kullanarak farklılık yaratmaları için de yeterli olmadığını göstermektedir. Aksine bireylerin duygusal 

zekâ kullanma kapasitesinin yüksek olması iyi ya da kötü sahip oldukları zekâ seviyesini yaşama daha 

iyi yansıtabilmektedirler.  Herhangi bir konuda inovasyon yapan bir bireyin bu yeniliğinin ticari olarak 

yaşama kazandırılması ancak sosyal düşünme yeteneği yüksek inşanlar tarafından olabilmektedir. O 

halde bireylerin duygusal zekâları sayesinde sosyal süreçleri etkin bir şekilde yönetebildiği ve bu 

sayede bireysel yetkinliklerini en üst düzeyde kullanarak etkili sonuçlar üretebildiklerini söylemek 

yanlış olmayacaktır. 
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Özel ve üstün yetenekleri olan bireyler yaşamda el üstünde tutulan ve kendilerinden toplum 

için çok şeyler beklenen insanlardır. Onlar diğer bireylere göre farklı alanlarda üstünlükleri olan 

insanlardır. Bu üstünlükler; bilişsel ve fiziksel alanlarda, dil kullanım becerilerinde, duygu ve sosyal 

gelişim ile sanatta ortaya çıkabilmektedir. Bu üstünlükler onları ayrıcalıklı yapmakla birlikte, 

üstünlüklerini değere dönüştürmek ve toplum yararına sunabilmek için diğer bireylerle iletişime ve 

onların desteğine ihtiyaç duymakta oldukları da bir gerçektir. Diğer bireylerle temas ise acaba onların 

en zayıf oldukları nokta mıdır? Ya da bütün özel ve üstün yetenekliler duygusal açıdan da üstün ve 

özel yeteneklere sahip midir? Bu iki soru araştırmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Bir bireyin kendisine veya başkalarına ait duyguları anlayabilme, sezinleyebilme, yönetebilme 

ve yönlendirebilme yeti, kapasite ve becerisi olarak tanımlanmakta olan duygusal zekâ; insanların 

sosyal yaşamlarında diğer bireylerle olan ilişkilerinde belirleyici bir beceridir. Duygusal zekânın bu 

yönüyle üstün ve özel yetenekli bireylerde ne düzeyde olduğunu belirlemek ve yetenek alanlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek alan açısından önemli görülmektedir. 

ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLİK KAVRAMI 

Üstün yeteneklilik; insanın yaratıcılık, üst düzey yetenek ve motivasyon olmak üzere üç temel 

özelliği arasındaki ilişkiden oluşan bir kavramdır (Renzulli; 1986).Bu anlamda üstün ve özel 

yeteneklilik farklı kavram ve yeteneklerin bileşkesi olarak düşünülmek durumundadır. Türkiye’de özel 

ve üstün yeteneklilerle ilgili önemli çalışmalara imza atmış Dönmez (2010) de buna uygun olarak özel 

ve üstün yetenekliliği; bireyin, genetik özelliklerle var olan, çevresel uyarıcılarla gelişen, fiziksel 

olarak büyüme ve gelişim, hareket gelişimi, algı, dikkat, analiz, sentez ve problem çözme gibi bilişsel 

gelişim, dil yeteneği, sosyal, duyuşsal ve estetik gelişim alanlarından birinde ya da birkaçında ya da 

hepsinde ölçülebilen bir yaşıtlarından ileri düzeyde olma durumu olarak tanımlamaktadır. 

Bireyler arasında yetenekler açısından bazı farklılıklar olduğu bir gerçektir. Bireylerin bir 

kısmı dil becerilerinde, bir kısmı bilişsel becerilerde kimisi de sanat ve estetikte diğerlerine göre 

farklılık gösterirken bu farklılık bazen üst seviyelerde kendini gösterebilmektedir. Bu kapsamda 

yeteneklerin dağılımı açısından bireyleri üç gruba ayrılabilir. Bu ayrım; ortalama öğrenme gücü 

olanlar, ortalama üstü öğrenme gücü olanlar ve ortalama altı öğrenme gücü olanlar olarak ifade 

edilebilir. Bu üç ana grup dışında çok küçük sayıda oldukça ağır ve güç öğrenen öğrenciler olduğu 

gibi yine az sayıda bir grup birey de oldukça ileri öğrenme düzeyine sahiptir (Yumuş ve Toptaş, 

2011:80). İşte bu grup bireyler Üstün Zekâlı ya da Üstün Yetenekli çocuklar olarak tanımlanır. 

İngilizcede “gifted/talented children” olarak ifade edilen bu kavramın ülkemizde özel ve üstün 

yeteneklilik kavramı olarak geniş bir kabul görmektedir. Bu çalışmada özel ve üstün yetenekli 

kavramının kullanılması tercih edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezleri 

Yönergesinde (2015) bu kavram sosyo-psikolojik bazı hassasiyetler nedeniyle üstün kelimesi 
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kullanılmadan özel yetenekliler kavramı ile ifade edilerek; “zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi 

veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren öğrenciler” olarak 

tanımlamaktadır.  

Bugün insanlığın elde ettiği çağdaş uygarlık ve kültür mirasında, sayısı çok az olan liderlik, 

üretkenlik, verimlilik ve yaratıcılık gibi üstün özelliklere sahip bu tür insanların emeğinin olduğu bir 

gerçektir. Uygarlığa geniş ölçüde katkı yapan bütün önemli buluşlar ve yaratılar bir avuç dâhinin 

eseridir. İnsanlığın başlangıcında gerçekleştirilen hayvanların evcilleştirilmesi, tarım, yelken, tekerlek, 

yazı gibi yaratıcısı bilinmeyen önemli keşifler de o çağdaki ortalama yetenek ve zekâya sahip 

insanların buluşları olamayacağı ve bunları da çağdaşlarına yetenekçe hayli üstün olan ilkel insanların 

gerçekleştirdiği söylenebilir. Geçmişten günümüze kadar üstün yetenekli insanların katkısı sayesinde 

toplumlar gelişmiş ve bugünkü uygarlık seviyesine ulaşmışlardır (Yumuş ve Toptaş, 2011:80-81, 

Uzun, 2004:24).Özel ve üstün yetenekliler, toplumların riskli grubudur ve toplumların gelişmesi ve 

yükselmelerinde, bu bireylere sunulan eğitimin kalitesi önemli rol oynamıştır. Üstün yeteneklilerin 

kendilerine özgü eğitim gereksinimlerinden dolayı onlara bireysel eğitim verilmeli, özel eğitim 

modelleri sunularak yeteneklerini geliştirebilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri fırsatlar 

yaratılmalıdır (Koçal, 2009). Bu nedenle; özel ve üstün yeteneklere sahip olan ender sayıdaki 

bireylerin, erken yaşlarda belirlenmesi ve tefrik edilmesi, özel eğitim süreçleri ile yeteneklerini 

kullanabilir hale getirilmeleri önemlidir. 

Yukarıda ifade edilen bu önem, özellikle gelişmiş ülkelerde geçmişte ve daha da artan bir 

ilgiyle günümüzde bu bireylere ilişkin farklı eğitim programları tasarlanmasına neden olmuştur. 

Türkiye’de Bilim Sanat Merkezlerinin açılması bu amaca yöneliktir. Bilim Sanat Merkezleri; “okul 

öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin 

farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla” 

kurulmuş olup genel amaç ve ilkeleri (MEB Bilim Sanat Merkezleri Yönergesi, 2015); 

• Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesi sürecinde, sosyal ve duygusal gelişim 

alanlarının bütünlük içerisinde ele alınmasını, 

• Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini, 

• Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst 

düzeyde kullanmalarını, 

• Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen 

kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini, 
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• İş alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve 

çağdaş araçlar geliştirebilmelerini, 

• Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmalarını, disiplinler 

arası düşünme, sorunları çözme ya da belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler 

gerçekleştirmelerini sağlamaktır. 

Özel ve üstün yetenekli bireylerle ilgili iki temel konu; onların erken fark edilmeleri ve 

sistemli ve özel bir eğitimle geliştirilmeleridir (Çapan, 2010:140). Ülkemizde bu iki temel problem 

Bilim Sanat Merkezleri ile çözülmeye çalışılmaktadır. Öğrenciler daha ilköğretim 1. kademe sırasında 

öğretmenleri tarafından tespit edilerek özel eğitim alacakları Bilim Sanat Merkezlerine 

yönlendirilmekte bu iş sistematik olarak yapılmaktadır.   

DUYGUSAL ZEKÂ KAVRAMI 

Duygusal zekâ duyguların yönetimi ile ilgili bir kapasiteyi ifade etmektedir. Duygusal zekâ 

kapasitesi yüksek insanlar; kendi duygularının ve sosyal becerilerinin farkındadır, sözlü ya da sözsüz 

mesajlarının ne anlama geldiğini bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır. Bununla birlikte 

karşısındaki bireye empati yapar, onu anlamaya çalışır, sözlü ve sözlü olmayan mesajlarını okur. 

Böylelikle yaşamda mutlu olacak ilişkiler geliştirir ya da ilişkilerinde dengeli davranarak her konuda 

başarılı olur. 

Duygusal zekâ; kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, 

dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi 

engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme ve umut besleme olarak 

tanımlanmaktadır (Goleman, 2004). Bu tanım duygusal zekâyı sosyal yaşamda başarının bir anahtarı 

olarak göstermektedir. Günümüzde başta Bologna Süreci dahil olmak üzere eğitim sistemlerinde 

bilerek ya da bilmeyerek bu tanımın işaret ettiği sosyal becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinin 

hedeflendiği görülmektedir. 

Mayer ve Salovey literatürde duygusal zekâ modelini oluşturan araştırmacılar olarak 

anılmaktadır. Onlara göre Duygusal zekâ; kişinin kendisinin ve diğerlerinin hislerini, duygularını 

izleme, bunlar arasında ayırım yaparak bu süreçten elde ettiği bilgiyi, düşünce ve davranışlarında 

kullanabilme yeteneğiyle ilgili olan sosyal zekânın bir alt formudur (Mayer ve Salovey, 1993). 

Duygusal zekâ sadece tek bir özellik veya yeteneği ifade etmediği gibi aynı zamanda bireyin 

kendisinin ve başkalarının duygularını değerlendirmeye ve ifade etmeye katkısı olan, kendisini ve 

başkalarının duygularını kontrol etmeye yardımcı olan, kendi yaşamında motive edici ve başarı 

sağlayıcı duyguları kullanmayı sağlayan birçok yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır 

(Mayer&Salovey,  1990; Mayer, Salovey ve Caruso, 2004). Bu anlamda duygusal zekânın dört temel 
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yapıtaşı mevcuttur. Bunlar hiyerarşik bir sıraya göre dizilir ve her basamak bir öncekiyle sıkı bir 

bağlantı içindedir. Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ modelinde duygusal zekâ; duyguyu algılama ve 

ifade etme, duyguyu düşünceyle kaynaştırma, duyguyu anlama ve analiz etme,  duyguları kontrol etme 

becerileri ile açıklanmaktadır (Mayer ve Salovey, 1997). 

Duygusal zekâ modelleri, kişinin duyguları tanıma ve gruplama becerisini tanımlayan dört 

hiyerarşik diziden oluşmaktadır. İlk aşamada, bireyler kendilerinin ve başkalarının duygularını 

belirlemeyi, aynı zamanda da duyguların dışa vuruluş biçimlerini ayırt etmeyi öğrenirler. İkinci 

aşamada, bireyler, karar verme süreci içinde etkili olabilmeleri için duyguları kullanırlar. Üçüncü 

aşama, duygular yoluyla edinilmiş bilgiyi kullanma becerisini tanımlar. Duygularla duygulanımlarla 

bir duygudan başka bir duyguya geçişler arasındaki ilişkileri tanıma becerisi bu aşamanın öğeleridir. 

Son olarak, dördüncü asama ise duyguları, bu duyguların taşıdığı bilgilerle ilişkili olan davranış 

yoluyla yönlendirme becerisiyle tanımlanır (Mumcuoğlu, 2002). 

Literatürde duygusal zekâya ilişkin yukarıdaki tanımlardan başka bir çok tanım 

bulunmaktadır. Bar-On duygusal zekâyı, “bireyin çevresinden gelen baskı ve taleplerle başarılı şekilde 

baş edebilmesinde bireye yardımcı olacak, kişisel, duygusal ve sosyal yeterlilik ve beceriler dizini” 

şeklinde tanımlamaktadır (Bar-On, 2005). “Duygusal zekâ, duyguların gücünü ve hızlı algılayışını, 

insan enerjisi, bilgisi, ilişkileri ve etkisinin bir kaynağı olarak duyumsama, anlama ve etkin bir 

biçimde kullanma yeteneğidir.” şeklindeki tanım Cooper ve Sawaf (1997)’a aittir. Bu duygusal zekâ 

tanımı, zekâyı bir organizasyon içindeki etkiler açısından incelenmesini içermektedir. Özellikle 

duygusal zekâ ve liderlik ilişkisini incelemektedir. 

Duygusal zekâ tanımlamaları, duyguları bir şekilde zekâyla ilişkilendirmek zorundadır. Ancak 

bu şekilde duygu ve zekâ terimlerinin anlamları korunabilir. Duygular, bilişsel işlevde duygulanım 

alanı olarak adlandırılan bölüme aittir. Burada duygularla birlikte bireyin ruh hali, olaylara ilişkin 

değerlendirmeleri, farkındalık, yorgunluk ya da enerji gibi diğer duygu durumları yer almaktadır. 

Duygusal farkında olmak; bireyin kendisini gerçekleştirmek için yaşamını ve sağlığını iyileştirmeyi, 

ailesini korumayı, uzun süreli mutlu ilişkiler kurmayı ve işinde başarılı bir birey olabilmeyi 

içermektedir (Mayer ve Salovey, 1997). 

Duygusal zekâ diğer zekâ türlerine göre özellikle de IQ’ya göre sonradan geliştirilebilen bir 

zekâ türüdür. Diğer zekâ türleri gelişim dönemindeki fiziki ve psikolojik etmenlerden çok etkilenmesi 

nedeniyle yetişkin yaşlarda gelişim göstermezken duygusal zekâ ileriki yaşlarda da 

geliştirilebilmektedir. Duygusal zekânın yaşamda mutluluk ve başarının anahtarı olarak görülmesi ve 

geliştirilebilir olması duygusal zekâya ilgiyi artırmaktadır. 

Konu ile ilgili araştırmalar artıkça duygusal zekâ düzeyinin yükseltilmesi konusunda 

yoğunlaşmaktadır. Brockert ve Braun (2000), bireylerin duygusal zekâ düzeyleri yükseltilerek aile içi 
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ilişkilerin güçlendirilmesi, toplumsal yaşam kalitesinin artırılmasının mümkün olacağı ifade 

edilmektedir. Buna ilave olarak Schutte ve arkadaşları (1998)duygusal zekâ eğitimiyle motivasyonu 

düşük olan bireylere yardım olunabileceğini belirtmektedirler (Akt.:Tufan, 2011). 

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİLERDE DUYGUSAL ZEKÂ 

Genel yetenek zekâsı olarak da nitelenen IQ seviyesi çok yüksek olan bireylerin yaşamlarında 

zaman zaman başarısızlıkla karşılaştığı bilinmektedir. Bu durumda zekâ ile başarı ve yaratıcılık 

arasında her zaman doğru orantılı bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Bu tespite paralel olarak IQ 

seviyesi yüksek bireylerin yaşamlarında başarılı olamaması, bilim adamlarının ilgisini çekmiş ve bu 

konuda birçok araştırma yapılmasına neden olmuştur. Bu zekânın yeniden tanımlanmasını sonuç 

vermiştir. O halde yaşamda başarılı olmak için IQ seviyesinin yüksek olmasının yeterli olmadığını 

söylemek doğru olacaktır. Başarı için duygularını düzenleme, empatik davranış, olumlu ruh hali, 

duygulardan yararlanma gibi kişisel özellikleri kapsayan duygusal zekânın belli düzeyde var olması 

gerektiği anlaşılmaktadır (Koçak ve İçmenoğlu, 2002:74) 

Yapılan araştırmalardan özel ve üstün yetenekli bireylerin sosyal ve duygusal olarak daha 

fazla yeteneğe sahip oldukları görülmektedir. Clark (1992) ve Silverman (1994), özel ve üstün 

yetenekli çocukların sosyal özellikleri açısından; başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassasiyet, 

ahlaki değerlere sahip olma, yüksek beklentili olma, duygusal derinliği olan bireyler olduğunu 

belirtmektedirler. Söz konusu özellikler dikkate alındığında özel ve üstün yetenekli bireylerin 

duygusal zekâ açısından yüksek kapasiteye sahip oldukları ifade edilebilir. Ancak, sosyal özelliklerin 

üstün yetenekli çocuklar arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğu konusunda genel bir kanı hâkim 

olsa da sosyal özelliklerin her üstün yetenekli bireye genellemenin doğru olmadığı bir gerçektir 

(Webb, 1993).   

Zira araştırmalar özel ve üstün yetenekli bireylerin hepsinin sosyal yeteneklerde de üstün 

olmadığını göstermektedir. Özellikle bazı üstün yeteneklilerin sosyal etkileşim ve iletişimde oldukça 

zayıf olmaları ve sosyalleşmede problem yaşamaları bunun önemli bir göstergesidir. Yapılan 

çalışmalarda özel ve üstün yeteneklilerin normal gelişim gösterenlere nazaran yetenekli oldukları 

konularda daha hızlı gelişme kaydettikleri ifade edilmektedir. Herhangi bir alanda üstün olan bir çocuk 

o alanda emsallerine göre çok iyi bir gelişme gösterirken diğer alanlarda farklılık göstermeyebilir. Bu 

durumda her alanda gelişim hızının yüksek olacağını düşünmek yanlış olacaktır (Metin, 1999:71). 

Özel ve üstün yetenekli bireylerde görülen farklılıklar Cutts ve Moseley (2004)’e göre 

şunlardır (Akt.:Yumuş ve Toptaş, 2011:81); 

• Zengin kelime birikimi ve kelimeleri doğru kullanım, 
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• Genelleştirme yapabilme, 

• Erken dönemlerde soyut düşünebilme, anlayabilme, yorumlayabilme, 

• Problemler karşısında içgörülülük ve tahmin yürütebilme, 

• Mantıksal ilişkileri görebilme, doğru sonuçlar çıkarabilme, 

• Gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip olma,  

• Hızlı öğrenme ve çalışmaları çok çabuk bitirme,  

• İlgili olduğu işlerde sabır, vazgeçmeme, 

• İleride kullanacağı materyali ezberleme, onları hatırlamada güçlük çekmeme, 

• Önsezi sahibi olma, 

• Gelişmiş mizah ve nükte yapabilme yeteneği, 

Geniş ilgi ve merak alanı,  

• Uyanıklık ve gözlemlemeye doğal bir eğilim, 

• Herhangi bir anda yapılması gerekeni hemen sezerek harekete geçme, bilmediğinde 

öğrenme, 

Eleştirel muhakeme yeteneği, 

İnsanlara yardımcı olma topluma hizmet etme isteği. 

Özel ve üstün yeteneklilerin bir kısmında yukarıdaki özelliklerin hepsi olabileceği gibi 

bunlardan bazılarına ya da bir kaçına sahip olabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla duygusal zekâ 

düzeylerinin hepsinde yüksek olmasının beklenmesi doğru olmayacaktır. Özel ve üstün yeteneklilerin 

sahip olduğu yetenekler göz önüne alındığında onların özel eğitime ihtiyaç duydukları bir gerçektir. 

Zira normal bireyler için tasarlanmış mevcut eğitimler onları tatmin etmediği gözlenmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşıyan bu bireylerin aslında 

dezavantajlı gruplar olduğunu söylemek gerekir. Onların yaşamda doyuma erişebilmesi ve 

yeteneklerini ortaya çıkararak toplum yararına kullanabilmeleri için özel eğitim süreçlerinden geçmesi 

gerekmektedir. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2179 
 

Bu kapsamda bu çalışmada özel ve üstün yetenekli bireylerin duygusal zekâ duygusal zekâ 

düzeylerinde normal bireylere göre anlamlı bir farklılık olmadığı üzerine odaklanılmaktadır. Konu ile 

ilgi literatürde çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Schweanvd. (2006) özel ve üstün yetenekli 

öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmalarında, özel ve üstün yetenekli öğrencilerin normal gruplara 

göre istatistiksel olarak daha iyi bir gelişim eğilimi gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Shechtman ve 

Silektor (2012) üstün yetenekli çocuklarla normal çocukları karşılaştırdıkları çalışmalarında üstün 

yeteneklilerin sadece bazı sosyal-duygusal değişkenlerde daha iyi olduklarını tespit etmiştir.  

Koçak ve İçmenoğlu (2012), üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık 

düzeylerinin yaşam doyumları ile ilişkisine yönelik araştırmalarında; öğrencilerin duygusal zekâ alt 

boyutları ve yaratıcılık düzeyleri ile öğrencilerin yaşam doyumu düzeyleri arasında anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmişler ve araştırma bulgularına dayanarak anne-babaların ve öğretmenlerin duygusal 

zekâ ve duygusal zekânın geliştirilmesi konusunda bilinçlendirilmeleri, özel ve üstün yetenekli 

öğrencilerin ders dışındaki yaşam doyumlarını olumlu etkileyebilecek sosyal aktivitelere katılımlarının 

desteklenmesi önerilmektedir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın Problemi: Araştırmanın problemi; özel ve üstün yetenekli bireylerin duygusal 

zekâları diğer insanlara göre farklılık göstermekte midir? Duygusal zekâ düzeyleri farklı değişkenlere 

göre değişiklik göstermekte midir? şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri: Araştırmanın hipotezleri şunlardır; 

H1: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ düzeyi emsali normal öğrencilere göre 

daha yüksektir,  

H2: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ iyimserlik alt boyutu düzeyi emsali 

normal öğrencilere göre daha yüksektir,  

H3: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ duygulardan faydalanma alt boyutu 

düzeyi emsali normal öğrencilere göre daha yüksektir,  

H4: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ duyguların ifadesi alt boyutu düzeyi 

emsali normal öğrencilere göre daha yüksektir  

H5:Duygusal zekâ seviyesi kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir farklılığa sahip değildir, 

H6: Sözel derslerde başarılı olan öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri sayısal derslerde başarı 

gösteren öğrencilere göre daha yüksektir. 
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırma evrenini iki ayrı grup oluşturmaktadır. 

Normal bir araştırma evreninde (özel ve üstün yeteneklilerin tespit edilmesinin olanaksızlığından 

hareketle araştırma evreni Bilim Sanat Merkezleri olarak belirlenmiştir. Bilim Sanat Merkezleri, özel 

tanılama yöntemleriyle üstün ve özel yeteneklerine göre öğrencileri belirleyen ve okul dışı 

zamanlarında yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve kullanma olanağı suna bir eğitim merkezidir. Bu 

araştırmada üstün ve özel yetenekleri nedeniyle Bilim Sanat Merkezlerine özel tanılama yöntemleriyle 

seçilen öğrencilerin yetenekli oldukları alan dışında duygusal zekâ durumları ölçülerek normal okulda 

okuyan diğer bir grup öğrenci ile karşılaştırılarak sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışmada Schutte ve 

arkadaşlarının hazırladığı duygusal zekâ ölçeği kullanılarak özel ve üstün yetenek alanları açısından 

anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edilmiştir.  

Araştırmanın evreninin birinci grubunu; Bilim Sanat Merkezine kayıtlı olup devam eden 

toplamı 63 olan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, ikinci grubunu ise normal öğrencilerin öğrenim gördüğü 

bir okuldaki toplamı 107 olan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırma için örneklem, 

ana evrenden % 95’lik güvenirlik sınırları içinde ve % 5’lik bir hata payı öngörülerek birinci gurup 

için 55, ikinci grup için 84 olarak belirlenmiştir. Uygulanan anketlerden kullanıma uygun ve 

hatalardan arındırılmış birinci grup için 51 ikinci grup için ise 90 anket hesaplamalarda kullanılmıştır. 

Araştırmada Kullanan Veri Toplama Araçları: Göçet’in Revised Shutte Duygusal Zekâ 

Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmış ölçeği: Schutte ve diğerleri tarafından geliştirilen ve duygusal 

zekâ araştırmalarında yoğun olarak kullanılan 33 maddelik Duygusal Zekâ Ölçeği’nin kuramsal temeli 

üç boyutlu duygusal zekâ modeline dayanmaktadır. Austin ve diğerleri tarafından modifiye edilen 

Duygusal Zekâ Ölçeği, olumsuz maddelere daha fazla yer vermek için Schutte Duygusal Zekâ 

Ölçeği’nin bazı maddelerinin olumludan olumsuza çevrilmesi ve daha önceden güvenirliği diğer 

faktörlere göre daha düşük bulunan “Duygulardan Faydalanma” faktörünü temelde hedef alan bazı 

yeni maddelerin eklenmesiyle oluşmuştur. 20’si olumlu ve 21’i olumsuz toplam 41 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek, “Kesinlikle katılmıyorum” 1 puan, “Katılmıyorum” 2 puan, “Kararsızım” 3 

puan, “Katılıyorum” 4 puan ve “Kesinlikle katılıyorum” 5 puan olacak şekilde derecelendirilmiş 5’li 

likert tipi bir ölçektir. Ölçek İyimserlik/Ruh Halini Düzenleme, Duygulardan Faydalanma ve 

Duyguların İfadesi olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Ölçek bu üç faktörü ve bütününde genel 

duygusal zekâyı ölçmektedir. (Göçet, 2006:53-54) 

Shutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması Göçet tarafından 2006 yılında 

yapılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık kat sayıları ölçeğin bütünü için .81, 

iyimserlik faktörü için .77, duyguların ifadesi için .73 ve duygulardan faydalanma faktörü için .54 

olarak bulunmuştur. Bu üç faktörden herhangi birine katkı sağlamadığı görülen maddelere uyarlanan 

ölçekte Göçet tarafından yer verilmemiştir.  41maddelik olan Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin son 
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uyarlamasında 3, 13, 14 ve 16. Maddeler çıkarılarak 37 maddelik ölçek son haline getirilmiştir  

(Göçet, 2006:55-57). 

Ölçeğinin bu araştırmada yapılan faktör analizinde maddeler 3 faktöre dağılım göstermiştir. 

Bu alt boyutlar; iyimserlik faktörü, duyguların ifadesi ve duygulardan faydalanma faktörüdür. 

Araştırmada ölçeğin güvenirlik Cronbach's Alpha değeri ,896 bulunmuş olup ölçeğin bu araştırma için 

katılımcıların verdiği cevapların oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın Yöntemi ve Modeli: Araştırma sonucu elde edilen veriler araştırma amaçları 

kapsamında istatistiksel analizlerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler SPSS (Statistical 

Package Program for Social Science) paket programı kullanılmıştır. İlk olarak; araştırma örneğindeki 

kişilerin tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin bulgular incelenmiştir. Daha sonra araştırma hipotezleri 

çözümlenmiştir.  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA 

Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler: Araştırma örnekleminde yer alan kişiler 

Tablo-1’de yer alan yaş açısından incelendiğinde yaşları 11 ile 15 yaş arasında değişmektedir. 

Katılımcıların genel olarak 12, 13 ve 14 yaşlarında toplandığı görülmektedir.   

Tablo 1: Katılımcıların Yaş İstatistikleri 

YAŞ Frequency Percent CumulativePercent 
Valid 11 4 2,8 2,8 
 12 56 39,7 42,6 
 13 59 41,8 84,4 
 14 19 13,5 97,9 
 15 3 2,1 100,0 
 Total 141 100,0  

 

Tablo-2’ye göre katılımcıların % 49,6’si kız, % 50,4’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo-3’de yer alan katılımcıların öğrenim gördükleri sınıflara göre dağılımları incelendiğinde 6. 

Sınıfların % 41,8, 7. Sınıfların %39 ve 8. Sınıfların %19,1 olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyet İstatistikleri 

CİNSİYET Frequency Percent CumulativePercent 

Valid KIZ 70 49,6 49,6 
 ERKEK 71 50,4 100,0 
 Total 141 100,0  
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Tablo 3: Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıflara Göre Dağılımları 

SINIF Frequency Percent CumulativePercent 

Valid 6.sinif 59 41,8 41,8 
 7.sinif 55 39,0 80,9 
 8.sinif 27 19,1 100,0 
 Total 141 100,0  

 

Aşağıdaki tabloda katılımcıların bir ölçüde sayısalcı ya da sözelci ayrımını ifade eden genel 

ders başarı durumları görülmektedir. Normal okulda öğrenciler kendilerini % 53,3 oranında sayısalcı, 

%40 oranında sözelci ve % 6,7 oranında hem sayısal hem de sözelci olarak tanımlamışlardır. BİLSEM 

öğrencileri ise kendilerini % 94,1 oranında sayısalcı, % 5,9 oranında sözelci olarak tanımlamışlardır. 

Bu istatistikten de anlaşılacağı üzere BİLSEM öğrencilerin kuruluş amacına uygun olarak özel ve 

üstün yetenekli öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo 4: Katılımcıların Genel Ders Başarı Durumuna Göre Dağılımları 

GENEL DERS BAŞARISI Frequency Percent CumulativePercent 

 
 Normal Okul 
 

SAYISAL 
48 53,3 53,3 

 SOZEL 36 40,0 93,3 
 SAYSOZ 6 6,7 100,0 
 Total 90 100,0  
 SAYISAL 48 94,1 94,1 
BİLSEM  SAYSOZ 3 5,9 100,0 
 Total 51 100,0  

 

Tablo-5’de öğrencilerin sayısal, sözel ve sanat olarak özelde daha çok hangi derslerde başarılı 

oldukları görülmektedir. Normal okul öğrencilerinin normal bir dağılım gösterirken BİLSEM 

öğrencilerinin % 74,5 oranında sadece sayısal derslerde, % 25,4 oranında sayısal ile birlikte sanatta 

başarılı oldukları görülmektedir. 

  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2183 
 

Tablo 5: Katılımcıların Özel Ders Başarı Durumuna Göre Dağılımları 

DAHA ÇOK BAŞARILI OLAN DERSLER Frequency Percent CumulativePercent 
Normal Okul SADECESAYISAL 30 33,3 33,3 

SADECE SOZEL 16 17,8 51,1 
SAYISALSANAT 17 18,9 70,0 
SOZELSANAT 15 16,7 86,7 
SADECESANAT 6 6,7 93,3 
KARMA 6 6,7 100,0 
Total 90 100,0  

BİLSEM  SADECESAYISAL 38 74,5 74,5 
SAYISALSANAT 13 25,5 100,0 
Total 51 100,0  

 

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin diğer öğrencilere göre farklı olduğu bir diğer konu 

onların yeteneklerini ortaya koyma ve sergileme becerisidir. Bu yetenekleriyle diğer öğrencilere göre 

zekâ oyunları, bilim olimpiyatları, dil sanatları, spor, sanat gibi alanlarda daha çok başarı ve derece 

elde ederler. Tablo-6’dekatılımcıların elde ettikleri başarı ve derecelere göre dağılımları 

görülmektedir. Normal okul öğrencilerinin % 12,2 oranında önemli bir başarısı gözlenirken, BİLSEM 

öğrencilerinin % 51 oranında önemli bir başarısının olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Elde Ettikleri Başarı ve Derecelere Göre Dağılımları 

BAŞARI VE DERECE ELDE ETME Frequency Percent CumulativePercent 

Normal Okul SPOR 1 1,1 1,1 
 ZEKÂOYUN 3 3,3 4,4 
 BILIMOLIMPYT 2 2,2 6,7 
 KARMA 3 3,3 10,0 
 TIYATRODANS 2 2,2 12,2 
 YUZEYSELBASARI 25 27,8 40,0 
 YOK 54 60,0 100,0 
 Total 90 100,0  
BİLSEM  SPOR 4 7,8 7,8 
 DILSANATLARI 1 2,0 9,8 
 ZEKÂOYUN 5 9,8 19,6 
 GORSELSANAT 3 5,9 25,5 
 BILIMOLIMPYT 2 3,9 29,4 
 KARMA 11 21,6 51,0 
 YUZEYSELBASARI 6 11,8 62,8 
 YOK 19 37,2 100,0 
 Total 51 100,0  
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Araştırma Hipotezlerinin Test edilmesi: Araştırma hipotezlerinin test edilmesine 

geçilmeden önce değişkenlere ilişkin ortalamaları incelenmiştir. Tablo-7’de Duygusal zekâ düzeyleri 

ortalamaları tüm katılımcılar için gösterilmektedir. Duygusal zekânın tüm katılımcılar bazında genel 

ortalaması genel ortalaması 3.71’dir. İyimserlik alt boyutunun genel ortalaması 3.73, duygulardan 

yararlanma alt boyutunun genel ortalaması 3.56 ve duyguların ifadesi alt boyutunun genel ortalaması 

ise 3.74’dür. 

Tablo7: Tüm Katılımcılar İçin Duygusal ZekâOrtalamaları 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DUYZEKÂGENEL 141 1,24 4,95 3,7144 ,55980 
IYIMSERLIK 141 1,06 4,94 3,7305 ,62843 
DUYGFAYD 141 1,33 5,00 3,5898 ,69136 
DUYGIFADESI 141 1,00 5,00 3,7361 ,65013 
Valid N (listwise) 141     

 

Tablo-8’de Duygusal zekâ düzeyleri ortalamaları öğrenim görülen okul bazında ayrı ayrı 

gösterilmektedir. Duygusal zekânın normal okul öğrencileri bazında genel ortalaması 3.64’dür. 

İyimserlik alt boyutunun genel ortalaması 3.64, duygulardan yararlanma alt boyutunun genel 

ortalaması 3,50 ve duyguların ifadesi alt boyutunun genel ortalaması ise 3.69’dır.Duygusal zekânın 

BİLSEM öğrencileri bazında genel ortalaması 3.85’dir. İyimserlik alt boyutunun genel ortalaması 

3.89, duygulardan yararlanma alt boyutunun genel ortalaması 3.76 ve duyguların ifadesi alt boyutunun 

genel ortalaması ise 3.68’dir. BİLSEM öğrencilerinin ortalamalarının beklendiği şekilde normal 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ancak minimum değerlere bakıldığında bazı 

BİLSEM öğrencilerinin daha önce ifade edildiği gibi duygusal zekâ açısından çok düşük seviyede 

olduğu, bunun ortalamayı düşürdüğü anlaşılmaktadır. 

Tablo 8: Öğrenim Görülen Okula Göre Duygusal ZekâOrtalamaları 

NORMAL OKUL N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DUYZEKÂGENEL 90 1,89 4,70 3,6381 ,47546 
IYIMSERLIK 90 1,50 4,88 3,6424 ,56317 
DUYGFAYDALANMA 90 1,33 5,00 3,4926 ,66051 
DUYGIFADESI 90 2,21 4,86 3,6825 ,57623 
Valid N (listwise) 90     

BİLSEM  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DUYZEKÂGENEL 51 1,24 4,95 3,8490 ,66794 
IYIMSERLIK 51 1,06 4,94 3,8860 ,70895 
DUYGFAYDALANMA 51 1,67 5,00 3,7614 ,71745 
DUYGIFADESI 51 1,00 5,00 3,8305 ,76037 
Valid N (listwise) 51     
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Araştırmanın bu bölümünde hipotez testlerine geçilmiştir. Değişkenlere ait ortalamaların 

öğrenim görülen okula göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t-tesit yapılmıştır. 

İlişkisiz örneklemler için t-testi, iki ilişkisiz grubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek için kullanılır. Yukarıda ki tabloda öğrencilerin değişkenler açısından 

ortalamaları öğrenim görmekte oldukları okula göre görülmektedir ve BİLSEM öğrencilerinin 

duygusal zekâ ortalamaları normal öğrencilere göre daha yüksektir. Duygusal zekâ seviyesinin 

farklılığının anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Böylece özel ve üstün yetenekli öğrencilerin 

duygusal zekâları emsalleri normal öğrencilere göre daha yüksek olup olmadığı test edilmiştir. 

Tablo 9: Grup İstatistikleri Tablosu 

 OKUL N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 
DUYZEKÂGENEL NORMAL OKUL 90 3,6381 ,47546 ,05012 
 BILSEM 51 3,8490 ,66794 ,09353 
IYIMSERLIK NORMAL OKUL 90 3,6424 ,56317 ,05936 
 BILSEM 51 3,8860 ,70895 ,09927 
DUYGFAYD NORMAL OKUL 90 3,4926 ,66051 ,06962 
 BILSEM 51 3,7614 ,71745 ,10046 
DUYGIFADESI NORMAL OKUL 90 3,6825 ,57623 ,06074 
 BILSEM 51 3,8305 ,76037 ,10647 

 

Tablo-10’da t-testi sonuçları görülmektedir. Yapılan t-testi sonuçlarına göre (t(139)= 2,177, 

p<0,05 olduğundan duygusal zekâ genel ortalamaları okula göre anlamlı farklılık göstermektedir. Yani 

özel ve üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâları emsalleri normal öğrencilere göre farklılık 

göstermektedir. Duygusal zekânın iyimserlik alt faktörü t(139)= 2,224, p<0,05 olduğundan okula göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Duygusal zekânın duygulardan faydalanma alt faktörü t(139)= 2,251, 

p<0,05 olduğundan okula göre anlamlı farklılık göstermektedir. Duygusal zekânın duyguların ifadesi 

alt faktörü t(139)= 1,302, p>0,05 olduğundan okula göre anlamlı farklılık göstermemektedir.  

Bu durumda t-testi sonuçlarına göre; H1: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ 

düzeyi emsali normal öğrencilere göre daha yüksektir, H2: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin 

duygusal zekâ iyimserlik alt boyutu düzeyi emsali normal öğrencilere göre daha yüksektir, H3: Üstün 

ve özel yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ duygulardan faydalanma alt boyutu düzeyi emsali normal 

öğrencilere göre daha yüksektir, hipotezleri kabul edilmiş, H4: Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin 

duygusal zekâ duyguların ifadesi alt boyutu düzeyi emsali normal öğrencilere göre daha yüksektir 

hipotezi ise ortalamalar farkı anlamlı bulunmadığından ret edilmiştir.  
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Tablo 10: t-testi Tablosu 

 
 
 
 
 

Levene's Test 
forEquality of 
Variances 

t-test forEquality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

MeanDiffe
rence 

Std. 
ErrorDiff
erence 

95% 
ConfidenceInter
val of 
theDifference 

  Upper Lower 
DUYZEKÂG
ENE 
 

Equalvarian
cesassumed 2,038 ,156 -2,177 139 ,031 -,21083 ,09683 

-
,40228 

-
,01938 

Equalvarian
ces not 
assumed 

  -1,987 
79,16
8 

,050 -,21083 ,10611 
-
,42203 

,00037 

IYIMSERLIK 
 

Equalvarian
cesassumed 

,410 ,523 -2,244 139 ,026 -,24367 ,10859 
-
,45837 

-
,02897 

Equalvarian
ces not 
assumed 

  -2,107 
85,97
5 ,038 -,24367 ,11567 

-
,47361 

-
,01373 

DUYGFAYD 
 

Equalvarian
cesassumed 

,336 ,563 -2,251 139 ,026 -,26885 ,11945 
-
,50502 

-
,03267 

Equalvarian
ces not 
assumed 

  -2,200 
96,99
4 

,030 -,26885 ,12223 
-
,51144 

-
,02625 

DUYGIFADE
SI 
 

Equalvarian
cesassumed 1,481 ,226 -1,302 139 ,195 -,14799 ,11366 

-
,37273 ,07674 

Equalvarian
ces not 
assumed 

  -1,207 
82,90
7 

,231 -,14799 ,12258 
-
,39180 

,09582 

 

Tablo-11’de yer alan t-testi sonuçlarına genel olarak duygusal zekâ ve duygusal zekâ alt 

boyutları ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı değildir. Buna göre H5:Duygusal zekâ 

seviyesi kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir farklılığa sahip değildir hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 11: t-testi Tablosu (Cinsiyet Değişkenine Göre) 

 
 
 
 
 
 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 

MeanDiff
erence 

Std. 
Error 
Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper Lower 

DUYZEKÂGE
N 

Equalvariancesa
ssumed 

,212 ,646 ,298 139 ,766 ,02815 ,09460 -,15889 ,21519 

 Equalvariances 
not assumed 

  ,298 137,7 ,766 ,02815 ,09452 -,15875 ,21506 

IYIMSERLIK Equalvariancesa
ssumed 

,763 ,384 ,482 139 ,631 ,05114 ,10614 -,15872 ,26101 

 Equalvariances   ,482 136,1 ,630 ,05114 ,10602 -,15851 ,26080 
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not assumed 

DUYGFAYD Equalvariancesa
ssumed 

,395 ,531 -,151 139 ,880 -,01764 ,11686 -,24869 ,21341 

 Equalvariances 
not assumed 

  -,151 135,47 ,880 -,01764 ,11698 -,24899 ,21371 

DUYGIFADESI Equalvariancesa
ssumed 

,023 ,880 ,215 139 ,830 ,02361 ,10988 -,19364 ,24086 

 Equalvariances 
not assumed 

  ,215 138,99 ,830 ,02361 ,10986 -,19360 ,24083 

 

Tablo-12’de yer alan t-tesi sonuçlarına göre öğrencilerin sözel ya da sayısal ağırlıklı 

olmalarındaki farklılığın anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle H6: Sözel derslerde başarılı 

olan öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri sayısal derslerde başarı gösteren öğrencilere göre daha 

yüksektir hipotezi ret edilmiştir. Buna göre duygusal zekâ düzeyi bireyin sayısal ya da sözelci 

olmasına gör bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 12: t-testi Tablosu (Genel Ders Başarı Durumuna göre Göre) 

  

Levene's 
Test 
forEquality 
of Variances 

t-test forEquality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 

MeanDif
ference 

Std. 
ErrorD
ifferen
ce 

95% 
ConfidenceInterva
l of theDifference 

  
Upper Lower 

DUYZEKÂGE
NE 

Equalvariancesa
ssumed ,757 ,386 ,959 130 ,339 ,10689 ,11146 -,11362 ,32740 

 Equalvariances 
not assumed   1,028 72,712 ,307 ,10689 ,10400 -,10040 ,31418 

IYIMSERLIK Equalvariancesa
ssumed ,204 ,652 1,062 130 ,290 ,13325 ,12543 -,11491 ,38140 

 Equalvariances 
not assumed   1,042 60,599 ,302 ,13325 ,12792 -,12257 ,38906 

DUYGFAYD Equalvariancesa
ssumed ,062 ,804 1,466 130 ,145 ,19734 ,13458 -,06892 ,46360 

 Equalvariances 
not assumed   1,534 68,989 ,130 ,19734 ,12864 -,05930 ,45397 

DUYGIFADESI Equalvariancesa
ssumed ,499 ,481 ,253 130 ,801 ,03274 ,12944 -,22334 ,28882 

 Equalvariances 
not assumed   ,270 72,129 ,788 ,03274 ,12122 -,20890 ,27438 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, genel olarak özel ve üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri 

emsalleri olan normal çocuklara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, 

duygusal zekânın iyimserlik alt faktörü ile duygulardan faydalanma alt faktörü de özel ve üstün 
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yetenekli öğrencilerde normal öğrencilere göre daha yüksek tesit edilmişken duygusal zekânın 

duyguların ifadesi alt faktörü düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Sonuçlar, literatürde yer 

alan özel ve üstün yeteneklilerin bilişsel zekâlarının yanı sıra sosyal beceriler açısından da farklı 

oldukları tespiti ile örtüşmektedir.  

Ancak bazı özel ve üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ açısından ortalamalarının çok 

fazla düşük olduğu görülmüştür. Bu durum bazı özel ve üstün yetenekli bireylerin sosyal beceriler 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Normal öğrenciler arasında duygusal zekâ düzeyi çok düşük öğrenci 

sayısı oldukça azdır.Bu durum bazı üstün ve özel yetenekli gruplar için sosyal ve duygusal alanda 

gelişim sağlamalarına yönelik özel programlara ihtiyaç duyulduğunu da ortaya koymaktadır. 

Ayrıca sonuçlar, duygusal zekâ ve duygusal zekâ alt boyutları ortalamalarının farklılığının 

cinsiyet değişkenine göre ve öğrencilerin başarılarının sözel ya da sayısal ağırlıklı olmalarında anlamlı 

bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu durumda genel olarak öğrenciler duygusal zekâ açısından 

iyi oldukları yetenek alanına göre farklılık göstermemektedir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeği (KEAODÖ) ’ni 
(Ahmmed, 2013) Türkçe ’ye uyarlamaktır. Araştırma kapsamında uyarlanan ölçek 221 öğretmene uygulanmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizinde 8 maddeden oluşan 1 boyutlu modelin iyi uyum verdiği gözlemlenmiştir. Ölçeğin 
psikometrik özelliklerini inceleyebilmek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. 
Ölçeğin iç tutarlılık analizleri sonucu .85  bulunulmuş olup, yapılan analiz ile güvenirlik için gerekli olan orana 
ulaşıldığı görülmüştür. KEAODÖ'nin orijinal tek faktörlü yapısının, madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör 
analizinden alınan sonuçlar doğrultusunda Türk örneklemine uygunluğu belirlenmiştir. (x2= 97.57, sd= 20, 
RMSEA= .133, NFI=.92, NNFI= .91, CFI = .93, IFI=.93,SRMR=066, GFI= .90). Bu durumda ölçeğin Türk 
örneklem grubu için eğitim sürecinde öğretmenlerin "Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği" 
düzeylerinin belirlenmesi için uygulanabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma Eğitimi, geçerlik ve güvenirlik. 

Abstract 

The aim of this study is to adapt Perceived School Support Scale in İnclusive Education (Ahmmed, 
2013) to Turkish. In the scope of the research, adapted scale was applied to 221 teachers. In confirmatory factor 
analysis, it is observed that one dimensional model which consists of eight items adapted well. In order to 
examine the psychometric properties of the scale, internal consistency, item and factor analysis were conducted.  
Internal consistency analysis results of the scale is .85 were found, it was seen that the required rate was 
achieved with reliability by analyzes. Original single factor structure of PSSSIE (Perceived School Support Scale 
in İnclusive Education) was determined to comply with Turkish sample in accordance with the results from item 
distinctiveness and confirmatory factor analysis (x2= 97.57, sd= 20, RMSEA= .133, NFI=.92, NNFI= .91, CFI = 
.93, IFI=.93,SRMR=066, GFI= .90). In this condition, for the Turkish sample group of the scale is expected to be 
applied  to determine “Perceived School Support in İnclusive Education” levels of teachers in education process. 

 Keywords: Inclusive Education, Validity, Reliability 
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GİRİŞ 

Genel açıdan baktığımızda her bireyin topluma karışıp yaşayabilmesi ve üreten birey 

olabilmesi için eğitime ihtiyacı vardır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de aynı şekilde toplumda 

yer edinebilmeleri ve bağımsız yaşayabilmeleri ancak onlara verilecek eğitim ile sağlanabilir. 

(Acar,2000). Normal gelişim gösteren kişiler gibi özel bireyler de toplumun bir ferdidir ve  bu 

bireylerin normal gelişim gösteren kişiler gibi eğitim alma hakları bulunmaktadır. Bu bireylerin 

alacakları eğitimi, normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla birlikte alması onların gelişimlerine pozitif 

yönde etki edecektir. (Çetrez İşcan, Fazlıoğlu, Parlak, 2014). Eğitimsel anlamda tarihsel sürece 

bakıldığında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim aldıkları ilk ortamlar yatılı/gündüzlü özel 

eğitim okullarıydı. Ancak günümüzde, ülkemiz ve diğer ülkelerde kaynaştırma yoluyla eğitime önem 

verilmiş ve kaynaştırma eğitimi benimsenmiştir. (Kargın, 2004).Böylece "Kaynaştırma" yetersizliği 

bulunan ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimsel fırsatlarını geliştirmek için planlanan bir 

temel politika haline gelmiştir. (Linsdsay,2007). Ancak sanıldığı gibi "Kaynaştırma" yalnızca özel 

gereksinimli öğrencinin normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta olması değildir. Bunun 

yanında ortamda bir takım uyarlamalar yapılması, genel ilkelerin uygulanması, temel ölçütlerin yerine 

getirilmesi ve böylece ortamın çocuğa uygun hale getirilmesidir. (Kargın, 2004). 

Kaynaştırma eğitimiyle ilgili söylemlere bakıldığında, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

yetersizliklerinin engele dönüşmesini önleyecek, bireyin yetersiz olduğu becerilerde uygun eğitim 

programları uygulanarak başarılı olabileceği uygun eğitim ortamlarının sağlanması oldukça önemlidir. 

(Yigen, 2008).Başarılı bir  kaynaştırma eğitim programı, özel gereksinimli bireylerin yeterli düzeyde 

özel eğitim ve normal eğitim almasıyla ilgilidir.  Kaynaştırma eğitiminin tam anlamıyla 

gerçekleşebilmesi için, gerekli koşulların sağlanması ve belli unsurların varlığı gerekmektedir. Bu 

unsurlar; okuldaki öğretmenler, normal gelişim gösteren öğrenciler,kaynaştırma eğitimi alan 

öğrenciler, okul müdürü ve yardımcısı, kaynaştırma eğitim alan öğrencilerin aileleri, okul ve sınıfın 

fiziki yapısı, normal gelişim gösteren çocukların aileleri, ve destek özel eğitim hizmetlerdir. (Batu ve 

Kırcaali-İftar, 2007,s.23). Ancak öğretmenler uygulamada bu unsurların yokluğundan şikayet 

etmektedirler.  Kaynaştırma öğrencilerinin dersine giren öğretmenlerin  bu çocukların eğitimiyle ilgili 

karşılaştıkları problemlere ait görüşleri tam anlamıyla değerlendirildiğinde eğitimcilerin problemleri; 

rehberlik desteğinin yetersizliği, müdür ve müdür yardımcısından  gerekli yardımın alınamaması, 

derslikteki öğrenci sayılarının  fazlalığı, fiziki alanda sınırlılık,kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin 

velileriyle oluşan sıkıntılar  ve normal gelişim gösteren çocukların kaynaştırma eğitimi alan 

öğrencilerden negatif yönde etkilenmesi şeklinde sıralanabilir. (Demir ve Açar, 2011). Tüm bu 

unsurların yanında kaynaştırma eğitimi sürecinde öğretmenler öz eleştiri de yaparak,yetersizliği 

bulunan öğrenciler ile çalışırken  öğretim uyarlamaları yapmalarına rağmen, uyarlamaların seyrek ve 
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düzensiz yapıldığını,özel eğitim öğretmenleri ile işbirliğinde eksiklik olduğunu, yetersizliği bulunan 

öğrencilere öğretim için yeterliklere sahip olmadıklarını düşünmektedirler.(Kavale & Forness, 2000). 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde, hem  sınıf öğretmenleri hem de  branş öğretmenleri 

sınıflarına kaynaştırma eğitimi için özel gereksinimli bir öğrenci yerleştirilmeden önce, kaynaştırma 

eğitimi ve de bu öğrenciler ile ilgili bilgilendirilmeli ve bunun yanında, kaynaştırma eğitimi süresince 

de özel eğitim uzmanları tarafından desteklenmelidir. (Batu ve Kırcaali-İftar, 2007,s.25) 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma, ölçek uyarlama çalışmasıdır ve “tarama modeli” ile gerçekleştirilmiştir. Tarama 

modeli kapsamında, öğretmenlere Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeğinin 

(KEAODÖ) Türkçe formu uygulanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin dersine giren öğretmenler 

oluşturmaktadır.Araştırmanın çalışma  grubu  Sakarya ve Kocaeli ilinde öğretmenlik yapan 221 

öğretmeni kapsamaktadır. Öğretmenlerden 123'ü kadın, 92'si erkektir. Öğretmenlerin 74 tanesi 

ilkokulda, 141 tanesi ortaokulda görev yapmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeği; Masud Ahmmed (2013) tarafından 

geliştirilen bu ölçme aracı; tek boyut 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde 

hazırlanmış ve maddeler 1’den 5’ e kadar "Asla", "Neredeyse Hiç", "Kısmen", "Yeterli Düzeyde" 

ve "En Üst Düzeyde" şeklinde derecelendirilmiştir. 

İşlem Basamakları 

Ölçeğin uyarlanma aşaması için ölçek sahibi Masud Ahmmed ile mail aracılığıyla iletişime 

geçilmiş olup, ölçek uyarlama için alınması gereken izinler alınmıştır. KEAODÖ ilk olarak Türkçeye 

çevrilmiş, daha sonra çeviriler incelenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sonrasında Türkçeye 

çevrilmiş olan maddeler  anlam ve gramer bakımından incelenmiş, hatalı, eksik yerler düzeltilmiş ve 

taslak Türkçe forma ulaşılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına başlamadan önce KEAODÖ'nin 

geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. KEAODÖ’nin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle, madde analizi ise 
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düzeltilmiş madde toplam korelasyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 

22.0 ve LISREL 8.71 (Jöreskog & Sörbom, 1996) programları kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Madde Analizi ve Güvenirlik 

Yapılan analiz sonucunda KEAODÖ ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin 

tamamı için .85 olarak ortaya çıkmıştır..  Madde analizi yapılarak KEAODÖ'ne ait maddelerin ayırt 

etme gücünün tespit edilmesi hedeflenmiştir. Analizin verdiği sonuçlara göre, ölçeğe ait düzeltilmiş 

madde toplam korelasyon katsayıları .477 ile .687  aralığında sıralanmıştır. Bulgular Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1: KEAODÖ’nin Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonları 

 Ölçek Maddeleri                                      Madde-Toplam Korelasyonu      (rjx) 

1 
Sınıf seviyesinde kaynaştırma eğtimi uygulamak için üst düzey yetkililerden ( okul müdürü vs.) 
destek alırım. 

.477  

2 
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam öğrencilerimin okul eğitimleri ile ilgili düzenli hizmet içi 
eğitim alırım. 
 

,443  

3 Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için okul idaresinden destek alırım. ,687  

4 
Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için diğer öğretmen arkadaşlarımdan destek alırım. 
 ,656  

5 
Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden 
öğrencilerimin ailelerinden destek alırım. 
 

,585  

6 
Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için normal gelişim gösteren öğrencilerimin 
ailelerinden destek alırım. 
 

,633  

7 
İhtiyaç duyduğumda, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencimin eğitiminde kullanmak için okuldan 
gerekli materyal desteği alırım. 
 

,   
,681 

 

8 
Gerektiğinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili özel eğitim öğretmenlerinden destek alırım. 
 

,573  

 

Yapı Geçerliği 

Tek boyutlu model için uygulanmış olan doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan uyum 

indeksi değerleri x2= 97.57, sd= 20, RMSEA= .133, NFI=.92, NNFI= .91, CFI = .93, 

IFI=.93,SRMR=066, GFI= .90 olarak ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri 

Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan bu çalışma ile, Masud Ahmmed tarafından geliştirilen Kaynaştırma Eğitiminde 

Algılanan Okul Desteği Ölçeğinin (KEAODÖ) Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve 

güvenirliğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın yapıldığı grubun sayısı geçerlik ve 

güvenirlik ile ilgili analizde gerekli olan sayıyı karşılamaktadır.(Tabachnick & Fidell, 2007).  

KEAODÖ’nin yapı geçerliği DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) ile incelenmiştir. DFA sonucunda 

ölçeğin orijinal formda olduğu ve ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. DFA için uyum 

indeksi değerlerine bakıldığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe 

formun faktör yapısıyla uyumlu olduğu belirtilebilir. KEAODÖ’nin güvenirlik katsayılarının istenilen 

düzeyde olması, ölçeğin güvenirlik seviyesinin ölçütü karşıladığını gösterir. Ölçme araçlarını 

araştırmalarda kullanabilmek için gerekli güvenirlik seviyesinin .70 olması gerekmektedir. (Sipahi, 

Yurtkoru, & Çinko, 2008). Bu sonuca göre KEAODÖ güvenirlik seviyesinin üstünde bir sonuç 

vermiştir.Ayrıca Madde toplam korelasyonunda tabloyu incelediğimizde ölçekte yer alan bütün 

maddelerin .30 ölçütünü geçtiği görülmüştür 

Kaynaştırma eğitimi veren öğretmenlerin aldığı destek ile ilgili ölçek tek boyutta ele 

alınmıştır. Ölçekteki her maddenin birbiriyle ilişkili ve tutarlı olması, Kaynaştırma Eğitiminde 

Algılanan Okul Desteğini (KEAODÖ)  ölçme açısından oldukça önemlidir. KEAODÖ ‘nden elde 

edilen bulgulara bakıldığında ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yönünden incelendiğinde ölçeğin 

kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çalışma sonuç olarak ilkokul ve ortaokulda görev yapan ve 

kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenleri kapsamaktadır; fakat ölçekteki maddelerin,  farklı okul 

türlerinde çalışıp kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlere de hitap edeceği ayrıca o gruplar üzerinde 
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de uygulanabileceği söylenebilir. Ölçek özgün formu korunarak uygulanmış olup doğrulayıcı faktör 

analizine (DFA)  bakılıp, özgün formdaki geçerlik ve güvenirlik değerleriyle karşılaştırıldığında 

oldukça birbirine yakın değerler görülmüştür. Kaynaştırma eğitimi veren öğretmenlerin aldığı destek 

ile ilgili ölçek maddelerinin kapsayıcı olması, bu ölçeğin farklı okul türlerindeki öğretmenlere de 

uygulanması daha geniş bir kitleye ulaşılması bakımından önemlidir. Araştırma grubunu oluşturan 

öğretmenlerin aldıkları desteğin belirlenmesinde güvenilir ve geçerli sonuçlar elde edilmesi ölçeğin bu 

formda kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca yine bulgulardan hareketle ölçeğin farklı evren ve 

örneklemlerde de kullanıma hazır olduğunu söylemek mümkündür. Ancak araştırmada okul türünü de 

genişletmek, çalışmayı kapsamlı hale getirir ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara hem katkı hem 

de yol gösterebilir. Yapılan bu çalışma ile kaynaştırma uygulamalarında okul, ilçe, il,bölge ve 

ülkemizdeki eksiklikler giderilebilir ve çözüm önerileri sunulabilir. Çalışmada elde edilen bulgular 

sonucu araştırmanın daha faydalı olması ve  diğer araştırmalara da katkılar sağlaması için bazı 

önerilerde bulunulabilir: Yapılan araştırma bize okul desteğinin kaynaştırma uygulamalarında önemli 

olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmanın sonucuna bakacak olursak, kaynaştırma eğitimi veren 

öğretmenlerin daha çok desteğe ihtiyacı vardır. Özel eğitim bilgi ve deneyim gerektirir. Üst düzey 

yöneticilerin kaynaştırma eğitiminin içinde yer alan tüm öğretmen,veli, okul idaresi ve de diğer 

personellere yönelik hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantıları planlaması, uzmanları da bu alanda 

görevlendirmesi oldukça önemlidir. Gerekli destek verilmediğinde ve kaynaştırma eğitimi için gerekli 

ortam oluşturulmadığında, kaynaştırma bir isimden öte gidemez. Bu durumdan en olumsuz etkilenen 

ise "zihinsel engelli" diye etiketlenen kaynaştırma öğrencisi olur. Bu yüzden öğretmenlerin aldığı 

destek kaynaştırma eğitiminin de kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 
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Ek. Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeği 

1 
Sınıf düzeyinde kaynaştırma eğitimini uygulamak için üst düzey yöneticilerden (il-ilçe milli eğitim 
müdürü,şube müdürü vb.) gerekli desteği alırım. 
 

1 2 3 4 5 

2 
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam öğrencilerimin okul eğitimleri ile ilgili düzenli hizmet içi 
eğitim alırım. 
 

1 2 3 4 5 

3 Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için okul idaresinden destek alırım. 1 2 3 4 5 
4 Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için diğer öğretmen arkadaşlarımdan destek alırım. 

 1 2 3 4 5 

5 Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden 
öğrencilerimin ailelerinden destek alırım. 
 

1 2 3 4 5 

6 Okulumda kaynaştırma eğitimini uygulamak için normal gelişim gösteren öğrencilerimin 
ailelerinden destek alırım. 
 

1 2 3 4 5 

7 İhtiyaç duyduğumda, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencimin eğitiminde kullanmak için okuldan 
gerekli materyal desteği alırım. 
 

1 2 3 4 5 

8 Gerektiğinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili özel eğitim öğretmenlerinden destek alırım. 
 1 2 3 4 5 
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ÖZET 

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin toplum içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel becerileri 
kazanması önemlidir. Bu öğrencilerin diğer disiplinlerde olduğu gibi matematikte de gerçekleştirmeleri gereken 
beceriler vardır. Öğrencilere gereken becerilerin kazandırılmasındaki en önemli etkenlerden biri de hiç şüphesiz 
öğretmenlerdir. Bu nedenle zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimindeki amaçlarının ve genel 
eğilimlerinin tespit edilmesi, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğrenimine katkı sağlayacaktır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı, zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili amaçlarını ve genel 
eğilimlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. 
Çalışmaya amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen altı zihin engelliler öğretmeni katılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formuyla toplanan verilere içerik analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda zihin engelliler 
öğretmenlerinin matematik öğretimindeki en önemli amaçlarının; zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin günlük 
hayatta karşılaşabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek ve hayatlarını kolaylaştırabilecek temel 
matematiksel becerilerin kazandırılması olduğu belirlenmiştir. Temel matematiksel beceriler bağlamında ise 
zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmelerinin amaçlandığı ortaya 
çıkarılmıştır. Ayrıca matematik öğretimi için zihinsel yetersizliği olan öğrenciden beklenen veya gerekli olan 
beceriler olarak alıcı ve ifade edici dil ile psiko-motor beceriler ön plana çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zihin engelli, zihinsel yetersizliği olan öğrenci, matematik öğretimi, amaç   
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GİRİŞ 

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimindeki temel amaç günlük yaşamlarında kendileri 

için gerekli olan becerileri bağımsız bir şekilde yerine getirerek güven duygusu geliştirmeleridir (TC 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000; Cavkaytar, 2014, s. 15). Bu temel becerileri sağlayabilmek için 

öğrencilere günlük yaşamlarında gerekli olduğu kadar matematik öğretmek önemlidir (Kırcaali-İftar, 

Ergenekon & Uysal, 2008). Çünkü birey, toplum içerisinde yaşadığı sürece matematiğe ihtiyaç 

duymakta ve bu ihtiyaç onun birçok becerisini gerçekleştirebilme imkanı bulmasını sağlamak için 

temel oluşturmaktadır (Gürsel, 1987). Zihinsel yetersizliği olan bireyler için kuşkusuz en önemli 

kişilerden birisi bağlanma yaşadığı öğretmenleridir. Öğretmenler zihin engelli öğrencilerle güven 

duygusu geliştirebilen en yakın kişilerdir. Ayrıca matematik eğitimi içinde zihin engelliler 

öğretmenleri öğrencilerde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu öğrencilere matematiği öğretebilecek tek 

kaynak öğretmenleridir (Sinoplu, 2009). 

Zihin engelliler öğretmenleri, yetersizliği olan öğrenciler için temel becerileri kazanacakları 

bir eğitim kaynağıdır. Ancak ülkemizde zihin engelliler öğretmenleri için ayrı bir branşlaşma olmayıp 

tek bir öğretmen bütün becerilerin kazandırılmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır (Ergenekon, 

2004). Bütün becerileri kazandırması beklenen tek bir öğretmenin her bir alan için ne kadar donanımlı 

olduğu önemlidir. Ülkemizde zihin engelliler öğretmenlerinin matematik alanında yetiştirilmesinde 

sadece bir dönem alınan matematik öğretimi dersi vardır. Öğretmenler bu dersin kazanımlarıyla 

beraber öğrenciler için gerekli temel matematiksel becerileri kazandırma amacındadırlar.  

Alan yazında zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ve zihin engelliler öğretmenlerin 

matematik eğitimi ile ilişki olan çalışmaları incelendiğinde uluslararası düzeyde pek çok çalışma 

yapıldığı (Busch, Pederson, Espin, & Weissenburger, 2001; Schulte, 2016; Hunt & Vasquez, 2014) 

ancak ulusal düzeyde sınırlı sayıda çalışma olduğu belirlenmiştir (Karabulut & Yıkmış, 2010). 

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğrenimine ve zihin engelliler öğretmenlerinin 

matematik öğretimine dair yapılacak çalışmaların, ülkemizde özel eğitimin gelişimine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimindeki görüşlerinin 

tespit edilmesinin, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğrenimi ile ilgili ulusal düzeyde 

yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, zihin 

engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili amaçlarını ve genel eğilimlerini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. 

Çalışmanın amacı öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili amaçlarını ve genel eğilimlerini 

belirlemek olduğundan, sınırlı bir durum ele alınıp detaylı inceleme yoluna gidilmiştir. Çalışmanın 

örneklemini amaçlı örnekleme yöntemine uygun olarak seçilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 6 
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zihin engelliler öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenler Türkiye’nin doğusunda görev 

yapmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde üç farklı il alınmış ve bu illerin her birinden ikişer öğretmenle 

görüşülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Form matematik eğitimi alanında uzman bir öğretim üyesi ve özel eğitim alanında uzman bir öğretim 

elemanına sunularak soruların uygunluğu değerlendirilmiştir. Form da gerekli düzeltmeler yapılarak 

son hali verilmiştir. Öğretmenlere; “Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretmedeki 

amacınız nelerdir?”, “Matematik öğretiminde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere hangi kazanımların 

kazandırılması gerektiği ilgili görüşünüz nedir?” ve “Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik 

öğretimi için gerekli olan temel becerilere dair görüşünüz nedir?” soruları yöneltilmiştir. Elde edilen 

verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizinde araştırmacılardan birisi elde edilen verileri 

kodlamış, diğer araştırmacı da uygun olup olmadığına dair görüş belirtmiş ve iki araştırmacı 

arasındaki uyum .69 olarak hesaplanmıştır. Uyuşma olmayan kodlarda iki araştırmacı ortak karar 

alarak koda karar vermiştir. Oluşan kodlar birleştirilerek kategorileşmiştir. Çalışmada öğretmenlerden 

bazılarının cümleleri doğrudan aktarma yoluyla sunulmuştur. Öğretmenlerin cümlelerinin aktarımında 

Ö harfi öğretmeni, yanındaki rakam ise farklı öğretmenleri temsil eden sembolik numaraları 

göstermektedir. 

BULGULAR 

Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler üç kategori altında toplanmıştır. İlk kategori 

öğretmenlerin matematik öğretimindeki “amaçları”, ikinci kategori öğretmenlerin öğretmeyi 

hedeflediği “matematikle ilgili kazanımlar” ve son kategori de matematik öğretimi için gerekli olan 

“temel beceriler” tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen kod-kategori şeması Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretim ile ilgili amaçları ve 
genel eğilimleri 

Matematik öğretmedeki amaç;  

1.Günlük hayatta karşılaşabileceği 
problemlerin üstesinden gelebilecek 
temel matematiksel becerileri 
kazandırma,  

2.Yaşına uygun işlevsel akademik 
beceriler kazandırma 

3.Günlük hayatta gerekli olan basit 
matematiksel işlem becerilerini 
geliştirme, 

4. İşlerine yarayabilecek matematiksel 
bilgileri kazandırma, 

5.Seviyelerine uygun günlük yaşamsal 
beceriler kazandırma 

6.Hayatlarını kolaylaştırma. 

Kazandırılmak istenen önemli 
matematiksel kazanımlar 

1.Ritmik sayma 
2.Sayıları tanıma 
3.Saati tanıma 
4.Para birimlerini tanıma 
5.Basit toplama ve çıkarma işlemleri 

yapabilme 

Matematik öğretimi için gerekli 
olan temel beceriler 

1.Alıcı ve ifade edici dil 
2.Psiko-motor  
3.Genelleme yapabilme 
4.Eşleştirme  
5.Akıl yürütme (Muhakeme 

yapabilme) 
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Şekil 1. Öğretmenlerin matematik öğretim ile ilgili amaçlarını ve genel eğilimlerini içeren 

kod-kategori dağılımı 

Zihin engelliler öğretmenlerinden altısı matematik öğretiminin en önemli amacının; zihinsel 

yetersizliği olan öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek 

temel matematiksel becerileri kazandırılması olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin, Ö1 öğretmeni 

“Matematik öğretimindeki en temel amacım, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri 

problemlerin üstesinden gelebilecekleri temel matematik becerilerini öğretmektir.” ifadeleriyle, Ö2 

öğretmeni ise “Zihin engelli bireylerin hayata tutunabilecekleri kadar temel matematik becerileri 

öğretmeyi amaçlıyorum.” cümleleriyle bu amacını ortaya koymuştur. Zihin engelli öğrencileri ikiye 

ayırarak amacını açıklayan Ö3 öğretmeni ise “Ağır ve orta düzeydeki öğrencilerde amacım, günlük 

yaşamda karşılaşacakları seviyelerine uygun problemlerin üstesinden gelebilecek kadar temel 

matematiksel becerilerin öğretimini gerçekleştirmektir. Hafif düzeyde zihin engelliler için amacım, 

yaşlarına uygun tüm akademik becerileri gerçekleştirmesini sağlamaktır.” cümleleriyle ağır ve orta 

düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için amacının günlük yaşamda karşılaştığı problemleri 

giderme; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde yaşına uygun akademik becerileri 

gerçekleştirmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir. Ö3 öğretmeni matematik öğretmenin, zihinsel 

yetersizliği olan öğrencilere yaşına uygun işlevsel akademik beceriler kazandırmada etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Ö3 öğretmenin “Öğrencilere matematik öğretmedeki amacım;  matematik dersinde 

öğretilecek bilgi ve becerilerin birey için günlük hayatta, evde, toplumda ve çevrede işe yarar olması 

ve kullanabilir olmasıdır.” şeklindeki görüşü bu amacı ortaya koymaktadır. Çalışmaya katılan iki 

öğretmenin ise üzerinde durduğu bir diğer amaç, öğrencilere basit matematiksel işlem becerilerini 

kazandırmadır. Günlük hayatta gerekli olan basit matematiksel işlem becerilerini geliştirmeye vurgu 

yapan Ö6 öğretmeni, “Düzeyleri doğrultusunda günlük hayatta işlerine yarayabilecek tüm basit 

matematiksel işlemlerin öğretimini sağlamayı amaçlıyorum.” cümlesiyle amacını ifade etmiştir. 

Amaçlar kategorisindeki bir başka kod ise, öğrencilerin işlerine yarayabilecek matematiksel bilgileri 

kazandırmadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerden üçü, zihinsel yetersizliği olan bireylere matematik 

öğretiminde işlerine yarayabilecek bilgileri kazandırmanın amaçları olduğunu belirtmişlerdir. Ö1 

öğretmeninin, “Öğrencilere düzeyleri doğrultusunda işlerine yarayabilecek tüm matematiksel 

bilgilerin kazandırılmasını sağlamaktır.” cümlesi ile zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlerine 

yarayacak matematiksel bilgiler öğretmeyi amaçladığı görülmektedir. Öğretmenlerden dördü, 

matematik öğretiminde öğrencilerin seviyelerine uygun günlük yaşam becerilerini kazandırmayı 

amaçladığını ifade etmiştir.  Ö4’ün “Öğrencilerin satın alma, marketten yararlanma vb. hayatı 

sürdürebilme, banka ve postane vb. toplumsal alanları kullanabilmesi için gerekli olan yani günlük 

yaşamda daha sık kullanabileceği, seviyelerine uygun düzeyde matematiksel becerileri öğretmeyi 

amaçlıyorum.” şeklindeki ifadesinden bu öğretmenin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 

seviyelerine uygun günlük yaşam becerileri öğretmeyi amaçladığını göstermektedir. Çalışmaya katılan 
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öğretmenlerin matematik öğretmedeki bir diğer amacı da, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 

hayatlarını kolaylaştırmaktır. Ö6 öğretmeni “Amaç yapabileceklerinin çok üstünde performans 

beklemek değil, bireylerin hayatını kolaylaştıracak onların işlerine yarayabilecek öğretimler 

yapmaktır.” ifadesiyle, matematik öğretimi ile öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı 

hedeflediğini göstermektedir. Elde edilen kodlar ve frekansları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimindeki temel amaçları 

 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Toplam 
Günlük hayatta karşılaşabileceği problemlerin üstesinden 
gelebilecek temel matematiksel becerileri kazandırma 

      6 

Yaşına uygun işlevsel akademik beceriler kazandırma       1 
Günlük hayatta gerekli olan basit matematiksel işlem 
becerilerini geliştirme 

      2 

İşlerine yarayabilecek matematiksel bilgileri kazandırma       3 
Seviyelerine uygun günlük yaşamsal beceriler kazandırma       4 
Hayatlarını kolaylaştırma       4 

 

Çalışmaya katılan zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretiminde zihinsel yetersizliği 

olan öğrencilere hangi kazanımların kazandırılması gerektiğiyle ilgili görüşleri incelendiğinde; 

öğretmenlerin daha çok ritmik sayma, sayıları tanıma, saati tanıma, para birimlerini tanıma, basit 

toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilme kazanımlarına vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Ritmik 

saymaya vurgu yapan Ö1 öğretmeni “Bu kazanım günlük yaşamda öncelikli olarak karşılarına 

çıkabilecek bir kazanımdır.” cümlesini kullanmıştır. Sayıları tanımaya vurgu yapan Ö4 öğretmeni de 

“Sayıları tanıma, öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve engelli çocukların başkalarından 

bağımsız bir biçimde yaşamalarına katkı sağlayacaktır.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Saati 

tanımaya vurgu yapan Ö5 öğretmeni “Günlük hayatta öncelikli olarak karşılarına çıkabilecek 

kazanımlardan birisi saati tanımadır. Bu beceriyi bağımsız olarak yerine getirmelerinin önemli 

olduğunu düşünüyorum.” cümleleriyle saati tanımanın önemine vurgu yapmıştır. Para birimlerini 

tanımaya vurgu yapan Ö2 öğretmeni “Temel kavramlar ve para birimlerinin öğretimi öğrencilerin 

günlük yaşam becerileri için en önemli kazanımlardır.” cümlesiyle para birimlerinin öğretimini öne 

çıkarmıştır. Ö6 da “Toplama ve çıkarma işleminin kazanımları günlük yaşamda öncelikli olarak 

karşılarına çıkabilecek kazanımlardır. Zihinsel yetersizliği olan bireyler bu işlemlerin gerektirdiği bir 

sorunla karşılaştıklarında bağımsız olarak kendileri bu kazanımları yerine getirebileceklerdir.” 

yaklaşımıyla basit toplama ve çıkarma işlemlerini önemsediğini göstermiştir. Bu bağlamda zihin 

engelliler öğretmenlerinin matematik öğretiminde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere hangi 

kazanımların kazandırılması gerektiğine yönelik elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Zihin engelliler öğretmenlerinin kazandırmayı hedeflediği matematiksel kazanımlar 

 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Toplam 
Ritmik sayma       3 
Sayıları tanıma       1 
Saati tanıma       3 
Para birimlerini tanıma       3 
Basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilme       4 

 

Öğretmenlerin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik öğretimi için gerekli olan 

temel becerilere dair görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin dana çok, alıcı ve ifade edici dil, psiko-

motor, genelleme yapabilme, eşleştirme ve akıl yürütme (muhakeme yapabilme) becerilerine vurgu 

yaptıkları belirlenmiştir. Alıcı dil ve ifade edici dil becerisini kazandırmaya yönelik görüş belirten Ö1 

öğretmeni “Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematiksel becerileri kazandırırken alıcı dil ve 

ifade edici dil becerilerini dikkate alıyorum. Çünkü bu becerisi fazla gelişmeyen öğrenci matematiksel 

kazanımlarda başarılı olamayacaktır.” şeklinde düşüncesini belirtmiştir. Psiko-motor becerileri ön 

plana çıkaran Ö6 “Zihinsel yetersizliği olan öğrencinin el-göz koordinasyonu gibi becerilerin gelişmiş 

olmasını matematik öğrenmesi için gerekli buluyorum.” ifadesiyle matematik öğretimi için psiko-

motor becerilerin gelişimine vurgu yapmıştır. Genelleme yapabilme ve eşleştirme becerilerine vurgu 

yapan Ö4 öğretmeni “Öğrencilerin genelleme, eşleştirme, alıcı ve ifade edici dil becerileriyle birlikte 

matematiksel hedefleri gerçekleştirmesini bekliyorum.” cümlelerini kullanmıştır. Muhakeme 

yapabilmeye vurgu yapan Ö5 öğretmeni de “Matematik öğretimi için akıl yürütme veya muhakeme 

yapabilme, alıcı dil ve ifade edici dil becerilerinin gelişmesini, psiko-motor becerileri kazanmasını 

bekliyorum.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Öğretmenlerin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 

matematik öğretimi için gerekli olan temel becerilere dair görüşleri Tablo 3 de sunulmuştur. 

Tablo 3. Zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimi için gerekli gördükleri temel 

beceriler  

 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Toplam 
Alıcı ve ifade edici dil becerileri       4 
Psiko-motor becerileri       3 
Genelleme yapabilme       1 
Eşleştirme       1 
Akıl yürütme (Muhakeme yapabilme)       1 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Zihin engelliler öğretmenlerinin matematik öğretimindeki amaçlarının ve genel eğilimlerinin 

tespiti için yapılan bu çalışma sonucunda üç kategori oluşturmuştur: Matematik öğretmedeki amaç, 

kazandırılmak istenen matematiksel kazanımlar, matematik öğretimi için gerekli olan temel beceriler. 

Zihin engelliler öğretmenlerinin çoğu matematik öğretiminin en önemli amaçlarından ikisini; zihinsel 

öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği problemlerin üstesinden 
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gelebilecek ve hayatı kolaylaştırabilecek temel matematiksel becerilerin kazandırılması olduğunu ifade 

etmişlerdir. Eğitim uygulama okulu eğitim programı incelendiğinde zihinsel yetersizliği olan 

öğrencilere matematik öğretiminin amaçlarından birisinin günlük yaşamlarını kolaylaştırma olduğu 

belirlenmiştir (MEB, 2016). Çifci Tekinarslan’da (2014, s. 155) zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 

için günlük yaşamada karşılaşılacak durumların öğretiminin önemli olduğunu vurgulamıştır. Günlük 

yaşama yönelik elde edilen bulgu sözü geçen çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Temel matematiksel beceriler bağlamında ise zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin basit toplama ve 

çıkarma işlemlerini yapabilmelerinin amaçlandığı ortaya çıkarılmıştır. Çifci Tekinarslan (2014, s. 155) 

ve MEB (2016) zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretimi yapılırken basit toplama ve 

çıkarma işlemleriyle sıklıkla karşılaşabileceklerinden öğretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Basit 

toplama ve çıkarma işleminin öğretimine yönelik elde edilen bulgu bu çalışmalarla örtüşmektedir. 

Matematik öğretimi için zihinsel yetersizliği olan öğrenciden beklenen veya gerekli olan beceriler 

olarak alıcı ve ifade edici dil ile psiko-motor beceriler ön plana çıkmıştır. Çifci Tekinarslan (2014, s. 

149) öğrencilere bilişsel becerilerin kazandırılması için, alıcı dil, ifade edici dil, bellek, dikkat, 

üstbilişsel beceriler, motivasyon, genelleme ve fiziksel sağlık özelliklerinin kazandırılması gerektiğini 

belirtmiştir. Matematik öğretimine yönelik elde edilen bulgu bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Çalışmanın sonucunda zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretiminde 

günlük yaşamın önemli olduğu ve günlük yaşamda karşılaşılacak ritmik sayma, sayıları tanıma, saati 

tanıma, para birimlerini tanıma ve basit toplama-çıkarma işlemlerini yapabilme temel matematik 

becerilerinin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bu becerilerin kazandırılmasında öğretmenlerin öğrenciler 

için alıcı ve ifade edici dil becerileri ile psiko-motor becerilerini dikkate aldığı saptanmıştır. Gelecek 

araştırmacıların birbiriyle ilişkili olan bu becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaları, 

öğretmenler için rehber kaynaklar oluşturulabilir.  

Not 

Çalışmanın verilerinin toplanmasında sunduğu katkılardan dolayı zihin engelliler öğretmeni 

Elif DİNER’e teşekkürlerimizi sunarız.   
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Özet 

Bütün toplumların geçmişten günümüze kadar ulaşan ve hala kullanılan kendine özgü değerleri vardır. 
Zaman içerisinde bu kültür unsurları birbirlerinden etkilenerek ya da kendi içlerinde değişim göstererek 
farklılaşmaktadır.  Bu değişimlerde olumlu katkıların yanı sıra olumsuz etkiler de olmaktadır şüphesiz. Özellikle 
popüler kültür dediğimiz bir kavram içinde bu tür değişimler hızlı bir biçimde akmaktadır. Birçoğumuz da 
farkında olmadan çevremizde bulunan popüler kültür unsurlarından etkilenip değişme göstermekteyiz. Bunda en 
çok etkilenenler de çocuklardır. Çocuklar, oyun yoluyla içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini de öğrenir. 
Bu oyun dünyasına aracılık eden ise oyuncaklardır. Popüler kültür içinde tüketim amaçlı üretilen bu oyuncaklar 
çocuklara farklı kimlikler de kazandırabilir. Çocuk bilinç dışı olarak farklı kimlikler taşımaya yönelebilir. Bu 
bilinçsiz dönüşümün önüne geçmek için görsel sanatlar dersleri önemli bir etken olacağı düşünülerek araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada piyasada satılan oyuncak bebekler konu olarak alınmıştır. Bu oyuncak 
bebeklerde bir değişim yaratılarak dünyadaki farklı kültürdeki figürler haline dönüştürülmüştür.  Güzellik 
anlayışını sadeleştirerek onları kültürler içerisinde daha yaşanılır figürlere dönüştürmek amaçlanmıştır. Bu 
amaçlarla Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde okuyan 20 Görsel sanatlar öğretmen adayı çalışma 
grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen 7 haftalık “Popüler Kültürde 
Kültürler Arası Etkileşim Programı” uygulanmıştır.  Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması 
olarak yürütülmüştür. Araştırma verileri çalışma grubunun uygulamaları ve araştırma sonunda yapılan görüşme 
formunun cevaplarından oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinde; uygulama çalışmaları görsel olarak uzman 
görüşüyle değerlendirilmiştir. Görüşme sorularının cevapları ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. 
Araştırmada; “Popüler Kültürde Kültürler Arası Etkileşim Programı” aracılığıyla Görsel Sanatlar Öğretmen 
Adaylarının farkındalık kazandığı ve bunu öğretmen olduklarında aktarabilecekleri bir program olabileceği 
bulgu ve sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu program popüler kültürün olumsuz etkilerini  gündeme getireceği, bunun 
olumlu yönde değiştirilebileceği ve çocukları bu anlamda bilinçlendireceği için ilkokul ve ortaokul 
programlarına alınabileceği önerisi getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar eğitimi, eğitim, sanat, kültür 

ABSTRACT 

All cultures have got special values still be used that come from the past and lie till today. During the 
time these culturs be influenced of each other or take change inside and become different. Of course, in these 
changes behinde positive influences there are aslo negative effects as well. Specially in what we name it popular 
culture, these changes fastly flow. A lot of us unconsciously be influenced of these popular culuturs around and 
take change. Of course children more. Cilderen by game also learn the value of culture that are living inside. The 
intermediator of these game world is dolls. These contirbution purposed dolls of popular cultur also may bring 
different identification in them. Child may unconsciously takes different indentifications. The purpose of this 
research is to blocking this unconscious condition by well-teaching and focusing on visual culture education. 
The dolls which is sold on the marcket are the topic of this research. By creating some changes in these dolls 
they become to a different kind of culture figures in the world. By simplifying beauty meaning they have been 
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targeted to become more liveable figours inside the cultures. For these purposes it is formed a group of 20 visual 
arts candidate teachers who are studing at Niğde University in branch of Graphic-Work Education. They have 
been applied a seven weeks ’’Interculture Interaction Program In Popular Culture’’ improved by researcher. The 
action research is selected from the qualifitative research inside. The research are formed by dataes, application 
of work groups and the answers that given to interviewing form in the last of research. In the dataes of research; 
application workings have been visually evaluated by expert. The answers of interviewing questions have been 
evaluated by concept analysing. In the research it is come to a result that by ’’Interculture Interaction Program In 
Popular Culture’’  candidate teachers gain experince and awareness in visual culture and when they become a 
teacher can transfer its to their students and new generations. The suggestion is that this program can biring up 
the negative influences of popular culture and exchange its to positive effects and because of making children 
conscious on this topic it can be applied and educated in primary and secondary schools programs.  

Key words: visual arts education, education, art, culture 

 

 

1.GİRİŞ 

Çocuk hayata dair çoğu şeyi oyun yoluyla öğrenir. Oyuncaklar da gerçek hayatın nesneleri 

gibi oyunda çocuğa aracılık eder. Türk  Dil Kurumu sözlüğünde oyuncak “yetenek ve zekâ geliştirici, 

belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence  olarak tanımlanır. Yetenek ifadesi özellikle 

dikkat çekicidir. Sanatla ilişkilendirmek için önemli bir ifadedir.  

Oyunca çocuğun oyun oynamasına aracılık ederken aynı zamanda da, oyun oynamak, 

sanıldığı gibi zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlence amaçlı bir aktivite olmanın 

ötesinde, çocuğa gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık 

niteliği taşır (MEGEP: 2) 

Onur da (2002), çocukları eğlendirmek, oynatmak amacıyla ortaya çıkan oyuncak, yapıldığı 

döneme ilişkin önemli ipuçları veren bir nesnedir şeklinde tanımlamaktadır. Dolayısıyla sanatla 

ilişkilendirebildiğimiz gibi kültürel bir boyutunun da olduğunu söyleyebiliriz. Oyun, ait olduğu 

toplumun değerlerini anlatan kültürel bir ifade şeklidir (aktaran: Doğan, 2013:17). (Erinç,1995:11). 

Erinç’e göre (1995:11) Kültür ise, algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz, düşünebildiğimiz her 

şeydir. 4 kültür kavramı:  Bireysel Kültür, Yöresel (bölgesel) Kültür, Ulusal Kültür ve Evrensel kültür. 

Psikoloji açısından bakıldığında da çocuğun iç dünyasını açığa çıkardığı görülmektedir. Çocuk 

oyun yoluyla içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini de öğrenir. Çağın gerekleriyle birlikte 

günümüzde çocuk oyunları ve oyuncaklarında da değişimler yaşanmaktadır. Geçmişte doğal 

ortamlarda kendi oyuncaklarını üreten çocuklar popüler kültürün etkisi ile hazır önlerine sunulan ve 

şiddet içerikli oyuncaklarla oyunlar oynamaktadırlar. Görsel ve işitsel olarak kendisine yöneltilen 

iletileri algılayan bireylerde tutum ve davranışlarda beliren değişimleri olumlu yönleri ile kullanmak 
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adına televizyon kanallarına büyük sorumluluk düşmektedir (Demir  ve Eraslan,2009:67).Sadece 

televizyon değil diğer iletişim araçları özellikle bilgisayarlar çocukları olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

Sungur da (1997:45) yaratıcı olmayan birey yoktur demektedir. Geçmişte bu kadar yaratıcı 

olan bu çocuklara günümüzde ne oldu diye sormak gerekir. Yönlendirmede eksik ya da yanlış 

durumlar olduğu ortadadır.  Gürsoy’un (2010,455) aşağıdaki tablo halinde sunulan çalışmasında da 

ifadelerden anlaşıldığı gibi geçmişte üretken, tasarlayabilen çocuklar günümüzde daha hırslı, hırçın 

şiddet eğilimli ve doyumsuz bir nesile dönüşmüştür. 

Geçmişteki çocuklar Şimdiki çocuklar 
Kendi hayal dünyası içinde Kurgulanan hayal dünyası içinde 
Daha paylaşımcı ve yüzyüze etkileşimli Bilgisayar başında, bağımlı ve arkadaşları sanal 
Oyunlarında tekerleme, bilmece ve şiirsel dil var Oyunlarda genellikle şiddet, saldırganlık, hırs, öfke 
Dış mekan ve doğal ortam kullanmakta Çoğunlukla kapalı mekanlar 
Oyuncakları doğal malzemelerden oluşmakta Oyuncakları, elektronik, otomatik, pahalı, gösterişli, sağlık 

açısından tartışılabilir 
Aile ve yakın çevre çocuğa yakın Çocuk sanal kalabalıkta, ama yalnız 
Çocuk kendi tasarlayıp, yapıyor Sunulmuş, albenisi olan oyuncağı aldırıyor 
Üretken, sabırlı, anlayışlı, mutlu Hazırcı, hırçın, doyumsuz, huzursuz 

 

Bu mevcut durumun düzelmesi için farklı projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla popüler 

kültürde kız çocukların oynadığı korkunç görünümlü oyuncak bebeklerin olumsuz etkisinden yola 

çıkılarak proje hazırlanmıştır. Art and education through art makes the lives of individuals peaceful by 

positive contributions. sanat yoluyla sanat ve eğitim pozitif katkılarıyla huzurlu bireylerin yaşamlarını 

yapar (Demir: 2015: 32). 

Sanatla oyun arasındaki ilişki şüphesiz tartışılamaz. (Etike’nin (1996:24) gerek estetik çevre 

bilincinin gelişmesi, gerekse sanat ve sanatçıya duyarlı bir toplum oluşmasının tartışmasız tek yolu 

sanat eğitiminden geçmektedir ifadesi gelecek nesillerin düzeyli sanatsal bilince sahip olması 

açısından da dikkat çekicidir. 

Bu bakımdan projede görsel sanatlar dersleri ve özellikle görsel sanatlar öğretmen adayları 

projedeki kilit bireyler olmuştur. Projede hem “Olumsuz Örnek olan Oyuncak Bebekler” ve “Farklı 

Ülke Kültürlerinin aktarımı” amaçları birleştirilerek “Popüler Kültürde Kültürlerarası Etkileşim 

Programı”  hazırlanarak uygulanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasıdır. Uygulama yapılan 

programın sonunda öğrencilerin görüşleri alınarak veriler oluşturulmuştur. Uygulamaların etkileri 

tablolar halinde sunularak ortaya koyulmuştur. Kasıtlı (amaçlı) örneklem ile tablo 1 de gösterilen ve 
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aynı sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ile çalışılmıştır. Örneklem aynı zamanda evren olarak 

kullanılmıştır.  

Tablo 1: Çalışma Grubu 

Çalışma Grubu  Sayı(n)  

Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencileri  20  

Toplam   20 

 

Çalışma grubuna, tablo 2 deki 7 hafta süren 6 aşamalı “ Popüler Kültürde Kültürlerarası 

Etkileşim Programı” uygulanmıştır. Uygulama sürecine yönelik her öğrenci ile görüşme yapılmıştır. 

Bu görüşme sonucunda edindikleri deneyimler kod ve temalarına göre sınıflandırılmış, veriler 

temalara göre içerik analiz yöntemi ile düzenlenmiştir. Her öğrenci için ayrı bir ÜLKE seçilmiştir. 

Ancak teknik, malzeme aynı olacak şekilde belirlenmiştir. 

Wolcott’un sınıflandırması, litaratürde “betimsel analiz” ve “içerik analizi” biçiminde 

karşımıza çıkan yaklaşımlardan çok farklı değildir. Veri analizinde üç temel kuramı vurgulamak 

gerekir; “betimleme”, “analiz” ve “yorumlama. Betimsel analizde doğrudan alıntılara yer 

verilir(Yıldırım ve Şimşek, 2000: 156-159). 

BULGULAR 

Araştırma süreci ile ilgili çalışma grubuna yönelik hazırlanan görüşme formundaki ifadeler 

temalarına göre gruplandırılmıştır. Bu temalar 4 grup altında toplanarak tablo 2 de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Temalar 

 temalar 
1 Oyuncak Bebeklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 
2 Projenin Amacı 
3 Projenin Öğretmen Adayına Katkısı 
4 Projenin Çocuklara Katkısı  

 

Oluşturulan bu temalara göre tablo 3, tablo 4, tablo 5 ve tablo 6 da kodları kod 1 ve kod 2 

şeklinde ifade edilmiştir.  

Tablo 3: Oyuncak Bebeklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 

Tema Kod 1 Kod 2 
Oyuncak Bebeklerin Çocuklar Üzerindeki 
Etkisi 

Psikolojik  Yanlış imaj 
Duygusal zarar  

Davranış  Bencil kişilik  
Gelişim  Yaşa uygun olmayan  
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Estetik Algı Korkunç görünüm  
 

Tablo 3 e göre olumsuz örnek olan oyuncak bebekler, çocuklar üzerinde psikolojik, davranış, 

gelişim ve estetik algı açısından etkilediği ifade edilmektedir. 

Tablo 4: Projenin Amacı 

Tema Kod 1 Kod 2 
Projenin Amacı 
 

Kötü Etkiyi yok etme  Korkunç Görünümü değiştirme  
Olumlu Değişim  Günlük hayat tarzını oluşturma  
Dikkat Çekme  Duruma farkındalık  
Ülkeyle ilgili Bilgi 
Sahibi Olma  

Kültürle ilgili bilgi Sahibi olma  

 

Tablo 4 e göre bu proje kötü etkiyi yok etme, olumlu değişim, dikkat çekme ve ülkeyle ilgili 

bilgi sahibi olma amaçları belritilmektedir. 

Tablo 5: Projenin Öğretmen Adayına Katkısı 

Tema Kod 1 Kod 2 
Projenin Öğretmen Adayına Katkısı 
 

Bilgi  Bir Kültürü tanıma  
Deneyim Süreçle ilgili  
Zevk  Hoşa gitme  
Beceri El becerisi  

 

Tablo 5 e göre Proje öğretmen adayına bilgi, deneyim, zevk ve beceri anlamında katkı 

sağladığı görülmektedir. 

Tablo 6: Projenin Çocuklara Katkısı 

  Kod 1 Kod 2 
Projenin Çocuklara Katkısı  
 

Yaşam Tarzı  Sağlıklı gelişim  
Toplum İçinde Birey  Toplumdakiler gibi Davranma  
Kültür Aktarımı Ülke Hakkında Bilgi  

 

Tablo 6 ya göre proje çocuklara yaşam tarzı, toplum içinde birey ve kültür aktarım açısından 

katkı sağlayabileceği ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Araştırma bulgularına göre bu proje; 

1.Olumsuz örnek olan oyuncak bebeklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu, 

2.Çocuklar üzerindeki olumsuz etkiyi olumluya çevirme ve bu konuya dikkat çekme, 
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3.Görsel kültür aktarımı aracılığıyla öğretmen adayının öğretmen adayı olduğunda 

kullanabileceği kendi için faydalı deneyim kazanması, 

4.Çocukların görsel sanatlar dersi aracılığıyla sağlıklı gelişim süreci yaşaması ve aynı 

zamanda farklı ülke kültürleri hakkında bilgi edinmesi sonuçları ortaya çıkmıştır. 

 Proje ile, görsel sanatlar dersleri aracılığıyla kültür aktarımı yapılabileceği için alternatif bir 

program olarak önerilmektedir. Öğretmen adayları buna benzer geliştirilecek uygulama çalışmalarına 

yönlendirilerek,  hem toplumsal bu gibi sorunların çözümüne katkı sağlanacak hem de kültür aktarımı 

yoluyla bilinçli bir deneyim yaşayabileceklerdir. 
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ÖZET 

Görsel Sanatlar dersi; Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü ve Müze Bilinci Alanları 
ile bireyin gelişmesi amacı üzerine kurulmuş bir eğitim bütününü oluşturmaktadır. Görsel Sanatlarda 
Biçimlendirme öğrenme alanı kapsamında, öğrencilerin iki ve üç boyutlu ürünler ortaya koydukları eğitim 
sürecini ifade etmektedir. Araştırma, ders kapsamında uygulamalarını yaptırılan üç boyutlu çalışmalara yönelik 
öğrencilerin düşüncelerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Öğrenciler Görsel Sanatlar Derslerinde 
kapsamında 4 hafta süresince gözlemlenmiş; uygulamalarını yaptıkları iki ve üç boyutlu çalışmalardan hangisini 
tercih ettikleri ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları gözlem ve 
görüşmeler yardımı ile ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışma; nitel veri ölçme araçlarından görüşme ve gözlemlere dayanmaktadır. Araştırmanın modeli 
“durum çalışmasıdır”, örneklemi 5 öğrenciden oluşturulmuş çalışma grubundan oluşmaktadır. Nitel verilerin 
çözümlenmesinde içerik analizi, betimsel ve doküman analizi birlikte kullanılmış; ortaya çıkarılan kod ve 
temaların güvenirliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Heykel, Üç Boyut 

ABSTRACT 

The visual arts course forms a unit of education on the bases of formation in visual arts, visual arts 
culture and museum awareness to develop the individual. The formation in visual arts means that students 
prepare two or three dimensional works within the scope of the learning. The survey has the aim to determine the 
thoughts of the students on three dimensional works within the scope of the course. The students were observed 
four weeks in Visual Arts Course and it was tried to figure out the cognitive, affective and psychomotor 
behaviours to be occurred during these works and which works they prefer between two or three dimensional 
works they applied, by the help of the observations and interviews.  

This study is founded on interview and observations which are among the qualitative data measure 
tools. The research model is “case work”, the sample was formed with 5 students as the working group. For the 
analysis of the qualitative data, the content analysis, descriptive and document analyses were employed together; 
the reliability of the codes and themes to be occurred was tried to be achieved. 

Key Words: Visual Arts, Sculpture, Three Dimensions 
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GİRİŞ: 

Hayatın en güzel renklerinden olan sanat eğitimi bireylerin yaşantısını olumlu katkılarıyla 

huzurlu kılmaktadır. Araştırmamızın konusunu oluşturan Görsel Sanatlar eğitimi yolu ile birey 

rahatlarken; güzeli, iyiyi, doğruyu ve uyumu yakalama kaygısı güderek sanatsal üretimde bulunur. Bu 

da onun çevresindeki çirkinliklerden rahatsızlık duymasını ve bunu dile getirerek zamanla bu 

olumsuzlukları giderme yönünde adımlar atmasını sağlamaktadır (Demir, 2010: 297). Görsel 

sanatların olumlu etkileri yanı sıra beraberinde çözüm bekleyen sorunlar da barındırmaktadır. Bu da 

Görsel Sanatlar’ın olumlu etkileşimini kimi zaman sekteye uğratabilmektedir. Aşılıoglu’na göre 

(2012) ders saati içinde yapılacak uygulamada öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek etkinlikler 

planlamak, uygun malzeme seçimi gibi etkenler görsel sanatlar dersinin çözüm bekleyen 

problemlerinin başında gelir. Özellikle üç boyutlu çalışmalar yok denecek kadar azdır. Hiç kuşkusuz 

her ders, hatta her konu o ders ya da konuya uygun ortamlarda uygulanırsa amaçların gerçekleşmesi 

mümkün olur (Aşılıoğlu, 2012). Heykel atölye derslerinde öğrenciler,  sanatsal üretim süreci ile 

birlikte teknik bilgi ve biçmin olanakları ölçüsünde de çeşitli materyaller kullanmaktadırlar (Demir, 

2015: 31). Kullanılan materyallerdeki çeşitlilik öğrencilerin farklı malzemeleri deneyimlemelerinin de 

önünü açacaktır. Yeni malzemeler getirdiği yeni deneyimlerin dışında öğrencilerin merak ve 

coşkularını canlı tutacaktır. Ayrıca üç boyutlu çalışmalarda kullanılacak pratik malzemelerin neler 

olabileceğinin tanımlanmasını da sağlayacaktır. Zamanın verimli kullanılması ile ders içeriklerinin 

pratik malzemeler yardımı ile daha kolay sonuçlandırılması da sağlanacaktır. Bu da gerek eğitimcilerin 

gerek ise öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden beklentilerini karşılayabilecektir.  

Bu çalışmada lise düzeyinde öğrenim gören beş gönüllü öğrenci ile uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 10.sınıfa devam etmekte olan 14-15 yaş aralığındaki öğrencilerdir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerden bir hayvan seçmeleri ve seçtikleri bu hayvanın karakalem 

çizimlerini(etüt çalışması) yapmaları istenmiştir. Önce iki boyutlu yapılan çalışmanın,  daha sonra üç 

boyutlu bir uygulamaya dönüştürülmesi beklenmiştir. Bu etkinlikte kullanılacak malzeme, kolay 

şekillendirilebilen, yumuşak tellerdir. Uygulamanın devam ettiği 4 hafta sürecinde öğrenciler 

gözlemlenmiş ve uygulama sonunda kendilerine dair sorular yönlendirilmiştir. Öğrencilerden üçü ses 

kaydı yapmayı kabul ederken, iki öğrenci uygulama süreçlerini yazılı anlatmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerden alınan dönütler ışığında bazı kodlara ulaşılmıştır. Ortaya çıkan kodlar 

içerik ile desteklenmiştir. 

Araştırma kapsamında öğrenciler ince tellerden figüratif hayvan figürleri çizimi yapmış daha 

sonrada bu çizimleri üç boyutlu figürlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Atölye derslerinde öğrencilerin 

ne çeşit uygulamalar yapmak istedikleri ve iki ve üç boyutlu çalışmalara ilişkin görüşleri sorulmuş, 

uygulama süreci gözlemlenmiştir. Bu amaçla da aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır. 
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Alt Problemler: 

1 -Üç boyutlu çalışmalara yönelik öğrenci görüşleri nasıldır? 

a) Bilişsel alana yönelik öğrenci görüşleri nasıldır? 

b) Duyuşsal alana yönelik öğrenci görüşleri nasıldır? 

c) Psikomotor alana yönelik öğrenci görüşleri nasıldır? 

d) İki boyutlu çalışmalara yönelik öğrenci görüşleri nasıldır? 

Yöntem: 

Araştırmanın bu bölümde; çalışma grubu, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi hakkında 

bilgiler yer almaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışma; nitel veri 

ölçme araçlarından görüşme ve gözlemlere dayanmaktadır. Araştırmanın modeli “durum çalışmasıdır” 

Örneklemi 5 öğrenciden oluşturulmuş çalışma grubundan oluşmaktadır.  

Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi, betimsel ve doküman analizi birlikte 

kullanılmış; ortaya çıkarılan kod ve temaların güvenirliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın 

matrix ve modelleri Nvivo 8 nitel analiz programında oluşturulmuştur 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, E. Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Zorunlu seçmeli Görsel Sanatlar dersini alan 5 öğrenci çalışma grubunda gözlem ve 

görüşmelere katılmıştır. Çalışma grubunda yer alan her bir öğrenciye ”Ö1,Ö2,…..Ö5” gibi kısaltma 

adlar verilmiştir. Ayrıca çalışma grubunda 5 kız öğrenci yer almıştır. 

Tablo 1: Çalışma Grubu 

 Kızlar  
 5  
Toplam Öğrenci   5 

 

Çalışma grubu gönüllülük esasına bağlı olarak oluşturulduğu için cinsiyetlerin dengesi 

amaçlanmamıştır. Bu nedenle cinsiyet faktörü bir değişken olarak incelenmemiştir. Araştırma 

bulgularında sadece kız öğrencilerin gözlem ve görüşme verilerine yer verilmiştir.  

Veri Toplama Teknikleri: Araştırmada;  Görüşme ve Doküman inceleme tekniklerini bir 

arada kullanılmıştır. Görüşmelerde yer alan sorular; araştırmacılar tarafından, Görsel Sanatlar Dersi 

alan öğrencilere; iki ve üç boyutlu çalışmalara yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amacı ile 

hazırlanan sorulardır. Veri toplama araçları, görüşme soruları ve gözlem formu şeklinde 
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oluşturulmuştur. Dokümanlar incelenirken alanyazın ile bağlantılı çeşitli dokümanlardan 

yararlanılmıştır.  

Verilerin Analizi: Çalışma grubuna ait görüşme ve gözlem verileri içerik analizi ile 

dokümanlar ise betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Görüşmelerin içerik analizi tema ve kodlar 

şeklinde tablolaştırılmıştır. Tabloların daha rahat yorumlanması matrix ve modeller kullanılmıştır. 

Kodları daha kolay yorumlanması ortaya çıkan kod ve temalar kod sıklıkları % şeklinde 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin iki ve üç boyutlu çalışmalara yönelik bakışlarına 

ilişkin çeşitli kod ve temalara ulaşılmıştır. Ulaşılan kod ve temalar dokümanlar ile desteklenmeye 

çalışılmıştır. 

Geçerlik-Güvenirlik: Veri toplama aracının geçerlik-güvenirliği için. Araştırma verilerini 

toplamak üzere oluşturulan sorular alanda 2 uzman tarafından incelenmiş ve gerekli görülen ifade 

değişiklikleri yapılarak, 3 lise öğrencisi ile pilot uygulama yapılmıştır. İstenen cevaplara ulaşılamayan 

veya benzer yanıtlar verilen kısımlar tekrar düzenlenmiş ve Görüşme /Gözlem formlarına son hali 

verilmiştir.  

Görüşmeler ve Gözlemler ile toplanan verilerin ham hali yine alandan 1 uzmana daha 

gönderilmiş ve araştırmacının kodlamaları ile uzmanın kodlamaları arasındaki uyuma bakılmıştır. Bu 

uyuma Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik hesaplaması ile bakılmıştır.  

Uzmanların, öğrencilerin ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş birliği, farklı 

kodu kullandıkları durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Çelişkiye düşülen bölümlerde 

iki uzmanın ayrı olarak görüşleri alınarak, kodlama yapılmıştır. Bu şekilde yapılan araştırma veri 

analizinin güvenirliği; Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100 formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Tüm kodlarda ortalama güvenirlik % 89,259 olarak 

bulunmuştur. 

Tablo 2: Görüşme Formu Kodların Güvenirliği 

Görüşler Toplam Kod Sayısı 27 
  
Görüş Birliği                     23 
Görüş Ayrılığı                      4 
Güvenirlik                   85,185… 

 
Tablo 3: Gözlem Formu Kodların Güvenirliği 

Görüşler Toplam Kod Sayısı 30 
  
Görüş Birliği                     28 
Görüş Ayrılığı                      2 
Güvenirlik                    93,3.. 
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BULGULAR 

Bulgularda, Görsel Sanatlar Derslerinde Heykel Çalışmalarına Yönelik Öğrenci 

Görüşleri ana teması kapsamında 4 alt tema oluşturulmuştur. Ana tema araştırmanında konusunu 

oluşturmaktadır. Ayrıca ana temayı açıklayacak 4 alt tema aynı zamanda araştırmanın da alt 

problemleridir. 

Şekil 1: Toplu Tema ve Kodlar İlişkisi Modeli 

 
 

I.Alt Probleme Ait Bulgular: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar Hakkında 

Bilişsel Alana Yönelik Görüşleri  

Tablo 4: Bilişsel Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Matrixi 

 
Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 tplm % 

BİLİŞSEL 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 5 100 
Olumlu 4-1 3-1 4-1 3-1 1-1 5 100 
kompozisyon tasarımı 2-1 2-1 3-1 1-1 1-1 5 100 
uygulama süreci bilişsel kavrayış 2-1 1-1 1-1 1- 1-1 5 100 
üç boyutlu düşünme 2-1 1-1 1-1 1-1 0-0 4 80 
uygulama sürecinin anlatılması 1-1 1-1 1-1 0-0 1-1 4 80 
teknik yorum 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 1 20 
Olumsuz 1-1 2-1 0-0 2-1 3-1 4 80 
üç boyutlu düşünme problemi 1-1 2-1 0-0 2-1 3-1 4 80 
oran-orantı problemi 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 2 40 
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Şekil 2: Bilişsel Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Modeli 

 
 

 “kompozisyon tasarımı” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili 

koda ilişkin Ö3 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\GÖZLEM NOTLARI 2.H\Ö3> - § 1 reference coded  [25,22% Coverage]Reference 

1 - 25,22% Coverage» Ahtapotun önce kafasını oluşturdu. Telleri yuvarlak oluşturacak biçimde sardı. 

8 kolu ayrı ayrı (ince) oluşturdu. « 

 “uygulama süreci bilişsel kavrayış” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin Ö2 ye ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö2> - § 3 references coded  [25,84% Coverage]Reference 1 - 11,33% 

Coverage «Boş boş etrafa bakarken temizlik süpürgesinin sopası aklıma geldi. Kalın teli onun etrafına 

dolayıp yay gibi bir görünüm elde edip onu şekillendirmeyi düşündüm. Vücudunu bölümlere ayırdım 

yılanın. Aslında eli, kolu yok kolay olur diye yılanı yapmak istemiştim.» 

“üç boyutlu düşünme” kodunun tekrar oranı %80 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda 

ilişkin Ö3 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir.<Internals\\GÖZLEM NOTLARI 3.H\\Ö3> - § 1 

reference coded  [15,31% Coverage]Reference 1 - 15,31% Coverage «Ahtapotun kollarının daha kalın 

olması gerektiğini kavradı. Bunu yaparken ahtapotu üç boyutlu olarak biçimlemeyi düşündü ve her  

açıdan çözümlemeye çalıştı« 
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“üç boyutlu düşünme problemi” kodunun tekrar oranı %80 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili koda ilişkin Ö4 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖZLEM NOTLARI 2.H\\Ö4> - § 1 reference coded  [16,79% 

Coverage]Reference 1 - 16,79% Coverage »Penguen hala 2 boyutlu. Öğrenci 3.boyuta nasıl geçeceğini 

çözemedi. « 

II.Alt Probleme Ait Bulgular: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar 

Hakkında Duyuşsal Alana Yönelik Görüşleri 

Tablo 5: Duyuşsal Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Matrixi 

 
Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 tplm % 

        

DUYUŞSAL 5-1 5-1 5-1 5-1 4-1 5 100 
Olumlu 3-1 2-1 3-1 2-1 1-1 5 100 
uygulamadan alınan haz 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 100 
kararlılık 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 3 60 
üç boyutlu çalışmada isteklilik 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 3 60 
rahatlama 1-1 0-0 2-1 1-1 0-0 3 60 
özgüven 1-1 0-0 2-1 0-0 0-0 2 40 
grup içi rekabet 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 2 40 
ilk deneyim 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 2 40 
materyal kullanım kolaylığı 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 2 40 
uygulamasından grur duyma 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1 20 
öğretmene duyulan takdir 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1 20 
Olumsuz 3-1 4-1 3-1 5-1 4-1 5 100 
motivasyonda düşüş 1-1 1-1 0-0 2-1 2-1 5 100 
kararsızlık 2-1 1-1 2-1 2-1 1-1 5 100 
uygulamasını yetersiz bulma 0-0 1-1 1-1 1-1 1-1 4 80 
uygulama sürecinde kaygı 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 3 60 
uygulama öncesi önyargı 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 3 60 
uygulama öncesi kaygı 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 2 40 

Şekil 3: 

Duyuşsal Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Modeli 
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“uygulamadan alınan haz” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili 

koda ilişkin Ö1 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö1> - § 1 reference coded  [5,52% Coverage]Reference 1 - 5,52% 

Coverage »Bu çalışma benim için çok zevkli bir çalışmaydı. Her ne kadar zorlukları olsa da ben bu 

çalışmada çok eğlendim./» 

“kararlılık” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin Ö3 e ait 

görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö3> - § 1 reference coded  [1,33% Coverage]Reference 1 - 1,33% 

Coverage »Elime tekrar aldığımda daha kararlıydım.» 

“üç boyutlu çalışmada isteklilik” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili koda ilişkin Ö1 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö1> - § 1 reference coded  [5,67% Coverage]Reference 1 - 5,67% 

Coverage»Zaten asıl yapmam gereken 3 boyutlu kısımdı. Buna başmayı çok istiyordum. 3boyutlu 

hayvan heykeli yapacaktım. Tabi bu heykel tellerle olacaktı. Bunu yapamaya kararlıydım ve yaptığım 

için sorun yoktu.» 

“rahatlama” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin Ö1 e 

ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö1> - § 3 references coded  [9,52% Coverage]Reference 3 - 5,18% 

Coverage»Başta hiçbir şey ortaya çıkaramayacağımı düşünsem de bir yerden başlayınca gerisinin 

geleceğini anladım ve rahat hissettim» 

“motivasyonda düşüş” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda 

ilişkin Ö5 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö5> - § 1 reference coded  [8,12% Coverage]Reference 1 - 8,12% 

Coverage »Çizime göre daha zordu ve yaparken ellerimi çizdim. O yüzden pek eğlenceli değildi./» 

“kararsızlık” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin Ö3 e 

ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö3> - § 1 reference coded  [7,10% Coverage]Reference 1 - 7,10% 

Coverage »Fakat hayvanımı seçerken çok fazla zorlandım. İlk başta kedi yapmak istiyordum. Daha 

sonra daha farklı bir şeyler yapmalıydım diye düşündüm. Bu kedi olmalıydı. İnternette dolaşırken, bir 

ahtapot fotoğrafı gördüm./» 
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“uygulamasını yetersiz bulma” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili 

koda ilişkin Ö5 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖZLEM NOTLAR 4.H\\Ö5> - § 1 reference coded  [11,70% 

Coverage]Reference 1 - 11,70% Coverage »Yaptığı uygulamadan memnun görünmüyor.» 

III.Alt Probleme Ait Bulgular: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar 

Hakkında Psikomotor Alana Yönelik Görüşleri 

Tablo 6: Psikomotor Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Matrixi 

 
Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 tplm % 

PSİKOMOTOR 5-1 5-1 5-1 4-1 4-1 5 100 
Olumlu 4-1 5-1 5-1 3-1 4-1 5 100 
psikomotor yeterlilik 3-1 4-1 1-1 0-0 2-1 5 100 
teknik çözüm becerisi 1-1 1-1 3-1 2-1 2-1 5 100 
uygulamasını başarıyla 
sonuçlandırma 

1-1 0-0 1-1 0-0 1-1 3 60 

psikomotor beceride hız 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 2 40 
uygulamasını orta düzeyde 
sonuçlandırma 

0-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2 40 

ilk deneyim 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 2 40 
materyal kullanım kolaylığı 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 2 40 
araç gereç kullanımında yeterlilik 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1 20 
Olumsuz 2-1 2-1 2-1 3-1 1-1 5 100 
uygulamada karşılaşılan zorluklar 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 100 
araç kullanımında yetersizlik 1-1 0-0 0-0 2-1 0-0 2 40 
teknik çözümleme sorunu 0-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2 40 
fiziksel destek talebi 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1 20 

 
Şekil 4: Psikomotor Alan - Tema ve Kodlar İlişkisi Modeli 
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“psikomotor yeterlilik” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda 

ilişkin Ö1 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖZLEM NOTLAR 4.H\\Ö1> - § 1 reference coded  [12,38% 

Coverage]Reference 1 - 12,38% Coverage«Güçlü parmaklarının avantajını çok iyi kullandı« 

“teknik çözüm becerisi” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda 

ilişkin Ö3 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö3> - § 2 references coded  [21,16% Coverage]Reference 2 - 3,77% 

Coverage»Ne yapmalıyım diye düşünürken aklıma kolları silikon yardımıyla daha sağlam bir şekilde 

kafaya yapıştırmak geldi» 

“uygulamasını başarıyla sonuçlandırma” kodunun tekrar oranı %60 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin Ö1 e ait gözlem kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖZLEM NOTLAR 4.H\\Ö1> - § 1 reference coded  [28,88% 

Coverage]Reference 1 - 28,88% Coverage »Çalışmasını tamamlayan öğrencim, çözüm odaklı 

yürüttüğü bu projesinde son derece başarılı bir uygulama gerçekleştirdi.»  

“uygulamada karşılaşılan zorluklar” kodunun tekrar oranı %100 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili koda ilişkin Ö1 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö1> - § 1 reference coded  [6,51% Coverage]Reference 1 - 6,51% 

Coverage »Bu kalın tel beni çok zorladı. Ellerim yırtıldı. Teli bükmek, o teli hayvanın vücudunun 

şekline sokmak benim için çok zor bir işti» 

IV.Alt Probleme Ait Bulgular: Öğrencilerin İki Boyutlu Çalışmalar Hakkındaki Görüşleri 

Tablo 7: İki Boyutlu Çalışmalar  - Tema ve Kodlar İlişkisi Matrixi 

 Ö 1 Ö 2 Ö 3 Ö 4 Ö 5 tplm % 
İKİ BO YUTLU ÇALIŞMALAR 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 5 100 
iki boyutlu çalışmada kolaylık 0-0 1-1 1-1 1-1 1-1 4 80 
iki boyut becerisi 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 2 40 

 
Şekil 5: İki Boyutlu Çalışmalar  - Tema ve Kodlar İlişkisi Modeli 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2223 
 

“iki boyutlu çalışmada kolaylık” kodunun tekrar oranı %80 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili koda ilişkin Ö4 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö4> - § 2 references coded  [12,97% Coverage]Reference 1 - 9,87% 

Coverage »İki boyutlu yani çizim yaparken zorlanmadım. Çizim yapmayı seviyorum. Çizim yaparken 

hem zevk alıyorum hem de istediğimi istediğim şekilde yapabiliyorum» 

“iki boyut becerisi” kodunun tekrar oranı %40 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili koda ilişkin 

Ö1 e ait görüşme kayıtları aşağıdaki gibidir. 

<Internals\\GÖRÜŞME\\Ö1> - § 1 reference coded  [7,20% Coverage]Reference 1 - 7,20% 

Coverage«Zaten çizdiğim resim hareket bakımından kolay bir resimdi. O yüzden zorlanmadım ve çok 

fazla vaktimi de almadı.İki boyutlu resimde zorlanmadım» 

SONUÇ: 

Bulgularda, Görsel Sanatlar Derslerinde Heykel Çalışmalarına Yönelik Öğrenci 

Görüşleri ana teması kapsamında 4 alt tema oluşturulmuştur. Ana tema araştırmanında konusunu 

oluşturmaktadır. Ayrıca ana temayı açıklayacak 4 alt tema aynı zamanda araştırmanın da alt 

problemleridir. 

1.Alt Probleme Ait Sonuçlar: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar Hakkında 

Bilişsel Alana Yönelik Görüşleri; Bilişsel alana ait olumlu kodlara bakacak olursak; öğrencilerin 

tamamı malzeme ve tasarlanan kompozisyon uyumumu yakalamak adına yaratıcı bilişsel 

çözümlemelere gitmişlerdir. Uygulama sürecini bilişsel olarak kavradıkları anda biçim çözümlemeleri 

de beraberinde gelmiştir. Bu çözümlemelerin kimi zaman çevrelerini gözlem be kullandıkları 

malzemeyi tanıma ve biçimleme olanaklarının kavranması ile ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Üç 

boyutlu düşünme ve bunu tasarımlarına uydurma çabaları da genel olarak ortaya çıkan sonuçlardandır. 

Bilişsel alana ait olumsuz kodlarda da yine benzer oranda üç boyutlu düşünmeye problemine yönelik 

koda da rastlanmıştır.  

2.Alt Probleme Ait Sonuçlar: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar 

Hakkında Duyuşsal Alana Yönelik Görüşleri; Duyuşsal alana ait olumlu kodların araştırma 

genelinde sıklıkla tekrar edildiği görülmektedir. Üç Boyutlu çalışmaların biçimleme ve sonuçlandırma 

aşamalarında öğrenciler zorlanmalarına rağmen deneyimledikleri süreçten son derece haz almışlardır. 

Zorluklara rağmen alınan haz üç boyutlu çalışmalar ile ilgili yeni deneyimlerin her koşulda 

öğrencilerde haz duygusunun oluşumunda büyük bir etken olduğunu düşündürmektedir.  
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Ayrıca öğrenciler karşılaştıkları zorluklardan sonra tekrar uygulamalarına odaklandıklarında 

son derece kararlı tavırlarla çalışmalarına devam etmektedirler. Tel’den heykel uygulamalarında 

başarmayı istemenin ve kararlılığın sonuç formuna ulaşmada olumlu bir etken olduğu da 

görülmektedir. 

Duyuşsal alana ait olumsuz kodlara bakıldığında uygulama sürecinde motivasyonda düşüş 

görülmüştür. Nedeni ise karşılaştığı fiziksel zorluklar onun çalışmasına devamını etkilemiştir. İki 

boyutlu bir çizimin kolay bulunması ve buna karşılık üç boyutlu çalışmaların ve biçimleme 

tekniklerinin iki boyuta göre zihinsel ve fiziksel olarak daha zor olması öğrencilerin 

motivasyonlarında kimi zaman düşüşlere neden olmuştur.  Görüşme ve gözlemler göstermiştirki 

öğrenciler telden üç boyut uygulamalarında kararsızlık yaşamışlar ve konularında kimi zaman 

değişikliklere gidenlere rastlanmıştır. Yine öğrencilerin telden uygulama tekniklerini yeni 

deneyimlemeleri sonucu tasarladıkları sonuç formlarına ulaşamamışlardır. Bu da onların 

uygulamalarını yetersiz bulmalarını neden olmuştur. 

3. Alt Probleme Ait Sonuçlar: Öğrencilerin İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Çalışmalar 

Hakkında Psikomotor Alana Yönelik Görüşleri teması göstermiştir ki; Öğrencilerin psikomotor 

yeterlilikleri bu tarz uygulamalarda yeterlidir. “Tel”  üç boyut uygulamaları kapsamında 

kullanılabilecek bir materyaldir. Tel gibi farklı materyallerin deneyimlenmesinin benzer materyal 

uygulamalarında sonraki uygulamalarda kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Üç boyut uygulamalarında ilk deneyimler beraberinde teknik çözüm becerisini de 

getirmektedir. Nedeni ise yeni deneyimlerde karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanıldığında 

biçimleme ve birleştirmenin olanaklarının deneme ve yanılmalar ile çözümlenmesidir. Yine 

öğrencilerin çoğunluğu üç boyutlu uygulamalarını başarıyla sonuçlandırmışlardır. 

Diğer taraftan bakıldığında olumsuzluk kodu ile ilişkili belirgin temalardan birisi uygulamada 

karşılaşılan zorluklar kodudur. Tel’den üç boyutlu uygulamalarda farklı kalınlıklarda teller kullanan 

öğrenciler kalın tellerin biçimlenmesinde oldukça zorlanmışlardır. Kalın tellerin bu yaş grubunda 

kullanılması öğrencilerin ellerine zararda vermektedir. Çünkü tellerin pense, kargaburnu vb. aletlerle 

bükülmesi ve kesilmesi gerektirmektedir. Farklı malzeme ve aletlerin doğru ve fonksiyonel 

kullanılması yeni deneyim ve birikim gerektiren bir süreçdir. Çapar’ın da ifade ettiği gibi, 

ilköğretimin ilk yıllarından itibaren çoğunlukla iki boyutlu uygulamalar yapma olanağı bulan 

çocuklar, üç boyutlu çalışmalara gelindiğinde, üç boyutu algılama biçimlendirme 

aşamalarında zorlanmaktadır. Çoğunluğu iki boyutlu çalışmalara yönelik öğrenim almış ders 

öğretmenlerinin, üç boyutlu çalışmaları uygulatabilme donanımına sahip olmaması ise diğer 

bir sorundur (Çapar, 2012). 
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4.Alt Probleme Ait Sonuçlar: Öğrencilerin İki Boyutlu Çalışmalar Hakkındaki Görüşleri 

temasına bakıldığı zaman öğrencilerin çoğunluğuna iki boyutlu çalışmalar genel olarak kolay 

gelmektedir. Bunun yanı sıra çizim yapmayı seven öğrenciler de kompozisyonlarını kolay olarak 

beğenilerine, isteklerine uygun sonuçlandırabildikleri için de tercih etmektedirler. İki boyutlu 

çalışmaların zaman ve uygulama mekânları mekımından da uygulayıcıya sağladığı kolaylıklar 

yadsınamaz bir kolaylık olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Özet 

Bu araştırmada görsel sanatlar ders öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması 
stajı öncesi beklentileri ile sonrasında karşılaştıkları durumlar incelenmiştir. Araştırma özellikle teoride 
öğretilenlerden farklı olarak gerçek okul yaşamındaki karşılaşılan durumları bir kez daha ortaya çıkarttığı için ve 
adaylara verilen bu derslerin okul ortamlarına hazırlık olacağı için önemli görülmektedir.  

Araştırmaya katkı sağlayan katılımcılar; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında 
Niğde Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünde 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerinden oluşan 
100 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada nitel olarak değerlendirilen veriler içerik analizi şeklinde tema ve 
kodlarına ayrılarak değerlendirilmiştir. 

Bu öğrencilerin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında okul stajı boyunca 
edindikleri izlenimlerden oluşmaktadır. Beklentileri ve karşılaştıkları durumlar ile ilgili kendileri, okul görsel 
sanatlar öğretmeni, öğrenciler ve okul kapsamında görüşleri yazılı bir form ile alınmıştır.  

Şüphesiz teoride oluşturulanlar ile pratikte yaşananlar farklı olabilmektedir. Bu araştırmaya katılan 
öğretmen adaylarının da gözlemlerinin ifadelerinde benzer bir sonuç çıkmaktadır. Görsel sanatlar öğretmenleri 
derse yönelik genellikle isteksiz, öğrencilere karşı ilgisiz davranışlarda bulunduklarını ifade etmektedirler. 
Ayrıca dersle ilgili olumsuz diye nitelendirilen “ders süresi” “atölye sınıf ortamı” “malzeme eksiliği” gibi 
durumların öğretmenin beklentilerinin farklılaşmasına sebep olduğunu belirtmektedirler. Kendi düşüncelerinde 
oluşturdukları ideal ortamdan faklı, “kötü” diye nitelendirdikleri durumlar gözlemlemişlerdir. Bunları 
gidermenin temel koşulunu ise daha bilinçli öğretmen, yönetici ve öğrenci ile giderileceği önerileri getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: sanat, eğitim, öğrenci, görsel 

ABSTRACT 

In this research, the expectations of visual arts class teacher candidates prior to school experience and 
teaching practice internship as well as the situations they encounter afterwards have been examined.  The 
research is considered to be important particularly because it reveals once more the real school life situations 
encountered contrary to what is generally taught in theory and because these lessons for the candidates will be 
preparation for the future school environment.  

The participants which contributed to the research consist of 100 students who were in the 4th grade in 
the years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 at the Niğde University Art Teaching Department. The 
data which were qualitatively evaluated in the research were analyzed by being classified according to theme and 
code in the form of content analysis.  

The school experience and teaching practice of these students consist of the impressions they have 
obtained throughout the school internship within the scope of their classes. Their views about their expectations 
and the situations they have encountered within the scope of their own selves, the school visual arts teach, 
students and the school itself have been received via a written form. 

mailto:nalanokan@nigde.edu.tr
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Without a doubt, there can be a difference between what the theory implies and what is experienced in 
practice. A similar inference can be obtained from the expressions of the observations of the candidate teachers 
who participated in this research. Visual arts teachers state that they generally are unmotivated towards the 
lessons and perform disinterested behavior towards the students.  Moreover, they state that various elements such 
as “class hours”, “workshop class environment”, “lack of materials” which are described as negative factors 
related to classes cause differentiation of teaching expectations. They have observed various situations which are 
different from the ideal conditions they imagined in their minds and which they described as “poor”. They have 
suggested that the primary factors to improve these conditions are more conscious teachers, administrators and 
students. 

Key words: art, education, student, visual 

 

GİRİŞ 

Eğitim beşikten mezara kadar insanın her yaş döneminde içinde bulunduğu bir süreçtir. 

Eğitim; insan beyninin gelişimi ve doğru yönlendirilmesi, yaşadığı toplum içinde yerini belirlemesi, 

çevresine uyum sağlayabilmesi, fikirlerini ortaya koyması, kültürel özellikleri kavrayıp 

uygulayabilmesi, kısaca içinde yaşadığı toplumda bir birey olabilmesi için en önemli unsurdur. 

Şüphesiz ki eğitim sadece okul ile sınırlı bir kavram değildir. Doğduğu andan itibaren içinde 

bulunduğu ailede başlayan bir süreçtir. İnsan hayatının tüm dönemleriyle bir bütünlük gösterdiği gibi 

yalnızca belli alanların fazlaca öğretilip uygulandığı bir sistem değildir.  

Okullardaki eğitim açısından bakacak olursak, fiziği, kimyası, türkçesi, müziği ve resmi ile bir 

bütündür eğitim. Her biri insan beyninin farklı özelliğine hitap etmekte ve bunların orantılı bir şekilde 

geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Bir matematik ne kadar önemli ise aynı şekilde bir sanat dersi de o 

denli önemlidir. Çünkü; Sanat, insanın iki temel özelliği olan us ve duygularının eğitiminde önemli bir 

görevi üstlenmiş olmaktadır (Etike,2001:27).  Sanat eğitimi, genel anlamda, güzel sanatların bütün 

alanlarını kapsayan, okul içi ve okul dışı yaratıcı eğitim sürecidir (Boydaş,Balcı,1997:169). Görsel 

sanatlar eğitimi olarak sanat eğitimi, bireylerin duygu ve düşüncelerini biçimlendirmede, 

(nesnelleştirme) yeteneklerini ve yaratıcılık güçlerini estetik bir düzeye ulaştırmak amacıyla yapılan 

eğitim sürecidir (Boydaş,Balcı,1997:169).  Amaç, çocuğun ve gencin yaratıcı ve düşünce gücünü 

(estetik) sezgisini geliştirmektir (Gökaydın,1996:28).  

Sanat eğitimcilerinin birleştikleri düşünce; resim eğitimi yoluyla çocukta yaratıcı, yapıcı ve 

estetik kişiliğin geliştirilmesidir (Etike,2001:34). Günümüzde görsel sanatlar eğitimi çağın koşullarına, 

değişimine, toplumların yapısına ve gereksinimlerine sanat eğitimini doğrudan ya da dolaylı etkileyen 

araştırmalara bağlı olarak yeni görüşlerle gündeme gelmektedir (Kırışoğlu, 2009: 47) 

Çağdaş sanat eğitimi, temelde sanatsal etkinlikler yoluyla bireylerin ve toplumun içinde 

yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağlamaya, çevresi ile yararlı bir etkileşim içine girebilmelerine, 

estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, ürün ortaya koyabilme ve yorumlama güdülerini doyurmaya, 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2228 
 

yaşantılarını daha anlamlı hale getirebilmelerine imkan vermeye yönelik düşüncelerdir 

(Buyurgan,2001:12). 

Bütün çocuklar hayata fiziksel ve duygu bakımından kendilerini sanatçı yapabilecek kadar 

donanımlı gelirler (Read,1981:124). Sanat eğitimi , örgün eğitimin ilk basamağından, okul öncesi 

eğitim aşamasından itibaren programlara girer.  

Önemini göz ardı edemediğimiz sanat derslerine günümüz uygulamalarında fazla değer 

verilmediği de bir başka gerçektir. Boş zaman doldurma ya da oyalama aracı olarak görülmektedir. 

Her okulda ve her sanat öğretmeni tarafından farklı uygulanmaktadır. Ancak tek ortak nokta belki de 

standart diyebileceğimiz yanı, doğal olarak müfredat programı dahilinde, öğrenciyi geliştirmeye 

yönelik hiçbir uygulamanın yapılmadığı bir ders olmasıdır. Sadece bayram ve benzeri özel günlerin 

resmedildiği bir ders olmanın dışına çıkamamaktadır. Dolayısıyla öğrenciye kazandırdığı hiçbir şey 

olmadığı da görülmektedir. İnsanın her yaş döneminde içinde bulunduğu ve hayatının vazgeçilmez bir 

parçası olan eğitim özellikle bu noktada tam olarak amacına ulaşamamaktadır. Bunun için hem sanat 

öğretmenlerinin düzeylerinin, hem de programların ve derse bakış açısının gözden geçirilmesi gerekir. 

İlk ve ortaöğretimde Sanat Eğitimi genel eğitimin bir parçasıdır ve bu eğitimde çocuğa, gence 

olabildiğince sanattan anlayan bir kişilik kazandırmak hedeflenir (Etike,1996:23).  

Eğitim, sanat eğitimi bakımından amacına ulaşabilmesi için bir takım yeniliklere ihtiyaç 

duymaktadır. Her şeyden önce program geliştirilmeli yeni sistemler ışığında, öğrenciyi yeterli birey 

konumuna getirebilecek bir sistem haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Sanat eğitimini uygulamada 

belli bir yöntemin kullanılması sağlanmalıdır. Yani öğrenciye bir konu vererek başıboş şekilde serbest 

bırakılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki sanat uygulamalarla sınırlı değildir. Teorik bir boyutu da vardır. 

Günümüzde uygulamayla sınırlı olan sanat eğitiminin teorik alanı da kapsamasına yönelik bir program 

haline getirilmelidir.  

Geliştirilen bu program için nitelikli elemanların da yetiştirilmesi de bu bütünlüğü 

oluşturacaktır. Nitelikli eleman ve programın yanı sıra bunların uygulanacağı uygun bir okul ortamın 

da temel unsurlardandır. Günümüz koşullarına göre belli standartların yakalandığı bir program, okul 

sistemi ve bunları uygulayacak nitelikli elemanlar ile sanat eğitimi tam olarak amacına ulaşacaktır.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada görsel sanatlar ders öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik 

uygulaması stajı öncesi beklentileri ile sonrasında karşılaştıkları durumlar incelenmiştir. Araştırma 

özellikle teoride öğretilenlerden farklı olarak gerçek okul yaşamındaki karşılaşılan durumları bir kez 

daha ortaya çıkarttığı için ve adaylara verilen bu derslerin okul ortamlarına hazırlık olacağı için önemli 

görülmektedir. Bu araştırmada görsel sanatlar ders öğretmen adaylarının okul deneyimi ve 
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öğretmenlik uygulaması stajı öncesi beklentileri ile sonrasında karşılaştıkları durumlar incelenmiştir. 

Araştırmaya katkı sağlayan katılımcılar; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında 

Niğde Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünde 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan 

öğrencilerinden oluşan 100 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada nitel olarak değerlendirilen veriler 

içerik analizi şeklinde tema ve kodlarına ayrılarak değerlendirilmiştir. Wolcott’un sınıflandırması, 

litaratürde “betimsel analiz” ve “içerik analizi” biçiminde karşımıza çıkan yaklaşımlardan çok farklı 

değildir. Veri analizinde üç temel kuramı vurgulamak gerekir; “betimleme”, “analiz” ve “yorumlama. 

Betimsel analizde doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 156-159).  

Araştırma için oluşturulan temalara göre bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formu 

açık uçlu ifadeler yazmaları istenmiştir. Bu ifadelerden kodlar oluşturulmuştur. Bu kodların toplam 

sayıları temalar bazında alınmıştır. Açık uçlu cevaplar olduğu için ifade sıklığına bakılmış ve yüzdelik 

alınmamıştır. Görüşme formunda temalar oluşturulmadan genel soru sorulduğu için sayıların toplamı 

öğrenci sayısını karşılamamaktadır. Bu yüzden toplam sayı ve yüzdeler alınmadan tablolar 

oluşturulmuştur. 

Tablo 1: Çalışma Grubu 

Çalışma Grubu  Sayı(n)  

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Niğde Üniversitesi Resim-iş 
Öğretmenliği bölümünde 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler 

100 

Toplam  100  

 

BULGULAR 

Araştırmada kullanılan temalar tablo 2 de verilmiştir. Bu temalara göre organize edilen kodlar 

ve olumlu olumsuz ifade sıklıkları tablo 3,4,5 ve 6 da oluşturularak yorumlanmıştır. 

Tablo 2: Öğrenci Görüşleri Temaları 

 Temalar 
Öğrenci görüşleri  Öğretmen Adayının Kendisi  
 Uygulama Okulu  Öğretmeni  
 Öğrenciler  
 Okul  

 

Öğretmen adayının kendisi ile ilgili beklentiler tablo 3 te verilmiştir. 
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Tablo 3: Öğretmen Adayının Kendisi ile İlgili Görüşleri 

 
Öğretmen Adayının Kendisi  

Kodlar önce sonra 
olumlu  olumsuz olumlu  olumsuz 

Mesleki 
Davranış 
İletişim Katkı 

12 80 76 36 

  

Tablo 3 e göre öğretmen adayının sataj öncesinde kendisi ile ilgili beklentilerinden olumlu 

yönde yaklaşık 5 kat artış ve olumsuz yönde yarıya yakın azalma görülmektedir. Bu da göstermektedir 

ki staj uygulaması beklentilerinin aksine olumlu katkı sağlamıştır. 

Tablo 4 te uygulama okulu ile ilgili beklentiler ve karşılaşılan durumlar bulunmaktadır. 

Tablo 4: Uygulama Okulu Öğretmeni ile İlgili Görüşleri 

 
Uygulama Okulu 
Öğretmeni  

Kodlar önce sonra 
olumlu  olumsuz olumlu  olumsuz 

Mesleki 
Davranış 
İletişim 

68 76 60 40 

  

 Tablo 4 e göre uygulama okulu ile ilgili olumlu beklentiler de önemli sayılamayacak 

oranda azalma olurken, olumsuz beklentilerde yarıya yakın bir azalma olmuştur. Bu da göstermektedir 

ki uygulama öğretmenleri beklenen düzeyde olumlu davranış göstermişlerdir. Olumsuz beklentilerinde 

ise azalma olmuştur. 

Tablo 5 te Öğrenci ile ilgili beklentiler ve karşılaşılanlar verilmiştir. 

Tablo 5: Öğrenci ile İlgili Görüşleri 

 
Öğrenci 

Kodlar önce sonra 
olumlu  olumsuz olumlu  olumsuz 

Davranış 56 72 112 68 
 

Tablo 5 e göre öğrencilerle ilgili olumlu beklentilerde iki kat artış olurken, olumsuz 

beklentilerde de kayda değer bir oranda artış olmamıştır. Göstermektedir ki olumlu davranışlarla 

beklenenin üstünde karşılaşılmıştır. 

Tablo 6 da okul ile ilgili beklentiler ve karşılaşılan durumlar belirtilmiştir. 

Tablo 6: Okul ile İlgili Görüşleri 

 
Okul  
 

Kodlar önce sonra 
olumlu  olumsuz olumlu  olumsuz 

Derse Bakış  
Fiziksel  

24 56 28 48 
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Genel  
 

Tablo 6 ya göre olumlu beklentilerde çok küçük artış olurken olumsuz beklentilerde de çok az 

azalma olmuştur. Göstermektedir ki beklentileri yaklaşık bir şekilde karşılaşılmıştır. 

SONUÇ 

Şüphesiz teoride oluşturulanlar ile pratikte yaşananlar farklı olabilmektedir. Bu araştırmaya 

katılan öğretmen adaylarının da gözlemlerinin ifadelerinde benzer bir sonuç çıkmaktadır.  

Oluşturulan temalara göre sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir. 

1.Staj uygulaması beklediklerinin aksine olumlu katkı sağlamıştır 

2.Uygulama okulu öğretmeni ile ilgili olumsuz beklentileri azalmıştır. 

3.Öğrencilerle ilgili olumsuz beklentileri çok farklı bir şekilde olumluya dönüşmüştür. 

4.Okul ile ilgili olumlu ve olumsuz fikirlerinde çok değişiklik olmamıştır. 

Bütün bu değerlendirmelerden, staj uygulamalarının öğrenciye ve zihinlerinde oluşturdukları 

beklentilerinde değişime yol açtığı sonuçları çıkmaktadır. Dört yıl boyunca aldıkları öğretmenlik 

eğitimi staj gibi gerçek uygulamalarla zihinlerindeki imajları değiştirdiği ve ne kadar önemli olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan teoride öğrenilenlerin staj uygulaması ile pratiklik kazanmasının 

önemi ortaya çıkmaktadır.   
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ÖZET 

Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu bir arada 
yürütülmektedir. Bilimsel araştırmalarla elde edilmiş güvenilir bilgi ve uygulamalar tıbbiyelilere ve asistan 
hekimlere öğretilerek, sağlık hizmeti verecek olan hekimlerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Nihai amaç ise insan 
sağlığının korunması, hasta ve yaralıların tedavi edilerek yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.  

Klinik araştırmalar tıbbi bilginin gelişimi için vazgeçilmez olup, araştırma objesinin insan olması 
sebebiyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Klinik araştırmalara ilişkin hususlar uluslararası ve ulusal mevzuatlarla 
düzenlenmiş olup, gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliği koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda uluslararası 
alanda yapılan ilk düzenleme 1947 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında açıklanan “Nuremberg Kodu” iken 
ülkemizdeki ilk özel mevzuat 1993 yılında yayımlanmış olan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" 
olmuştur. İlerleyen yıllarda söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapılmış olup, son olarak 2013 yılında 
yayımlanan "İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" yürürlüktedir. Bu 
yönetmeliğe göre bir Etik Kurul onayı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni olmadan herhangi bir 
klinik araştırmaya başlanamamaktadır. Etik Kurullar, klinik araştırma başvurularını bilimsel ve etik yönden 
değerlendirerek karar vermektedirler. Bu düzenlemeler araştırmacı hekimleri ve akademisyenleri zorlamaktaysa 
da etik kurullar tarafından yapılan incelemeler çoğu zaman araştırmacılar için yol gösterici olmaktadır. 

Bilimsel bilginin elde edilirken uyulması gereken kurallar, uzun yıllar içinde elde edilen tecrübeler 
ışığında oluşturulan etik kodlarla belirlenmiştir. Araştırmacılar, klinik araştırmalarda usulün de en az esas kadar 
önemli olduğunu unutmamalıdırlar.  

Anahtar Kelimeler: Klinik araştırma, tıp etiği, mevzuat.   

ABSTRACT 

Education, researches and health services are carried out all together in medical faculties and 
educational hospitals. Physicians who would give health services are educated by giving the reliable data derived 
from scientific researches. The main purpose is to protect human health and increase the level of life quality by 
treating patients and wounded. 

Clinical researches are indispensable for the improvement of medical knowledge and have a separate 
importance because the research sample is a human. Voluntary participants’ rights, safeties and wellness related 
clinical research issues are regulated by national and international regulations. In these context, “Nuremberg 
Code” announced in 1947 after World War II was the first international regulation, whereas “Regulation on Drug 
Researches” enacted in 1993 was the first special regulation in our country. Some amendments had been done on 
the first regulation in subsequent years. Today, “Regulation on Clinical Researches about Drug and Biological 
Products” enacted in 2013 is still in force. According to this regulation, it is not possible to start any clinical 
research without approval of an ethical committee and permission from the Turkish Medicines and Medical 
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Devices Agency. Ethical committees make a decision about applications for clinical researches by evaluating 
scientific and ethical aspect of the study. Although these regulations strain the physicians and academicians, 
scrutiny made by ethical committees guide researchers usually.   

Rules to be followed while obtaining scientific knowledge have been determined by ethical codes 
created in the light of experiences gained in many years. Researchers should not forget that the method is as 
important as the basis in clinical researches. 

Key Words: Clinical research, medical ethics, regulation. 

 

 

GİRİŞ 

Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu bir arada 

yürütülmektedir. Bilimsel araştırmalarla elde edilmiş güvenilir bilgi ve uygulamalar tıbbiyelilere ve 

asistan hekimlere öğretilir. Nihai amaç ise insan sağlığının korunması, hasta ve yaralıların tedavi 

edilerek yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır. 

Tıbbi ilerlemeler, son aşamada insanlar üzerinde yapılan araştırmalara dayanır. Gönüllüler 

üzerindeki tıbbi araştırmaların birincil amacı; hastalıkların nedenlerini, gelişimini ve etkilerini 

anlamak, koruyucu, tanı koyucu ve tedavi edici girişimleri geliştirmektir. Kanıtlanmış en iyi 

girişimlerin bile güvenlilik, etkililik, verimlilik açısından; yapılacak araştırmalarla sürekli olarak 

değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği Dünya Tıp Birliği’nin (WMA) Helsinki Bildirgesi’nde 

mevcuttur (WMA, 2013). 

Klinik araştırmalara ilişkin temel tanımlamalar İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik 

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’te belirtilmiştir. Klinik araştırma, sağlık alanında insanlara 

müdahaleyi de içeren her türlü araştırma faaliyetleridir. Buradaki müdahale fiziksel bir müdahale 

olabileceği gibi psikolojik sağlık açısından risk taşıyan herhangi bir müdahale de olabilmektedir. 

Gözlemsel ilaç çalışması; güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun olarak tedavisi devam eden 

hastalarda, spontan reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı epidemiyolojik çalışmaları ifade eder 

(Sağlık Bakanlığı, 2013). 

Klinik araştırmalar aşağıda belirtilen dönemler kapsamında yürütülmektedir; 

Faz I: Araştırma ürününün; farmakokinetik özelliklerinin, toksisite, vücut fonksiyonları 

üzerine etkilerinin yeterli sayıda gönüllü sağlıklı kişi (20-80) üzerinde incelendiği dönemdir. 

Faz II: Araştırma ürününün; terapötik doz sınırları, klinik etkililik ve emniyet açısından yeterli 

sayıda gönüllü hasta (20-80) üzerinde incelendiği dönemdir. 
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Faz III: Araştırma ürününün; klinik etkililik ve emniyet açısından çok sayıda gönüllü hasta 

üzerinde incelendiği dönemdir. Ruhsatlı ürün için yeni bir endikasyon araştırması da bu dönem içinde 

ele alınmaktadır. 

Faz IV: Ruhsat almış araştırma ürününün onaylanmış endikasyonları kapsamında pozoloji ve 

uygulama şekilleri açısından çok sayıda gönüllü hasta üzerinde incelendiği dönemdir. 

Klinik araştırmalar tıbbi bilginin gelişimi için vazgeçilmez olup, araştırma objesinin insan 

olması sebebiyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Klinik araştırmalara ilişkin hususlar uluslararası ve 

ulusal mevzuatlarla düzenlenmiş olup, gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliği koruma altına 

alınmıştır. 

TARİHİ ETİK İHLALLER 

Yakın dönem tıp tarihini incelediğimizde, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak 

karşımıza ciddi etik ihlallerin yapıldığı iki olay çıkmaktadır. Bunlardan birincisi II. Dünya Savaşı’nda 

insanlık dışı yöntemlerle binden fazla kişide yapılan deneylerle ilgili olarak 20 Alman tıp doktoru ve 3 

Nazi görevlisi savaş sonrasında yargılanmıştır. 9 Aralık 1946’da başlayan dava; 1471 dokümanlı, 85 

şahitli bir yargılamanın ardından, 19 Temmuz 1947'de bitmiş ve 16 kişi suçlu bulunmuştur. 4 doktor 

ve 3 Nazi görevlisi idama mahkum edilmiş, 5’ine hayat boyu, 2’sine 25 yıl, 1’ine 15 yıl ve 1’ine de 10 

yıl hapis cezası verilmiştir. Yargılama sürecini takiben Nuremberg mahkemesi aşağıda belirtilen, 10 

ilkeden oluşan Nuremberg Kodu’nu yayımlamışlardır. Yargıçlardan Harold Sebring ile yargılama 

esnasında yargıçlara bilirkişi olarak yardımcı olan Amerikalı doktorlar Leo Alexander ve Andrew Ivy 

Nuremberg Kodu’nun yazarları olarak tanımlanmışlardır (Shuster, 1997);  

1) İnsan üzerindeki araştırmalar için kişinin gönüllü onayı kesinlikle gereklidir. 

2) Deney toplumun iyiliği için olmalıdır. 

3) Deney, hayvan çalışmalarına ve hastalığın doğal seyrinin bilinmesine 

dayandırılmalıdır. 

4) Deney, gereksiz hiçbir fizik, mental sorun ya da hasara yol açmamalıdır. 

5) Deneyi yapan doktorun denek olduğu koşullar hariç, ölüm veya kalıcı sakatlığa yol 

açan deneyler yapılmamalıdır. 

6) Deneyle karşılaşılan risk, deneyin sonuçlarının insanlara sağlayacağı yarardan fazla 

olmamalıdır.  
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7) Yaralanma, sakatlık ve ölüm olasılığına karşı gerekli hazırlıklar yapılmalı ve alt yapı 

sağlanmalıdır. 

8) Deney sadece bilimsel olarak kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. 

9) Deney süresince denek çalışmayı istediği an sonlandırabilmelidir. 

10) Eğer araştırmacı deneyin devamının yaralanma, sakatlık ve ölüm olasılığına sahip 

olduğuna kanaat getirirse deneyi durdurmaya hazır olmalıdır. 

Ciddi etik ihlallerin yapıldığı diğer araştırma, Amerika’da 1932-1972 yılları arasında 

yürütülen Tuskegee çalışmasıdır. ABD Halk Sağlığı Servisi tarafından başlatılan bu çalışmaya, sifiliz 

(frengi) hastalığının doğal seyrini incelemek amacıyla 399 sifiliz hastası ve 201 kontrol grubu dahil 

edilmiştir. Gönüllüler fakir zenci erkeklerden oluşmaktaydı ve araştırmaya katılmaları halinde 

kendilerine ücretsiz tedavi verileceği söylenmiştir. Aydınlatılmış onamları alınmamış olan gönüllülere, 

esasen herhangi bir tedavi de verilmemiş ve hastalıklarının olağan seyri takip edilmiştir. 1947’de 

penisilinin sifiliz tedavisinde kullanılmaya başlanmasına rağmen araştırmadaki hastaların tedavisiz 

takibine devam edilmiştir. Yapılan etik ve hukuki ihlallerin tespit edilmesiyle birlikte 1972 yılında 

araştırma sonlandırılmıştır. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) yapmış olduğu 

açıklamada sonraki yıllarda açılan davalar neticesinde gönüllülere ve yakınlarına ücretsiz tedavi vb. 

imkanlar sağlanmış, hükümet yetkililerince kendilerinden resmi anlamda da özür dilenmiştir (CDC, 

2015). 

ETİK VE HUKUKİ BOYUT 

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak uluslararası alanda yapılan ilk düzenleme 
1947 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında açıklanan Nuremberg Kodu iken, Türkiye’de ilk özel mevzuat 
1993 yılında yayımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik olmuştur.  

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların hukuki altyapısını Türkiye bağlamında 

değerlendirdiğimizde hukuken bağlayıcı olan metinlerin yanı sıra hukuken bağlayıcı olmayan 

metinlerin de esas alındığını görmekteyiz. Hukuken bağlayıcı olmayan belgeler arasında mesleki 

kuruluşlarca oluşturulmuş bildirgeler yer almaktadır. En tanınmış örneği, Dünya Tıp Birliği tarafından 

ilk defa 1964 yılında oluşturulmuş ve birçok kez güncellenmiş olan Helsinki Bildirgesi’dir (10. 

güncelleme, Fortaleza 2013). Hukuken bağlayıcı belgelerin başında ülkemizin de altında imzası 

bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’dir. 4 Nisan 1997’de imzalanmış olan 

bu sözleşmenin, ülkemizde yürürlüğe girmesi 20 Nisan 2004’ü bulmuştur. Biyomedikal Araştırmalarla 

İlgili Ek Protokol ise 25 Ocak 2005 tarihinde imzalanmış olup, 29 Mart 2011’de yürürlüğe girmiştir. 

Ulusal anlamda özel mevzuat olarak 13 Nisan 2013’te yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik 

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik bazı değişikliklerle birlikte yürürlüktedir.  
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Tıp etiği ilkeleri sağlık hizmetlerinde karşılaşılan etik sorunlarda olduğu gibi klinik 

araştırmalarda da yol göstericidir. Tıp etiği ilkeleri sırasıyla zarar vermeme, yarar sağlama, özerklik ve 

adalet ilkeleridir. Tıbbi uygulamalarda ve tıbbi araştırmalarda, girişimlerin çoğu riskler ve sakıncalar 

içermektedir. Gönüllüler üzerindeki tıbbi araştırmalar, yalnızca amacın taşıdığı önem gönüllülerin 

maruz kalacakları risklere ve sakıncalara ağır bastığında yapılmalıdır (WMA, 2013). Avrupa Konseyi 

Biyoetik Yürütme Kurulu’nca  (CDBI) hazırlanan Oviedo Sözleşmesi ve Biyomedikal Araştırmalarla 

İlgili Ek Prokol uyarınca; katılımcıların tıbbi olarak gerekli önleyici, teşhis ve tedavi işlemlerden 

faydalanmaları engellenemez, geciktirilemez. Kanıtlanmış etkin yöntemlerin bulunmadığı ya da bu 

yöntemlerin kullanılmamasının geçerli bir risk oluşturmadığı durumlarda plasebo kullanımına 

müsaade edilir (CDBI, 2005). Gönüllünün tamamen serbest iradesi ile araştırmaya dahil edileceğine 

dair rızası alınır ve bu durum belgelenir. Gönüllü, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, kendi rızasıyla, 

istediği zaman araştırmadan ayrılabilir. Bundan dolayı sonraki tıbbi takibi ve tedavisi sırasında mevcut 

haklarından herhangi bir kayba uğratılamaz (Sağlık Bakanlığı, 2013). 

Araştırmalar açısından bazı gruplar ve bireyler özellikle istismara açıktır. Bu gruplar sırasıyla; 

çocuklar, kısıtlılar, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalılar, özgürlüğü kısıtlanmış olanlar, klinik açıdan 

durumu acil olanlar, hamilelik veya emzirme döneminde olanlardır. İstismara açık tüm gruplara ve 

bireylere, özel olarak düşünülmüş koruma sağlanmalıdır. Başka bir grup üzerinde yürütülemeyecek 

olması halinde araştırma kabul edilebilir. Ek olarak, bu grup araştırmadan elde edilen bilgilerden, 

uygulamalardan veya girişimlerden yarar görmelidir (WMA, 2013). 

ARAŞTIRMA ETİK KURULLARI 

CDBI tarafından hazırlanan Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu’nda; insanlar üzerindeki 

biyomedikal araştırmalarda katılımcıların onurunun, temel haklarının, güvenliğinin, esenliğinin 

gözetilmesi ve korunmasını sağlamak amacıyla ülkeler tarafından Araştırma Etik Kurulları’nın (AEK) 

oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. AEK araştırma protokollerini inceler ve denetler. Çeşitli 

disiplinlere mensup üyelerden oluşur ve bağımsız karar alan kurullardır. AEK üyeleri bilim adamları, 

sağlık çalışanları, hukukçular ve etik alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Epidemiyoloji, klinik 

farmakoloji, eczacılık, psikoloji, sosyoloji ve biyoistatistik uzmanları AEK için yararlı olurlar (CDBI, 

2011). Ülkemizdeki AEK, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitim almış 

en az yedi ve en çok on beş üyeden oluşturulur. AEK üyeleri üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile 

toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir. AEK onayı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni 

olmadan klinik bir araştırmaya başlanamamaktadır. AEK klinik araştırma başvurularını bilimsel ve 

etik yönden değerlendirerek karar vermektedirler. AEK, araştırma başvurusu hakkında görüş 

oluştururken asgari olarak (Sağlık Bakanlığı, 2013); 

1) Araştırmadan beklenen yarar, zarar ve risklerin analizini, 
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2) Araştırmanın bilimsel verilere ve yeni bir hipoteze dayanıp dayanmadığını, 

3) İnsan üzerinde ilk defa yapılacak araştırmalarda, öncelikle insan dışı deney ortamında 

veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması zaruretini, 

4) Riskli gruplar üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçelerin yeterliliğini, 

5) Araştırma sebebiyle ortaya çıkması muhtemel kalıcı sağlık problemleri, yaralanma ve 

ölüm hallerinde sorumluluğu, 

6) Gönüllülerin araştırmaya alınmasına ilişkin düzenlemeleri, 

7) Araştırmada görev alan araştırma ekibinin araştırmanın niteliğine göre uygunluğunu 

değerlendirir. 

SONUÇ 

Bu düzenlemeler araştırmacı hekimleri ve akademisyenleri zorlamaktaysa da AEK tarafından 

yapılan incelemeler çoğu zaman araştırmacılar için yol gösterici olmaktadır. Bilimsel bilginin elde 

edilmesinde uyulması gereken kurallar, uzun yıllar içinde elde edilen tecrübeler ışığında oluşturulan 

etik kodlarla belirlenmiştir. Araştırmacılar, klinik araştırmalarda usulün de en az esas kadar önemli 

olduğunu unutmamalıdırlar. 

 

KAYNAKLAR 

Centers for Disease Control and Prevention. The Tuskegee Timeline.  

http://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm Erişim tarihi: 28.04.2016. 

Council of Europe Steering Committee on Bioethics (2005). Additional Protocol on Biomedical 
Research. CETS No:195, Strazburg. 

Council of Europe Steering Committee on Bioethics (2011). Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu. 
Çeviren: Yeşim Işıl Ülman. Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, Yayın No:15, Ankara. 

Shuster, E. (1997). Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code. The New England 
Journal of Medicine, 337(20), 1436-1440. 

Sağlık Bakanlığı (2013). İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik. Resmi 
Gazete No:28617, Ankara. 

World Medical Association (2013). Helsinki Declaration – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects. Fortaleza. 

  

http://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2239 
 

SAĞLIK PROFESYONELİNİN EĞİTİM ROLÜ: ALKOL VE MADDE BAĞIMLILARINDA 

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞI GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

THE EDUCATION ROLE OF HEALTH PROFESSIONAL: HEALTH-PROMOTING 

LIFESTYLE BEHAVIOR EDUCATION IN ALCOHOL AND SUBSTANCE DEPENDENTS 

 

Şeyda Ferah ARSLANa, Hakan COŞKUNOLb 

aÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, ÇANAKKALE  

bEge Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR 

ferahtuygar@mynet.com 

 

ÖZET 

Sağlıklı yaşam davranışı geliştirme konusunda en önemli adım riskli yaşam davranışlarından 
kaçınmaktır. Bu çalışma, alkol ve madde bağımlılarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek ve onlara 
bu konuda eğitim vererek, verilen eğitimin sağlıklı yaşam davranışları üzerine etkisini araştırmak amacıyla 
planlanmıştır. Araştırma, Ege Üniversitesi Bağımlılık Biriminde yapılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için 
gerekli izinler alınmış ve çalışma gönüllülerle gerçekleştirilmiştir.  Çalışmaya, DSM-IV tanı ölçütlerine göre 
alkol/madde bağımlılığı tanısı alıp yatarak tedavi gören 33 hasta alınmıştır. Hastalara eğitim öncesinde, 
sosyodemografik veri anketi, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği uygulanmıştır. Her hafta bir oturum 
olmak üzere, bir buçuk saatlik toplam 4 oturumdan oluşan psikoeğitim programı uygulanmıştır. Eğitimler 
tamamlandıktan bir ay sonra sağlıklı yaşam biçimi davranışı ölçeği tekrar uygulanmış ve eğitim öncesi ile 
karşılaştırılmıştır. Veriler SPSS 15 paket programıyla analiz edilmiştir. Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi 
davranışı ölçeği toplam puanının, kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişiler arası 
destek ve stres yönetimi alt ölçeği puanlarının son ölçümlerde artmış olduğu görülmüştür. Tüm ölçekler için ön-
test ve son-test arasındaki puan farkı istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.01). Bağımlıların sağlıklı seçimler 
yapabilmeleri sağlanmalı, sağlık profesyonelleri tarafından uygun sağlık eğitim girişimleri geliştirilmelid ir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık eğitimi, bağımlılık, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, hasta eğitimi. 

ABSTRACT 

The main factor for developing healthy lifestyle behavior is avoiding risky lifestyle behaviors. This 
study has been planned to determine the healthy life-style behaviors of alcohol-substance dependents and to 
assess the effects of a psychoeducation program on it. The study was conducted in Ege University Dependency 
Unit. The research was conducted in accordance with ethical principles and volunteers. The sample consisted of 
33 inpatients fulfilling DSM-IV criteria of alcohol/substance dependence. Health Promoting life-style profile 
questionnaire was used before and 1 month after 4 sessions (each session 1,5 hour, 1 week a part) of 
psychoeducation education program. The results was compared by using SPSS 15 program. The total scores and 
subscales scores which are self-actualization scores, health responsibility scores, exercise, nutrition scores, 
interpersonal support scores and stress management scores of health promoting life-style profile were increased 
after the education. A statistically significant difference was found between pretest and retest scores (p<0.01). 
Dependents should be empowered to make healthy choices, and appropriate health education interventions 
should be developed by health professionals. 

Keyword: Health education, dependents, healthy life-style behavior, patient education. 
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GİRİŞ 

Sağlıklı Yaşam: 

Günümüzde sağlık, insanın fiziksel, sosyal, duygusal ve manevi durum gibi yaşamının bütün 

boyutlarıyla ilgili bir kavram olarak düşünülmektedir. Bu anlamda sağlık, yaşamdan memnuniyeti ve 

yaşam kalitesini içermekte ve kendini gerçekleştirmenin giderek artmasını ifade etmektedir (1).  “2000 

Yılında Herkese Sağlık”  hedefleri de sağlık kavramına yeni bir bakış açısı getirmiş ve sağlık 

hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığı geliştirme ve bireylerin kendi sağlık sorumluluğunu 

üstlenmelerine odaklanması gerektiğini vurgulamıştır (1, 2). Bu anlayış; bireyin iyilik halini 

koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar 

almasını sağlamak üzerine dayandırılmıştır (3, 4, 5). Sağlığı geliştirmek, bireyin hastalık riskini 

azaltacak ve iyilik durumunu ilerletecek davranışları kazanması ve sürdürmesi için eğitimsel, sosyal ve 

çevresel kaynakların harekete geçirilmesiyle sağlanabilir. Bireyler sağlığı geliştirmede, hastalıkları 

azaltmada ve önlemede iyi ve doğru olduğuna inandığı sağlık davranışlarını uygulamaktadırlar (6, 7). 

Sağlık davranışı kişilerin sadece sağlıklarını koruma yönündeki davranışlarını değil, sağlık sorunları 

yaşaması durumunda yaptıklarını da içermektedir (8). Sağlık davranışlarının başlatılması ve 

sürdürülmesinin en başında ise konuya ilişkin bilgilenme yer almaktadır (9, 10). Birçok çalışmada, 

yıllık ölümlerin yarısının çocuk, adölesan ve yetişkin dönemde sağlığa zararlı yaşam biçiminin 

seçilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir (1, 6, 11). 

Sağlığın geliştirilmesi; bireylere fiziksel ve mental sağlıklarını optimum düzeye yükseltmeleri, 

fiziksel ve sosyal çevrelerini geliştirebilmeleri için bilinçli karar vermelerine yardımcı olma sürecidir 

(12).  Sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirme konusunda en önemli adım, riskli yaşam 

davranışlarından kaçınmak olup bu konuda sağlık çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir (13). 

Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları, insanları kendi sağlıklarını düzeltmede ve tam bir sağlık 

potansiyeline kavuşmada yeterli kılmayı amaçlamaktadır. Böylece bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin 

gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi bir anlamda sağlıklarının korunmasını kendi görevleri olarak 

algılamaları ve bunun sonucunda riskli davranışlardan kaçınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici 

davranışları uygulamaları sağlanabilir (14).  

Sağlık davranışı ise; sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili davranışlar 

bütünüdür (15). Sağlığın daha iyiye götürülmesi ya da başka bir ifadeyle sağlığın geliştirilmesi, 

herhangi bir hastalık ya da bozukluğu önlemeye yönelik olmayıp bireyin genel sağlık ve iyilik 

durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar (16). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları sergilemek sağlığı 

geliştirmeye doğrudan katkıda bulunur.   

Bağımlılık: 
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“Madde”, kötüye kullanım (suistimal) ve bağımlılığa yol açabilecek, değişik yollarla 

alınabilen, duygu durum, algılama, bilişsel işlevler ve diğer beyin işlevlerinde değişiklik yaratan her 

türlü kimyasal madde olarak tanımlanabilir (17). Esrar, eroin, kokain gibi reçeteyle verilemeyen 

yasadışı maddeler; amfetamin, benzodiazepinler ve opioid analjezikler gibi yasal düzenlemeler 

çerçevesinde reçete ile verilen ilaçlar ya da yasal denetimlere tabi olmayan veya satışlarında kısmi 

yasal düzenlemeler olan uçucular, tütün (nikotin) ve alkol (etanol) gibi maddeler “bağımlılık yapıcı 

madde” sınıfına dahildir (17, 18). 

Bağımlılık; kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen 

bırakamaması, giderek madde dozunu arttırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin 

ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü 

madde arayarak geçirmesi ile belirli bir durumdur (18). Bireyde fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara 

yol açan, çok boyutlu bir patolojidir (17). 

Madde kullanımı ve bununla ilişkili sorunlar medeniyetlerin kurulması kadar eskidir. 1960-

1970’li yıllardan sonra çok çeşitli uyuşturucu maddelerin bulunabilir ve kullanılabilir hale gelmesiyle, 

zaten var olan alkol ve sigara kullanımına ait sorunlara yenileri eklenmiştir (19). Yapılan okul ve anket 

çalışmaları Türkiye’de alkol/madde kullanımının giderek arttığını göstermektedir. Kullanımda artışla 

birlikte kullanıma bağlı sorunlar da giderek artacaktır (20). Alkol/madde kullanımı ve ilişkili 

bozukluklar, toplumlar için giderek artan bir sorun halini almaktadır (21).  

Alkol/ madde kullanımının bağımlı bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarını nasıl etkilediğinin 

belirlenmesi ve bu olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik eğitimin planlanarak uygulanması 

bağımlılık alanında çalışan profesyonellerin en önemli rollerinden birisini oluşturmaktadır (22). 

Amaç: 

Bu araştırma, bağımlı bireylere verilen sağlıklı yaşama biçimi davranışları eğitiminin, 

bireylerin sağlıklı yaşam davranışları üzerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın tipi:  

Ön test-son testle gerçekleştirilen, yarı deneysel nitelikte bir araştırmadır. 

Evren-örneklem: 

Araştırmamızın evrenini Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Alkol Ve Madde 

Bağımlılığı Tedavi Biriminde yatarak tedavi gören 58 hasta oluşturmuştur.  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2242 
 

_Uygulama süresinin ve belirlenen kriterleri karşılayan hasta sayısının sınırlı olması,  

_Bazı hastaların çalışmanın çeşitli aşamalarında ayrılmak istediklerini bildirmeleri, 

_Son test uygulaması için bazı hastalara ulaşılamamış olması nedeniyle çalışma 33 kişiyle 

gerçekleştirilebilmiştir.  

Örneklem seçiminde araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda bazı kriterler 

belirlenmiş olup, bu kriterler aşağıda belirtildiği şekildedir: 

- Araştırmaya katılmayı kabul eden, 

- 18 yaşından büyük olan, 

- Okur-yazar olan, 

- Yatışının ilk haftasını tamamlamış olan, 

- Akut tedavisi tamamlanmış olan, 

- Fiziksel ve psikolojik açıdan sağlık eğitimine alınabilecek durumdaki bireyler çalışmaya 

alınmıştır.  

Veri toplama araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 form kullanılmıştır. Bunlar; Bilgilendirilmiş Gönüllü 

Olur Formu, Sosyo-demografik soru formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ)’ 

dir.  

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu: Araştırmanın adı, amacı, uygulama şekli, katılımcının 

sorumlulukları ve araştırmanın gizliliği hakkında bilgiler içeren bir formdur. Hastayla yapılan ilk 

görüşmede bu bilgiler sözel olarak da ifade edildikten sonra formun katılımcı tarafından okunması 

istenmiştir. Bu forma iliştirilmiş olan katılımcının adı-soyadı, adres ve telefon bilgilerini içeren 

bölümün doldurularak imzalanması sağlanmıştır.  

Sosyodemografik Soru Formu: Pender’in sağlığı geliştirme modelinde, bireye ait bazı 

demografik özelliklerin, bilişsel-algısal faktörler aracılığı ile sağlığı geliştirici davranışlar üzerine 

etkili olduğu belirtilmiştir (16, 23). Bu nedenle anket formu yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve 

gelir düzeyi ile ilgili soruları içermektedir. Bu değişkenler makale kapsamı dışında tutulmuştur. 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği: 1987’ de Walker, Sechrist ve Pender tarafından 

geliştirilmiştir. Bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışlarını ölçmek 
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amacıyla kullanılmaktadır. Türkçe geçerlik ve güvenirliği Esin tarafından yapılmış olan bu ölçek, 

toplam 48 maddeden oluşmuştur ve 6 alt grubu vardır. Alt gruplar; kendini gerçekleştirme, sağlık 

sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişiler arası destek ve stres yönetimidir. Ölçeğin Cronbach Alpha 

katsayısı orijinal ölçekte 0.92, geçerlik güvenirlik çalışmasında 0.91, bu çalışmada ise 0.94 olarak 

bulunmuştur. Her bir alt grup bağımsız olarak tek başına kullanılabilir. Ölçeğin tümünün puanı 

SYBDÖ toplam puanını oluşturmaktadır. İşaretleme 4’lü likert tipli ölçek üzerine yapılır. Yanıtlara 

“hiçbir zaman” yanıtı için 1, “bazen” yanıtı için 2, “sık sık” yanıtı için 3, “düzenli olarak” yanıtı için 4 

puan verilmektedir. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 48, en yüksek puan 192’dir. Ölçekten alınan 

puanların yükselmesi bireyin belirtilen sağlık davranışlarını yüksek düzeyde uyguladığını gösterir (6). 

Çalışma kapsamında her hastayla toplam 6 görüşme yapılmıştır: 

1.-Tanışma, çalışmanın amacının açıklanması, -Çalışmaya katılacak bireylerden yazılı onam 

alınması, -Anket ve ölçeğin uygulanması, 

2.Sağlıklı beslenme konusunda eğitim 

3.Egzersiz konusunda eğitim 

4.Stres yönetimi konusunda eğitim 

5.Kişiler arası ilişkiler konusunda eğitim olmak üzere, haftada bir gün, toplam 4 oturum 

şeklinde sağlıklı yaşama biçimi davranışı eğitimi verilmiştir. Araştırmamızda bireylerin sağlıklı 

yaşama biçimlerini etkileyebilecek olan konular, sağlıklı yaşama biçimi davranışları ölçeğinin alt 

grupları göz önünde bulundurularak, dört gruba ayrılmış ve her biri birer hafta arayla yapılacak olan 

farklı oturumda anlatılmak üzere planlama yapılmıştır.  

Örneklemi oluşturan bireylere verilecek eğitim için grup eğitimine başvurulmuştur. Kısa, öz, 

anlaşılabilir bir dil kullanarak, görsel materyal aracılığıyla sözel sunum yapılmıştır. Konular 

araştırmacı tarafından tartışma yöntemiyle aktarılmıştır. Soru cevap şeklinde yapılmış olan her eğitim 

oturumu yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Her oturumda düşünme ve konuşma özendirilmiş; 

fikirlerin ve bilgilerin açığa çıkması sağlanmıştır. Bu yaklaşımla, aktarılan konunun etkinleştirilmesi 

sayesinde, bilginin kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir (24). Her eğitimin sonunda bireyin 

kendisinde kalmak üzere hazırlanmış olan konuya ilişkin broşürler verilmiştir.   

6.Hastalara son eğitim verildikten 1 ay sonra kendileriyle tekrar görüşülmüş,  SYBD 

Ölçeğinin tekrar doldurulması sağlanmıştır. 

Veri analizi  
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Eğitim öncesinde ön test ve eğitim sonrasında son test olarak toplanan veriler SPSS 15 

(Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekler 

uygulandıktan sonra her bireyin toplam sağlıklı yaşam biçimi davranışı puanı hesaplanarak gerekli 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik değerler ve ortalama puanlar 

hesaplanmış, gruplar arası karşılaştırmalarda ''Paired Samples t Test'' kullanılmıştır. Cronbach's Alpha 

yöntemi ile güvenirlik analizi yapılmış, istatistiki bilgiler p<0.01 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

Etik açıklamalar: 

Araştırmaya başlamadan önce etik kurul izni ve uygulama izni alınmıştır. Çalışma süresince 

bağımlıların gizlilik duygusuna özen gösterilmiş, düşüncelerinden ve uygulamalardan dolayı 

yargılanmamışlardır. Bağımlıların düşüncelerini, tutumlarını ve davranışlarını rahatça 

konuşabilecekleri ortam oluşturulmuştur. Araştırmanın başlangıcında bağımlılara araştırmanın amacı 

ve takip edilecek süreç açıklanmıştır. Gizlilik ilkesine bağlı kalınacağı, kendilerine ait tüm bilgilerin 

gizli tutulacağı, araştırma yayınlansa bile kimlik bilgilerinin verilmeyeceği, çalışmayı herhangi bir 

noktada bırakabilecekleri belirtilerek yazılı onamları alınmış, gönüllü katılım sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: Bağımlıların Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışları Ölçeği Ön-Testinden Aldıkları 

Puanların Dağılımı (n=33) 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
Ölçeği 
 

Ölçeğin Alt ve 
Üst Değeri 

İşaretlenen 
Alt ve Üst 
Değer 

Ölçek Puan 
X + ss 

Madde Puan 
Ortalaması 

Kendini gerçekleştirme  13-52 16-51 33.18 + 8.611 2.55 
Sağlık sorumluluğu  10-40 13-36 21.45 + 6.109 2.14 
Egzersiz  5-20 5-20 9.09  + 3.669 1.81 
Beslenme  6-24 7-22 14.03 + 4.355 2.33 
Kişiler arası destek  7-28 13-28 20.39 + 4.000 2.91 
Stres yönetimi  7-28 7-25 15.36 + 4.615 2.19 
Ölçek Toplam Puanı 48-192 73-168 113.52 + 24.822 2.36 

 

Tablo 1’de bireylerin ön-testte Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışı Ölçeği ve alt gruplarından 

aldıkları puan ortalamaları yer almaktadır. Bağımlılar en yüksek puanı kişilerarası destek alt 

grubundan (20.39+4.00), en düşük puanı egzersiz alt grubundan ( 9.09+3.669) almışlardır. Sonra 

sırasıyla sağlık sorumluluğu (21.45+6.109), stres yönetimi (15.36+4.615), beslenme (14.03+4.355), 

kendini gerçekleştirme alt grubu (33.18+8.611) gelmektedir. Ölçeğin tamamından ortalama 

113.52+24.822 puan almışlardır.  Her maddenin işaretlenme ortalaması bakımından aldıkları puan ise 

2.36’dır.  
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Tablo 2: Bağımlıların Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışları Ölçeği Son-testinden Aldıkları 

Puanların Dağılımı (n=33) 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
Ölçeği 
 

Ölçeğin Alt 
ve Üst Değeri 

İşaretlenen Alt 
ve Üst Değer 

Ölçek Puan 
X + ss 

Madde Puan 
Ortalaması 

Kendini gerçekleştirme  13-52 29-52 39.52 + 6.114 3.04 
Sağlık sorumluluğu  10-40 14-38 25.79 +5.272 2.57 
Egzersiz  5-20 6-19 10.88 + 3.489 2.17 
Beslenme  6-24 9-24 18.64 + 3.681 3.10 
Kişiler arası destek  7-28 17-28 23.12 + 2.837 3.30 
Stres yönetimi  7-28 11-26 20.76 + 3.614 2.96 
Ölçek Toplam Puanı 48-192 91-175 138.70 + 20.931 2.89 

 

Tablo 2’de bireylerin sağlıklı yaşama biçimi davranışı eğitiminden sonra Sağlıklı Yaşama 

Biçimi Davranışı Ölçeği ve alt gruplarından aldıkları puan ortalamaları yer almaktadır. Eğitim 

sonrasında en yüksek puan kişilerarası destek alt grubundan (23.12+2.837) alınmıştır. Bağımlılar en 

düşük puanı egzersiz alt grubundan ( 10.88+3.489) almışlardır. Sonra sırasıyla sağlık sorumluluğu 

(25.79+5.272), stres yönetimi (20.76+3.614), kendini gerçekleştirme (39.52+6.114) ve beslenme alt 

grubu (18.64+3.681) gelmektedir. Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışı Ölçeğinin tamamından ortalama 

138.70+20.931 puan almışlardır.  Her maddenin işaretlenme ortalaması bakımından aldıkları puan ise 

2.89’ dur.  

Tablo 3: Bağımlıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Ön ve Son Testlerinden 

Aldıkları Puanların Dağılımı (n=33) 

s.d.=32    (*) p<0.01 anlamlı 

 

Sağlıklı Yaşam   
Biçimi Davranışları 
Ölçeği 

Ön-test 
İşaretlenen Alt 
ve Üst Değer 

Son-test 
İşaretlenen Alt 
ve Üst Değer 

Ön-test 
X + ss 

Son-test 
X + ss 

t ve p 
değeri 

Kendini 
gerçekleştirme  

16-51 29-52 33.18 + 8.611 39.52 + 6.114 
t=-6.848 
p<0.001* 

Sağlık sorumluluğu  
13-36 14-38 21.45 + 6.109 25.79 +5.272 

t=-6.514 
p<0.001* 

Egzersiz  
5-20 6-19 9.09 + 3.669 10.88 + 3.489 

t=-6.435 
p<0.001* 

Beslenme  
7-22 9-24 14.03+4.355 18.64 + 3.681 

t=-9.507 
p<0.001* 

Kişiler arası destek  
13-28 17-28 20.39+4.000 23.12 + 2.837 

t=-7.878 
p<0.001* 

Stres yönetimi  
7-25 11-26 15.36+4.615 20.76 + 3.614 

t=-8.264 
p<0.001* 

Ölçek Toplam Puanı 73-168 91-175 113.52+24.822 138.70+20.931 
t=-9.725 
p<0.001* 
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Tablo 3’te bireylerin sağlıklı yaşama biçimi davranışı eğitiminden önceki ve sonraki Sağlıklı 

Yaşama Biçimi Davranışı Ölçeğinin tamamından ve alt gruplarından aldıkları puan ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Tabloda belirtildiği gibi, bağımlılara verilen sağlıklı yaşama biçimi davranışı 

eğitimi, hem toplam Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışı Puanını, hem de tüm alt ölçeklerde bireylerin 

aldığı puanı etkilemiştir. Bireylerin toplam SYBDÖ puanının (t=-9.725, p<0.001), kendini 

gerçekleştirme alt ölçeği puanının (t=-6.848, p<0.001), sağlık sorumluluğu alt ölçeği puanının (t=-

6.514, p<0.001), egzersiz alt ölçeği puanının (t=-6.435, p<0.001), beslenme alt ölçeği puanının (t=-

9.507, p=0.000), kişiler arası destek alt ölçeği puanının (t=-7.878, p<0.001) ve stres yönetimi alt ölçeği 

puanının (t=-8.264, p<0.001) son ölçümlerde eğitim öncesi yapılan ilk ölçümlere göre artmış olduğu 

görülmektedir. Tüm alt ölçekler ve ölçeğin tamamı için, ön-test ve son-test arasındaki puan farkları 

istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.01).   

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışma kapsamında alkol ve madde bağımlılarına verilen sağlıklı yaşam biçimi davranışı 

geliştirme eğitimi; ölçeğin tüm alt boyutlarından ve tamamından alınan puanları istatistiksel açıdan 

anlamlı derecede yükseltmiştir.  

Literatürde geniş bir yelpazeye sahip olan sağlıklı yaşama biçimi davranışları konusunda 

bağımlı bireylerin sağlıklı yaşama biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamaktadır. 

Bağımlı hastaların tedavileri çoğunlukla kliniklerde yatarak, ilaç, bireysel görüşme, uğraşı terapileri, 

grup terapileri, aile terapileri ile sürdürülmeye çalışılmaktadır. Hastane birey için geçici bir ortamdır. 

Birey taburcu olduğunda yeniden kendi ortamına dönecektir. Kendi yaşadığı ortam içinde, 

alışkanlıklarıyla birlikte ele alınıp izlenmedikçe yeniden hastaneye yatma olasılığı artacaktır (25). 

Psikososyal tedavilerin etkinliği, ekip çalışması anlayışı içinde yürütüldüğünde ve hasta bu 

sürece dahil edildiğinde artmaktadır. Bağımlılar için tedavi ve bakım ekibi, psikiyatrist, psikiyatri 

hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı ve  psikolog gibi çeşitli meslek üyelerinden oluşmaktadır. Yataklı 

tedavi ünitelerinde psikososyal girişimlerin gelişmesiyle bu alanda çalışan profesyonel meslek 

üyelerinin rolleri ve sorumlulukları da gelişmiştir. Hastanın eğitimi, sosyalizasyonu ve aile eğitimi 

programları, gelişen bu roller çerçevesindeki aktiviteler içerisinde yer alır (22).  

Sağlıklı bir toplum için bireyin kendi sağlığını korumaya yönelik çabalara önem vermesi 

gerekmektedir. Bunun için yapılacak işlerden ilki ve en önemlisi bireyin kendi sağlığını korumaya ve 

sürdürmeye elverişli bilgilerle donatılmasıdır (26). Eğitim; bireye, aileye ve topluma sağlıklı yaşam 

alışkanlıklarının kazandırılmasında, sağlığı koruma, sürdürme ve geliştirmede önemli bir yer tutar. 

Kişilerin sağlık hakkındaki algılamaları ve tutumları sergiledikleri sağlık davranışları ile 

yakından ilişkilidir. Davranışları yönlendiren bu algı ve tutumlar özellikle sağlığı koruma açısından 
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önemlidir. Sağlık algılamaları psikolojik olarak kişinin koruyucu davranışlarda bulunmaya ne ölçüde 

açık olduğunu gösterir (27). Bireyin sağlığı nasıl tanımladığı ve hangi davranışları sağlıklı olma ile 

ilişkilendirdiği, onun sağlıklı bir yaşam sürmesinde etkili olacaktır. Dolayısıyla toplumdaki ve 

özellikli gruplardaki sağlık inançlarının ve davranışlarının bilinmesi, sağlık hizmetlerinin 

sunulmasının yanı sıra sağlık eğitimi ve politikalarına yön vermesi açısından da önemli ve gereklidir. 

Literatürde; tedavi olmak istemeseler ve madde kullanmaya devam etseler bile, bağımlı 

bireylerin kendilerinin HIV’e yakalanma riskini artırıcı davranışlarını değiştiren, iyi yapılandırılmış 

çalışmaların etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (28). Bu örnekte görüldüğü gibi, yetişkin 

eğitiminde bireyler kendi ihtiyaç duydukları konuları önemseyip ilgi göstermektedirler. Verilecek olan 

eğitimin bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanıp aktarılması, yetişkin eğitiminin etkinliğinin 

sağlanmasında oldukça önemli bir noktadır. Bağımlılara verilen eğitim sırasında bu durum göz önüne 

alınarak aktarılacak olan konuların bağımlılıkla ilgili yönlerine vurgu yapılarak bireylerin dikkatleri bu 

yöne çekilmiştir.  

Verilen eğitimin etkinliği, sağlık profesyonellerinin eğiticilik rolünün, kendine özgü nitelikleri 

olan hasta gruplarındaki başarısının somut bir örneğini oluşturmuştur. Çalışmamızda bireylerde sağlığı 

geliştirme konusunda kognitif anlamda ilerleme kaydedilmiş olup, değişim gösteren davranışların 

hayata geçirilebilme düzeyleri ve kalıcılık süreleri uzamsal çalışmalarla araştırılmalıdır. 
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Özet 

Acil durum ve afetlere yanıt veren personelin eğitimi için en iyi araç gerçek zamanlı kamp ve 
tatbikatlardır. Yanıt veren ekipler arasındaki en önemi gruplardan bir tanesi sağlık hizmeti sunan personellerdir. 
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri büyük çaplı acil durum olaylarında ve afet durumlarında medikal olarak yanıt 
vermektedir. Bu çalışma Çanakkale UMKE’nin 15-17 Aralık 2014 tarihleri arasında Çanakkale Merkez’de 
gerçekleştirilen yılın ikinci Eğitim Kampı ve tatbikatını anlatmaktadır. Çalışma personelin gerek aldığı bilgi ve 
becerilerini uygulaması gerekse il sağlık afet planı çerçevesinde gerekliliklerin gerçekleştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Çanakkale UMKE’de kayıtlı 45 personel bulunmaktadır. Bunların %64,4’ü (n=29) kampa 
katılmıştır. Katılımcıların %72,4’ü (n= 21) Erkek, % 41,4’ü (n=12) Acil Tıp Teknisyeni, % 13,8’i (n=13,8) 
hemşire oluşturmaktadır. Katılımcıların %48,3’ü (n=14) Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında, %65,5’i (n=19) 
Çanakkale il merkezinde çalışmaktadır. Eğitim planında enkazda medikal müdahale tatbikatı, vaka yaklaşım 
teknikleri eğitimi, denizde yaralıya/hastaya medikal müdahale ve tahliye, oryantrik eğitimi, ekip çalışması ve 
liderlik oyunlarını içermektedir. Kamp koordinatörü tarafından üç medikal tim oluşturulmuştur. Timlerin 
Standart donanımlarında bir adet UMKE Çantası, 1 adet travma tahtası ve 1 adet UMKE aracı bulunmaktadır. 
Bu kamp gerek personelin motivasyonunun yükseltilmesi, bilgilerin güncellenmesi gerekse ekip olarak; hareket 
edebilme becerilerinin artırılması, hızlı ve güvenli hareket edebilme kabiliyetinin artırılması açısından oldukça 
faydalı olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Afet Eğitimi, Afet Tıbbı, Medikal Kurtarma, Tatbikatlar, UMKE 
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GİRİŞ 

Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumu bir bilgi birikimi, planlama, organize etme yeteneği ve 

zor şartlarda sağlık hizmetlerinin sunulmasını gerektirir. Bunun için mevcut kaynakların etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılabilmesi önemlidir (Altıntaş 2005:139). Böylece, afet durumlarında kıt olan 

kaynaklar ile daha fazla yaralı kurtarılabilmesi, afetlerde sunulan sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresini 

önemli bir konu yapmaktadır. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı tarafından Afetlerde Sağlık Organizasyonu 

Projesi (ASOP) kapsamında 2004 yılında; ulusal ve uluslararası her türlü afet ve acil durumlarda 

yaralılara/hastalara medikal kurtarma yapmak amacıyla özel eğitime ve donanıma sahip sağlık 

çalışanları arasından istekli personellerle Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurulmuştur 

(Cengiz 2014). UMKE’nin kurulduğu ilk günden itibaren, UMKE temel eğitimi alan UMKE isteklisi 

sağlık personeli sayısı her yıl artış göstermiştir. UMKE isteklisi sağlık personelleri afetlerin tıbbi 

ayağında önemli roller üstlenmektedirler. Acil durum ve afet hallerinde aldıkları özel eğitim ve 

donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun 

yöntemlerle müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri acil tedavi 

ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına veya görevlilerine tespit 

etmek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj166, tıbbi müdahale, nakil hazırlıklar 

haberleşme ve kayıt yapmak bu sorumluluklarından bazılarıdır (Sağlık Bakanlığı 2010).  

Afet ve acil durum öncesi en iyi eğitimler masa başı ve gerçek zamanlı tatbikatlardır. Masa 

başa tatbikatlarda özellikle karar verici konumda olan kişilerin yönetim becerileri ve plan kavramsal 

olarak test edilmektedir (Kim 2014:847). Tatbikatlarda ise afet planı kapsamındaki bütün sistemin 

parçalarını test etme fırsatı bulunur. En iyi ve gerçekçi eğitimler tatbikatlardır. Afetlerde Sağlık 

Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair 

Yönerge’ nin 15. Maddesi 2. Fıkrasının g bendinde “UMKE timleri; ilinde yılda en az bir tatbikat 

yapmak ve en az bir bölge tatbikatına katılmak zorundadır.” İbaresi yer almaktadır. Bu doğrultuda 

Çanakkale UMKE 2014 yılı UMKE İl Eğitim Kampı ve Tatbikatı planlanmıştır. Eğitim kampı ve 

Tatbikatının amacı; Acil durum ve afetlere hazırlık amacıyla UMKE personelinin sümüle edilen afet 

koşulları altındaki en iyi medikal müdahale işlemlerini uygulatmak ve bu işlemlerin doğruluğunu 

değerlendirmek, ağır stres altında ekiplerin çalışma ve koordinasyon kapasitesinin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak ve kamp boyunca önceden hazırlanan özel modüler eğitimler ile personel bilgisinin 

tazelenmesi ve güncelliğinin sağlanmasıdır (Perry 2004:64-65). Araştırma 15-17 Aralık 2014 tarihleri 

arasında Çanakkale Merkez’de gerçekleştirilen yılın ikinci Eğitim Kampının eğitim ve tatbikat 

programı ve zaman akış çizelgesinin verilmesini amaçlamaktadır. 
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MATERYAL-METHOT 

Bu çalışma 15-17 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen UMKE il kampında 

gözlemlere (yapılandırılmamış alan çalışması) ve UMKE birimi tarafından tutulan kayıtlar 

incelenmiştir.  

Yapılandırılmamış alan çalışması davranışın gerçekleştiği doğal ortamlarda yapılır. Burada 

araştırmacı, çalıştığı konuya ilişkin kültür ya da alt kültürün içine girmeye ve bir parçası olmaya çalışır 

(Yıldırım 2013:201). Bu çalışmada araştırmacı grubun bir üyesi olarak tam katılımcı statüsündedir. 

Özellikle grupla fazlaca zaman geçiren ve grubun bir üyesi olan kimse tam katılımcıdır (Kutluca 

2014:209). Araştırma süresince 2 araştırmacı eğitim ve tatbikat kampı sonlandırılana kadar ekiplerin 

içerisinde yer almış ve gözlemlerini not etmiştir.  

Araştırma esnasındaki yapılan gözlemleri desteklemek amacıyla kurum raporları kullanılarak 

kayıt araştırması da yapılmıştır.  Özellikle demografik özellikler ve kamp genel bilgileri (demografik 

bilgiler vb.) kamp raporundan elde edilmiştir.  

BULGULAR 

I. Demografik Özellikler 

UMKE personeli 15 Aralık 2014’günü saat 08:30’da 112 Komuta Kontrol Merkezinde 

toplandı. 2 UMKE aracı ve 3 Ambulans ile mesire alanındaki kamp alanına saat 09:30’da varıldı. 

Kamp alanı Çadır alanları, lojistik çadırı, yemek alanı, toplantı ve eğitim alanı, ambulans ve UMKE 

aracı park alanı, lavabolar, el yıkama alanlarından oluşmaktadır. 

Çanakkale UMKE’de kayıtlı 45 personel bulunmaktadır. Bunların %64,4’ü (n=29) kampa 

katılmıştır. Katılımcıların %72,4’ü (n= 21) Erkek, % 41,4’ü (n=12) Acil Tıp Teknisyeni, % 13,8’i 

(n=13,8) hemşire, oluşturmaktadır. Katılımcıların %48,3’ü (n=14) Acil Sağlık Hizmetleri 

istasyonlarında, %65,5’i (n=19) Çanakkale il merkezinde çalışmaktadır.   

Tablo 1. Çanakkale UMKE İl Eğitim Kampı ve Tatbikatına Katılan Personelin Unvan 

Dağılımları (Çanakkale, 2014) 

Personelin Ünvanı Sayı Yüzde 
Acil Tıp Teknisyeni 12 41,4 
Acil Tıp Teknikeri 2 6,9 
Anestezi Teknisyeni 2 6,9 

Araştırma Görevlisi167 2 6,9 

Ebe 1 3,4 
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Hemşire 4 13,8 
Röntgen Teknisyeni 1 3,4 
Sağlık Memuru 4 13,8 
Toplam 29 100,0 

 

Kamp koordinatörü tarafından üç medikal tim oluşturulmuştur. Timlerin Standart 

donanımlarında bir adet UMKE Çantası, 1 adet travma tahtası ve 1 adet UMKE aracı bulunmaktadır. 

II. Eğitim ve Tatbikat Programı 

Enkazda Medikal Müdahale Tatbikatı 

Türkiye özellikle deprem afeti nedeniyle oldukça sık karşılaşmaktadır. Bu nedenle afetlerde 

yanıt verecek tıbbi ekiplerin bu konuda özel olarak hazırlanması yaralanma ve ölümleri azaltıcı etkisi 

olacaktır. Bu eğitimde Çanakkale AFAD tarafından yapıldak köyünde kontrollü yıkılan ve eğitim 

amaçlı kullanılan enkazda gerçekleştirilmiştir. UMKE ekiplerinden enkazda olay yeri güvenliği, 

enkaza doğru yaklaşım tekniği, enkaz altında travmalı hastaya yaklaşım gibi konularda bilgi ve 

uygulamalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Enkaz vakalarında Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Afet Eğitim Topluluğu öğrencilerinden beş öğrenci yaralı rolünü gerçekleştirmiştir. 

Vaka Yaklaşımı Eğitimi 

Vaka yaklaşım eğitimleri denizden mülteci operasyonları, ebola, Neonatal Resusitasyon 

(NRP) eğitimleri planlanmıştır. 

Denizde Yaralı/Hastalara Medikal Müdahale ve Tahliye  

Çanakkale’de Türkiye’deki iki boğazdan birisi bulunmaktadır. Kıtalar arasındaki su yolu 

olması açısından oldukça aktif bir deniz ulaşımı trafiği bulunmaktadır. Ayrıca gelişmemiş ülkelerden 

Avrupa’ya deniz yolunu kullanan mülteciler açısından ciddi bir denizden tahliye riski bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle denizden hasta ev yaralıya uygun tıbbi müdahale ve denizden hasta/yaralı tahliyesi 

önemli bir konudur. Bu eğitimde limanda bulunan bir gemi ve boğazda açıkta bulunan küçük bir 

gemiden uygun tıbbi yaklaşımlarla tahliyesini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Oryantirik (Pusula Kullanımı, Yön ve hedef Bulma) 

Bu eğitimin amacı UMKE ekiplerinin, pusula kullanarak eğitmenler tarafından belirlenen 

hedeflere doğru ve hızlı bir şekilde ulaşarak takım ekip olarak hareket edebilme, karar alma 

becerilerini geliştirmeye yöneliktir. 

Game of Troy Oyunu (Ekip Çalışması, Liderlik vb.) 
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Bu oyun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknokent kampüsünde hazırlanmış olan 24 

aşamadan oluşan bir parkurdur bu parkurda ekip olarak çalışabilme, çatışma yönetimi, liderlik gibi 

konularda gelişimi amaçlamaktadır. 

Tatbikata katılan personelden 3 farklı medikal tim oluşturulmuştur. her timde 1 travma tahtası, 

1 UMKE çantası ve 1 adet 4*4 UMKE aracı verilmiştir. Timlerin adlerı sırası ile A, B, ve C timlerdir. 

Ayrıca kamp alanında kamp koordinatörü, lojitik sorumlusu bulunmaktadır. Enkaz ve gemi kurtarma 

vakalarında X adet hakem ve gözlemci ekipleri değerlendirdi. 

III. Uygulama 

İlk Gün 

Saat 10:30’da A. ve B. timler enkazda medikal müdahale için kamp koordinatörlüğü 

tarafından görev verildi. Ardından C timi olaya çıkış yapmıştır. Çanakkale Merkez ilçesine bağlı 

Yapıldak Köyünde bulunan enkaz daha önceden hazırlanmış senaryolarda 4 vaka bulunmaktadır. Bu 

vakalarda ekiplerin Crush sendromuna, göğüs travması, hipoglisemi ve hipovolemi, yabancı cisim 

batması vakalarına medikal açıdan yaklaşımları test edilmiştir. 

İkinci Gün 

İkinci gün aynı anda hem oryantink (yön ve hedef bulma) hem de Çanakkale boğazındaki bir 

gemide hazırlanan 3 medikal vakaya müdahale eğitimi gerçekleştirildi. Medikal müdahale için sırası 

ile A, B ve C timlerine görev çıkışı verildi. Tıbbi olarak ebola şüphesi olan hastaya yaklaşım, donma 

vakasına yaklaşım ve vakalarına yaklaşımları değerlendirildi. Bu vakalar esnasında ekip üyeleri 

arasında ekip içi çatışmalar yaşandığı gözlemlendi. Bazı personeller nöbetten geldiği için veya nöbete 

gittiği için ilk gün kurulan ekip üyelerinde bazı değişiklikler yaşandı. Bu ekiplerin yeniden uyumlu 

olarak çalışması için belirli bir zaman kaybetmesine neden oldu.  
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Resim 1.: Çanakkale UMKE Çanakkale Boğazındaki Bir Gemiden Yaralı Tahliyesi  

Üçüncü Gün 

Sabah saat 08:00’da uyandıktan sonra ilk iş olarak kamp alanındaki çadırlar toplanmıştır. 

Daha sonra saat 08:45’te tüm ekiple birlikte kahvaltı gerçekleştirilmiştir. 10:00’da eğitim kampının 

Çanakkale UMKE personeli tarafından değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmede 

özellikle bu eğitim kamplarının gerek personelinin birbirini tanıması gerekse öğrendikleri bilgileri 

uygulamaları ve hatırda tutmaları açısından oldukça verimli olduğu genel kanı olarak belirtilmiştir 

 

Resim 2.:  Çanakkale UMKE Game of Troy Oyununda  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu eğitim ve tatbikat Çanakkale UMKE personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması 

açısından olumlu katkı sağlamıştır. Aynı zamanda kamp boyunca ÇOMÜ Afet Eğitim Topluluğu 

öğrencilerinin eğitilmesi ve teorik bilgilerin gerçek zamanlı olarak uygulama fırsatı bulmaları 

açısından da önemlidir. 

Bu tarz eğitim kamplarında özellikle hakemler tarafından kullanılan ölçme ve değerlendirme 

formlarına yeterince önem verilmediği gözlemlendi. Hâlbuki bu formlar ekiplerin gerçekten etkili ve 

verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığının ölçülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kilit 

öneme sahiptir. Bu nedenle bir sonraki kamp için kullanılacak hakem değerlendirme formları yeniden 

gözden geçirilmeli ve hakemlere bu konunun önemi hakkında bir toplantı gerçekleştirilmelidir.  

Sonuç olarak Çanakkale UMKE İl Eğitim Kamp personel ile başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

kamp gerek personelin motivasyonunun yükseltilmesi, bilgilerin güncellenmesi gerekse ekip olarak; 

hareket edebilme becerilerinin artırılması, hızlı ve güvenli hareket edebilme kabiliyetinin artırılması 

açısından oldukça faydalı olmuştur. Bu nedenle bu eğitim kamplarının düzenli olarak devam etmesi 

gerekmektedir.  

Sınırlılıklar  

Bu çalışma her ne kadar kayıt çalışmaları ile desteklense de doğal bir çevrede gerçekleştiği 

için araştırmanın verileri olumlu/olumsuz etkilenmiş olabilir. Eğitim kampı çok geniş ve bazen aynı 

anda farklı bölgelerde aynı anda çalışmalar yapıldığı için araştırmacıların takip etmelerinden kaynaklı 

eksikler olabilir.  
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ÖZET 

Kültürel coğrafya çalışması olan bu araştırmanın amacı, Aydın ili Efeler ilçesine bağlı eski bir yerleşim 
olan Karahayıt Köyü’nde yaşayan insanların yerel coğrafi bilgilerini ortaya çıkarmak ve yüzyıllardır büyüklerin 
deneyim ve gözlemlerinden oluşan halk takviminin önemini vurgulamaktır.Çalışma nitel araştırma desenindedir. 
Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır.Görüşme verilerinin 
çözümlenmesinde içerik analiziyapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Karahayıt Köyü’nde ikamet eden 50 
yaş üstü50 ve Dalama Ortaokulu öğrencilerinden 20 cevaplayıcı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda,yerel 
coğrafyanın bir parçası olan halk takviminin nesilden nesile aktarımının yavaşladığı ve unutulmaya başladığı 
ortaya çıkmıştır. 50-60 yaş aralığındaki kişilerin halk takvimine gereken önemi vermediği, önemli kaynağımız 
olan 75 yaş üstü kişilerin ise kullandıkları bu bilgileri unutmaya başladığı görülmüştür. Örneğin, Zemheri ayıyla 
ilgili 50-60 yaş aralığındaki kişilerin başlangıç ve bitiş zamanını bilmediği, sadece ismini duyduğu;75 yaş üstü 
kişilerin ise Aralık veya Ocak ayında başladığını söyledikleri; net olarak ne zaman başladığını hatırlayamadıkları 
görülmüştür. Öğrencilerin verdiği cevaplar büyüklerden kendilerine halk takvimindeki zamanla ilgili kavramlara 
ait yerel coğrafi bilginin yeterince transfer edilemediğini göstermektedir. Bu araştırmayla yerel coğrafi bilginin 
otantik öğrenme vasıtasıyla ilköğretim düzeyinden başlayarak yeni nesillere öğretilmesi gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Halk Takvimi, Zaman, Yerel Coğrafi Bilgi, Otantik Öğrenme, Karahayıt, Aydın. 

ABSTRACT 

The purpose of this cultural geography study is to find out the local geographic knowledge of the people 
living in the village of Karahayıt which is one of the oldest settlements in Efeler district of Aydın province, is 
also to emphasize the importance of folk (public) calendar that of consisting of the people’s observation about 
the weather and experiences coming from the centuries. The study has a qualitative research pattern. An 
individual semi-structured interview technique as a method of data collection was used. Interview data were 
evaluated by the content analysis technique. One of the research study groups is the 50 residents of Karahayıt 
village over 50 years old and the other is 20 students of 11-14 age from Dalama Secondary School. As a result of 
the research, the transfer of the folk calendar which is a part of the local geography through generations is started 
to slow down and begin to be forgotten. 50-60 aged individuals does not give importance to folk calendar any 
more and it was seen that people over the age of 75 that are our important data source started to forget their 
knowledge about the folk calender. For example, starting and finishing times of Zemheri for winter season is 
unknown for the people between the ages of 50-60. These people have only heard the term. Moreover, people 
over the age of 75 reported that Zemheri starts in December or January and added that they could not remember 

mailto:sbaysan@adu.edu.tr
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exactly when it starts. The findings, revealed from the students showalso not enough transfer of local geographic 
knowledge related to folk calender issues. Thus, it should be emphasised that the local geographic knowledge to 
be transferred to the new generations needs to be taught through authentic learning. 

Key words: Folk (Public) Calender, Time, Local Geographic Knowledge, Authentic Learning, 
Karahayıt, Aydın. 

 

GİRİŞ 

“İsa’nın doğumu temel alınarak oluşturulan… miladi takvimde yılbaşının ocak ayıyla 

başlamasının … iklimsel, mevsimsel olaylarla ya da tabiat olaylarıyla herhangi bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Ancak halk arasında bir inanç ve uygulama meydana getirmiş olan Cemre ile 

Nevruz, Hıdrellez gibi sayılı günler tabiattaki değişimlere, iklim ve mevsim değişimlerine göre 

oluşturulmuştur. Bu sayılı günler insanların tabiat ile olan bağını; doğal, coğrafi ve iklimsel şartların 

toplumlar üzerindeki etkisini bize gösterirken zamanla takvimlerin tabiat ile olan bağı zayıflamış, 

aydınlanma, sanayileşme ile birlikte ise toplumlar birbirleriyle bütünleşmiş, ilişkilerini daha kolay 

yürütebilmek için genellikle ortak bir takvim kullanmaya başlamışlardır” (Hamarat, 2012: 165-1666). 

En küçüğünden en büyüğüne kadar toplumlar, var oluşlarından başlayarak çeşitli nedenlerle 

zamanı bölmek, noktalamak ihtiyacı duymuşlardır. Toplum tarafından önemli sayılan ya da toplumsal 

hayatı etkileyen her türden olay o toplumun takvimine yansımıştır(Güner, Şimşek 1998). Hangi doğal 

ve kültürel ortamda olursa olsun hemen her yerleşim biriminin kendine has bir takvimi vardır. Bu 

takvim o yerleşim biriminin doğal öğeleri ile yarattığı, içinde doğduğu ya da etkisinde kaldığı kimi 

kültürel öğelerden oluşan, köklü ve zengin bir sözlü gelenek kaynağıdır. Toplumlar arasında ortaklaşa 

kullanılan takvimler dışında hemen hemen her yerleşim biriminin kendine özgü bir takvimi vardır ve 

buna halk takvimi denilebilir(Erginer, 1984). Halk takvimi herhangi bir yöre insanının, temelde 

kültürel bir miras olarak edindiği, doğal olgularla, toplumsal kurumlar ve olgular arasındaki uzun 

süreli deneyimlere dayalı ilişkinin kurulduğu; dinsel, tarihsel, töresel, eğitsel, inançsal, hukuksal, 

siyasal, ekonomik bağın anımsama ve anımsatma görevini üstlenmiş olan zaman-hayat ikilisinin 

sistemli bir dizgesidir(Erginer, 1984). 

Halk takviminde sayılı ve belirli günler bulunmaktadır. Genel olarak yıl ikiye ayrılır. Bunlar 

yaz ve kış günleridir.Yaz (Hızır) 186 gün ve Kış (Kasım) 179 gündür. Yaz, Mayısın 6'sına rastlayan 

Hıdırellezden, Kış ayları ise Kasımdan başlar. 1 Aralık soğukların, 19 Aralık Zemheri’nin (karakışın) 

başlangıcı, 30 Ocak Zemheri'nin sonu sayılır. 9 Ocak Zemheri fırtınası, 27 Ocak kışın şiddetli zamanı, 

6 Şubat Deligucük (Şubat) soğuklarıolarak bilinir. Deligücük Şubatın kısa, soğukların az olduğunu 

ifade eder. 19-20 Şubat havaya düşen Birinci Cemre, 26-27 Şubat suya düşen İkinci Cemre, 6-7 Mart 

toprağa düşen Üçüncü Cemre tarihleridir. 28 Şubat Leylek soğukları, Martın ilk haftası Leyleğin karı 

olarak bilinir ve soğukların kırılması, havanın yumuşaması anlamına gelir. 11 Mart Kocakarı 
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(Berdelâcuz) soğuğunun başlangıcı, 18 Mart bu soğuğun sonudur.21 Mart Nevruz (ekinoks), 5 

Nisan Abrilin (April) beşidir. Aprilin beşi ise Rumî takvime göre 5 Nisanda, Miladi takvime göre 18 Nisanda 

meydana gelen soğuktur.6 Mayıs Hıdrellez yaz mevsiminin başlangıcıdır. 11 Mayıs Kırkikindi 

yağmurları, 13 Mayıs mevsimsiz soğuklar dönemidir. 26 Mayıs sıcakların, 18 Haziran uzun günlerin 

başlangıcı, 26 Haziran uzun günlerin sonu anlamına gelir. 7 Ağustos’ta Eyyamı Bahur (ehem buhur, 

sıcak günler) biter. 28 Ağustos Leyleklerin gitmesi, 31 Ağustos Mihrican fırtınası, 21 Eylül ise soğuk 

günlerin başlangıcı olarak kabul edilir. 

Gözlem ve deneyimlere dayalı olan halk takvimi oluşurken beraberinde kültürel coğrafyanın 

önemli parçası olan atasözlerini de getirmiştir. İklimle ilgili söylenen atasözleri,insanlara yol gösterici 

niteliktaşımakta ve içeriğinde önemli mesajlar ve öğütler barındırmaktadır. Bu nedenle atasözlerinin 

analizi, insanın doğa ve çevre ile ilişkilerini yansıtan önemli göstergeler arasındadır ve coğrafya için 

önemli bilgi hazineleridir (Yaşar ve Yaşar, 2007).Yine halk takvimindeki sayılı ve belirli günler için 

de çeşitli deyiş, atasözü ve deyimler türemiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: 

Karakış kara gider, (kar yağmaz, tabiat “kara” renktedir). 

Zemheri ara gider, (zemheri arada bir olur). 

Gucik  (Şubat) az, Mart, yaz…  

15 Şubat içinKasım yüz (100), gerisi düz, denir.Bu deyiş bu tarihten sonra şiddetli soğukların 

pek görülmeyeceğini ifade eder.  

Kırk zemheri, (Kırk gün çok soğuk). Kırk da zeheri (Bir kırk gün de soğuğun etkisi sürer). 

Gözle bahari… (Toplam 80 günlük karakıştan sonra bahar gelir, anlamına gelir). 

Ocak kapıları cızılatır, kadınları ağlatır. 

Korkma martın kışından, kork Abrilin beşinden! 

Kork abrilin beşinden, camışı (manda) ayırır eşinden…  

Leylek 8’e gelmez 9’a kalmaz. (Leylekler, Mart'ın 8'ini 9'una bağlayan gece gelir). 

6 Nisan içinKasım yüz elli, yaz, belli, denir (http://blog.milliyet.com.tr/dedelerimizden-hava-

raporu---sayili-gunler-ve-tecrubeler-/Blog/?BlogNo=86660). 

Türkiye’de yerel coğrafi bilginin temelini oluşturan halk takvimi ile ilgili çalışma sayısı azdır. 

Bunlardan biri Erginer’in(1984)Uşak Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi adlı çalışmasıdır. Bu kitap 

yerel takvim ve yerel meteoroloji alanındaki ilk örnektir. Kitabın ilk bölümünde insanda zaman ve 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2261 
 

takvim kavramı, takvimin tarihçesi, halk takvimleri ve bunların oluşumlarındaki temel etkenlerden 

bahsedilmiştir. Kitabın ikinci ve üçüncü bölümünde ise, araştırma yeri olan Uşak ile ilgili genel 

bilgiler verilmiş; burada yaşayanların halk takvimi ve halk meteorolojisi ile ilgili yerel bilgilerini 

ortaya çıkarmaya yönelik sorular sorulmuş; Uşak iline ait yerel coğrafi bilgiler ortaya çıkarılmıştır. 

Diğer bir çalışma Başuğur’un(1998), Küp Köyü Takvim ve Meteorolojisi isimli makalesidir. Makalede 

halk takvimi ve halk meteorolojisiyle ilgili genel bir açıklama yapıldıktan sonra, köyde yaşayanların 

yıldızlara, aya, bulutlara, rüzgara, hayvanlara bakarak nasıl hava tahmininde bulundukları 

araştırılmıştır. Halk takvimi açısından ise, günün, ayların ve yılların bölümlere ayrılması ve bunlarla 

ilgili hava tahminlerine yer verilmiştir. 

Karabaşa(1998), Rize Halk Takvimi ve Meteorolojisi Üzerine Bir Değerlendirme isimli 

makalesinde, gün, ay, hafta, yıl gibi zaman kavramlarının bölümlere ayrılması ve bu bölümlerin yerel 

adlarına değinmiş; ayrıca halk meteorolojisi konusunda yörede yaşayan kişilerin hava tahminlerini 

göksel olaylara, insanlara, bitkilere, hayvanlara göre belirledikleri üzerinde durulmuştur. Araştırma 

sonucunda ay adlarının ilçelerde, halkın dil ve söyleyişi bakımından farklılıklar görüldüğü tespit 

edilmiştir. Araştırmaya katkıda bulunan kişilerin belli bir yaşın üzerinde olma zorunluluğundan 

kişilerin bu bilgileri unutmalarına yol açtığı kanısına varılmıştır. 

Koç ve Keskin’in(2001), Uzunköprü’de Halk Takvimi ve Sıcaklık İlişkisi isimli makalesinde, 

Edirne meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık verileri ve Uzunköprü merkezi ile örnek köylerden elde 

edilen halk takvimi bilgileri kullanılmış ve bu bilgiler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda 

Uzunköprü’ye ait halk takvimi dönemleri, günleri belirlenmiştir.Buradaki iklim verilerinin meteoroloji 

bilgileriyle örtüştüğü, bölgede yaşayanların deneyimleriyle, meteoroloji verileri arasında sıkı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Güner ve Şimşek’in(1998), Iğdır’da Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi adlı 

makalesinde halk takvimi bölümleri,belirli gün ve dönemlerde gerçekleştirilen etkinlikler üzerinde 

durulmuştur. 

Demir(2012), Trabzon Yöresinde Zaman, Halk Takvimi ve SayılıGünler isimli makalesinde, 

Trabzon yöresi halk takvimini zaman bölümlerine ayırarak incelemiştir. Bu bölümler, Trabzon 

yöresinde gün, hafta, aylar ve sayılı günler ve mevsimler şeklindedir. Makalede özellikle sayılı 

günlerin neler olduğu ve bu isimlerin nerelerden geldiği konusu üzerinde durulmuştur. Bu konularla 

ilgili yöre insanıyla görüşmeler yapılmış yer yer efsanelere de yer verilmiştir. Sonuç olarak, halk 

takvimi ve sayılı günlerle ilgili bilgilerin zayıflamaya başladığı, günlük yaşamda daha az kullanıldığı, 

yeni neslin genellikle bu bilgilerden haberi olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Özdemir ve Bozyurt(2006) Afyonkarahisar Halk Takviminin Sıcaklık Verileri ile 

Karşılaştırılmasıisimli makalesinde, halk takvimini soğuk dönemi karakterize eden kasım günleri, 

sıcak günleri karakterize eden Hızır günleri olmak üzere 2 ana kısımda incelemiştir. Devamında Afyon 
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halk takvimi ile sıcaklık kavramını aylara göre karşılaştırmıştır. Halk takviminde mevsim konusuna da 

değinen Özdemir ve Bozyurt (2006) sonuç olarak, batıdan doğuya gidildikçe halk takvimindeki sayılı 

gün ve dönemlerin tarihlerinde farklılıklar görüldüğüne dikkat çekmiş, halk takvimi ve sıcaklık 

ilişkisinde ise genel olarak benzerlik görüldüğünü ayrıntıya inildiğinde farklılaşmaların olduğunu 

saptamıştır. 

Veren(2011), Aydın Yöresinde Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi Pratiği makalesinde, 

Aydın ilinde, ilçelere göre değişiklik gösteren pazar isimlerine değinmiştir. Halk takvimi ile ilgili 

araştırmalar sonucu yılın Hızır ve Kasım günleri olmak üzerine 2 bölüme ayrıldığı bilgisine ulaşmıştır. 

Halk meteorolojisinde yağmurun yağışıyla ilgili halk tahminlerinin neler olduğuna değinmiş, halk 

söyleyişlerine yer vermiştir. 

Literatürde bir yere özgü halk takvimini belirleme çalışmalarından başka, inanışlar ile halk 

takvimi arasındaki ilişkilerin ya da yerel coğrafi bilginin otantik öğrenme yoluyla aktarılması gibi 

konular da araştırılmıştır. Bunlardan Ercan (2006), Balkanlarda Gökyüzü ile İlgili İnanışlar ve Halk 

Takvimi adlı makalesinde, Anadolu’da ve Balkanlarda yaşayan Türklerin gökyüzü ile ilgili inanışları 

ve bunun yanında halk takvimi hakkında kaynak kişilerden derlenen bilgilere değinmiştir. Kazancı’nın 

(2010), Otantik Öğrenme Açısından Yerel Coğrafi Bilgi isimli yüksek lisans tezi Artova yöresinde, 

yörenin yerel coğrafi bilgisini ortaya koymaya yönelik bir araştırmadır. Bu doğrultuda araştırmaya 

katılanların doğal coğrafya, yön bulma, beşeri coğrafya, doğa afetler ve çevre sorunları, zaman ve halk 

takvimi ile ilgili yerel coğrafi bilgileri nelerdir?, bu yerel coğrafi bilgiler kendilerinden sonraki nesle 

aktarmakta mıdır? gibi sorulara cevap aranmıştır. Araştırma, Artova yöresinde yaşayan kişilerle 

görüşmeler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu görüşmeler sonucu elde edilen bilgilerin gelecek nesillere 

aktarılması ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanılması için önerilerde bulunulmuştur.  

AMAÇ VE YÖNTEM 
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Bu çalışmanın amacı, Aydın ili Efeler ilçesine bağlı eski yerleşim birimlerinden Karahayıt 

Köyü’ndeki (Şekil 1)yerli halkın, yerel coğrafi bilgilerini ortaya çıkarmak ve asırlardır büyüklerin 

deneyim ve gözlemlerinden oluşan halk takviminin önemini vurgulamaktır.  

Çalışma bir kültürel coğrafya araştırmasıdır ve nitel araştırma desenindedir. Veri toplama 

yöntemi olarak yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Halk takvimindeki 

meteoroloji bilgisine ilişkin 10 adet açık uçlu soru,Karahayıt’ta yaşayan yerli halktan 50 yaş üstü ve 

burada ortaokul bulunmadığından taşımalı eğitimle daha doğudaki Dalama’ya giden öğrencileri de 

kapsamak üzere ortaokul 5. ve 8. sınıf çocuk nüfusu içeren kişilere yöneltilmiştir. Görüşme verilerinin 

çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi araştırmanın çalışma gruplarından birini Karahayıt’ta ikamet eden 

50 yaş üstü 253 kişiden rastgele örneklem metoduyla seçilen 50 kişi (%19,8) oluşturmaktadır. Çalışma 

gruplarından diğerini de Karahayıt’ın bağlı olduğu Dalama Beldesi’ndeki Dalama Ortaokulu’nda 

okuyan ve Karahayıt’tan taşımayla gelen toplam 33 öğrenciden çeşitli sınıf düzeylerinden rastgele 

seçilmiş 10 (%30,3) öğrenci ile Dalama Beldesi’nde ikamet eden yine aynı şekilde seçilen 10 öğrenci 

olmak üzere toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler çalışmaya halk takvimiyle ilgili bilgilerin 

yeni nesil tarafından ne kadar bilindiğini saptamak amacıyla dahil edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölüm bulgulara ait tablolardan oluşmaktadır. Tablolar yılın bölümleri için zaman ve süre 

tahmini açısından incelendiğinde net bir süreye ulaşılamamaktadır. Halk takvimi ile ilgili yörenin 

genel algısına baktığımızda ise  başlama ve bitiş zamanlarına ilişkin kesin bir zamana ulaşılamamıştır. 

Bu yüzden bulgular bölümü literatürle karşılaştırılarak, tartışma şeklinde incelenmiştir. Halk 

takvimiyle ilgili literatür taramasında çıkan sonuçlarda(Erginer, 1984; Koç ve Keskin, 2001; Aktakka 

ve Demircan, 2006;Özdemir ve Bozyurt, 2006; Ercan, 2006;Veren, 2011; Orucov, 2012) yıl Kasım ve 

Hızır günleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aktakka’ya(2006)göre, Kasım, kış mevsimidir. Kış, Kasım ayı 

ile başlar ve Hıdrelleze kadar sürer. Hıdrellez yaz mevsimidir. 6 Mayıs’ta başlar, Kasım’a kadar sürer. 

Kış mevsimi Kasım, Zemheri, Hamsin adı verilen 45’er günlük üç ana bölüme ayrılır. Kış mevsimi 

180 gün olarak kabul edilir. Kış mevsiminin 135 günlük ilk kısmına(Kasım-Zemheri- Hamsin) sayılı 

ya da hesaplı günler adları verilmektedir. Kışın en şiddetli geçtiği dönem bu aylardır. 45 günlük son 

döneme Dokuzun Dokuzu adı verilir. Bu dönem 21 Mart’ta başlar, 6 Mayıs’a kadar sürer. Çeşitli 

yörelerimizde bu son 45 günlük döneme April Beşi, Leylek Kışı veOğlak Kışı gibi isimler 

verilmektedir.  

Aktakka ve Demircan(2006) yukarıdaki sonuca Aydın ilinde ulaşmasına karşın Karahayıt’ta 

yıl dörde ayrılır. Bunlar sonbahar, kış, ilkbahar ve yazdır. Sonbahar mevsimine ait halk takvimine 

ilişkin herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır. Kış mevsimi üçe ayrılır. Bunlar Zemheri, Hamsin ve 
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Karakıştır. İlkbahar ise dörde ayrılır. BunlarMart Dokuzu, Sıttı Sevi, Hıdrellez ve Ülker sıcaklarıdır. 

Yaz mevsiminde ise EhemBuhur (Eyyam-ı Bahur) sıcakları görülmektedir. 

Karahayıt köyünde 50 yaş üstü yetişkinlerin verdiği cevaplar 

Zemheri 

Karahayıt’ta Zemheri kış mevsiminin geldiği, soğukların başladığı zaman olarak 

tanımlanmaktadır. Literatüre baktığımızda zemherinin genel olarak “Aralık-Ocak” aylarına geldiği 

görülmektedir (Erginer, 1984; Başuğur, 1996; Aktakka ve Demircan, 2006; Özdemir ve Bozyurt, 

2006; Kazancı, 2010; Veren, 2011; Demir, 2012; Bulut, Yürüdür ve Kazancı, 2013). Koç ve 

Keskin’egöre (2001), Zemheri çok şiddetli soğukların yaşandığı dönem olarak tanımlanmıştır. Genel 

hatları ile Aralık sonu ile Ocak ayının tamamını kapsamaktadır. Tablo 1 incelendiğinde Karahayıt için 

net bir süreden bahsedilmediği görülmektedir. Zemheri’nin Aralık ve Ocak ayında olduğunu tahmin 

edenler çoğunluktadır. Karahayıt’taki bulgular bu bağlamda literatürle bağdaşmaktadır. 

Tablo 1.  Zemheri tahminleri 
Zaman tahmini Süre tahmini 
Aralık: 8 
Aralık- Ocak: 6 
Ocak: 16 
Ocak- Şubat: 2 
Şubat: 5 
Kışı mevsimi soğukları: 8 

1 hafta: 3  
30 gün: 3 
40 gün: 3 
45 gün: 2 

f: 45  f: 11 

 

Yörenin doğa olaylarına ilişkin gözlemleri araştırılırken, halk takvimiyle ilgili kalıplaşmış 

sözler olan atasözlerine de ulaşılmıştır. %8’in verdiği cevaba göre “Zemheride köpek kölgeye 

(gölgeye) yatar”(f:4) atasözüne ulaşılmıştır.Cevaplayıcı 5’e Zemheri nedir? sorusu sorulduğunda 

verdiği cevap şu şekildedir. “Zemheri: Ocak ayının birinden itibaren bir ay devam eden soğuklardır. 

Zemheride köpek kölgeye [gölgeye] yatar derler sıcaktan. Pırasayı koparırsın, satcak yere getirinceye 

kadar donar. Zemheri böyledir. Hiç şakası yoktur. Bi bakarsın donarsın bi bakarsın sıcakta 

duramazsın. Zemheride hava çok değişir”. 

Hamsin 

Tablo 2 incelendiğinde HamsinKarahayıt’ta Şubat ayında görülen soğuklardır. Literatüre 

baktığımızda (Erginer, 1984; Aktakka ve Demircan, 2006; Veren, 2011) Hamsinin Kasım günlerinden 

biri olduğu bilgisine yer verilmiştir. Ancak tam anlamıyla ne olduğu açıklanmamıştır. Özdemir ve 

Bozyurt’a (2011) göre ise Hamsin, 31 Ocak ve 21 Mart arasındaki 50 günlük dönemi kapsayan kış 

mevsiminin ikinci dönemini karakterize eden bir evredir. Bu evrede sıcaklıklar zemherideki kadar 

düşük değildir. Bunun nedeni güneş ışınlarının giderek dik gelip, yerin güneş ışınlarını depo etmeye 
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başlamasıdır. Afyon halk deyimlerinde Hamsin Zemheri’ye “Sendeki kudret bende olsa kaynayan aşı 

dondururum” demiş. Karahayıt’ta da bu deyime benzer bir deyişe ulaşılmıştır. Karahayıt’ta 

cevaplayıcıların (%54.0) söylediğine göre Hamsin “Zemheri kardeşin hatrı olmasa tarhana çorbasını 

ocakta dondururdum” demiş (f:27). Bu iki deyişten de görüldüğü gibi Hamsin ayının Zemheri kadar 

soğuk olmadığı, ancak kış mevsiminin içinde geçen soğuk zamanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Hamsinden sonra cemreler düşmeye ve yavaş yavaş havalar ısınmaya başlar. 

Tablo 2.  Hamsin tahminleri 
Zaman tahmini Süre tahmini 
Aralık- Ocak: 1 
Ocak: 3 
Ocak- Şubat: 3 
Şubat: 21 
Şubat- Mart: 5 
Mart: 1  
Kışı mevsimi soğukları: 2 

20 gün: 1 
30 gün: 2 
40 gün: 3  
45 gün: 2 

f: 36  f: 8 
 

Karahayıt’ta Hamsinle ilgili algıya baktığımızda Özdemir ve Bozyurt’un(2011) araştırmasıyla 

benzerlik gösterdiği görülür.Cevaplayıcı 9’un verdiği yanıt bunu destekler niteliktedir. “Hamsin, 

Şubat başı gibi olur. O da soğuk olur. Zemheri kardeşimin hatrı olmasa tarhana çorbasını ocakta 

dondururum demiş Hamsin. Hamsinden sonra cemreler düşer mart başında birer hafta arayla havaya, 

suya toprağa düşer sonra ekime başlanır”.  

Karakış  

Tablo 3 incelendiğinde Karahayıt’ta Karakış için kış mevsimi içindeki 10 günlük şiddetli 

soğuklar olarak ifade edidiği olduğu görülür. Zamanının yıl içinde net bir şekilde belli olmamasına 

karşın, genel algıya bakıldığında Aralık ve Ocak aylarına denk geldiği görülmektedir.  

Tablo 3. Karakış zaman ve süre tahminleri 
Zaman tahmini  Süre tahmini  
Ekim- Kasım: 1 
Aralık: 6 
Aralık- Ocak: 2 
Ocak: 6 
Ocak- Şubat: 4 
Şubat: 1 
Zemheri hamsin arası: 6  
Kış mevsimi soğukları: 3 

1 hafta:1  
10 gün: 6 
30gün: 1 
Kış mevsimi boyunca: 3 

f: 29  f: 11 
 

Özdemir ve Bozyurt’un(2011) belirttiğine göre ise Karakış Fırtınası vardır. Karakış 

fırtınasının genel olarak 10 Aralık tarihinde belirtilmesine rağmen uzun yıllık gözlemlere göre bazı 

yıllarda 8-9 Aralık bazı yıllarda ise 11-12 Aralık’ta görülmektedir. Bu dönem kış şartlarının iyiden 
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iyiye hissedilmeye başlandığı, sert kışların başladığı bir dönemdir. Karahayıt’taki genel algıya 

bakıldığında (%10,0) “90 kütük, 90 üçlük”( f:5)deyişi çıkar. Bu deyişi söyleyen kişilere göre Zemheri 

40, Hamsin 40 ve Karakış 10 gündür. Bunlar toplam 90 günden oluşan soğuk zamanlardır. 90 kütük 

soğuk zamanlarda sobaya her gün için bir kütük atıldığının göstergesidir. 90 üçlük ise her kütüğün 

fiyatını göstermektedir. Cevaplayıcı 15 Karakışı şöyle açıklar:“Soğuk zamanların 10 günü  karakıştır. 

En şiddetli soğuklardır. Eski insanlar “90 kütük 90 üçlük derlermiş” 90 gün kış olduğunda 90 kütük 

olurmuş yakmak için her ocağın arkasında bir kütük konarmış hergün bir kütük yakar,hergün doksan 

üçlük harcarlarmış”. 

Koç ve Keskin’e göre(2001) ise, kış içindeki çok soğuk günler Bocuk ve Tahta Atımı olarak 

isimlendirilmiştir. Bocuk, halk tarafından şiddetli soğukların yaşandığı gün olarak tanımlanmaktadır. 8 

Ocak Bocuk günü olarak nitelendirilir ve Zemheri döneminin içinde yer alır. Tahta Atımı, 18 Ocak 

tarihinde yaşanan soğuk gün olarak belirlenmiştir. 

Cemre 

Özdemir ve Bozyurt’a göre(2006) Cemre, Arapça bir kelime olup ateş halinde kömür 

manasındadır. Cemre, hararet anlamında kullanılmasının yanı sıra kışın sonunda Şubat ayında oluşan 

buhara da verilen isimdir. Bu hararet ve buharın üç defa cereyan ettiği; Şubatın ilk haftasında havada, 

ikinci haftasında suda, üçüncü haftasında yerde vuku bulduğu belirtilir (Ebüzziya Tevfik, 1306 akt. 

Hamarat, 2012). Cemre, Şubat ayında yavaş yavaş artan hava sıcaklığının sebebi olarak bilinen hayali 

bir olaydır. Cemreler evrelerini tamamladıktan sonra kış mevsiminin sona erdiğibaharın başladığı 

varsayılır. Bu tarihten sonra kalıcı soğuklar olmaz. 

Karahayıt’taki45 kişinin söylediğine göre de üç çeşit cemre vardır. Birinci Cemre (20 Şubat) 

havaya, İkinci Cemre (27 Şubat) suya, Üçüncü Cemre (6 Mart) toprağa birer hafta arayla düşer. 3 kişi 

cemrenin Nisan ve Mayıs aylarında düştüğü, 2 kişinin ise ne zaman düştüğü ile ilgili bir bilgisi 

olmadığını söylemiştir. Düşmeden kasıt soğuk günlerden sonra sırasıyla havanın, suyun, toprağın 

ısınmasıdır. Toprağın ısınmaya başlamasıyla tarım faaliyetleri de başlar. Literatüre 

bakıldığında(Başuğur, 1996; Karabaşa, 1998; Koç ve Keskin, 2001; Ercan, 2006; ve Özdemir ve 

Bozyurt, 2006; Bulut, Yürüdür ve Kazancı, 2013)cemrenin düşme zamanının ve sırasının benzerlik 

gösterdiği görülür. 

Mart Dokuzu 

Koç ve Keskin’e (2001) göre, Mart Dokuzu günleri Babo günleri olarak ta bilinen Mart ayında 

yaşanan şiddetli soğuklardır. Erginer’e (1924) göre, 21 Mart Rumi takvimde 9 Mart’a denk 

gelmektedir. Bu yüzden Mart Dokuzu denilmiştir. Demir’e (2012) göre Mart ayı, Bahar Bayramı, 

Gündönümü, Mart Dokuzu, Mart Bozma vb. gibi isimlerle bilinmektedir. Mart ayının 21 veya 22’sine 
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rastlamaktadır. Baharın ve tarım çalışmalarının başladığı tarihtir. Ekonomik hayatı büyük oranda 

tarıma bağlı olan bölgede diğer sayılı günlere göre, bu güne daha fazla önem verilir. Kıştan çıkma, 

bahara geçerken bir nefeslenme, bir silkinme günüdür. 

Mart Dokuzu cemrelerin düşmesinden sonra olan bir dönemdir. Cemrelerle birlikte havalar 

iyice ısınmaya başlamıştır. Özellikle geçim kaynağı tarım olan toplumlarda Mart Dokuzu önemli yer 

tutar. Karahayıt halkı da tarımla geçinen bir toplumdur. Bu yüzden en fazla atasözü bu zaman 

diliminde ortaya çıkmıştır. Tam havalar ısındı derken yaşanacak soğukları belirtmek için “Mart 

kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” (f:50) atasözü söylenmektedir. Ayrıca havaların ısınmasıyla 

birlikte ekim-dikim işlemleri gerçekleşecektir. Tarımsal üretimin başladığı zamanı vurgulamak 

amacıyla (%22,0) “Mart dokuzunda, yiğit otuzunda evlenir” (f:11) ve (%44,0) “Mart girdi, öküzün 

karnına dert girdi” (f:22) sözleri de kullanılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde Mart ayında olur, 

diyenlerin sayısı fazladır. Cevaplayıcı 43, Mart dokuzunu şu şekilde açıklamıştır. “Yeni Mart eski 

Mart derler. Eski Mart gireceği zaman hava ılıdı demekmiş. Martın dokuzunda eski Mart girirmiş. 

Mart ayıyla ilgili “Mart dokuzunda yiğit otuzunda evlenir; Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır 

ve Mart girdi öküzün karnına dert girdi” derler buralarda”. 

Tablo 4. Mart Dokuzu tahminleri 
Zaman tahmini  Süre tahmini  
Mart:  12 
9 Mart: 7  

Mart ayı boyunca: 19  

f: 19  f: 19 
 

Literatüre(Erginer, 1984; Başuğur, 1996; Karabaşa, 1998; Koç ve Keskin, 2001; Özdemir ve 

Bozyurt, 2006; Demir, 2012; Bulut, Yürüdür ve Kazancı, 2013)bakıldığında Mart Dokuzu ile ilgili 

benzer tanımların görüldüğü gibi deyişerde de benzerlik olduğu görülmektedir.“Mart kapıdan baktırır, 

kazma kürek yaktırır”, “Mart ayı, dert ayı” gibi sözlerin bulunduğu görülmektedir. 

Sitte-i Sevir(Sıttı Sevi) 

Sitte-i Sevir boğanın altı günü demektir. Güneşin boğa burcunda olduğu dönemin altı günlük 

bölümünde görülen bir fırtınadır: Rüzgar ve hava değişken olduğu için  "sitte-i sevir, her saati bir 

devir" şeklinde ifade edilmektedir.  

Tablo 5. Sitte-i Sevir (Sıttı Sevi)tahminleri 
Zaman tahmini  Süre tahmini  
Ocak: 2 
Şubat: 1  
Mart: 1 
Nisan: 19 
18- 23 Nisan: 5 
20- 26 Nisan: 3  
Kışı mevsimi soğukları: 2 

3 gün: 8 
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f: 34  f: 8 
 

Tablo 5 incelendiğinde Karahayıt’ta Sitte-i Sevir’in (Sıttı Sevi) Nisan ayında olduğu 

görülmektedir. Genel algıya bakıldığında Sıttı Sevi’nin yıl içinde gerçekleşen son soğuklar olduğu 

görülür. 18–23 Nisan ve 20-26 Nisan arasıdır, sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu da ortalama 5-6 gün 

civarı bir süredir. Süre tahminine bakıldığında cevap verenlerin tamamının 3 gün sürer cevabını 

verdiği görülmüştür. Bu da zamanla ilgili bir yanılgı olduğunun göstergesidir. Ayrıca Sıttı Sevi ile 

ilgili halk arasında bilinen bir deyiş vardır(%34). Budeyiş, “Sıttı sevi , kapıyı çevir”(f:17)şeklindedir. 

Örneğin, Cevaplayıcı46  “Sıttı Sevi Nisan17’den 23’e kadar sürer. Hava kırağı da yapabilir, don da 

yapabilir son soğuklardır artık.Sıttı Sevi kapıyı çevir derler”şeklindebu durumu belirtmiştir. 

Özdemir ve Bozyurt’a(2011) göre Sıttı Sevi,  Sitte-i Sevir’dir. Buna Öküz Soğuğu da denir. 21 

Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında görülür. Sitte Arapça 6, Sevir ise boğa demektir. Yani Sitte-i 

Sevir ay itibariyle astrolojideki boğa burcuna atfenBoğanın 6’sı anlamındadır. Sitte-i Sevir’den sonra 

havalar iyice ısınır. Bu soğukların en önemli özelliği havaların bu dönemde kısa süreler dahilinde 

değişmesidir.Bu durum farklı özellikteki hava kütlelerinin geliş sıklığı ile ilgilidir. Bununla ilgili halk 

arasında “Sitte- i Sevir tandırı devirir, Sitte- i Sevir kapıları çevirir” deyişi vardır.  

Hıdrellez 

Bahar Bayramı olarak 21 Mart olarak bilinse de Karahayıt’ta elde edilen sonuçlara göre,yerli 

halkın Hıdrellezi baharın gelişi, havaların ısınmasında yaptıkları şenlik olarak algıladıkları görülür. 

Hıdrellez tarihi olarak 6 Mayıstır (Tablo 6). 6 Mayısta havalar ısındığından havanın sıcak olacağı ve 

kuyruklunun bol olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden 6 Mayıs günü herhangi bir iş yapılmaz. Eğer 

yapılırsa kuyruklu sokacağına inanılır. Bu tarihte köyde piknik yapılır. Sarma sarılır. Tarhana 

çorbaları yapılır. Dilekler tutulur, ateş yakılıp üstünden atlanır. Bu şekilde Hıdrellez kutlanmış 

olunur. Bu durumu Cevaplayıcı 7 “Hıdrellez 6 Mayısta olmuyo mu çocum? Sarma sararlar içine 

anaberi [malzeme] koyarlar. Piknik gibi kutlarlar. O gün iş yapılmaz iş yapılırsa kuyruklu sokar 

derler” şeklinde belirtmiştir.  

Tablo 6. Hıdrellez zaman tahminleri 
Zaman tahmini  
Mayıs: 3 
1 Mayıs: 1 
5 Mayıs: 1 
6 Mayıs: 31 
7 Mayıs: 1 
f: 37  
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Erginer (1984), Aktakka ve Demircan (2006) Ercan (2006), Kazancı (2010), Demir (2012) ve 

Bulut,Yürüdür ve Kazancı (2013) hıdrellezden bahsetmiştir. Koç ve Keskin’e(2001) göreHıdrellez 

hem diğer takvimlerde hem de halk takviminde olduğunu belirtir. 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdrellez 

aslında belirli sıcaklık özelliği gösteren gün ya da dönem değildir. Soğuk bir dönem sonrasında 

sıcakların artmaya başladığı bir tarih, yaz günlerinin başlangıcı olarak tanımlanır. 

Ülker sıcakları 

Tablo 7. Ülker sıcakları tahminleri 
Zaman tahmini  Süre tahmini  
Nisan- Mayıs: 2 
Mayıs: 21 
Mayıs- Haziran: 1 
Haziran: 3 
Temmuz: 2 
Ağustos: 3 
Eylül : 2 
Yaz: 5 

1 hafta:  1 
10 gün: 4 
2 ay: 1 
Yaz mevsimi boyunca: 5 

f: 39  f: 8 

 

Tablo 7 incelendiğinde Karahayıt’ta Ülker sıcaklarının Mayıs ayında olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Süre konusunda yine kesin bir tahmin olmamakla birlikte 10 gün sürer veya yaz 

boyunca sürer diyen kişilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde halk 

takviminde Ülker sıcaklarıyla ilgili herhangi bir sonucaulaşılmamıştır. Cevaplayıcı 27’nin Ülker 

sıcakları ile ilgili açıklaması ise şu şekildedir “Ülker sıcakları, Mayısta olan çok sıcaklardır. Ülker 

vurduğu zaman yüzde lekeler kalır. Ülker vurmasın diye kulaklarının arkasına ayva kabuğu koyarlar”. 

Eyyam-ı Bahur(Ehem Buhur) sıcakları 

Takvimlerde Ağustos ayının ilk haftası Ehem Buhur ya da Eyyam-ı Bahur olarak geçer. Bu 

günler yılın en sıcak günleri olarak kabul edilir. Meteorolojik tahminlerin günümüzdeki kadar 

gelişmediği yıllarda eski takvimlerde 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasındaki bu bir hafta farklı 

bölgelerimizde ismi değişse de ortak paydasında yüksek sıcaklıklar vardır (Akben, 2008). Nuh 

tufanının bu günde olduğuna inanılır. Halk inanışına ve tecrübeye göre bugün ve takip eden birkaç gün 

içerisinde dünyada büyük bir afet yaşanacağı düşünülür (http://blog.milliyet.com.tr/dedelerimizden-

hava-raporu---sayili-gunler-ve-tecrubeler-/Blog/?BlogNo=86660). Bu sıcaklarda denize girdikten 

sonra vücut nemli kalırsa ciltte lekeler oluşturduğu; bu lekelerin su damlalarının vücutta mercek 

görevi görmesinden kaynaklandığı düşünülür.Korunmak için ise iyi kurulanmak gerektiği belirtilir. 

Erginer’e (1984) göre, eyyam Arapça bir sözcük olup “yevm” günün çoğuludur ve “günler” 

anlamına gelir. Bahur da Arapça bir sözcük olup “çok sıcak”, “yerden yükselen buhar” anlamına 

gelmektedir. Özdemir ve Bozyurt’a (2006) göre, 1 ve 7 Ağustos arasında görülen yılın en kurak ve en 

http://blog.milliyet.com.tr/dedelerimizden-hava-raporu---sayili-gunler-ve-tecrubeler-/Blog/?BlogNo=86660
http://blog.milliyet.com.tr/dedelerimizden-hava-raporu---sayili-gunler-ve-tecrubeler-/Blog/?BlogNo=86660
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sıcak dönemini oluşturur. Koç ve Keskin’e göre (2001), Eyyam-ı Bahur 1-8 Ağustos tarihleri arasında 

yaşandığı ifade edilen şiddetli sıcakları tanımlamak için kullanılmaktadır. Halk takviminde yaz 

döneminde şiddetli sıcakları ifade etmek için Ağustos sıcağı veya Harman sıcağı kavramları 

kullanılmaktadır. Ağustos sıcağı 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi ifade etmektedir. 

Ağustos sıcağı Eyyam-ı Bahur dönemini de kapsamaktadır. Bu nedenle takvimlerde Eyyam-ı Bahur 

olarak belirtilen dönemin halk takviminde genişletilerek Ağustos sıcağı olarak ifade edildiği 

düşünülmektedir. Kazancı (2010) yüksek lisans tezinde Ağustos ayını Harman Dönemi olarak 

yorumlamıştır. Bu dönem yüksek sıcaklıkların en belirgin olarak yaşandığı dönemi ifade etmektedir. 

Bu bulgu Koç ve Keskin’in (2001) harman sıcağı kavramına yakındır. 

Tablo 8. Ehem buhur (eyyam-ı bahur) sıcakları tahminleri 
Zaman tahmini  Süre tahmini  
Nisan: 2 
Haziran: 5 
Haziran-Temmuz: 1 
Temmuz: 9 
Temmuz- Ağustos: 6 
Ağustos: 8 
Ağustos - Eylül: 1 
En sıcak gün: 1 
Yaz mevsimine: 4 

10 gün: 5 
1 ay: 4 
Yaz mevsimi boyunca: 4 

f: 37  f: 13  
 

Tablo 8 incelendiğinde Karahayıt’ta Ehem buhur sıcaklarının Temmuz ve Ağustos 

aylarınıkapsadığı görülmektedir. Yöredeki bazı kişilerin Ehem Buhur sıcakları nedir? 

sorusuna“ehembuhur değil kızım eyyam-ı bahur”şeklinde düzeltmek istedikleri görülmüştür. Ancak 

kelime anlamını tam olarak bilmedikleri sadece yılın en sıcak günleri olarak nitelendirdikleri ortaya 

çıkmıştır. Cevaplayıcı 28’e göre Ehem Buhur, “Tam sıcaklardır. Her şey kurur. Temmuz, Ağustos gibi 

olur. Günleri yıldan yıla havaya göre değişir”. 

Dalama Ortaokulu öğrencilerinin verdiği cevaplar 

Daha önce belirtildiği gibi bu çalışmada Karahayıt’ta ikamet eden 50 yaş üstü yerel halktan 50 

kişiye halk takvimi ve yerel coğrafi bilgilerinin ne olduğunu öğrenmeye yönelik sorular sorulmuştur. 

Çalışmanın devamında ise yerel halkın bu bilgileri kendilerinden sonraki nesile ne kadar aktardıkları 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden Karahayıt’ta ortaokulun olmaması nedeniyle taşımalı 

sistemle Karahayıt’tan da öğrenci alan Dalama Ortaokulu’nda rastgele seçilmiş 11-14 arası farklı yaş 

gruplarından oluşan, Karahayıt’ta ikamet edip taşımayla gelen 10 öğrenci ve karşılaştırma yapmak için 

Dalama’da ikamet eden 10 öğrenciye aynı sorular sorulmuştur. 

Tablo 9. Karahayıt’tan taşımayla gelen öğrencilerin halk takvimi ile ilgili duyduğu kavram ve atasözleri (n: 10) 
Kavramlar  Atasözleri  
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Karakış: 5 
Hıdrellez: 5 
Mart Dokuzu: 3 
Sıttı Sevi: 1 

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır: 7 
Zemheri kardeşin hatırı olmasa tarhana çorbasını ocakta dondururum 
demiş, hamsin: 2 

f: 14 f: 9 
 

Tablo 9 incelendiğinde Karahayıt’tan taşımayla gelen öğrencilerin verdiği yanıtlara göre halk 

takvimiyle ilgili pek bilgiye sahip olmadıkları;Mart Dokuzu, Sıttı Sevi cevabını veren öğrencilerin bu 

isimleri büyüklerinden duydukları ancak ne demek olduğunu bilmedikleri görülmüştür. Karakıştabiri 

hakkında isimden yola çıkarak cevap verdikleri, kış mevsimidir, soğuk günlerdir, dedikleri 

görülmüştür. Hıdrellez sorulduğunda ise 6 Mayıs olduğu ve büyüklerinden öğrendikleri gibi köyde 

piknik yaparak  kutladıkları görülmektedir. 

Öğrencilerin duydukları atasözleri incelendiğinde “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek 

yaktırır” atasözünü Türkçe dersinde öğrendikleri, “Zemheri kardeşin hatırı olmasa tarhana çorbasını 

ocakta dondururum” sözünü iki kişininbüyüklerinden duydukları, ancak anlamını bilmedikleri ortaya 

çıkmıştır. 

Tablo 10. Dalama’da ikamet eden öğrencilerin halk takvimi ile ilgili duyduğu kavram ve atasözleri (n: 10) 
Kavramlar  Atasözleri  
Karakış: 6 
Hıdrellez: 7 

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır: 8 

f: 13  f: 9  
 

Tablo 10, Dalama’da ikamet eden öğrencilerin halk takvimi ile ilgili duyduğu kavram ve 

atasözlerini göstermektedir. Dalama’da ikamet eden öğrencilerin halk takvimi ile ilgili bilgilerine 

bakıldığında, Karahayıt’tan gelen öğrencilerin büyüklerinden duymuş olduğu Sıttı Sevi, Mart Dokuzu 

kavramlarını hiç duymadıkları; ancak, Karakış ve Hıdrellezi duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kavramları da tıpkı Karahayıt’tan taşımayla gelen öğrenciler gibi tahminlerine göre açıkladıkları 

görülmüştür. Dolayısıyla iki öğrenci grubu arasında yerel coğrafi bilgi bakımından fark azdır. Bu 

öğrencilerin de Karahayıt’tan taşımalı sistemle gelen diğer öğrenciler gibi bildikleri atasözlerine 

bakıldığında “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” sözünü Türkçe dersinde öğrendikleri ortaya 

çıkmıştır. 
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Şekil 2. Karahayıt’ta halk takvimine ilişkin bulgulardan yola çıkılarak hazırlanan 

kavram haritası  

Şekil 2, Karahayıt’ta halk takvimine ilişkin bulgulardan yola çıkılarak hazırlanan kavram 

haritasını göstermektedir. Bu kavram haritasına göre yıl dört mevsime ayrılmaktadır. 

Karahayıt’tasonbahara ait bir kavram ortaya çıkmamıştır. Kış mevsimi Zemheri, Hamsin ve Karakış; 

ilkbahar mevsimi Mart Dokuzu, Sıttı Sevi (Sitte-i Sevir), Hıdrellez veÜlker Sıcakları; yaz mevsimi de 

Ehem Buhur (Eyyam-ı Bahur) sıcakları olarak bölünmektedir.  

Yukarıda verilen Şekil 2 bu araştırma bulgularını bir kavram haritasında özetlemek üzere 

yapıldığı gibi aynı zamanda yerel coğrafi bilgilerin yörelere özgü kavram haritaları şeklinde yeni 

nesillere öğretilebilmesinde kullanmak üzere bir örnek olması amacıyla da hazırlanmıştır. Yörelere 

özgü araştırmalar yerel coğrafi bilgilerin ortaya çıkarılması amacıyla araştırmacılar hatta öğrenciler 

tarafından yapılabilir.Böylelikle öğrenciler birincil kaynaktan bilgiyi elde edebilir; ortaya çıkan 

bilgiler de öğrenmeleri kolaylaştırmak için kavram haritaları şeklinde özetlenip, eğitim amaçlı 

kullanılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bulgular ve Tartışma bölümüne bakıldığında genel olarak halk takvimine ilişkin kavramların 

başka yerlerde yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ancak yerel 

coğrafyanın bir parçası olan halk takviminin nesilden nesile aktarımının yavaşladığı ve unutulmaya 

başlandığı sonucu dikkat çekicidir. 50-60 yaş aralığındaki kişilerin halk takvimine gereken önemi 

vermediği, önemli veri kaynağı olan 75 yaş üstü kişilerin ise kullandıkları bu bilgileri unutmaya 

başladığı bulunmuştur. 

Yıl  

Sonbahar  

Kış 

Zemheri 

Hamsin 

Karakış 

İlkbahar 

Mart 
dokuzu 

Hıdrellez 

Ülker sıcakları 

Sıttı sevi 

Yaz Ehem buhur 
sıcakları  
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Uzun yıllar sonucu deneyim ve gözlemle  oluşturulan halk takviminin unutulmamasını 

sağlamak için her ilde halk takvimi araştırmasının yapılması sağlanmalıdır. Ortaya çıkan bilgilerin 

aileleri tarafından çocuklara ne kadar aktarıldığı gözlenmeli gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu anlamda otantik öğrenme üzerine araştırma ve çalışmalar da arttırılmalıdır. 
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ÖZET 

Bir toplumda okuma alışkanlığının gelişmesinde aile ve okul çevresinin etkisi büyüktür. Öğretmenlerin, 
bu konuda baş sorumlulardan biri olduğunu söylemek ise yanlış olmayacaktır. Ortaöğretim düzeyinde tarih 
öğretmenleri hem alanları hem de misyonları gereği okuma alışkanlığına en çok sahip olması gereken dal 
öğretmenleri arasında sayılabilir. Bu sebeple, Tarih öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce okumaya yönelik 
tutumlarını belirlemenin ve okuma alışkanlıklarını saptamanın yararlı olacağı düşünülmüş ve tarih öğretmen 
adaylarının okuma alışkanlıklarını incelemek üzere çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 4. sınıfta öğrenim görürken formasyon eğitimi alan 150 tarih öğretmen adayı ile 
2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nicel hem de nitel boyutları 
içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nicel boyutta betimsel tarama yöntemi, nitel boyutta ise betimsel analiz 
uygulanmıştır. Araştırmada 30 maddelik likert tipi "Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Nicel 
sonuçlar, SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Nitel boyutta ise tarih öğretmen 
adaylarına, okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarını derinlemesine yorumlamak amacıyla 12 soru 
yöneltilmiştir. Katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir.   

Araştırma sonucunda tarih öğretmen adaylarının orta-zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları; eğitim sistemi, zamansızlık ve ekonomik sıkıntılar gibi faktörlerin 
okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Okuma alışkanlığının ve okuma kültürünün 
geliştirilmesi için her öğretim kademesinde uygun çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Hem 
ailelerin hem öğretmenlerin bu konuyu ön planda tutması için, bilinçlendirme eğitimleri planlanmasının yararlı 
olacağı kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih öğretmen adayları, okuma alışkanlığı, öğretmen nitelikleri. 

ABSTRACT 

Family and school are two factors that have a great impact for the development of reading practice and 
it is not wrong to indicate that teachers are major responsible in this issue. At the secondary education level, 
history teachers in compliance with both their subject and missions, could be considered among in-field teachers 
who should have a maximum level of reading practice. Consequently, it is considered that before they start their 
career it would be useful to determine the attitudes of history teachers related with reading and also their reading 
practice level. For this purpose a study is performed to search the reading practice of history teacher candidates. 
This study has been carried out on 150 history teacher candidates who studied in 4th grade student and having 
pedagogical formation training at Çankırı Karatekin University, Faculty of Art. In this research a mix method 
consisting of both quantitative and qualitative aspects has been used. It has been applied descriptive scanning 
method In quantitatively and qualitatively, descriptive scanning method and analysis method were used, 
respectively. In the research A likert type "Reading Practice Attitude Scale" consisting of 30 items was used. 
Quantitative results were analyzed by a SPSS package program and evaluated. Related with the qualitative part, 
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12 open-ended questions were asked to the participants to understand their attitudes toward reading practice in 
detail. The responses of the participants were evaluated. 

Result of the research shows that history teacher candidates have a relatively intermediate-low level of 
reading practice. Furthermore it has been indicated that timelessness and economic problems have a negative 
effect on reading practice. It has been concluded that appropriate studies should have to be performed at every 
education level for the development of reading practice and culture. It has been assessed that planning awareness 
trainings would be beneficial for both the teachers and the parents so that they could prioritize this matter.  

Key Words: History teacher candidates, reading practice, teacher qualifications. 

 
GİRİŞ 

İletişim sürecinin ana kahramanı dildir. Dil yoluyla ortak duygu ve düşünceler anlatılır; bilgi 

ve birikimler paylaşılır. Sözel dil ve sözlü iletişim, hızla değişen yaşam şartları, teknolojik 

gelişmelerle birlikte yerini yazılı iletişimle paylaşmak zorunda kalmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

bireyler iletişimlerinin önemli bir kısmını okuma yoluyla sağlamaktadır. Böylece okuma, çağdaş 

toplumların ayırt edici bir niteliği haline gelmiştir. Ailelerin ve çevrenin çocuklara okuma konusunda 

örnek olmaları büyük öneme sahiptir. Bazı araştırmalar kelime hazinesinin  gelişiminin öğretimle 

değil, daha çok çocukların yeni kelimelere maruz bırakılmalarıyla sağlanacağını vurgulamaktadır. Bu 

konuda çalışma yapan araştırmacılar kelime hazinesinin konuşma sırasında ve başkalarından 

duymayla değil, daha çok okuma sayesinde geliştiğini belirtmektedir (Aytaş, 2005; Yazıcı, 2006; 

Tanju, 2010; Karaçay, 2015). Yazılı metinlerin, konuşma diline ve sözlü medya araçlarında kullanılan 

dile kıyasla hem çok daha fazla sayıda kelime içermesi hem de kullanılan kelimelerin çeşitliliğinin çok 

daha fazla olması okumanın kelime hazinesini geliştirdiğinin baş gerekçesini oluşturmaktadır. 

Örneğin; bilimsel bir makalenin özet bölümünde her bin kelime başına 128 seyrek kullanılan kelime 

geçtiği belirlenirken, bu rakamın gazeteler için 68, TV dizileri için 22.7, çocuk kitapları için 30.9, 

üniversite eğitimi almış arkadaş veya eşler arasında geçen konuşmalarda ise 17.3 olduğu tespit 

edilmiştir (Karaçay, 2015). Bu sonuçlara bakıldığında çocuk kitaplarında bile yetişkinler arasındaki 

konuşmalardan daha fazla kelime çeşitliliği olduğu görülmektedir. Bu noktada okumanın kelime 

hazinesine katkısını inkar etmek mümkün değildir. Okuma alışkanlığı yaşam boyu öğrenmenin 

temelini oluşturmaktadır. Güçlü bir okuma alışkanlığının bir topluma kazandıracağı katkıları, Phillip 

(2005), iki şekilde açıklamaktadır. İlki okumanın bireylere kazandıracağı mantıksal gelişim, ikincisi 

ise okuyan bireyin içinde bulunduğu sisteme katkı sağlayacağı ekonomik büyümedir. Bireylerin kitaba 

sahip olma bilinci, evlerde kütüphane oluşturma eğilimi, kitap hediye etme alışkanlığı ve 

kütüphanelerden yararlanma düzeyi bir ülkenin okuma etkinliğine verdiği önemi yansıtan bir 

göstergedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gençlerin okuma alışkanlığı kazanmaları, bilinçli 

ve gelişmiş bir toplum oluşturma yolunda atılacak önemli bir adımdır (Gönen, Öncü ve Işıtan, 2004). 

Kişinin okuma alışkanlığı ile ilgili bir saptama yapılabilmesi adına en yaygın kullanılan ölçüt, bir yılda 

okunan kitap sayısıdır. Belli bir zaman diliminde okuma eylemine ayrılan süreye ya da okunan yayın 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2276 
 

sayısına göre okur tiplerini belirlemeye yönelik bir takım standartlar bulunmaktadır. Örneğin 

American Library Association (ALA) okuma alışkanlığı düzeylerini bireylerin bir yıl içinde 

okudukları kitap sayısına göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre, yılda okuduğu kitap sayısı 5’i 

geçmeyen az okuyan okur tipi, yılda okuduğu toplam kitap sayısı 6 ile 11 arasında olanlar orta 

düzeyde okuyan okur tipi ve yılda okuduğu toplam kitap sayısı 12’yi aşan kişiler ise çok okuyan okur 

tipi olarak nitelendirilmektedir (ALA, 1978). Yılmaz (2004)'da bu konuda bir ölçüt oluşturmuştur. 

Araştırmada bu ölçütler dikkate alınmıştır. Bu ölçütler aşağıda sıralanmıştır: 

Çok okuyan okuyucu: 1 ayda 2 kitap ve daha fazlasını okuyan kişi. 

Orta düzey okuyucu: 1 ayda 1 kitap okuyan kişi. 

Az okuyan okuyucu: 2 ayda 1 kitap ya da daha az okuyan kişi. 

Okuyucu olmayan: 1 yılda hiç kitap okumayan kişi. 

Çok okuyan bir toplum olabilmek için okuma alışkanlığının ailede kazandırılıp, okul ve 

çevreyle geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için okulda öğretmenlere büyük iş düşmektedir 

(Tompkins, 1997; Garret, 2002). Okumaya ilişkin ilgi sadece aile ile sürdürülmez. Okulun ve 

öğretmenlerin bu konuda gayretleri büyük önem arz etmektedir. Göğüş'de (1978), okuma alışkanlığını 

edindirme çalışmalarının sınıf içerisinde başlatılması gerektiğini savunmaktadır. Öğretmenlerin 

öğrencilere kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması konusunda rol model olması ve 

öğrencileri okumaya teşvik eden etkinlikler sunması, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmesinde 

yararlı olacaktır. Öğretmenlerin okuma konusundaki hassasiyetlerinin meslek öncesinde arttırılması 

ise bu rol modelliği kolaylaştıracaktır. 

Türkiye'de okuma alışkanlığı, pek çok araştırmanın konusu olmuştur (McNinch ve Steelman, 

1990; Yılmaz, 1992; Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003; Gömleksiz, 2005; Kurulgan ve Çekerol, 

2008;  Konan, 2013). Araştırma örneklemlerini ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 

öğretmen adayları ve öğretmenler ile okul idarecileri oluşturmuştur. Ancak yapılan araştırmalarda 

tarih öğretmen adaylarının okuma alışkanlığını belirlemeyi amaçlayan herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle çalışmada tarih öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları 

sorgulanmıştır. 

Çalışmanın amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde formasyon eğitimi alan tarih öğretmen 

adaylarının kitap okuma alışkanlıkları ile kitap okumaya ilişkin tutum ve görüşlerini tespit etmektir.  

Araştırmanın Problem Cümleleri 
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1.Tarih öğretmen adayları arasında kitap okumayı sevme, kitap okuma alışkanlığına sahip 

olma, kitap okumayı gerekli görme, kitap okumaya istekli olma, kitap okumanın etkisini ve yararını 

benimsemeye yönelik tutumlar açısından cinsiyet yönünden fark var mıdır?    

2.Tarih Öğretmen adaylarının kitap okumaya ve kitap okuma alışkanlığına ilişkin 

değerlendirmeleri nelerdir?    

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğinin 

ve güvenirliğinin arttırması açısından nicel ve nitel verilerin birbirini destekler nitelikte kullanılması 

yararlı olmaktadır (Creswell, 2003). Araştırmanın nicel verilerinin analizinde tarama modeli 

kullanılmıştır. Karasar'a (2005) göre, tarama modelleri geçmişte veya halen var olan durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Çalışmanın nitel verilerinin analizinde 

ise betimsel analiz kullanılmıştır. Yarıyapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 12 soru yöneltilerek 

tarih öğretmen adaylarının, sorulara verdikleri yanıtlar betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının cevapları belirlenen temalara göre tek tek incelenmiştir. Elde edilen veriler 

özetlenerek tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bu  aşamasında verilere ilişkin olarak 3 

uzmanın görüşleri alınarak, araştırmacının ve uzmanların görüşleri karşılaştırılmıştır.  

Araştırma Grubu 

2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 

gerçekleştirilmiştir. Örneklemi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün 4. sınıfında öğrenim görürken 

formasyon eğitimi alan 150 tarih öğretmen adayı oluşturmuştur. 

Tablo 1: Araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarına ilişkin betimsel bilgiler 

Bölüm Durum 
Öğretmen Adayı Sayısı 

Cinsiyet 
Erkek Kadın 

f % f % f % 
Tarih Halen okuyan 150 100 66 44 84 56 

 
Veri Toplama Aracı 

Nicel boyutta öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıkları ile kitap okumaya ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla Gömleksiz (2005) tarafından geliştirilen cronbach-alpha güvenirlik 

katsayısı 0,88 olan "Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy) değeri 0.83, Bartlett testi ise 2202,200 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçek 21 tane olumlu, 9 tane de olumsuz tutum cümlesinden oluşmaktadır. Ölçekte 6 alt boyut 
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bulunmaktadır. Beşli Likert tipinde olan ölçekte seçenekler ‘Tamamen Katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, 

‘Kısmen Katılıyorum’, ‘Katılmıyorum’ ve ‘Hiç Katılmıyorum’ şeklinde sıralanmıştır. Faktör analizi 

işlemlerinin sonucunda ölçekte 6 faktör belirlenmiştir. Faktör analizine göre 7 madde 1. faktörde, 4 

madde 2. faktörde, 4 madde 3. faktörde, 3 madde 4. faktörde, 4 madde 5. faktörde, 8 madde ise 6. 

faktörde toplanmıştır. Bu faktörlere anlamlı isimler verilmeye çalışılmıştır. Buna göre 1.faktör 

“Sevgi”, 2.faktör “Alışkanlık”, 3.faktör “Gereklilik”, 4.faktör “İstek”, 5.faktör “Etki”, 6.faktör ise 

“Yarar” başlığı altında toplanmıştır.  

Nitel boyutta ise öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları ile kitap okumaya ilişkin 

düşüncelerini derinlemesine anlamak amacıyla Yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formu aracılığıyla araştırmaya katılan öğretmen adaylarına 8 tane yapılandırılmış, 4 tane açık 

uçlu olmak üzere toplam 12 soru yöneltilmiştir. Açık uçlu sorular araştırmacıya konuya yönelik daha 

ayrıntılı bilgi edinme fırsatı vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme formu, araştırmacı 

tarafından hazırlanmış olup, 3 uzman tarafından kapsam geçerliği yönünden incelenmiştir. Daha sonra 

5 öğretmen adayı ile ölçme aracının pilot sınaması gerçekleştirilmiş, soruların açık, anlaşılır olup 

olmadığı, öğretmen adaylarının sorulara verdikleri yanıtların elde edilmek istenen düzeye ulaşıp 

ulaşmadığını belirlemek amacıyla yine 3 uzman ile pilot çalışma sonuçları incelenmiştir. Böylece iç 

geçerlik çalışması sonuçlanmıştır. Nitel araştırmalarda iç geçerlik, araştırmacının ölçmek istediği 

veriyi, ölçmek için kullandığı araç veya yöntemin ne kadar ölçtüğü ile ilintilidir (Yıldırım ve Şimşek, 

2005). 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Olumlu ifadeli 

maddeler “tamamen katılıyorum” seçeneğinden başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanırken, 

olumsuz ifadeli maddeler ters olarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Olumlu ve olumsuz tutum 

maddelerine verilen cevapların farklı bir puanlama ile değerlendirilmesinin sebebi; Likert tipi tutum 

ölçeklerinde tutumların maddelere verilen puanların toplamı ile hesaplanmasıdır. Ölçeğin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı çalışma için yeniden hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı 0.82 olarak 

belirlenmiştir. Bu şekilde ölçeğin güvenirliği tekrar test edilmiş ve güvenilir bir ölçek olduğu 

belirlenmiştir. 

Verilerin analizlerinde betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans, (%) yüzde ve (X) 

aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Öğrencilerin kitap okumaya ilişkin tutumları cinsiyetlerine göre 

karşılaştırılmış ve bu amaçla bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Yapılan Levene istatistiği 

sonucunda anlamlı farklılığın belirlendiği durumlarda ise parametrik olmayan t sınaması Mann-

Whitney U testi uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir faklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla α = .05 düzeyinde test edilmiştir. 
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Nitel veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analizde amaç, 

ham verilerin belirlenmiş olan temalara göre anlaşılır bir şekilde biçimlendirilmesi ve okuyucuya özet 

olarak sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışmada nitel ölçme aracı olarak kullanılan 

görüşme formu öncelikle numara verilerek sıralanmış, veriler betimlenmiş daha sonra betimlemeler 

yorumlanmıştır. Bu süreçte 2 uzmandan da yardım alınarak güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde tarih öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin nicel 

ve nitel bulgular sunularak yorumlanmıştır. 

Nicel Bulgular 

Tarih öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutum ölçeğinden elde edilen 

veriler cinsiyet yönünden analiz edilerek, analiz sonuçları yorumlanmıştır. Çalışmada verilerin analizi 

sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 2: Sevme ve Gereklilik alt boyutlarına ilişkin tutumlar 

Alt  Boyut 
Cinsiyet 

sd t P Erkek Kadın 
n X  ss n X  ss 

Sevme 66 3.81 0.73 84 4.35 0.54 148 -5.142* .000 
Gereklilik 66 4.37 2.74 84 4.13 0.55 148 .764* .446 

*p<0.05 

Tablo 2 incelendiğinde erkek ve kadın gruplarının "Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği"nin 

"Sevme" alt boyutundan almış oldukları puan ortalamaları arasında kadın öğretmen adaylarının lehine 

anlamlı bir fark gözlenmektedir [t(148)=-5.142; p>0.05]. Erkek öğretmen adayları sevme boyutunda 

‘katılıyorum’( X =3.81) düzeyinde görüş bildirirken, kadın öğretmen adayları ise ‘tamamen 

katılıyorum’( X =4.35) düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Bulgulara dayanılarak, kadın öğretmen 

adaylarının kitap okumayı erkek öğretmen adaylarına göre biraz daha fazla sevdiği söylenebilir.  

 Aynı tabloda ölçeğin "Gereklilik" alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları 

incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemektedir [t(148) = .764; p>0.05]. Tarih 

öğretmen adaylarının kitap okumanın gerekli görülüp görülmediğine ilişkin tutumları farklılık 

göstermemektedir. Her iki grupta bulunan öğretmen adayları [erkek ( X =4.37), kadın ( X =4.13)] 

gereklilik boyutunda bulunan tutum maddelerine ‘tamamen katılıyorum’ düzeyinde görüş 

belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulara dayanılarak, tarih öğretmen adaylarının kitap okumayı gerekli 

gördükleri söylenebilir. 
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Tablo 3: Alışkanlık, İstek, Etki, Yarar alt boyutlarına ilişkin tutumlar 

Alt  Boyut 
Cinsiyet 

Sd T P 
Homojenlik 

Erkek Kadın 
n X  ss n X  ss Levene P 

Alışkanlık 66 4.08 0.82 84 4.44 0.42 148 -3.199* .002 20.966 .000 
İstek 66 3.95 0.79 84 4.44 0.48 148 -4.352* .000 7.749 .006 
Etki 66 4.17 0.93 84 4.55 0.34 148 -3.138* .002 29.821 .000 
Yarar 66 4.35 0.89 84 4.74 0.33 148 -3.382* .001 25.132 .000 

*p<0.05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi erkek ve kadın gruplarının "Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği"nin 

"Alışkanlık" alt boyutundan almış oldukları puan ortalamaları arasında kadın öğretmen adayları lehine 

anlamlı bir fark gözlenmektedir [t(148) = -3.432; p>0.05]. Bulgular incelendiğinde hem erkek ( X =4.08), 

hem kadın ( X =4.44) öğretmen adaylarının ‘tamamen katılıyorum’ düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 

Aynı tabloda ölçeğin "İstek" alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde kadın 

öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark gözlenmektedir [t(148) = -4.605; p>0.05]. Erkek öğretmen 

adayları istek boyutunda ‘katılıyorum’( X =3.95) düzeyinde görüş bildirirken, kadın öğretmen adayları 

ise ‘tamamen katılıyorum’( X =4.44) düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

Ölçeğin "Etki" alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde kadın öğretmen 

adaylarının lehine anlamlı bir fark gözlenmektedir [t(148) = -3.138; p>0.05]. Bulgular incelendiğinde 

hem erkek ( X =4.17), hem kadın ( X =4.55) öğretmen adayları ‘tamamen katılıyorum’ düzeyinde görüş 

belirtmişlerdir. 

Ölçeğin "Yarar" alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde kadın öğretmen adayları 

lehine anlamlı bir fark gözlenmektedir [t(148) = -3.382; p>0.05]. Bulgular incelendiğinde hem erkek ( X

=4.35), hem kadın ( X =4.74) öğretmen adayları ‘tamamen katılıyorum’ düzeyinde görüş 

belirtmişlerdir. 

Ancak "Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği"nin "Alışkanlık", "İstek", "Etki" ve "Yarar" alt 

boyutlarında elde edilen verilerin t-testi analizinde levene istatistiği sonucunda maddelerin non-

parametrik olduğu ve bunun sonucunda anlamlı bir farklılık görüldüğünden, her alt boyut için 

parametrik olmayan Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Tablo 4’te öğretmen adaylarının 

"Alışkanlık", "İstek", "Etki" ve "Yarar"alt boyutlarına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları 

verilmiştir. 
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Tablo 4: Alışkanlık, İstek, Etki, Yarar alt boyutlarına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları 

Alt  Boyut Gruplar n 
Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı 

M-Whitney U Z P 

Alışkanlık Erkek 66 65.78 4341.50 
2130.500 -2.458 .014 

Kadın 84 83.14 6983.50 

İstek Erkek 66 60.00 3960.00 
1749.000 -3.944 .000 

Kadın 84 87.68 7365.00 

Etki Erkek 66 68.73 4536.00 
2325.000 -1.738 .082 

Kadın 84 80.82 6789.00 

Yarar Erkek 66 64.81 4277.50 
2066.500 -2.745 .006 

Kadın 84 83.90 7047.50 

 

Levene istatistiği sonucunda anlamlı bir farklılık belirlendiği için parametrik olmayan t 

sınaması Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Tablo 4’teki Mann-Whitney U testine ilişkin bulgular 

incelendiğinde tutum ölçeğinin "Alışkanlık", "İstek" ve "Yarar" alt boyutlarında kadın öğretmen 

adayları lehine anlamlı bir farkın bulunduğu görülmektedir. Buna göre kadın öğretmen adaylarının 

erkek öğretmen adaylarına göre kitap okuma alışkanlığına daha fazla sahip oldukları, kitap okumaya 

daha fazla istek duydukları ve kitap okumanın yararını daha fazla benimsedikleri söylenebilir. Ayrıca 

tablo 4'te Mann-Whitney U testinde ölçeğin "etki" alt boyutuna ilişkin bulgular incelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. 

Nitel Bulgular 

Tarih öğretmen adaylarının kitap okumaya ve kitap okuma alışkanlığına ilişkin 

değerlendirmelerine yer verilmiştir.    

Tablo 5: "Ne sıklıkla kitap okursunuz?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 
f % f % f % 

Her gün 3 5 0 0 3 2 
Haftada 1 9 14 21 25 30 20 
Ayda 1 26 37 40 48 65 44 
Yılda 1 22 33 19 22 41 27 
Hiç okumam 7 11 4 5 11 7 
Toplam 66 100 84 100 150 100 

 
 Tablo 5 incelendiğinde tarih öğretmen adaylarının orta-zayıf düzeyde okuma 

alışkanlığına sahip olduğu söylenebilir (Yılmaz, 2004). Bulgulara dayanılarak kadın tarih öğretmen 

adaylarının erkek adaylara göre daha sık kitap okuduğunu söylemek yanlış olmayabilir. 
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Tablo 6: "Yeterince kitap okumama nedeniniz nedir?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 
f % f % f % 

Zaman bulamıyorum. 29 44 46 55 75 50 
Kitap/dergi çok pahalı. 18 27 10 12 28 19 
Önceliklerim arasında değil. 9 1 10 12 19 13 

D
iğ

er
 Zorlamadan hoşlanmıyorum. 3 4 0 0 3 2 

Yeterince okuyorum. 7 11 18 21 25 16 
Toplam 66 100 84 100 150 100 

 
Tablo 6 incelendiğinde tarih öğretmen adaylarının %50'sinin kitap okumama nedeninin 

"zamansızlık" olduğu görülmektedir. Bu sebebi "pahalılık" takip etmektedir. 

Tablo 7: "Niçin kitap okuyorsunuz?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 
f % f % f % 

Öğrenmek için okuyorum. 42 64 54 64 96 64 
Zaman geçirmek için okuyorum. 12 18 10 12 22 15 
Sınavlar için okuyorum. 8 12 6 7 14 9 

D
iğ

er
 

Sevdiğim ve keyif aldığım için okuyorum. 4 6 10 12 14 9 
Kendimi geliştirmek için okuyorum. 0 0 3 4 3 2 
Beni rahatlattığı için okuyorum. 0 0 1 1 1 1 

Toplam 66 100 84 100 150 100 
 

Tablo 7'deki "Niçin kitap okuyorsunuz?" sorusuna tarih öğretmen adaylarının %64'ünün 

"öğrenmek için okuyorum." cevabını verdiği görülmektedir. 

Tablo 8: "Ne tür kitaplar okumayı tercih edersiniz?" sorusuna ilişkin veriler 

 
 Tablo 8 incelendiğinde tarih öğretmen adaylarının özellikle "roman" tercih ettikleri 

görülmektedir. Ayrıca elde edilen bulgulara dayanılarak kadın tarih öğretmen adaylarının, erkek 

adaylara göre daha çeşitli türde kitap okuma eğilimi gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

 
 

Tablo 9: "Kitap seçiminizi etkileyen faktör nedir?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler 
Cinsiyet 

Erkek Kadın 
Toplam 
f % 

Roman 51 67 118 79 
Ders kitabı 14 21 35 23 
Makale 10 18 28 19 
Şiir 6 10 16 11 
Hikaye 4 7 11 7 

D
iğ

er
 

Kişisel gelişim 0 6 6 4 
Biyografi 0 5 5 3 
Anı 0 3 3 2 
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Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

f % 
Konusu 48 53 101 67 
Yazarı 17 44 61 41 
Tanıtımlar 6 8 14 9 
Arkadaş önerisi 4 8 12 8 
Adı 6 5 11 7 
Fiyatı 6 5 11 7 

D
iğ

er
 İhtiyaç durumu 3 2 6 4 

Hepsi 2 2 4 3 
 

 Tablo 9'da tarih öğretmen adaylarının %67'sinin kitabın konusunu ve %41'inin kitabın 

yazarını dikkate aldığı ve kitap seçimlerini bu faktörlerin yüksek oranda etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 10: Evet-Hayır seçenekli sorulara ilişkin veriler 

Sorular Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 
f % f % f % 

Düzenli olarak gazete alır mısınız? 
Evet, alırım. 29 44 8 10 37 25 
Hayır, almam. 37 56 76 90 113 75 

Düzenli olarak dergi alır mısınız? 
Evet, alırım. 9 14 11 13 20 13 
Hayır, almam. 57 86 73 87 130 87 

Sizce okumak gerekli midir? 
Evet, gereklidir. 66 100 84 100 150 100 
Hayır, gerekli değildir. 0 0 0 0 0 0 
Toplam 66 100 84 100 150 100 

 
Tablo 10'da yer alan ilk soru düzenli gazete takip etmeye ilişkindir. Tarih öğretmen 

adaylarının %75'i düzenli olarak gazete almadıklarını ve okumadıklarını bildirmişlerdir. Gazete takip 

eden adayların okudukları gazeteler ise şöyledir: Milliyet, Hürriyet, Sabah, Zaman, Bugün, 

Cumhuriyet, Habertürk, Sözcü, Taraf, Fotomaç, Fanatik gazeteleri. Gazete alma konusunda erkek tarih 

öğretmen adaylarının kadın adaylara göre daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. 

Aynı tabloda düzenli dergi alımıyla ilgili soruya ilişkin bulgulardan da öğretmen adaylarının 

%87'sinin düzenli dergi takip etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Düzenli dergi alan %13'ün tercih ettiği 

dergiler ise şöyledir: Derin Tarih, NTV Tarih, Üslûp ve Genç Beyin dergileri. 

Tablo 10'daki son soruya ilişkin bulgular değerlendirildiğinde tarih öğretmen adaylarının 

tümünün okumanın gerekli olduğu konusunda hem fikir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, tablo 

2'de yer alan gereklilik alt boyutuna ilişkin elde edilen sonuçları da destekler niteliktedir. 

 

Tablo 11: " Sizce okumak neden gereklidir?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler Cinsiyet 
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Erkek Kadın Toplam 
Konuşma becerisini ve kelime hazinesini geliştirir. 31 54 85 
Bilgi birikimini arttırır ve bilginin kalıcılığını sağlar. 17 33 50 
Bireysel gelişimi sağlar. 12 23 35 
İletişim becerisini arttırır. 9 12 21 
Düşünme ve yorumlama beceri gelişimi için gereklidir. 10 10 20 
Hayal gücünü geliştirir. 0 10 10 

 
Tablo 11'de okumanın gereklilik sebebi ile ilgili soruya tarih öğretmen adaylarının verdikleri 

cevaplar yer almaktadır. Tarih öğretmen adayları (85 kişi) okumanın konuşma becerisini ve kelime 

hazinesini geliştirdiğini düşünerek, okumanın gerekli olduğunu savunmaktadırlar. Bilgi birikimini 

arttırdığı ve bilginin kalıcılığını sağladığı için okumanın gerekli olduğunu düşünen tarih öğretmen 

adayları (50 kişi) da bulunmaktadır. 

Tablo 12: "Sizce okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

Düzenli okuma yapılarak sağlanır. 37 44 81 
Küçük yaşlardan itibaren geliştirilerek olur. 9 54 63 
Kişinin ilgi alanına giren konular ve yayınlar yoluyla olur. 9 48 57 
Teknolojiden uzaklaşılarak olur. (Telefon, Tv, Bilgisayar..) 15 36 51 
Aile ve çevrenin örnek olmasıyla olur. 12 37 49 
İçten gelen istekle olur. Sonradan kazanılmaz. 9 12 21 
Öğretmen teşviki ve yönlendirmesiyle olur. 9 12 21 
Okumaya ilişkin merak duygusunun gelişmesi ile olur. 9 9 18 
 

Tablo 12 incelendiğinde okumanın nasıl kazandırılabileceğine ilişkin tarih öğretmen 

adaylarının görüşleri yer almaktadır. Tarih öğretmen adayları okuma alışkanlığının düzenli okuma 

yapılarak kazandırılacağını düşünmektedirler (81 kişi). Bazı tarih öğretmen adayları küçük yaşlardan 

itibaren (63 kişi), bazı adaylar ise kişinin ilgi alanına giren konu ve yayınlarla (57 kişi) okuma 

alışkanlığının kazandırılabileceğini düşünmektedirler. 

Tablo 13: "Okuma alışkanlığına sahip olmak ne kazandırır?" sorusuna ilişkin veriler 

Kategoriler Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

Konuşma becerisini geliştirir. 3 51 54 
Kültürlü olmanın yoludur. 7 26 33 
Analitik düşünme becerisi geliştirir. 9 16 25 
Kişiye çok perspektifli bakış açısı kazandırır.  9 12 21 
Hayatı tanımayı ve toplumu anlamayı sağlar. 9 9 18 
Hoşgörülü olmayı sağlar. 9 5 14 

 
 Tablo 13'te okuma alışkanlığına sahip olmanın kazanımlarına ilişkin tarih öğretmen 

adaylarının görüşleri yer almaktadır. Tarih öğretmen adayları; konuşma becerisi, kültürlü olma, 

analitik düşünebilme ve çok perspektifli bakış açısına sahip olabilmeyi okuma alışkanlığının kişiye 

kazandırdığı özellikler arasında saymaktadırlar. 
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Tablo 14: "Okuma alışkanlığını kazanmamızı engelleyen sebepler nelerdir?" sorusuna ilişkin 

veriler 

 

Tablo 14'e bakıldığında kişinin okuma alışkanlığını kazanmasının önündeki engellerin neler 

olduğunun sorgulandığı görülmektedir. Tarih öğretmen adayları özellikle teknolojinin yanlış 

kullanımının okuma alışkanlığı kazanımını engellediği görüşünü öne sürmektedirler. Aile ve çevre 

faktörünün de okuma alışkanlığı üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Ekonomik kaygılar ve 

zamansızlık probleminin de bireylerin okuma alışkanlığının önünde engel teşkil ettiği iddia 

edilmektedir. Öğretmen adaylarının değerlendirmelerinde özellikle okul ödevlerinin ve 

sorumluluklarının okuma için zaman bırakmadığına vurgu yapılması dikkat çekicidir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okuma alışkanlığı kazanımına destek olacak ve bu yeterliğini geliştirmeye katkı sağlayacağına 

inanılan tarih öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutumlarının ve değerlendirmelerinin incelendiği 

çalışmada; kadın tarih öğretmen adayları ile erkek tarih öğretmen adayları arasında okumayı sevme, 

okuma alışkanlığına sahip olma, kitap okumaya istekli olma ve kitap okumanın yararını benimseme alt 

boyutlarında kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık tespit edilmiş, bu fark tarih öğretmen 

adaylarının nitel boyutta yer alan sorulara verdikleri yanıtlarla da desteklenmiştir. Konuya ilişkin 

yapılan çalışmalarda da kadın katılımcıların okumaya yönelik ilgilerinin erkek katılımcılara göre daha 

olumlu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Gömleksiz, 2005; Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003; 

Arslantürk ve Saracaloğlu, 2010; Yılmaz ve Benli, 2010). Böylece araştırma sonucu desteklenmiştir. 

Araştırma sonucunda tarih öğretmen adaylarının orta-zayıf düzeyde okuma alışkanlığına sahip 

olduğu saptanmıştır. İyi düzeyde okuma alışkanlığına sahip katılımcı oranı %22’de kalmıştır. 

McNinch ve Steelman (1990) tarafından 48 öğretmen adayı üzerinde yapılan çalışmada da, adayların 

kendilerini 'nadir okuyan bireyler' olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca Yılmaz, Köse ve 

Korkut (2009) tarafından Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri öğrencilerine yönelik yapılan çalışmada 

her iki üniversite öğrencilerinin zayıf bir okuma alışkanlığına sahip olduğunun görülmesi de dikkat 

çekicidir. 

Kategoriler 
Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

Teknolojinin yanlış kullanımı (Akıllı telefon, bilgisayar, web, pad...) 16 51 67 
Aile ve çevre faktörü 19 40 59 
Ekonomik kaygılar 26 27 53 
Eğitim sistemi   29 22 51 
Zamansızlık 10 27 37 
İlgisizlik-isteksizlik-motivasyon eksikliği 3 33 36 
Öğretmenlerin ilgisizliği, teşvik yetersizliği 15 16 31 
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Tarih öğretmen adayları kitap okumamalarına sebep olarak zamansızlık  ve pahalılık  

faktörlerini göstermişlerdir. Yılmaz, Köse ve Korkut (2009) da araştırmalarında öğrencilerin düzenli 

okumadıklarını belirterek; buna neden olarak da zaman yetersizliğini sebep gösterdiklerini 

belirtilmiştir.Tarih öğretmen adayları öğrenimleri sırasında yaşadıkları yoğunluğu da kitap okumama 

nedeni olarak eklemişlerdir. Özellikle okul ödevleri ve sorumluluklarının tüm zamanlarını aldığını 

vurgulamışlardır.  

Tarih öğretmen adaylarının en çok "Roman" (118 kişi) okumayı tercih ettiği araştırma 

sonucunda tespit edilmiştir. "Türkiye'nin Okuma Kültürü Haritası" araştırmasının verilerinde de en 

çok okunan yazısal türün roman (%34) olduğu (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011) sonucuyla 

araştırma sonucunun benzerliği dikkat çekicidir. 

Tarih öğretmen adaylarının düzenli olarak gazete okumadığı; ancak karşılaştırma yapıldığında 

erkek öğretmen adaylarının (%44) kadın öğretmen adaylara (%10) göre daha düzenli gazete takip 

ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının (%87) düzenli olarak dergi okumadığı 

sonucuna da ulaşılmıştır.Öğretmen adayları tarafından internet üzerinden gazete ve dergi okuduklarına 

ilişkin bir bilgi paylaşımının da yapılmadığı görülmüştür. Gündem takibi açısından gazete ve dergi 

okumanın yararlı olacağı bilgisinin öğretmen adayları tarafından göz ardı edildiği fark edilmiştir. 

Kurulgan ve Çekerol (2008) tarafından yürütülen çalışmada da, üniversite öğrencilerinin gazete okuma 

alışkanlıklarının, kitap okuma alışkanlıklarına göre daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Yeterince 

kitap, dergi vb. okumadığını düşünen öğrenciler, gerekçe olarak zaman bulamama sorununu ileri 

sürmüşlerdir. 

Tarih öğretmen adayları tarafından; konuşma becerisinin ve kelime hazinesinin gelişimi ile 

bilgi birikiminin artması adına okumanın gerekli olduğu; okuma alışkanlığının düzenli olarak 

yapılarak (81 kişi), küçük yaşlardan itibaren (63 kişi), kişinin ilgi alanlarına giren konu ve yayınlarla 

(57 kişi) ve teknolojiden uzak durularak (51 kişi) kazanılacağı vurgulanmıştır. Okuma alışkanlığını 

kazanmaya engel olarak da; teknolojinin yanlış kullanımı (67 kişi), aile ve çevrenin olumsuz etkisi (59 

kişi), ekonomik kaygılar (53 kişi) ve eğitim sistemindeki olumsuzluklar (51 kişi) sayılmıştır. 

Türkiye'de eğitim sistemi içindeki derslerin yoğunluğu, sınav sistemi, ders kitapları dışındaki 

kitapların az kullanımı, anne-baba ve çevrenin okuma konusunda çocuğa iyi örnek olmayışı, bazı 

yerlerde kütüphanelerin yetersiz olması, kitle iletişim araçları ve bilgisayarın yoğun kullanımı kitap 

okuma alışkanlığının gelişmesinin önündeki engellerden bazıları (Ungan, 2008; Arıcı, 2008; Güneyli 

ve Akıntuğ, 2012) olarak sıralanmaktadır. Tarih öğretmen adaylarından elde edilen cevaplarla da bu 

engellemelerin güncelliğini hala sürdürdüğü ve okuma alışkanlığının gelişiminin önünde varlığını 

sürdürdüğü saptanmıştır. 
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak; okuma alışkanlığının ve okuma 

kültürünün geliştirilmesi için her öğretim kademesinde uygun çalışmaların yapılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 

Bu noktada;  

• Üniversitelerde okumanın geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması adına 
etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi. 

• Üniversite öğretim elemanlarını, bu konuda bilinçlendirici eğitimlerin planlanması. 

• Tarih öğretmen adaylarını yetiştirilirken okuma alışkanlıklarını destekleyecek 
çalışmaların planlanması ve uygulanması. 

• Tarih öğretmen adaylarını yetiştirirken “Tarihi Roman”lardan özellikle yararlanmaya 
dikkat edilmesi. 

• Öğretmen adaylarının gazete ve dergi okumaya teşvik edecek çalışmaların yapılması         
önerilmektedir. 
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Özet 

19. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde yabancı okullar misyonerlik faaliyetlerinin de etkisiyle hızla yayıldı. 
Anadolu’da sadece Protestan Amerikan misyonerler tarafından 400’ü aşkın okul açıldı. Tarih eğitimi açısından 
incelenmesi büyük öneme sahip olan Amerikan Protestan misyoner okulları dünyanın hemen her yerinde olduğu 
gibi Osmanlı Devleti’nde de lider yetiştirme misyonunu üstlendi. Osmanlı Devletine bağlı durumda iken Suriye 
misyonu içinde de eğitim faaliyetleri üstlenen Amerikan Board Teşkilatı, günümüzde Beyrut Amerikan Koleji 
olarak adlandırılan kurum ile eğitim faaliyetlerini üst boyuta getirmiştir. Bu araştırmada Amerikan Board 
Teşkilatı Arşiv Belgeleri ışığında Amerikan Protestan misyonerlerinin Suriye'deki eğitim faaliyetleri 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Amerika, Eğitim, Suriye, Osmanlı, Amerikan Board Teşkilatı 

Abstract 

In 19th century, foreign schools rapidly spread in Ottoman Empire with the effect of missionary 
activities. In Anatolia, more than 400 schools were opened by only Protestant American missioners American 
Protestant missioner schools, investigation of which is of great importance for Turkish education system, 
undertook the mission of training leaders in Ottoman Empire as well as anywhere in the world.  American Board 
of Commissioners, having undertaken education activities for mission of Syria while it was still under the control 
of Ottoman Empire, has today carried its education activities to a superior level by an institution called American 
University of Beirut.  This study aims to evaluate education activities of American Protestant missioners in Syria 
in the light of American Board of Commissioners' Archive Documents. 
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GİRİŞ  

Amerikan misyonerlerinin kurmuş olduğu, Amerikan Board Teşkilatı dünya çapında etkili 

olmuş bir örgüttür. Bu örgüt Protestanlığı eğitim vasıtasıyla yaymayı hedeflemiş ve sistemli bir şekilde 

19. yüzyılın başlarından itibaren hedefini gerçekleştirmeye başlamıştır. Tüm dünyada uyguladıkları 

eğitim stratejilerini Suriye’de de uygulamışlardır. 

Amerikan misyonerleri, Lübnan, Suriye ve Filistin’e özel önem vermişlerdir. Protestan 

misyonerler Arap kültürünü etkilemek için bölgedeki Protestanlaştırma faaliyetlerine öncelik 

vermişlerdir. Arapça öğrenmişler ve Arapça dua kitapları basmışlardır. Misyonerler 1834 yılında 

basım merkezlerini Malta’dan Beyrut’a taşımışlar. Böylelikle bölge kültürünü etkilemek için 

Protestanlığa ait yayınları basarak faaliyetlerini hızlandırmışlardır. Suriye ve Lübnan’da eğitim 

faaliyetleri, Amerikan misyonerlerinin en değer verdiği faaliyetlerden olmuştur (Penrose, 1941, 5-6).  

Suriye’de Amerikan misyonerlerin önemli kurumlarından biri Suriye Protestan Koleji’dir. 

Kolej 3 Aralık 1866 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır (Papers of The American Board of 

Commissioners For Foreign Mission [P.A.B.C.F.M] . Reel 551, Belge No: 1094, 1111, 1127,1143., 

Diğer dipnotlarda Amerikan Board Arşiv Belgeleri P.A.B.C.F.M. olarak kısaltılacaktır. Reel 

Mikrofilm numarasını belge no ise mikrofilmin kaçıncı belgesi olduğunu göstermektedir.). 1866 

yılında Suriye Protestan Koleji olarak kurulan ve sonraları Beyrut Amerikan Üniversitesi olarak anılan 

kurum Amerikan Board Teşkilatı ile işbirliği içinde çalışan bir misyoner okuludur.  

Amerikan misyonerlerinin Suriye’de uyguladıkları eğitimin genel özellikleri 

Amerikan misyonerleri öncelikle Suriye’de “Suriye Protestan Kolej’ni” kurarak faaliyete 

başlamışlardır. Kolejin ilk yıllarında misyonerler; öğretmen kadrosunu oluşturma, bina sıkıntılarını 

çözme ve dil ile ilgili sorunları giderme üzerine çalışmışlardır ( P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 

1093). Amerikan misyonerleri öncelikle bölge kültür ve yapısını öğrenmek için dil ile ilgili 

çalışmalara büyük önem vermişlerdir. Okulun kuruluş aşamasında yaşanan problemlerini anında 

merkezleri olan Boston’a iletmişler ve kısa sürede çözüm üretmişlerdir. 

Amerikan misyonerleri Suriye’de eğitim faaliyetlerini Board Teşkilatı’nın üyeleriyle etkili 

yürütmüştür. 1866 yılında Suriye’de eğitim ile ilgilenen Board Teşkilatı idaresi üyeleri şöyle 

oluşmuştur: (P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1085). 

1) Papaz Daniel Bliss, Suriye Protestan Koleji Müdürü (Beyrut) 

2) George J. Eldridge, Baş Konsolos (Beyrut) 

3) W.H. Wrench, Konsolos Vekili (Beyrut) 
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4) Papaz W.M. Thomson (Beyrut) 

5) Papaz C.V.A. Van Dyck (Beyrut) 

6) J. Aug. Johnson (Beyrut) 

7) W. H. Whitehead (Beyrut) 

8) James Black (Beyrut) 

9) Henry Heald ( Beyrut) 

10) Papaz H.H. Jessup (Beyrut) 

11) E.T. Rogers (Şam) 

12) Papaz S. Robson (Şam) 

13) Papaz J. Crawford (Şam) 

14) Papaz J. E. Ford (Sidon) 

15) Papaz William W. Eddy (Sidon) 

16) Noel Temple Moore (Kudüs) 

17) Papaz R.J. Dodds (Lazkiye) 

18) Papaz G. Brown (Halep) 

19) Papaz S.H. Calhoun (Lübnan) 

20) J.C. Scott (Lübnan) 

21) Papaz William Bird( Lübnan) 

22) Papaz G. Lansing (Mısır) 

23) Papaz John Hogg (Mısır) 

Listede de görüldüğü üzere Amerikan misyonerlerinin yapmış oldukları eğitim beklenildiği 

gibi din adamları tarafından yürütülmekte ve özellikle de papazların yönetiminde sürdürülmektedir. 

Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri de göndermiş oldukları konsoloslar vasıtasıyla, Orta 

Doğu’daki eğitim hizmetlerini kontrol etmekte ve resmi çözümler üretmeye çalışmaktadır. 1860’lı 

yıllardaki Osmanlı eyalet sistemine göre Suriye Vilayeti’ne bağlı olan tüm sancaklarda Amerikan 

misyonerleri eğitim faaliyetlerini üstlenmeye çalışmaktadır. Bölgenin hemen hemen tümünde faaliyet 

gösteren Amerikan misyonerleri koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. 

Amerikan misyonerlerinin okullarında Arap milliyetçiliği oluşturma fikri ön plana 

çıkmaktadır. Osmanlı ülkesinin bir vilayeti olan Suriye’de de bu tür faaliyetlerde bulunarak bölgenin 

Osmanlı’dan ayrılmasını kolaylaştırma çabasına girmişlerdir. 1867 yılında Amerikalı misyonerler 
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bölgede Arapça Gramer ve Cebir derslerine özel önem vermişlerdir (P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge 

No: 1093). Arapçanın ön plana çıkmasını sağlayarak Lisan-ı Osmani’nin geri planda kalmasını 

sağlamaya çalışmışlardır. Buradaki beklentileri; ileride çıkabilecek Arap isyanlarında zemini 

oluşturmaktır. Protestan misyoner okulunun ana hedefi Arap Milliyetçiliği oluşturmak üzere olduğu 

için bölgede Hıristiyan Arapların varlığını istemişlerdir. Okulda dersler Arapça ve İngilizce olarak 

yürütülmüştür. Arapçanın bölgede canlanmasına önem verilmiş ve Arap milliyetçiliği fikrinin 

gelişmesinde okul etkili olmuştur. 

Osmanlı ülkesinde açılan Amerikan okullarının çoğunda dünya Protestanlarının bağışları ve 

Board Teşkilatı’nın büyük desteği görülmektedir. Suriye misyonu için yapılan eğitim faaliyetlerinde 

de de bu yardımlar söz konusudur. Suriye Protestan Koleji için 1867 yılında Kolej öğrencilerine, 

bölgedeki yardımseverlerin 9 Altın Lira ve Protestanların 66 lira katkı yapmasını, Amerikan 

misyonerleri memnuniyetle karşıladıkları ifade etmişlerdir (P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1093). 

Örnekte belirtildiği üzere Suriye’de Amerikan misyonerlerinin eğitim faaliyetlerinde dünya 

Protestanlarının desteği büyüktür. Amerikan Board Teşkilatı, Kadın Board Teşkilatı gibi kurumlar, 

erkek ve kız okullarına maddi yardımlar sağlanmaktadır. 

Anadolu’da bulunan birçok Amerikan okulu gibi Suriye’de bulunan Amerikan Koleji de yatılı 

ve ücretli okullar arasındadır. 1869 yılında, 35 yatılı öğrenci bulunan kolejde yatılı öğrencilerden yıllık 

12 Türk Lirası ücret alınmaktadır ( P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1095). Suriye’deki okulda 

öğrencilerden belirli bir ücret alınmış ve bu alınan ücretler misyonerlerin her yıl yayınlamış oldukları 

yıllık raporlara doğrudan yansıtılmıştır. Amerikan okullarında ücret ödeyemeyecek güçte bulunan 

öğrencilerde Protestan cemaatinin bağışları ve katkılarıyla eğitimlerini sürdürmüşlerdir. 

Bunun yanında Board Teşkilatı, İngiliz ve Amerikan Protestanları sadece okul ücretini 

karşılamakla kalmamış, Suriye’deki okullarının bina ve araç-gereç ihtiyacını karşılamak için de 

yardımlar da bulunmuştur (P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1098,1099).  

Suriye de Amerikan misyoner okullarının diğer bir özelliği eğitim için harcadıkları yoğun 

çabadır. Okulda çeşitli dönemlerde seminerler düzenlenmektedir. Dünya’nın çeşitli yerlerinden 

alanında uzman olan profesörler Suriye’ye gelerek seminerler vermektedir. Bunun yanında 

Suriye’deki okulda diğer önem verdikleri husus zengin bir kütüphanenin oluşmasıdır. Kütüphanenin 

gelişmesi için yoğun çaba harcanmış, bağış yoluyla değerli kitaplar alınmış, Tarih kitapları ve 

özellikle Arapça eserler temin edilmiştir  (P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1099). 

1870’li yıllara gelindiğinde Amerikan misyonerleri Suriye’de yapmış oldukları eğitim 

çalışmalarını geliştirmeye başlamışlardır. Amerikan okullarının genel özellikleri Suriye’deki okullarda 

da hissedilmektedir. Tüm Dünya’da olduğu gibi Suriye’de de Amerikan misyonerleri her din ve 
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mezhepten öğrenciye eğitim vermektedir. Okullarda Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Protestanlar 

bulunmaktadır. 

Amerikan misyonerlerinin Suriye’deki en önemli eğitim kurumlarından olan Suriye Protestan 

Koleji’nin tıp diploması 1871 yılında Osmanlı ülkesinin genelinde resmen kabul edilmiştir. Böylelikle 

okul bölgede itibarlı bir hal almıştır ( P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1101).   

Suriye’de bulunan Amerikan eğitim kurumlarının diğer bir özelliği okullarda uygulanan sıkı 

disiplin uygulamasıdır ( P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1102). Misyonerlik yapmak amacıyla 

kurulan okullarda disiplin uygulamalarının ağır olması kaçınılmazdır. Misyonerlerin ahlâk eğitimi ile 

ilgili beklentileri onları sıkı disiplin uygulamasına itmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin istemeyerek de olsa ilan etmiş olduğu Islahat Fermanı neticesinde artık 

Gayri Müslimler ve yabancılar mülk edinebilme hakkı elde etmişlerdir. Böylelikle Osmanlı ülkesinde 

bulunan Amerikan kurumları mülk olarak misyonerlerin eline geçmeye başlamıştır. Aynı uygulama 

Suriye Protestan Koleji’nde de görülmüştür. Kurumu mülk olarak edinmeleri Amerikan misyonerlerin 

geldikleri bölgelerde kalıcı olmalarını sağlamıştır. 

Suriye Protestan Koleji’nde modern manada eğitim verilmektedir. Okulun gözlemevinde 

meteorolojik gözlemler yapılmaktadır. Kolejde astronomi bölümünde, Güneş ve Merkür’ün 

gözlenmektedir. 1880’li yıllarda sıcaklık ve bölgeye düşen yağmur ortalamalarının araştırılmaktadır ( 

P.A.B.C.F.M. Reel 551, Belge No: 1124). Okul mezunlarını doktor, eczacı, mütercim, öğretmen, vaiz, 

matbaacı, devlet dairlerinde memur, kâtip gibi görevler almaktadır. Özellikle Suriye bölgesinin doktor 

ihtiyacını gidermesi kolejin devlet desteği almasını da sağlayan faktörlerdendir (Suriye Protestan 

Koleji mezunlarının isimleri ve meslekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Mutlu, 2009, 107-128). 

Suriye Protestan Koleji’nin eğitimde ki en önemli özelliklerinden biriside uygulamaya yer 

vermesidir. Suriye’de bulunan Tıp fakültesinde uygulama alanlarının olması, hastane ve eczaneye 

sahip olmaları okul öğretmenlerini işini kolaylaştırmıştır. 

 Bunun yanında Suriye’de Amerikan misyonerleri eğitimlerinin ana amacı olan 

Protestanlaştırma faaliyetlerinden hiç vazgeçmemiştir. 1883 yılında Suriye Protestan Koleji’nin 

öğretmenleri dini inançları ile ilgili yayınlamış oldukları bildirge şöyledir: ( P.A.B.C.F.M. Reel 551, 

Belge No: 1133) . 

“  1-        Kutsal Vahiy, Hâkimiyet ve İncil’in yeterliliği 

1) Kişisel hak ve hürriyetlerin İncil’e göre yorumlandığı 

2) Tanrı birdir ve Teslis (baba, oğul, kutsal ruh) insanın içinde olduğu 
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3) Ahlâksızlığın insanın doğasında olduğu ve bunun sonucunda insanın düştüğü 

4) Hz. İsa’nın insanların affına mazhar olmak, insanlığın günahlarının affı dua ve 

hükümler ile onların barıştırılması için çalıştığı 

5) Günahkârların yalnız yargılandığı 

6) İncil çalışmaları ile din değiştirildiği ve günahkârların günahlarından arındırıldığı 

7) Ruhun ölümsüzlüğü, vücudun yeniden dirildiği, tanrı tarafından yargılandığı, 

günahkârlara sonsuz ceza olduğu 

8) Papazların kurumlarının kutsallığı, vaftiz ayinlerinin vecibe olduğu, kutsal günün 

usulüne uygun yapılması 

9) Tanrının ilhamını içeren Protestan doktrinleri ile bütün vücud içerdiği, Protestan 

itikadında hemfikir olmak, yanlış inanışların öğretilmesine ve Roma ve Doğu 

Kiliselerini hilelerine karşı olma, 

Bu inançları tümü bu kurumda(Suriye Protestan Kolji) ileri düzeyde işbirliği içinde sempati ile 

bildirilir”  

Bildirgede net olarak vurgulandığı üzere Amerikan Misyoner eğitim kurumları Protestanlık 

mezhebini yaymak için Osmanlı Ülkesinde bulunan Suriye’de teşkilatlanmıştır. Tüm eğitimin ana 

gayesi Protestanlaştırmaktır. 

Sonuç 

Amerikan Board Teşkilatı, Dünya’nın hemen her bölgesinde etkili olarak eğitim faaliyetleri 

sürdürmüş bir örgüttür. Bu misyoner örgütü Suriye’de de 19. yüzyılın başlarından itibaren etkili 

olmuştur. Suriye o dönemde Osmanlı Devleti’ne bağlı bir sanacak olduğu için Amerikan Board 

teşkilatı Suriye’yi Osmanlı Ülkesinin bir misyonu olarak değerlendirmiştir.  

Suriye’de Amerikan misyonerlerin önemli kurumlarından biri Suriye Protestan Koleji 

olmuştur. Günümüzde Beyrut Amerikan Üniversitesi olarak faaliyetlerine devam eden bu kurum, 

Osmanlı eyalet taksimatına göre değerlendirildiği için Suriye Protestan Koleji olarak anılmıştır. 

Amerikan misyonerlerinin Suriye bölgesinde ki uyguladıkları eğitimin ana amcalarından bir 

tanesi “ Arap milliyetçiliği” oluşturmaktır. Bu nedenle bölgede Hıristiyan Araplar oluşturmak için 

okullarında Arapça ve İngilizce dersler vermişlerdir. 
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 Tüm Dünya’da olduğu gibi Suriye’de de Amerikan misyonerleri her din ve mezhepten 

öğrenciye eğitim vermekte olup okullarda Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Protestanlara eğitim 

verilmektedir. Okullar genelde uluslararası nitelik taşımaktadır. Her ulustan öğretmen olabileceği gibi 

her ulustan öğrencide bulunmaktadır. 

Suriye’deki okul mezunları; doktor, eczacı, mütercim, öğretmen, vaiz, matbaacı, devlet 

dairlerinde memur, kâtip gibi görevler almaktadır. Okul meslek verme rolü üstlendiği için bölgede 

tercih edilen bir okul halini almıştır. Yine vermiş olduğu modern eğitim sayesinde kalıcı olma 

özelliğini korumuştur. Yalnız ana gaye olan Protestanlaştırma hedefinden asla vazgeçmemiştir. 
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ÖZET 

Bir kültürel coğrafya araştırması olan bu çalışmanın amacı, Aydın ili Efeler ilçesine bağlı en eski 
yerleşimlerden biri olan Karahayıt köyündeyaşayan yerli halkın gözlem ve deneyimleriyle oluşturduğu hava 
tahminleriyle, insan-doğa ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, halk meteorolojisinin yaparak yaşayarak 
öğrenmede ve bireylerin doğayla daha çok iç içe olmalarında önemli bir araç olduğunu vurgulamaktadır. 
Çalışma nitel araştırma desenindedir. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
Karahayıt’ta ikamet eden 50 yaşın üstündeki 50 kişi ve Dalama Ortaokulu’nda okuyan 20 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, yerel/kültürel coğrafyanın bir parçası olan halk meteorolojisinin nesilden 
nesile aktarımının yavaşladığı, kendi gözlemlerine dayanarak hava tahmini yapmak yerine, meteorolojinin 
bilgilerini kullanmanın daha kolay olduğu ve bu yüzden de doğayıgözlemleme işinin unutulmaya başlandığı 
bilgisine ulaşılmıştır. Öğrenciler gelecek nesli oluşturduğuna göre onların doğayla olan ilişkilerini arttırmak için 
erken çocukluktan itibaren yeni nesillere halk meteorolojisinin öğretilmesinin gerekli olduğu vurgulanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Halk Meteorolojisi, Yerel Coğrafi Bilgi, Karahayıt, Aydın. 

ABSTRACT 

The purpose of this cultural geography study is to investigate the human-nature relationship by looking 
at the local people’s weather forecasts that were created by their observations and experiences. A survey was 
applied in the village of Karahayıt which is one of the oldest settlements in Efeler district of Aydın province. 
This study highlights public meteorology is an important tool in learning by doing, therefore individuals 
becoming more intertwined with the nature. The study has a qualitative research pattern. An individual semi-
structured interview technique as a method of data collection was used. Interview data were evaluated by the 
content analysis. One of the study groups is the 50 residents of the mentioned Karahayıt village over 50 years old 
and the other is 20 students of Dalama Secondary School. As a result of the research, firstly it was found that the 
transfer of public weather forecasting as a part of the local/cultural geographic knowledge slowed down from 
one generation to another. Secondly, people started to find easy to use the meteorological information therefore 
have forgotten to observe their surrounding, therefore they no longer to transfer the local/cultural geographic 
knowledge about the investigated issue. It should be emphasised that there is a need for transferring the local 
knowledge through generations. Students are a part of the next generation. Therefore, in order to increase the 
awareness of students towards strengthening their relationship with nature, teaching the local geographic 
knowledge gains importance from the early childhood. 

Key words: Public Meteorology, Local Geographic Knowledge, Karahayıt, Aydın. 
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VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2297 
 

GİRİŞ 

Meteoroloji, atmosfer tabakası içinde oluşan tüm olayları ve bunlarla ilgili değişimleri konu 

edinen bir bilim dalıdır (Tan,1976: 249). Teknik ve teknolojik yetersizlik içindeki toplumlarda 

yüzyıllara dayalı yerel deneyim, görgü ve tahminlerle atmosfer olaylarına ilişkin önceden bilinebilirlik 

oranı yüksek denilebilecek bir düzeye ulaşmıştır. Yaşantılarında doğal etkenlere bağlı olan geleneksel 

yapılı toplumlarda, hava tahminleriyle ilgili kültürel miras, deneyim ve bilgi birikimi, kültürel bütün 

içinde önemli yer tutar. Bu tür toplumlar, çoğunlukla atalardan edindikleri hava tahmini yöntemlerinde 

çok az denilebilecek bir oranda yanılgıya düşerler. Doğa karşısındaki yetersizliğin, zayıflığın 

giderilebilmesi onun insanoğlu için hazırladığı tuzakların önceden tahmin edilebilmesiyle imkan 

kazanmaktadır. Özellikle balıkçı, göçebe ve yarı göçebe topluluklarda hava tahminlerinde doğruluk 

oranının yüksek oluşu göz önünde bulundurulursa, onların hayatında atmosfer olaylarının önemi daha 

iyi anlaşılacaktır (Erginer, 1984: 97). 

Büyükler asırların tecrübesiyle sayılı ve belli günler tespit etmişler; oluşturdukları 

halk takvimine göre de hava tahmini yapıp, takvime göre işe koyulmuşlardır. Dolayısıyla her ne kadar 

meteoroloji verilerinin güvenirliği tartışmasız olsa da halk meteorolojisi kültürel coğrafya açısından 

önem taşımaktadır. Bir yere özgü doğa olaylarını gözlemlemeye dayalı tahminler yapmak unutulmaya 

başlanan yerel coğrafi bilginin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle bu bilgilerin araştırılarak ortaya 

çıkarılması ve kayıtlara geçirilmesi gereklidir. 

Gözlem ve deneyimlere dayalı olan halk takvimi oluşurken beraberinde kültürel coğrafyanın 

önemli parçası olan atasözlerini de getirmiştir. İklimle ilgili söylenen atasözleri, insanlara yol gösterici 

nitelik taşımakta ve içeriğinde önemli mesajlar ve öğütler barındırmaktadır.Bu nedenle atasözlerinin 

analizi, insanın doğa ve çevre ile ilişkilerini yansıtan önemli göstergeler arasındadır ve coğrafya için 

önemli bilgi hazineleridir (Yaşar ve Yaşar, 2007). Bu nedenle bu çalışmada  asıl amaç olmamakla 

birlikte cevaplayıcıların halk meteorolojisi ile ilgili deyiş, atasözü bilip bilmediklerine de bakılmıştır.  

AMAÇ 

Kültürel coğrafya araştırması olarak desenlenen bu çalışmanın amacı, Aydın ili Efeler ilçesine 

bağlı eski bir yerleşim olan Karahayıt köyünde(Şekil 1) yaşayan insanların gözlem ve deneyimleriyle 

oluşturduğu hava tahminleriyle, insan-doğa ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Çünkü, halk meteorolojisi, 

yaparak yaşayarak öğrenmede etkili olduğu gibi bireylerin doğayla daha çok iç içe olmalarında da 

önemli bir araç ve yerel coğrafi bilginin bir parçasıdır. 
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YÖNTEM 

Çalışma nitel araştırma desenindedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçesinde yer alan 

bugün mahalle statütüsündeki Karahayıt köyünde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak 

yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Halk takvimindeki meteoroloji bilgisine 

ilişkin 7 adet açık uçlu soru, 50 yaş üstü 50 yetişkin ve çeşitli yaş aralıklarındaki çocuk nüfusu içeren 

20 cevaplayıcıya yöneltilmiştir. 50 yaş üstü yetişkinlerin seçilme nedeni halk meteorolojisi bilgilerinin 

olma olasılığının genç nüfusa göre yüksek olma olasılığıdır. Araştırmaya katılan ilk gruptaki 50 

kişiden bir cevaplayıcının yaşının ileri olması nedeniyle soruları cevaplayamadığı; diğerinin ise sağlık 

sorunundan dolayı yarım bıraktığı görülmüştür.  

Yukarıda da belirtildiği gibi araştırmanın çalışma gruplarından birini Karahayıt’ta ikamet eden 

50 yaş üstü 253 kişiden rastgele örneklem metoduyla seçilen 48 kişi (%19,0) oluşturmaktadır. Çalışma 

gruplarından diğerini de Karahayıt’ta ortaokul bulunmadığından taşımalı eğitimle daha doğudaki 

Dalama beldesine giden öğrencileri de kapsamak üzereDalama Ortaokulu’nda okuyan ve 

Karahayıt’tan taşımayla gelen toplam 33 öğrenciden 5-8. sınıf düzeylerinden rastgele seçilmiş 10 

(%30,3) öğrenci ile Dalama Beldesi’nde ikamet eden yine aynı şekilde seçilen 10 öğrenci olmak üzere 
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toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın sonuçları Karahayıt Köyü ve Dalama 

Ortaokulu öğrencileri ile sınırlıdır. Öğrenciler çalışmaya halk meteorolojisiyle ilgili bilgilerin yeni 

nesil tarafından ne kadar bilindiğini saptamak amacıyla dahil edilmiştir. Görüşme verilerinin 

çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde cevaplayıcıların hava tahminlerini gökcisimlerine, mevsim 

özelliklerine, bulutların gelmiş oldukları yöne, rüzgara, bitkilere ya da hayvanlara göre verdikleri 

bilgiler yer verilmiştir. Şekil 2 ve 3 yukarıda belirtilen yetişkin ve çocuk cevaplayıcının neye göre 

hava tahmini yapma eğiliminde olduklarını gösteren bulguları toplu olarak göstermektedir. Şekil 2’ye 

göre yetişkinler en çok hayvanlara, bitkilere, rüzgara ve bulutların gelmiş olduğu yöne göre tahmin 

yapmaktadır. 

 

Şekil 2. Karahayıt’ta ikamet eden 50 yaş üstü kişilerin neye göre hava durumunu tahmin 

ettikleri ile ilgili bilgiler (toplam cevap sayısı: 210) 
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Hayvanlara bakarak

Bitkilere göre

Rüzgara göre

Bulutların gelmiş olduğu yöne göre

Mevsim özelliklerine göre

Gök cisimlerine ve hava olaylarına göre

Herhangi bir tahmini bulunmayanlar
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Şekil 3. Dalama Ortaokulu öğrencilerinin neye göre hava durumunu tahmin ettikleri ile ilgili 

bilgiler (toplam cevap sayısı: sırasıyla 17 ve 12) 

Şekil 3’e göre Dalama Ortaokulu’ndaki çocuklar hava durumu için en çok meteorolojik 

verileri takip etmekte, doğayı gözleme dayalı bir belirgin bir tahmin yöntemleri bulunmamaktadır. 

GÖK CİSİMLERİNE VE HAVA OLAYLARINA GÖRE  

Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 48 kişinin verdiği 210 cevaptan 7’sinin  (%3,3) gök 

cisimlerine bakarak hava tahmininde bulundukları görülür. Gök cisimlerine göre  hava tahminleri 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Yağmur yağacağı zaman Ay’ın etrafında çember şeklinde hale olduğunda ve bu çemberin 

genişliğine darlığına göre yağmurun yağma süresinin değişeceği tahmin edilir. Çember ne kadar darsa 

o kadar kısa zamanda yağmur yağacağı belirtilmektedir. 

Şekil 3 incelendiğinde araştırmaya katılan Karahayıt’tan taşımayla gelen 10 öğrencinin verdiği 

17 cevaptan 1’inin (%5,9) ayrıca, Dalama’da ikamet eden öğrencilerin verdiği 12 cevaptan 2’sinin 

(%16,7) gök cisimlerine bakarak hava tahmininde bulunduğu görülmektedir. Verilen cevaplara göre 

Dolunayın çevresinde çember şeklinde hale olursa yağmur yağacağı az öğrenci tarafından da olsa 

tahmin edilebilmektedir. 

MEVSİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE  
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Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 48 kişinin verdiği 210 cevaptan 9’unun (%4,2) 

mevsimlere göre hava tahmininde bulundukları görülür. Cevaplayıcılar yaz mevsimi ne kadar sıcak ve 

kurak geçerse, kış mevsiminin de o kadar sert geçeceğini tahmin etmektedir.  

BULUTLARIN GELMİŞ OLDUĞU YÖNE GÖRE  

Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 48 kişinin verdiği 210 cevap sayısından 32‘sinin 

(%15,2) bulutların gelmiş olduğu yöne göre hava tahmininde bulunduğu görülür. Bulutların gelmiş 

olduğu yöne bakarak hava tahminleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Bulutlar doğudan gelirse yağmur yağacağı, bulutlar batıdan gelirse havanın güzel olacağı 

tahmin edilmektedir. Araştırma yapılan yörede bulutlara bakarak hava tahmini yapmakla ilgili bir 

atasözüne de sıklıkla yer verilmiştir. Araştırmaya katılan 50 yaş üstü 48 kişinin verdiği cevapta 

“Bulutlar Şam’a, çek goca eşeğini dama; bulutlar Aydın’a git işine gaydına” sözüyle havanın nasıl 

olacağını tahmin ettikleri ve işe gidip-gidemeyecekleri ile ilgili yorum yaptıkları görülmektedir. Buna 

göre bulutlar doğuya ilerliyorsa yağış olacağı, bu nedenle bir işe koyulmanın mümkün olmadığı 

anlatılmak istenmektedir. 

RÜZGARIN YÖNÜNE GÖRE  

Şekil 4, 1954-2013 yılları arasında Aydın’da rüzgar yönleri ve esme sıklığını göstermektedir. 

Şekle göre Aydın’da Doğu-Batı doğrultusu hakim rüzgar yönünü göstermektedir. Aydın’nın Doğu-

Batı yönlü bir graben olması ve Kuzey ve Güneyinde dağların bulunuşu hakim rüzgar yönünü 

etkilemektedir. Dolayısıyla cevaplayıcılardan gelen yanıtlar rüzgar isimleri Kuzey (Kuzeydoğudan 

esen Poyraz) ya da Güney sektörlü (Güneydoğu yönlü Lodos gibi) olsa da daha çok Doğu-Batı yönünü 

işaret etmektedir.  
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Şekil 4. 1954-2013 yılları arası Aydın rüzgar diyagramı (Kaynak: Aydın Meteoroloji Müd.) 

Şekil 2 incelendiğinde Karahayıt’ta araştırmaya katılan 48 kişinin verdiği 210 cevaptan 

46’sının (%21,9) rüzgarın esiş yönüne bakarak hava tahmini yaptıkları, kalan 2 kişinin ise rüzgarın 

esiş yönünü bildiği, ancak rüzgarın etkisi ile ilgili hava tahmini yapamadıkları görülmektedir. 

Rüzgarın esiş yönüne göre hava tahminleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Araştırmaya katılan 50 yaş üstü kişiler, Batı yönünden esen rüzgarın deniz yeli olduğunu  

belirtmiştir. Deniz yeli eserse havanın serinleyeceği (%81,3) ya da çiy, yağmur getirebileceği tahmin 

edilmektedir (%18,7). 

Katılımcıların (48 kişinin) verdiği bilgiye göre Doğudan esen rüzgar poyrazdır. Poyraz eserse 

yazın havanın kuruyacağı, sıcak ve kurak olacağı tahmin edilmektedir. Poyrazın yönünün kuzeydoğu 

olmasına karşın yörenin topografik özelliklerinden dolayı yön değiştirdiği ve katılımcıların poyrazı 

doğudan esen rüzgar olarak nitelendirdiği görülmektedir. 

Karahayıt’ta yaşayan kişilerin batıdan ve doğudan esen rüzgarların isimlerini kolayca 

bulabilmeleri ve hava durumuyla ilgili bağlantıyı tahmin edebilmelerine karşın güney ve kuzeyden 

esen rüzgarların hangileri olduğunuzaman zaman karıştırdıkları görülmektedir. Kuzeyden esen rüzgara 

cevap verenlerin sayısı 31’dir. Cevap veren kişilerin 13’ü (%42,0) kuzeyden esen rüzgarın karşı yeli 
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olduğunu ve soğuk hava getirdiğini, 9’u (%29,0) dağ yeli olduğunu ve serinlik getirdiğini, 6’sı 

(%19,3) karayel olduğunu ve soğuk hava getirdiğini, 3’ü (%9,7) ise lodos olduğunu ve yağmur 

getirdiğinisöylemiştir. 

Güneyden esen rüzgara ise verilen cevap sayısı yine 31’dir. Cevap veren kişilerin 7’si (%22,6) 

güneyden esen rüzgarın karşı yeli ya da 11’i (%35,5) lodos olduğunu ve yağmur getirebileceğini, 13’ü 

(%42,0) dağ yeli olduğunu söylemiştir. Dağ yelinin etkisi hakkında yorum yapılmamıştır.Yörenin 

topografik özellikleri incelendiğinde Şekil 1’de görüldüğü gibi Karahayıt’ın güneyinde dağların 

bulunduğu (722 m.) ve bu yönden esen rüzgara dağ yeli denilebileceği görülmektedir. Güneyden esen 

rüzgara dağ yeli diyen katılımcıların Şekil 4’teki rüzgar diyagramınabakıldığında doğru yanıt verdiği 

görülmektedir. 

Dalama Ortaokulundaki öğrencilere rüzgarla ilgili sorular sorulduğunda Karahayıt’tan 

taşımayla gelen 10 öğrenciden 4’ünün (%40,0) rüzgarın esiş yönünü söylediği; ancak esen rüzgarların 

hava durumunu nasıl etkilediğini bilmedikleri görülmektedir. Dalama’da ikamet eden 10 öğrencinin 

ise rüzgarın esiş yönünü bile söyleyemedikleri dikkat çekmektedir. 

BİTKİLERE GÖRE  

Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 48 kişinin verdiği 210 cevaptan 54‘ünün (%25,7) 

bitkilere bakarak hava tahmini yaptıkları görülür. Bitkilere bakarak hava tahminleri aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir: 

Ayva çok olursa kış mevsiminin kuvvetli geçeceği (f:28, %51,8); pelit (palamut meşesi) 

ağacının palamutları fazla olursa kış mevsiminin sert geçeceği tahmin edilmektedir (f:20, 

%37,0).Kargı erken çıkarsa (f:4, %7,4), armut çok olursa (f:1, %1,8), otlar erken çıkar ve çok olursa 

kış mevsiminin yine sert geçeceği tahmin edilmektedir (f:1, %1,8). Yonca ile tahmin yapan öğrencinin 

bu bilgiyi Pepe çizgi filminden, ayva ile tahmin yapan öğrencinin de evde konuşulurken aldığı 

anlaşılmıştır. Buradan hareketle bu bilgilerin ev, TV vb gibi medya organlarından ya da okul gibi 

ortamlardaki etkileşimlerle öğrenebileceği söylenebilir. 

Şekil 3 incelendiğinde araştırmaya katılan Karahayıt’tan taşımayla gelen 10 öğrencinin verdiği 

17 cevap sayısından 2’sinin (% 11,8) bitkilere bakarak hava tahmininde bulundukları görülmektedir. 

Ayva çok olursa kış mevsiminin sert geçeceği (f:1, %50), yonca gökyüzüne doğru dönerse yağmur 

yağacağı tahmin edilmektedir (f:1, %50). 

Şekil 3 incelendiğinde Dalama’da ikamet eden öğrencilerin (cevap sayısı 12) bitkilerle ilgili 

herhangi bir tahminde bulunamadıkları görülmektedir. 
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HAYVANLARA GÖRE 

Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 50 yaş üstü 48 kişinin verdiği 210 cevaptan 60’ı 

(%28,4), hava tahmin yöntemlerinden biri olan hayvanlara bakarak hava tahmini yapmak yönündedir. 

Hayvanlara bakarak yapılan hava tahminleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Eşek arısı çok olursa kış mevsiminin sert geçeceği tahmin edilmektedir (f:40, %66,6). Keçinin 

kuyruğuna bakarak hava tahmini yapılmaktadır (f:11, %18,3). Keçi kuyruğunu kıvırırsa yağmur 

yağacağı (f:6, %54,5); keçi bir arada yatarsa (f:4, %36,3) ya da keçi kuyruğunu sallarsa kış 

mevsiminin sert geçeceği (f:1, %9,1) tahmin edilmektedir. Kırlangıç alçaktan uçarsa (f:4, %6,6) veya 

karıncalar yuvalarının önünü kapatırsa (f:2, %3,3) kış mevsiminin sert geçeceği ve yağmur 

yağabileceği tahmin edilmektedir. Kargalar çok olursa kış mevsiminin sert geçeceği (f:2, %3,3); 

ayrıca tavuklar kuytuya çekilirse yağmur yağabileceği tahmin edilmektedir (f:1, %1,6). 

 Şekil 3 incelendiğinde araştırmaya katılan Karahayıt’tan taşımayla gelen 10 öğrencinin 

verdiği 17 cevaptan 4’ünün (%23,5) hayvanlara bakarak hava tahmininde bulundukları görülür. Eşek 

arısı çok olursa kış mevsiminin sert geçeceği (f:3, %75); keçi kuyruğunu oynatırsa yağmur yağacağı 

tahmin edilmektedir (f:1, %25). 

Şekil 3 incelendiğinde Dalama’da ikamet eden öğrencilerin (cevap sayısı 12) hayvanlarla ilgili 

herhangi bir tahminde bulunamadıkları görülmektedir. 

METEOROLOJİ VERİLERİNİ TAKİP EDENLER 

Şekil 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 48 kişiden2’sinin (%0,9) herhangi bir şekilde hava 

tahmininde bulunamadıkları, hava durumunu öğrenmek için sadece meteorolojik verilerden 

yararlandıkları görülmektedir. 

Şekil 3 incelendiğinde araştırmaya katılan Karahayıt’tan taşımayla gelen 10 öğrencinin ve 

Dalama’da ikamet eden 10 öğrencinin verdiği cevaplara göre, doğayı gözlem sonucu yapmış olduğu 

tahminlere pek güvenmediği ya da bilmediği; hava durumunu öğrenmek için meteorolojik verileri 

kullandığı görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Literatüre bakıldığında(Erginer, 1984; Başuğur, 1996; Karabaşa, 1998;  Aktakka ve Demircan, 

2006; Kazancı, 2010; Veren, 2011;Bulut, Yürüdür ve Kazancı, 2013) Karahayıt köyü bulgularına 

benzer şekilde meteorolojik tahminlerini hayvanlara, bitkilere, rüzgarın esiş, bulutların geliş yönüne, 

mevsim özelliklerine, gök cisimlerine bakarak yaptıkları dikkat çekmektedir. 
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Aktakka ve Demircan(2006), Aydın ili halk meteorolojisini araştırmış, bulgularında 

Karahayıt’tan farklı olarak, küçükbaş hayvan yazın bulduğu kemiği geveleyerek yemeye çalışırsa, nar 

bol olursa kışın sert geçeceği; kaplumbağa ters döndürülürse, yeni ay kıble yönüne bakarsa yağış 

olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Başuğur’un(1996) Adana’ya bağlı Küp köyü bulgularına göre, Ayın çevresinde kırmızı ve mavi 

renk çizgiler olduğunda hava kışlı olacak demektir. Kırlangıç kuşları engin uçmaya başlarsa havada 

bulut olmasa bile o gün yağmur yağacaktır. Kazancı’nın(2010) Artova çalışması bulgularına göre, 

pelit ağacının palamutları çok olursa kışın sert geçeceği, bulutların Yozgat tarafından gelmesi 

durumunda havanın yağmurlu olacağı, kırlangıç çok olursa kış mevsiminin sert geçeceği sonucuna 

ulaşmıştır.Erginer’in(1984) Uşak’la ilgili araştırmasında “Bulut gider Aydın’a git işine gaydına, bulut 

gider Şam’a çek eşeğini dama” sözüne ve “koyun bir arada yatarsa kış çok olacak” sonucuna 

ulaşmıştır.Bu yönleriyle üç çalışmada da Karahayıt’taki bulgularla benzerlik bulunduğu görülmüştür. 

Karabaşa(1998), meteorolojik tahminlerini göksel olaylara, insanlara, bitkilere hayvanlara 

göre ve güneş duası şeklinde gruplandırmış, röportaj yaptığı kişilerin birebir cevaplarını vererek 

yorumlamıştır. Aydın’da da Ayın çevresindeki haleye bakılması, hayvanların çeşitli hareketleri 

örneğin keçilerin toplaşması, bitkilerin özellikleri örneğin ayvanın çok, pelit yaprağının sık ve otların 

gür olmasının kışın sert geçeceğinin işareti olarak alınması literatürle de benzerlik göstermektedir. 

Tüm bu bulgulara bakıldığında deneyim ve birikimlerle oluşturulan halk meteorolojisinin 

aktarımının yavaşladığı, yeni nesillerin halk meteorolojisiyle ilgili duyumlarının çok az olduğu 

görülmektedir. Örneğin, Dalama Ortaokulunda yapılan görüşmelerde de Karahayıt’tan taşımayla gelen 

ve Dalama’da ikamet eden öğrenciler arasında bile halk meteorolojisi bilgisi açısından farklılıkların 

olduğu; şehre yaklaşıldıkça halk meteorolojisi gibi kültürel ögelerin dah çok unutulmaya yüz tuttuğu 

görülmektedir. Bu bilgilerin çoğaltılması kültürel açıdan önemlidir. Bu nedenle hayatın içindeki 

durum ve problemlerin karmaşıklığının sınıf ortamına aktarılması ve bunlara dayalı kazanımları 

(Horzum ve Bektaş, 2012) amaç edinen otantik öğrenme için olanak ve ortam yaratılması, 

öğretmenlerin de bu konuda donatılarak öğretmen-veli işbirliğinin sağlanması bu çalışmanın ana 

önerileri arasında yer almaktadır.  
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ÖZET 

Petroglif, esasen “taş üzerine yapılan oyma” anlamına gelmektedir. Öğretim materyali olarak 
petroglifleri kullanmak, öğretim materyallerinin çeşitliliğinin, kültür ve medeniyetlere ait farkındalığın artmasına 
olanak sağlayıp öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu etkileyecektir. Daha önce 
petrogliflerin kültür ve medeniyetlere göre tasvir ve tasnifine yönelik çalışmalara rastlanmıştır ama öğretim  
sürecinde öğretim materyali olarak petrogliflerin kullanımına yönelik bir çalışmaya pek rastlanmamıştır.  
Araştırmanın amacı; ilkokul birinci kademe Sosyal Bilgiler dersinde, öğretim materyali olarak petroglifleri 
kullanmanın Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutuma etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Bursa ilinin, 
Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir ilk okula kayıtlı 11 tanesi erkek, 10 tanesi kız olmak üzere 21 tane 4. Sınıf 
öğrencisi, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile çalışma grubuna alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Arslan 
ve Şahiner’ in 2010 yılında geliştirdiği dörtlü likert tipinde yirmi bir maddeden oluşan “Sosyal Bilgiler Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında geçmişten günümüze petroglifler  incelenmiştir. 4. 
Sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımlara uygun petroglifler seçilmiştir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki 
ünitelerinde petroglifler öğretim materyali olarak kullanılır. Araştırma haftada 3 saat olmak üzere 24 ders saatini 
kapsamıştır. Öğrencilere çalışma öncesinde ve sonrasında Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum ölçeği 
uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen veriler sonucunda; 
ilkokul birinci kademe Sosyal Bilgiler dersinde, öğretim materyali olarak petroglifleri kullanmanın öğrencilerin 
Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: petroglif, Sosyal Bilgiler, öğretim materyali, tutum 

ABSTRACT 

Petroglyph means “carved on stone” mainly. Use petroglyphs as a teaching material, may provide to 
increase the variety of teaching materials, awareness of the culture and civilization by providing students a 
positive attitude toward social studies lesson. Earlier petroglifs have been found to work well for the 
classification and description but we did not find studies on the use of petroglyphs in the teaching process as 
teaching material. The purpose of the research; primary school in the first grade social studies, the use of the 
petroglyphs as teaching material to investigate the effect of attitudes toward social studies. For this purpose,  22 
units of 4rd grade students, 11 male, 10 female private school students  in the Bursa Nilüfer district, was taken to 
a work group situation for making easily accessible status modeling. In this study, one group got the pretest-
posttest experimental design. The data collection tools are; in order to measure the students attitudes towards 
Social lessons, Arslan, Şahiner (2010) likert- type consists of 21 developed items by "Social Lesson’ s Attitude 
Scale". 24 hour research covered for 3 hours a week. Before and after the work group students took the 
achievement test as pretest- posttest . T-test was used to analyze the data. Data obtained as a result of the 
analysis. As a result of the data obtained from the analysis; using petroglyph as teaching material toward social 
studies increased the positive attitudes of students.  

mailto:eartvinli@ogü.edu.tr
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GİRİŞ 

Araç, herhangi bir işi yapma ve öğrenmede kolaylık sağlamak amacıyla başvurulan ve 

kullanılan malzemelerdir. Gereç, bir işi yapmada kullanılan ve tükenen maddelerdir(Sever,2010:9). 

Öğretim materyalleri ise, öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerleri 

geliştirmek için kullanılan bütün araç- gereçler olup, öğretme- öğrenme sürecinin önemli 

öğelerindendir(Paykoç,1991). Ülkemizde uzun yıllar öğretim sürecinin temelini öğretmen ve ders 

kitabı oluşturmuştur. Günümüz eğitiminde, eğitimin niteliğini artırmak için alternatif öğretim 

materyalleri, alternatif yöntem ve teknikler arayışı söz konusudur. Öğrenenlerin istenen hedeflere 

ulaşmasında daha çok öğretim aracının kullanımının kolaylaştırıcı etkisi vardır. Kalıcı öğrenmeyi 

sağlamak için, daha fazla duyu organına hitap eden öğretim materyalleri gereklidir(Fidan, 2008: 49). 

Çocuklar, somut olayları öğrendikten sonra soyut bir anlama düzeyine geçer. Öğrenme 

süreçleri öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak organize edilmelidir. Bu bağlamda ilkokul 3. 

sınıf, 4. sınıf öğrencileri somut düşünmekle birlikte soyut düşünce başlangıcında olup bir geçiş 

dönemindedirler. Bu nedenle Ausubel’ in dört anlamlı öğrenme ilkesi olan somuttan soyuta, basitten 

karmaşığa, yakından uzağa ve bilinenden bilinmeyene göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sosyal Bilgiler dersi; bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirmesine yardımcı olması için; 

tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi sosyal bilimleri ve yurttaşlık bilgileri konularını 

da içeren bir derstir(MEB, 2005). Sosyal Bilgiler dersinde anlaşılmazı zor ve soyut olan konularda 

görsel öğeler içeren somut materyaller kullanmak, yazılı materyaller kullanmaktan daha ilgi çekici, 

etkili olur ve somut yaşantı yoluyla bilgilerin daha fazla kalıcı olmasını sağlar. İlkokuldaki Sosyal 

Bilgiler dersi, etkin ve üretken yurttaşlar yetiştirmeyi de hedeflediği için, derste kullanılacak öğretim 

yöntem, teknikleri ve öğretim materyali çeşitliliğini artırmak son derece önemlidir. Bu çalışma bu 

gerekliliğe göre desenlenmiştir.  

Bu çalışma ilkokul birinci kademede Sosyal Bilgiler dersinde somut bir öğretim materyali 

olarak petrogliflerin kullanımını değerlendirdikten sonra, petrogliflerin öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumlarına etkisi üzerinde durmaktadır. Öğretmenin üniteyle ilgili kazanımları 

petroglifler yardımıyla vermesi, öğrenenlerin istendik davranışları kalıcı yolla kazandırılmasını 

kolaylaştırmakla kalmayıp olumlu tutum geliştirmesini de sağlayacaktır. İlkokul 4. sınıf Sosyal 

Bilgiler dersinde “Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler, Çevreler, Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler Güç, Yönetim ve 

Toplum, Küresel Bağlantılar” öğrenme alanları bulunmaktadır. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 

programında öğrenme alanlarına göre doğrudan verilecek beceriler aşağıda verilmiştir:  
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Tablo 1: Sosyal Bilgiler Derslerinde Becerilerin Dağılımı (4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı) 

4. Sınıf  
Öğrenme Alanı  Doğrudan Verilecek Beceri  
Birey ve Toplum  Kanıtı tanıma ve kullanma  
Kültür ve Miras  Bilgiyi kullanabilir biçimlerde planlama ve yazma  
İnsanlar, Yerler ve Çevreler  Mekanı algılama  
Üretim, Tüketim ve Dağıtım  Tablo, diyagram ve grafik okuma  
Bilim, Teknoloji ve Dağıtım  Karşılaştırma yapma  
Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler  Sebep sonuç ilişkisini belirleme  
Güç, Yönetim ve Toplum  Karar verme  
Küresel Bağlantılar  Kütüphane ve referans kaynakları kullanma  

 

http://turkishstudies.net/Makaleler/613950249_22Mutluer_Celal-355-362.pdf linkinden 10 

Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır. 

İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki öğrenme alanlarında yer alan kazanımların ve 

becerilerin etkin bir yolla verilmesi, derste kullanılacak öğretim materyalinin çeşitliliğini artırmak ile 

mümkündür. Bu öğretim materyallerinden biri de bu çalışmada ele alınan petrogliflerdir. 

Petroglif, “taş üstüne yapılan oyma” demektir. Petroglif için Türkiye Türkçesi’nde “kaya üstü 

tasvirler”, “kaya üzerine levhalar”, “kaya resimleri”, “taş oymaları”… gibi sözcükler de 

kullanılmaktadır. Oyarak, döverek, kazıyarak, boyayarak taşlara yapılan petroglifler, geçmişimizi 

bugüne taşıyan iletişim araçları gibidir. Kullandığımız sembol ve motiflerimiz Ön Türkler ile başlayıp, 

Saka, Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, İlhanlı, Timur devri ile Osmanlı dönemini içerir. Bu sembol ve 

motif zenginliklerimiz bir çok sanat eserinde kullanılmıştır. Bu sanat eserlerini incelediğimizde 

süslemenin temel unsurlarından sembollerle oluşturulan motiflerin yoğun kullanıldığı, bu motiflerin 

bezeme sanatına da temel olduğu belirtilmektedir.  

Geleneksel Türk sanatımızda gördüğümüz motifler, Türkistan’daki Karadağ kültüründe yer 

alan motiflere benzer. Türk motifleri, kayalar üzerindeki sembolik şekillerle başlamıştır. Milattan 

önceki yüzyıllarda kayalara yapılan resimler, doğada bulunanın olduğu gibi resmedilmesiyle 

oluşturulmuştur. Bu kayalar üzerine yapılan resimlere eski Türkler «cızık» demiş, bilim literatüründe 

«petroglif» denilmiştir. Ön-Türk kültürünün kaynağı olan ilkel kaya resimleri, iletişim aracı olarak 

günümüze ulaşmış olup Türk tarihinin önemli eserleridir. Petrogliflerimizdeki sembolik şekiller, 

kültürümüzde önemli yer tutan damgaların mağaralardan başlayıp halı ve kilimlerdeki «motiflere 

kadar» uzanan gelişim sürecinin başlangıcını oluşturur. Türk insanı bazı anlamlar yüklediği çizgisel 

şekilleri önce kayalara, ardından dokumalara işleyip, bu sembolik, anlam yüklü şekiller zamanla Türk 

yazı dilinin harflerine çevirmiştir( Parlak, 2013). Asya’dan Avrupa’ya çoğu kıtada farklı dönemlerde 

farklı Türk boylarının oluşturduğu petroglifler vardır. Çoğu yazının bulunuşundan önceki dönemlere 

ait olan bu petroglifler; yazıtlar, dikili ve damgalı taşlar, kurganlar, anıt mezarlar, heykeller, balballar, 

http://turkishstudies.net/Makaleler/613950249_22Mutluer_Celal-355-362.pdf
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süs ve kullanım eşyaları gibi eski Türk kültür ve medeniyetinin önemli somut miraslarındandır. Bu 

petroglifler, Türk yaşayış ve inanışı ile ilgili izler bulundurmakta; Türk kültür ve medeniyetinin 

özellikle Saka, Hun, Avar, Kırgız, Köktürk ve Uygur dönemlerine ait çoğu bilinmedik unsurların 

ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde öğretim materyali olarak petroglifleri 

kullanmak, öğretim materyallerinin çeşitliliğinin ve öğrenenlerin kültür ve medeniyetlere ait 

farkındalığının artmasına yol açıp öğrenenlerin derse yönelik tutumlarını olumlu etkileyecektir. MEB 

tarafından Sosyal Bilgiler dersinde ilkokul Sosyal Bilgiler dersi için önerilen ders araçları: Atatürk 

Resmi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Afrika Fizikî Haritası, Afrika Siyasî Haritası, Asya Fizikî 

Haritası, Asya Siyasî Haritası, Avrupa Fizikî Haritası, Avrupa Siyasî Haritası, Avustralya Fizikî 

Haritası, Dünya Siyasî Haritası, İstiklâl Marşı, İstiklâl Savaşı Haritası, Kıbrıs Haritası, K. Amerika 

Fizikî Haritası, Türkiye Fizikî Haritası, Türkiye Siyasî Haritası, Türkiye Tarım Ürünleri Haritası, Yeni 

Andımız Levhası, Yer Küredir( Yaşar,2004). Literatür tarandığında Sosyal Bilgiler dersinde basılı 

materyaller, yer küre, fotoğraflar, maketler, ses kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli 

yazılımlar, harita, yazı tahtası, tepegöz, televizyon, VCD, bilgisayar, radyo, ders kitapları, cd, disket, 

slayt, çalışma yaprakları, power point sunumları, resim ve grafikler gibi bir çok materyalin kullanıldığı 

görülmüştür fakat öğretim materyali olarak petrogliflerin kullanıldığı çalışmalara pek rastlanmamıştır. 

Petroglifin tanımı, tasviri ve tarihçesine yönelik tarihi araştırmalar mevcut olup, petrogliflerin MEB 

kazanımlarıyla entegre edilip derste kullanımına pek rastlanmamıştır. 

Uygulama 

Araştırmacılar tarafından geçmişten günümüze 4. Sınıf çocuğunun gelişim özelliklerine uygun 

petroglifler seçilir. Bu petroglifler, araştırmacılar tarafından, Sosyal Bilgiler dersine ait MEB’ in 

belirlediği hedef kazanımları ilkokul düzeyinde edindirmeye yardımcı olacak halde öğretim materyali 

olarak kullanılmıştır. Kazanımlar, sırası geldikçe petrogliflerin desteğiyle verilir. Bu yolla 

geçmişimizden izler taşıyan petroglifler, eğitim ortamlarına entegre edilerek MEB tarafından 

belirlenen hedef kazanımlar daha çekici ve cazip hale getirilmiş olur. 

Araştırma kapsamında seçilen petroglifler ve kazanımlarla ilişkisi aşağıdaki gibidir: 

Örnek Uygulama  

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: Kendimi Tanıyorum 

Kazanım: Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 
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İşleyiş:  

Aşağıdaki petroglif öğrencilere dağıtılır. Öğretmen, öğrencilerden petrogliflerdeki insan 

figürlerine, petroglifteki zihinlerinde oluşan duruma uygun, iki insanın duygularını ifade edici göz ve 

ağız çizmelerini ve bu duygu durumuna uygun düşünce cümlelerini konuşma baloncuğu çıkarıp 

yazmalarını ve diğer arkadaşlarına okumalarını ister. 

Şekil 1: Kazakistan’dan Petroglif Örneği 

 

http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2014/04/image0014.jpg adresinden 12 

Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır.  

Sovyet Bilim Akademisi araştırmacıları tarafından bu petroglifin tarihi M.Ö. 8000 olarak 

belirlenmiştir(Kazak Epigrafikası, G. Musabay, A. Maxmatov, G. Haydarov, Almati, 1971) 

Petroglifte ifade edilen şudur: 

Güneş(Kün) ve Ay( Eki) beyi(buğ) kutlamak için gökyüzünden yere inmişler. Beye han(bu) 

ünvanı sunacaklardır ve han mertebesine ulaşan kişi halkına bir kul gibi hizmet etmelidir( 

Mirşan,2014). 

 

 

http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2014/04/image0014.jpg
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Örnek Uygulama 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: Yaşadığımız Yer 

Kazanım: Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu 

yönü bulur. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır. 

İşleyiş: Öğretmen kayanın üzerindeki petroglifin Türklerin kullandığı bir işaret olduğunu 

söyler. Öğrenciler, bu işaretin neyi ifade ettiği konusunda tahminde bulunurlar. Öğrencilerin 

tahminleri alındıktan sonra, bu işaretin Türklerin kullandığı su kaynağı işareti olduğu belirtilir. 

Öğrenciler, öğle vakti Güneş’in aşağıdaki petrogliflerin tepesinde olduğunu düşünerek, su 

kaynağının ve okun hangi yönde olduğunu aşağıdaki petrogliflere bakarak karar verir. Öğretmen: «Siz 

olsaydınız günlük yaşamınızda hangi nesneyi işaret eden bir petroglif yapardınız?» diyerek resim 

kağıdına petrogliflerini çizmelerini ister. Bu yolla öğrencilerin çevresinde gördüklerini şekil ve 

şemalarla anlatmalarına olanak verir.  

        

Şekil 2: Eski Türklerde Su Kaynağı İşareti 

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html 

adresinden 12 Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır. 

 

 

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html
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Örnek Uygulama 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: Kültür ve Miras 

Kazanım: Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden 

kanıtlar gösterir. 

İşleyiş: Öğretmen petrogliflerdeki paraları ve  günümüzdeki paraları gösterir. Öğrenciler 

geçmişteki paralarla günümüz paralarını karşılaştırarak, farklılıkları söyler. Para ile ilgili değişimi fark 

etmemiz için geçmişten günümüze taşınan petrogliflerin kanıt olup olmayacağı tartışılır.   

Şekil 3: Para Petroglifleri 

       

         

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html 

adresinden 10 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.  

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html
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Şekil 4: Günümüz Paraları 

 

Örnek Uygulama 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

Kazanım: Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. 

İşleyiş: Öğrenciler dört tane doğal afet türünü( deprem, erozyon,sel,çığ) aşağıdaki 

petroglife(petroglifiin dokumaya yansımış halini resim defterine çizerek) anahtar sözcükleriyle yazar. 

Anahtar sözcüklere bakarak bu doğal afetler karşısında hazırlıklı olma konusunda neler yapacağını 

arkadaşlarına canlandırır. 

Şekil 5: Ak-Yol (Dış Oğuz- Ok Damgası) 

 

http://www.turk.org.au/turk-adinin-kokleri/ok-og-ve-oguz-damgalari/ adresinden 10 Mayıs 

2015 tarihinde alınmıştır. 

 

 

http://www.turk.org.au/turk-adinin-kokleri/ok-og-ve-oguz-damgalari/
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Örnek Uygulama 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: Kendimi Tanıyorum 

Kazanım: Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 

İşleyiş: Kafkas Tatar Tamgası olan alttaki petroglif A4 kağıdı üzerinde öğrencilere dağıtılır. 

Birinci aşamada öğretmen öğrencilerden,  öğretmenin istediği renklerde petroglifi tek tip boyamalarını 

ister.Tek tip boyanan petroglifler asılır. İkinci aşamada tekrar A4 kağıdı üzerinde dağıtılan aynı 

petroglifleri öğrencilerin istedikleri gibi boyamaları ve tamamlamaları istenir. Bireysel farklılıklara 

göre herkesin farklı tamamladığı petroglifler asılır. Tek tip boyanan ve bireysel  tercihe uygun 

boyanan petrogliflerdeki benzerlik ve farklılıklar tartışılır. Hangisinin daha iyi olduğu nedenleriyle 

dile getirilir. Bireysel farklılıklarımızın da tıpkı ikinci aşamanın sonundaki petroglifler gibi zenginlik 

olduğu sonucuna ulaşılır. 

Şekil 6: Tatar Tamgaları 

 

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html 

adresinden 10 Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır. 

Örnek Uygulama 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Sınıf Seviyesi: 4 

Öğrenme Alanı: Birey ve Toplum 

Kazanım: Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur. 

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html
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İşleyiş: Öğrenciler, kendini geçmişte yaşayan insanlar yerine koyarak anlatmak istediği 

şekilleri, kaya benzeri kil tabletler üzerine çizer. Bu kil tabletler sergilenir. Öğretmen: öğrencilere «Bu 

sergiyi izleyen kişiler sizin bu petrogliflerle ne anlatmak istediğinizi anlayabilir mi? Peki, ne anlatmak 

istediğinizi anlamaları için ne önerirsiniz?» gibi sorular sorarak, çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı 

sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturma ihtiyacı uyandırır. Öğrenciler, şekillerle ilgili kısa 

açıklamaları petrogliflerin kenarına iliştirir. Galeri yürüyüşüyle sergi gezilir. Öğrenciler, petroglifleri 

oluştururken, öğretmen rehberliğinde seramik hamurunu merdaneyle açıp tablet seklinde keser. 

Öğrenciler çeşitli doku malzemeleriyle (seramik kalemleri)  seramik hamurunun üzerine anlatmak 

istediklerini şekil ve yazıyla yapar. Seramik hamuru kendi kendine kuruduktan sonra verniklenir.  

Şekil 7: Araştırma Grubunun Tasarladığı Petroglifler 

ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalışmanın amacı; ilkokul birinci kademe  Sosyal Bilgiler dersinde, öğretim materyali 

olarak petrogliflerin kullanılmasının Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutuma etkisini araştırmaktır. 

Çalışma kapsamında geçmişten günümüze 4. Sınıf çocuğunun gelişim özelliklerine uygun petroglifler 

seçilip, seçilen petroglifler araştırmacılar tarafından, Sosyal Bilgiler dersine ait MEB’ in belirlediği 

hedef kazanımları ilkokul düzeyinde edindirmeye yardımcı olacak halde öğretim materyali olarak 

kullanılmıştır. Geçmişimizden izler taşıyan petroglifler, eğitim ortamlarına entegre edilerek Sosyal 

Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim materyali çeşitliliği artmıştır. Bu yolla öğrencilerin derse 

yönelik tutumlarında olumlu değişiklikler olması beklenmiştir. İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde 

“Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler, Çevreler, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Bilim, 

Teknoloji ve Toplum, Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler Güç, Yönetim ve Toplum, Küresel 

Bağlantılar” öğrenme alanlarından seçilen kazanımlar öğretim materyali olarak petrogliflerin deteğiyle 

verilmiştir ve öğrencilerin derse yönelik tutumlarındaki değişimler takip edilmiştir. Tutum ölçeği 

sonuçlarına göre öğretim materyali olarak petrogliflerin Sosyal Bilgiler dersinde kullanımına yönelik 

çeşitli önerilerde bulunulacaktır. Daha önce petrogliflerin kültür ve medeniyetlere göre tasvir ve 

tasnifine yönelik çalışmalara rastlanmıştır ama öğretim  sürecinde öğretim materyali olarak petroglifin 

kullanımına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ   

Araştırmanın temel problem cümlesi “Öğretim materyali olarak petrogliflerin kullanılmasının 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutuma etkisi nedir? ” şeklindedir.  

Araştırmanın Alt Problemi 

Çalışma grubunun ön tutum puan ortalamaları ile son tutum puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test-son test yarı deneysel araştırma 

tasarımı kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi; gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif 

yapıldığı, nicel, sayısal ( quantitative) araştırma yöntemidir. Bu model kolay durum örneklemesi 

yoluyla seçilen tek bir gruba uygulanır. Aynı deneklere aynı ölçme aracı uygulanır.(Tüzün,2010) Yarı 

deneysel araştırma modeli, özellikle eğitim alanındaki araştırmalarda, bütün değişkenlerin kontrol 

alınmasının mümkün olmadığı durumlarda en çok kullanılan deneysel modeldir (Cohen, Manion ve 

Morrison, 2005: 213). Deneysel model ise araştırmacını kontrolü altında değişkenler arasındaki neden-

sonuç ilişkilerini keşfetmek için gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma alanıdır 

(Büyüköztürk, 2000; Karasar, 2005; Sencer, 1978). Öğretim materyali olarak petrogliflerin 

kullanımının Sosyal Bilgiler dersine yönelik öğrencilerin tutumlarına olan etkilerinin incelendiği 

çalışma; 2015-2016 öğretim yılında Bursa ili Nilüfer ilçesi özel bir ilkokulda bulunan toplam 22 tane 

4. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Arslan ve Şahiner’ in 2010 

yılında geliştirdiği dörtlü likert tipinde yirmi bir maddeden oluşan “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama süresince( 8 hafta ve haftada 3’er saatten 24 ders saat) 4. sınıf 

Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan “Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.”, 

“Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.”, 

“Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.”, “Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek 

taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.”, “Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.”, 

“Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.”, “Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri 

açıklayan bir bölüm oluşturur.” kazanımlarına ilişkin konulara yönelik, petrogliflerin öğretim 

materyali olarak kullanıldığı ders işlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın verileri tutum ölçeği için aynı çalışma gruplarından elde edilmiştir. Çalışma 

grubu Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir ilkokulda okuyan toplam 24 öğrencidir. 15 tanesi 

erkek, 9 tanesi kız olmak üzere 24 tane 3. Sınıf öğrencisi, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile 
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çalışma grubuna alınmıştır. Yıldırım ve Şimşek( 2011)’ e göre kolay ulaşılabilir durum  örneklemesi; 

araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay 

bir durumu seçer. 

Tutum ölçeğinin geçerliliğine ve güvenirliğine ilişkin veriler Arslan ve Şahiner’ in 2010 

yılında elde ettiği Zonguldak ili Ereğli ilçesi’ndeki Kepez İzmirlioğlu İÖO, Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel İÖO ve Sinitli İÖO’da okuyan toplam 204 5. Sınıf öğrencisinden elde edildiği şekilde 

belirtilmiştir. 

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı 

 Frequency Percent 

Kız 10 47.62 
Erkek 11 52.38 
Total 21 100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunda erkekler % 52.38 oranıyla daha fazladır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmanın veri toplama araçlarını tutum ölçeği oluşturmaktadır. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

Arslan ve Şahiner’ in 2010 yılında geliştirdiği “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği” dörtlü likert tipinde olup yirmi bir maddeden oluşmuştur. Bu ölçek, Sosyal Bilgiler dersi 

öğretim programında 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik duygu ve 

düşüncelerini ölçmek amacıyla önerilmiştir (MEB, 2005:110 ). Ölçekte toplam 4 seçenek 

bulunmaktadır. Bunlar, hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum(2), katılıyorum(3), tamamen 

katılıyorum(4) şeklindedir.  

 Ölçek, on iki tanesi (1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21) olumlu, dokuz tanesi (2, 5, 6, 8, 

10, 12, 14,16,20) olumsuz olan 21 maddeden oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği’ nin 

maddelerinde ifade edilen duygu, düşünceleri ve bu ifadelerin kişide nasıl bir tutum uyandırdığına 

yönelik, hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum(2), katılıyorum(3), tamamen katılıyorum(4) “tamamen 

uygundur”, seçenekler vardır. Ölçekteki maddeler “Sosyal Bilgiler dersinin ilgi çekici olması veya 

olmaması” ve “Sosyal Bilgiler dersinden zevk almak ya da sıkılmak” gibi kavramları çoğunlukla 

barındırmaktadır. Cevaplara; sırasıyla; hiç katılmıyorum =1, katılmıyorum=2, katılıyorum=3, 

tamamen katılıyorum=4 şeklinde puan verilmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84, en düşük 

puan 21’ dir. 
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Tablo 2:Tutum Ölçeğinin Faktörlere Göre Güvenirlik Katsayıları 

 

http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000636 adresinden 14 Mayıs 2015 tarihinde 

alınmıştır. 

Sosyal Bilgiler tutum ölçeği “olumsuz tutum”, “olumlu tutum” ve “yaşama yatkınlık” olmak 

üzere üç faktörden oluşmaktadır. Birinci faktörün güvenirlik katsayısı .73, ikinci faktörün güvenirlik 

katsayısı . 65, üçüncü faktörün güvenirlik katsayısı .63 olan bu değerler tutum ölçeğinin güvenilir 

olduğunu gösterir( Arslan ve Şahiner, 2010). Güvenirlik katsayısının yüksek olması geçerliliğin de 

yüksek olduğunu gösterir. Çünkü güvenirlik geçerlilik için bir ön şarttır (Karasar, 2009) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Öğrencilerin ön tutum sonuçlarını içeren en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’e göre; 21 öğrencinin en düşük tutum puanı 21, en yüksek 

tutum puanı ise 28’dir. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik olarak elde edilen tutum ortalama 

değeri 22,76’ dır.  

Tablo 3: Öğrencilerin Ön Tutum Düzeyleri 

http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000636
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Tablo 4: Öğrencilerin Son Tutum Düzeyleri 

 

Öğrencilerin son tutum sonuçlarını içeren en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’e göre; 21 öğrencinin en düşük tutum puanı 79, en yüksek 

tutum puanı ise 84’dür. Öğrencilerin matematik dersine yönelik olarak elde edilen tutum ortalama 

değeri 82,9’dur.  

Deneysel çalışmalarda ön tutum, son tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Paired Samples T Test (Eşleştirilmiş Örneklemler t Testi) 

yapılmıştır. Bu testin sonucunda ön tutum-son tutum puanları arasında tablo 5’te görüldüğü gibi son 

tutum lehine istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Son tutum ve ön tutum grubu 

öğrencilerinin başarı puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına bakmak için t-testi yapılmış 

aradaki farkın son tutum grubu lehine anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu analizlerden ortaya çıkan 

bulgu, öğretim materyali olarak petroglif kullanarak desteklenmiş Sosyal Bilgiler öğretiminin 

öğrenenlerin Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu etkilediğidir. 
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Tablo 5: Paired Samples T Test Sonuçları 

 

Analiz sonuçlarına göre 21 öğrencinin ön-tutum puan ortalamasının 22,7 ve son- tutum puan 

ortalamasının 82, 9 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ön- tutum ve son- tutum puanları arasında 

anlamlı bir fark vardır (t (20)= - 122,597; p= 0,000; p< 0,05). Ön- tutum ve son- tutum arasındaki 

korelasyon ise -, 025’tir. Bu durum ön- tutum ve son- tutum arasında zayıf bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Yani ön-tutum puanı yüksek olan öğrencinin son-tutum puanı da yüksek olacaktır 

diyemeyiz. 

Yaşar (2004) “İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı İle Coğrafya 

Konularının Eğitim ve Öğretimi” isimli çalışmasında  görsel materyal kullanmanın öğretme- öğrenme 

sürecine katkısı üzerine saptamada bulunmuştur. Sonuç olarak öğretme-öğrenme sürecinde görsel 

materyal kullanımının öğrenmeyi somutlaştırarak kalıcı hale getirdiğini tespit etmiştir. Görsel 

materyal kullanmanın öğrenenlere bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirmede etkili olduğunu 

belirterek bu araştırmanın sonuçlarına benzer sonuçlar elde etmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretme- öğrenme süreçlerinde kazanımlara uygun farklı öğretim materyalleri kullanmak, 

öğrenenlerin öğrendiklerini somutlaştırması, öğrenenlere yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunması, 

daha fazla duyu organına hitap ederek öğrenenlerin kalıcı hale gelmesi açısından sayısız faydalar 

sunmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan materyaller, dünya, kıtalar, Türkiye haritaları, yerküre 

gibi yetersiz sayıdadır. Sosyal Bilgiler dersindeki öğretim materyallerinin çeşitliliğini artırmak, 

değişen dünyaya uyum sağlayan yeni nesillerin yetişmesine olanak sağlayacak, Sosyal Bilgiler dersine 

farklılık katarak günümüz çocuklarının derslerden sıkılmasını engelleyerek, derslere olumsuz tutum 

geliştirmesini önleyecektir.Çelikkaya 2013 yılında öğretimde araç-gereçlerin kullanılmasının, 

öğretmenlerin dersleri etkili yürümesini sağlamanın yanında  öğretmenlerin işini de kolaylaştırdığını 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2322 
 

ifade ederek ilkokul Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin araç-gereç ve materyal kullanımına yönelik 

durumları belirlemeye çalışılmıştır. Yaptığı çalışmanın sonucunda öğretmenlerin yarıdan çoğunun 

power point, grafikler, haritalar, çalışma kâğıtları, fotoğraf, kroki, şemalar gibi basit görsel materyaller 

hazırladıklarını belirtmiştir. Avcıoğlu’ nu  2012’de yürüttüğü çalışmada, öğretme- öğrenme 

süreçlerinde araç gereç kullanmanın konuları somutlaştırması, dikkat çekmesi, ilgi ve dikkat artırması, 

problem olacak davranışların oluşmasını engellemesi, akademik başarıyı artırması gibi faydalarından 

bahsetmiştir(Avcıoğlu,2012,127). Yalın’ın 2007 yılında yaptığı araştırma sonucu bireysel farklılıklar 

göz önünde bulundurularak hazırlanan öğretim materyallerinin eğitim ortamını zenginleştirip öğrenme 

düzeyini artırdığını belirtmiştir. 

Öğretmenler, bilgileri somutlaştırmak, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğretme sürecinin 

niteliğini yükseltmek için araç ve gereçlerden yararlanmak gereklidir(Zaman, Günal ve 

Zaman,2011,206). Aydın'ın (2004) yeni öğretim materyallerinin ve geleneksel öğretimin öğrencilere 

dil bilgisi becerisini oluşturan davranışları kazandırmasına yönelik yaptığı çalışmada, deney ve kontrol 

grupları arasında yeni öğretim materyalleri lehine istatistiksel olarak anlamlı derecede bir fark (p= 

,001; p<.05) bulunmuştur. Şahin ve Yıldırım, 1999 yılında yaptıkları araştırmalar sonucu resimlerin 

dersleri eğlenceli hale getirdiğini, sözel mesajların da anlamlandırılması için de etkili olduğunu 

belirtmiştir. 

Özetle literatür tarandığında öğretme- öğrenme sürecinde farklılaştırılmış materyaller 

kullanımı öğretmen- öğrenci iletişimini kuvvetlendirip, motivasyon ve güdülenmeyi artırıp öğrencinin 

derse olan ilgisini canlı tutup, öğrencilerin derse yönelik tutumlarını olumlu hale getirmektedir. 

İlkokul kademesinde temel derslerde görsel öğretim materyalleri destekli öğretimin erişiye, kalıcılığa, 

tutuma vb. diğer faktörlere etkisinin incelendiği bu araştırmaların bulguları incelendiğinde bu 

araştırmanın bulguları ile aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle; ilkokul 

kademesinde öğretim materyali olarak petroglifleri kullanarak işlenen Sosyal Bilgiler dersinin 

öğrencilerin derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu çalışmadan elde edilen 

veriler ışığında konu ile ilgilenen araştırmacı ve eğitimcilere öneriler şunlardır: 

1. Araştırmanın sonucunda da görüldüğü gibi petroglif destekli oyunlarla öğretim, öğrencilerin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu etkilediği için öğrenme- öğretme süreçlerinde konu 

ile ilgili petrogliflere yer verilmesi önerilmektedir. 

2. Öğretmenler, özellikle somut işlemler döneminde olan ilkokul öğrencilerinin soyut olan 

konuların daha iyi anlaşılması için dersin içeriğine uygun olarak görsel ve öğrencilerin dokunabileceği 

farklı öğretim materyalleri geliştirilmelidir.  

3. Öğretmenler ve öğretmen adayları öğretim materyali tasarlama konusunda 

bilinçlendirilmelidir. Bunun için; öğretmenlere konu ile ilgili uzman kişiler tarafından seminer, 
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bilgilendirme toplantısı verilebilir, videolar izletilebilir. Alanında uzman kişiler tarafından gelenekle 

yeniliği bütünleştiren öğretim materyalleri tasarlama teşvik edilebilir. 

4. Farklı ülkelerdeki öğrenciler kendi ülkesindeki petroglifleri, ülkemizdeki öğrenciler 

ülkemizdeki petroglifleri internet aracılığıyla ya da öğrenci değişimi yoluyla birbirlerine göndererek 

kültürlerarası etkileşim sağlanabilir. 

5. Geleneksel değerlerimizin bugünlere taşınması, öğrencilerin geçmişle gelecek arasında 

köprü kurmasına olanak sağlanması, günlük yaşamla öğrendikleri arasında ilişki kurması açısından bu 

çalışma kolaylaştıracaktır.  

6. Öğrencinin öğretim materyaline dokunması kinestetik öğrenme stilini desteklediği için 

öğrenme yaşantısına renk katmakla kalmıyor, öğrenenlerin kalıcılığını artırıyor. Bu sebeple bu çalışma 

gibi daha çok duyu organına hitap eden öğretim materyalleri geliştirilmelidir.  

 
KAYNAKÇA 

Adıgüzel, A. (2010) İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumları ve sınıf öğretmenlerinin 
bu teknolojileri kullanma düzeyleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17 

Arslan, A. ve Şahiner, S. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında (4-5. Sınıflar) Önerilen Tutum 
ve Öz Değerlendirme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. M. Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 7 (14), 195-208. 

Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri, 
International Journal of New Trend in Arts, Sports, Science Education, 118-133  

Aydın-Yılmaz, Z.& Mahiroğlu, A. (2004). Dilbilgisi Öğretiminde Yeni Geliştirilen Öğretim 
Materyallerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 109-123.  

Bilgili, N.(2014). Oğuz Boyu Tamgaları. http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-
tamgas-yengec-takmyldznn.html adresinden 5 Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır. 

Büyükkasap, E., Samancı, O., Dumludağ, C., SağLam, H.Ġ., Türk, C. Ve Hatunoğlu, Y. (2002) 
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersini Okutan Öğretmenlerin Teknolojik Araç-Gereçlerle İlgili GörüGşLeri, 
Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 125-132 

Çelikkaya, T. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Araç-Gereç ve Materyallerini Kullanma   
Düzeyleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(1), 73-105 

Kaynak: http://www.turk.org.au/turk-adinin-kokleri/ok-og-ve-oguz-damgalari/ adresinden 4 Mayıs 
2015 tarihinde alınmıştır. 

Kaynak:  http://uqusturk.wordpress.com/2011/08/21/ok-og-ve-oguz-damgalari/ adresinden 4 Mayıs 
2015 tarihinde alınmıştır. 

Mirşan, K.( 2014). Güneş Kültü. http://www.yenidenergenekon.com/758-gunes-kultu/ adresinden 10 
Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır. 

Mutluer, Celal.(2013). Sosyal Bı̇lgı̇ler Programlarında Yer Alan Becerı̇ler Hakkında Sosyal Bilgiler 
Öğretmen Görüşleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 355-362, Ankara-Turkey 

http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html
http://www.turkkozmolojisi.com/2014/05/cepni-boyunun-tamgas-yengec-takmyldznn.html
http://www.turk.org.au/turk-adinin-kokleri/ok-og-ve-oguz-damgalari/
http://uqusturk.wordpress.com/2011/08/21/ok-og-ve-oguz-damgalari/
http://www.yenidenergenekon.com/758-gunes-kultu/


VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2324 
 

Parlak, T.(2002). Geleneksel Kazak Halı Sanatı (Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi), s. 124. 

Paykoç, F. (1991). Tarih Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı 
Yayınları. 

Ulusoy, K. ve Gülüm, K.( 2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları Öğrenirken 
Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, 
Ağustos 2009 Sayfa 85-99 

Yaşar, O.(2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı ile Coğrafya 
Konularının Eğitim ve Öğretimi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 163 

 

 

 
  



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2325 
 

SOSYAL BİLGİLER 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ALGILARININ 

BELİRLENMESİNDE AFİŞ KULLANIMININ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 

Bülent TARMAN 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara. 

Salim UYAR 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı, Ankara. 

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ortaokul seviyesindeki öğrencilerin çevre bilincinin,  duyarlılıklarının ve 
algılarının ortaya çıkarılmasında afiş kullanımına başvurmaktır. Bu amaç doğrultusunda seçilen öğrenciler ile 
yapılacak çalışmada çevre konulu, öğrencilerin çevre hakkındaki görüşlerini yansıtan afişler yapılmıştır. 
Araştırmada yer alan katılımcılar Kocaeli iline bağlı Dilovası ilçesi Mehmet Zeki OBDAN Ortaokulu 7. ve 8. 
Sınıf öğrencileri arasından not ortalaması 75.00 puan üzerinde olan 50 öğrencidir. Bu öğrenciler tarafından 
yapılmış afişler araştırmanın verileri arasında yer almıştır. Araştırmada verilere ulaşmak için nitel araştırma 
modellerinden durum çalışması, desen olarak ‘bütüncül tek durum deseni’ kullanılmıştır. Araştırmanın 
bulgularına, görüşme formu yaklaşımı ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada verilerin analizi, betimsel içerik 
analizi yaklaşımına göre yapılmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre,13-14 yaş grubundaki öğrencilerin 
görüş ve algıları, canlılar için özellikle de insan için vazgeçilmez olan çevrenin kurtarılması ve yaşatılmasına 
yöneliktir. Çevreyi genel anlamda doğa ve toplum ilişkisi olarak tanımlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, çevre, afiş. 

ABSTRACT 

The aim of this research is using banner for thelevel of secondary school student to reveal and create 
environmentalconsciousness. To achive this goal students were given banners represent their ideas about 
environment. İn this researc the criterion sampling method of Yıldırım and Şimşek was used. The 
groupparticipated for this Project is 7th and 8 th grade students whose GPA over 75.00 from MEHMET ZEKİ 
OBDAN secondary school in Diloovası KOCAELİ.  As data we used posters made by this students and the 
interviews. To obtain data we used qualitative research methodology through semi structured interview and 
descriptive analyses was applied The results of the research shows that the students of 13-14 years old want to 
save the environment which is important for livings and humans. They describe the environment as a relation 
between nature and society. 

Keyword: Social Studies, middle school students, environment, posters 
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GİRİŞ 

Çevre konularının öğretilmesi ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin duyarlılıklarının 

artırılması sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili programlar dikkate alındığında bir gerekliliktir. Bu hedefler 

doğrultusunda birçok yol ve yöntem izlenebilir. Farklı uygulamalar, etkinlikler öğrenciler eşliğinde 

eğitimcilerin gözetiminde yerine getirilebilir. Bu konularda eğitimcilere düşen görev ve sorumluluklar, 

daha fazla ilgi, alaka sağlayacak çalışmalarda bulunarak öğrencileri teşvik etmek ve onlara örnek 

oluşturabilmektir.  

Çocuklarda çevre bilinci mutlaka oluşturulmalıdır. Onların tüm yaşamı boyunca bu konuda 

istekli ve duyarlı olmaları sağlanmalıdır. Sadece yaşadıkları çevre için değil tüm dünya için duyarlı 

olmalarını sağlamak gerekir. Çocuklarda sadece bir bölge değil tüm dünya bilincinin oluşturulması 

faydalı olacaktır. Bu bağlamda çevre eğitimi, doğaya karşı sorumlu ve duyarlı davranabilmek için 

gerekli istek ve beceriyi geliştirerek, korumacı davranışlar oluşturma amacıyla, bireylerin ve grupların 

doğayı anlamalarına yardımcı olan, disiplinler arası bir öğrenme yaklaşımıdır (Sağlam. ve Uzun, 

2005). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ortaokul seviyesindeki öğrencilerin çevre bilincinin,  duyarlılıklarının 

ve algılarının ortaya konmasında afiş kullanımının etkisinin ne düzeyde olacağını tespit etmektir. Bu 

amaç doğrultusunda seçilen öğrenciler ile yapılacak çalışmada çevre konulu, öğrencilerin çevre 

hakkındaki görüşlerini yansıtan afişler yaptırılmıştır. Böylece çevrenin korunması ve çevreye karşı 

duyarsız olan bireylerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bireylerin çevre bilincini ve 

algılarını ortaya çıkarmak için çevre konulu afiş çalışmaları yapılmıştır. Katılımcıların çizdikleri 

afişler ile ilgili ve çevre hakkındaki düşüncelerini yansıtacak sorular sorulmuştur. Bununla birlikte 

yapılan afiş çalışmalarına ulaşan bireylerin ve çalışmada yer alan katılımcıların dikkatinin bu noktaya 

çekilmesiyle, bu konuya daha fazla önem verilmesi sağlanmıştır. Yapılacak afişleri inceleyen 

bireylerin, yaşadıkları çevreye daha fazla önem vermeleri, yaşam alanlarına sahip çıkmaları 

amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda çevre bilinci artmış, farkındalık düzeyi yüksek bireyler oluşacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmanın Önemi  

Günümüzde yaşanan çevre sorunlarının artması nedeniyle, bireylerin çevreye yönelik 

algılarının tespit edilmesi ve sorunların giderilmesi için çözüm yolarının ortaya konması gereklilik 

haline gelmiştir. Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu 

ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde aktif katılımlarını sağlamak 

çevre eğitiminin temel hedefidir. Çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, yaşadığı 
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çevresindeki olumsuzluklara karşı tepkisini oluşturacak bireyler yetiştirmektir. Kendi çıkarları uğruna 

çevrenin çıkarlarını göz ardı edecek bireyler değil, toplumun çıkarlarını bireysel çıkarlarıyla eş değer 

tutacak bireylerin yetişeceği eğitim yöntemi uygulanmalıdır(Bozkurt,2009). 

Çevre eğitimi yalnızca bilgi vermek ve görev bilinci oluşturmakla kalmamalı, insanları 

davranış yönünden etkilemeli ve yönlendirmelidir. Bunun sağlanması için eğitim çalışmalarında görsel 

ve işitsel uygulamaların daha aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Böylece öğrencilerin birden 

fazla zekâ alanını kullanması sağlanarak olayların farklı boyutlarda farklı yönlerle görülmesi 

sağlanacaktır. Bu ortam oluşturulduğunda, öğrencinin farklı zekâ alanlarını kullanması, olayların farklı 

boyutlarıyla görülmesi sağlanacaktır. Öğrencinin zihninde var olan düşünce ve algının daha doğru bir 

şekilde ortaya çıkması sağlanacaktır. Aktarılması istenilen çevre eğitimimin başarılı olması için 

öğrencilerin zihinlerindeki algı ve düşüncenin eğitimci tarafından net bir şekilde bilinmesi gereklidir. 

Öğrencinin algısı ve düşüncesinin bilinmesi hedeflenen eğitimin amacına ulaşılması noktasında daha 

fazla katkı sağlayacaktır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli  

Araştırmada verilere ulaşmak için nitel araştırma modellerinden durum çalışması, desen olarak 

‘bütüncül tek durum deseni’ kullanılmıştır.  

‘Durum çalışması; güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu ve 

içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt 

veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir’.(Yin’den 

aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 313). 

Bütüncül tek durum deseninde adından da anlaşılacağı üzere tek bir analiz birimi (bir birey, 

bir kurum, bir program, bir okul) vardır. Üç durumun var olduğu alanlarda kullanılır. Bu araştırmada 

kullanacağımız durum üçüncü durumdur. Bu duruma göre; daha önce kimsenin ulaşamadığı ya da 

çalışmadığı durumlar, bütüncül tek durum deseni kullanılarak çalışılabilir. Böyle durumların 

çalışılması da, daha sonraki araştırmacılar için daha önce bilinmeyen belirli bir konunun su yüzüne 

çıkması ve daha sonra yapılacak araştırmalara temel oluşturması ya da yol göstermesi açısından 

önemlidir( Yıldırım ve Şimşek, 2013,  s. 326-327). 

Afişler ile bireylerin çevreye karşı tutumlarının belirlenmesi alanda daha önce çalışılmamıştır. 

Bu çalışma bize elde edilmemiş veriler sunabilir. Böylece yapılacak çalışmalar için temel oluşturacak 

bulgular sağlayabilir. 
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Çalışma Grubu  

Araştırmada Yıldırım ve Şimşek’e göre ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. “Temel 

anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü 

edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir 

ölçüt listesi kullanılabilir”.  

Araştırmada seçeceğimiz grup Kocaeli iline bağlı Dilovası ilçesi Mehmet Zeki OBDAN 

Ortaokulu 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasından not ortalaması 75.00 puan üzerinde olan 50 öğrencidir. 

Bu öğrenciler tarafından yapılmış afişler içerisinden seçilen 13 afiş, çalışmanın verilerinin bir kısmını 

oluşturmuştur. 

VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmanın bulgularına yarı yapılandırılmış görüşme yaklaşımı ile ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu görüşme yaklaşımı görüşme sırasında irdelenecek sorular veya konular listesini kapsar. Görüşme 

formu yaklaşımı benzer konulara yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması 

amacıyla hazırlanır.(Patton’dan aktaran Yıldırım ve Şimşek 2013, s. 150).Görüşmeci önceden 

hazırladığı sorulara sadık kalarak, hem önceden hazırlanmış soruları sorma, hem de bu sorular 

konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Sorular veya 

konuların belirli bir öncelik sırasına konması zorunlu değildir.  

Görüşme formu, araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını 

güvence altına almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Görüşmeci, görüşme sırasında soruların cümle 

yapısını ve sırasını değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir veya daha çok sohbet tarzı bir 

yöntem benimseyebilir(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 150). 

Yaptığımız bu araştırmada katılımcılara afiş hazırlatılmıştır. Hazırlanan görüşme formu ile 

katılımcılardan, hazırladıkları afişler ile ilgili bilgiler toplanmıştır. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Çalışmada verilerin analizi, betimsel içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Bu 

yaklaşıma göre elde edilen verilerle kodlama yoluyla temalara ulaşılır. Temel amaç toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce 

kavramlaştırılması, sonra ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna 

göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259). 
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Yaptığımız bu çalışmada elde edilen veriler içerik analizi anlayışına uygun olarak, elde edilen 

verilerden kodlama yoluyla temalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu temalar okuyucunun 

anlayacağı bir dille yorumlanmıştır. Bu bulgular aşağıdaki tabloda görülebilir. 

BULGULAR 

 
 
Yapılan araştırmanın bulgularına bakıldığında,13-14 yaş grubundaki öğrencilerin görüş ve 

algıları, canlılar için özellikle de insan için vazgeçilmez olan çevrenin kurtarılması ve yaşatılmasına 

yöneliktir. Çevreyi genel anlamda doğa ve toplum ilişkisi olarak tanımlamışlardır. İnsanların doğaya 

karşı kayıtsız olmadıkları ancak gerekli sorumlulukları yerine getirmedikleri gözlenmiştir. Yaşanılan 

bölgedeki doğal ortam ve toplum yapısı arasındaki kopukluk ve bu kopukluğun doğal ortama ve 

topluma verdiği zararlar dile getirilmiştir. İnsanların ekonomik beklentilerini birinci sıraya koyması 

doğa ve toplum arasındaki kopukluğun birinci nedeni olarak göze çarpmaktadır. 

Toplumun takınmış olduğu bu tutum ilk olarak, çevre kirliliğinin gözlemlenmesine neden 

olmaktadır. Örneğin; hava kirliliği, su kirliliği, toprak tahribi, israf…Bu durumun oluşmasında 

insanların bireysel olarak sorumluluktan kaçma davranışında bulunması gelmektedir. Bir diğer sonuçta 

insanların duyarlılık anlayışının sadece düşünceden ibaret olduğu ve davranış gösterme noktasında 

gerekli hassasiyeti göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Sorumsuz ve duyarsız davranışlar yaşanılan çevrenin ülkenin en fazla hava kirliliği olan 

yerlerden biri olmasında önemli etkendir. Bu durum toplum sağlığı üzerinde önemli etkilere sebep 

olmuştur. Kanser, astım, bronşit gibi hastalıkların bölgede sık rastlandığı dile getirilmiştir. 

Yapılan araştırma göstermiştir ki çevre kirliliğinin fazla olması hem toplumsal hareketlilik hem de 

toplumsal kaygı duyma açısından önemli durumları ortaya koymuştur. İnsanların yaşadıkları bölgeden 

göç etmeyi düşünmesine sebep olmuştur. Gelecek nesiller için kaygı duyma, kuraklık, susuzluk, 

yaşanılabilir bir ortamın kalmayacağı endişesi dile getirilmiştir. 
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Gözlemlenen çevrenin bu halde olmasının temelinde toplumun duyarsız ve bilinçsiz 

davranışları olmakla beraber, bu etki sadece insanlar üzerinde değil doğal kaynaklar ve ekolojik denge 

üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, bitki örtüsünün yok 

olması, toprak, hava, su kirliliğinin çok olması doğal olarak hem insanlar üzerinde hem de doğal 

yaşam alanı olan canlıların hayatlarının yok olmasına sebep olmaktadır. Su canlılarının doğal yaşam 

alanlarının kirlenmesi, toprak kirliliğiyle habitatların yok olması başlıca örneklerdir. 

Bu durum bize doğa ve toplum uyumunun, karşılıklı ilişkinin ne derece önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu ilişkinin uyumsuz olması sonucunda ilk etkilenen yine insandır. 

Toplanan veriler ışığında bu uyumsuzluğun ve problemin temel sebeplerinden birinin toplum - 

eğitim arasındaki ilişkinin yetersiz düzeyde olduğudur. Anne – baba eğitim düzeyi, eğitimden 

beklentinin düşük olması duyarsız kişilerin sayısının artmasında önemli faktör olarak göze 

batmaktadır. 

Çevre ve toplum arasındaki ilişkinin kuvvetli ve sağlıklı olmasının yolunun eğitimden geçtiği 

vurgulanmıştır. İlişkinin saygı duyma, empati kurma, farkındalık oluşturma, duyarlı olma, temiz bir 

çevrede yaşamak için davranışta bulunma gibi tutumlara sahip olmakla mümkün olacağı dile 

getirilmiştir. Bu davranışların ortaya çıkması da; duyarlı anne-baba, ailede verilen sağlam eğitim ve 

ardından okullarda çevre bilincinin aşılanmasına yönelik faaliyetlerin artırılması olarak dile 

getirilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın yapıldığı yer olarak başta hava kirliliği olmak üzere bazı çevre sorunlarının 

yoğun bir şekilde yaşandığı Dilovası ilçesi seçilmiştir ve çocukların çevre sorunlarına olan tutumları 

ve duyarlılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun gibi ülkemizdeki çevre sorunlarının görüldüğü 

diğer yerleşim birimlerindeki öğrencilerin çevre tutumları incelenebilir ve elde edilen bulgular 

karşılaştırılabilir. 

Çevreyi bozan ve kirletenin, yine insan olduğunu düşünüp, çevreyi koruma görevinin 

yurttaşların temel görevlerinden olduğunu kabul ettirmeliyiz. Kişiler her faaliyeti her gelişmeyi 

çevreyi koruma ve çevre kirliliğini önleme açısından değerlendirme alışkanlığı kazandığı gün, 

sorunların çözümüne büyük ölçüde yaklaşmış olacağız. Temiz ve düzenli bir çevrenin, uygar bir hayat 

tarzının temel şartı olduğunu daima hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Bunun için sosyal bilgiler 

müfredatında yer alan çevre ile ilgili konuların ve kazanımların işlenişinde uygulama temelli bir 

yaklaşım sergilenmelidir. Geniş bir toplum eğitimi çevre konusundaki çalışmaların en önemli 

bölümünü oluşturmaktadır. Bu eğitimin okul öncesi çağdan başlayarak her düzeydeki okullara ve 

toplumun her kesimine hitap etmesine özellikle dikkat edilmelidir. 
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Çevre değerlerine saygılı bir toplum oluşturabilmek için öncelikle toplumu oluşturan 

bireylerin doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve verilecek eğitimi buna göre şekillendirmek 

gerekmektedir. Çevre eğitimi, insanlara çevre ile ilgili bilgi, bilinç, beceri ve değerler kazandırarak, 

çevre koruma konusunda insanların sorumluluk üstlenmelerini sağlayabilecek şekilde 

biçimlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Akreditasyon çalışmalarında temel hedef;  eğitim amaçlarının belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılabilmesi 
için gerekli olan stratejilerin oluşturulmasıdır. Aynı zamanda bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının 
değerlendirilmesi ve sonucunda iyileştirme çalışmalarının yapılması da akreditasyon çalışmalarının kapsamı 
içersindedir. Akreditasyon çalışmalarında paydaşlar (öğrenciler, mezunlar, öğretim elemanları vb.) sistemin birer 
parçasıdır. Akreditasyon eğitimde, özellikle yükseköğretimde, kalite geliştirmenin en önemli araçlarından 
birisidir. Akreditasyon lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim sunan üniversitelerde dikkatle ele alınması gereken 
bir durumdur. Akreditasyonun önemi hem eğitim ve öğretim açısından hem de ülkenin eğitim kalitesine verdiği 
önemin göstergesi olması açısından faydalı olacaktır  

Bu çalışma beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve fakültelerinin akreditasyonları ile ilgili literatür 
çalışmalarını kapsamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi ve spor yüksekokulu, fakülte, akreditasyon 

ABSTRACT 

The main objective of accreditation study is the determination of educational goals is the creation of 
strategies for the achievement of those objectives. At the same time evaluating whether achievement of these 
goals and making improvements in results are also included in the scope of accreditation study.Stakeholders in 
the accreditation process (students, graduates, instructors, etc.) are part of the system.Accreditation in education, 
especially higher education, is one of the most important tools  of quality improvement. Accreditation offers 
undergraduate and postgraduate education and training in universities is a case to be handled carefully. 
Accreditation will be beneficial in terms of the importance of being both in terms of education and training as an 
indication of the importance given to the country's education qualityAccreditation offers undergraduate and 
postgraduate education and training in universities is a case to be handled carefully. Accreditation will be 
beneficial in terms of the importance of being both in terms of education and training as an indication of the 
importance given to the country's education quality 

This study covers high school of physical education and sports and  faculties, literature related to the 
accreditation of the school. 

Key Words: High School of Physical Education and Sports , Faculty, Accreditation 
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GİRİŞ 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve fakültelerindeki eğitim ve öğretimin kalitesinin 

arttırılması, yeterlilik ve güvenilirliklerinin onaylanması ve onay aşamasına ulaşmış oldukları 

standarttın muhafaza edilmesi önemlidir. Bununla birlikte yeni kurulacak olan beden eğitimi ve spor 

yüksekokulları ve fakültelerinin akreditasyon kriterlerince belirtilen ölçü ve standartlara sahip olması 

gerekmektedir.  

Akreditasyon, Latince “ad” (birisine) ve “credere” (güvenmek) sözcüklerinden türetilmiş bir 

sözcüktür. (http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/akred/ek5.html) 

Akreditasyon, bir eğitim kurumunda; eğitim öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir 

yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, elde edilmiş olan eğitim öğretimin niteliğinin muhafazasının güvence 

altına alınması Eğitim öğretimin niteliğinin onaylanmış standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün 

güvencesinin verilmesi amaçlarıyla yapılmaktadır. 

Yükseköğretim hizmetlerinde kaliteyi amaçlayan bir yönetim anlayışının benimsenmesi, bu 

hizmetlerin verimi üzerinde önemli rol oynayacaktır. (Gencel,  2001) 

Akreditasyon; belirli bir malı üretmeye veya hizmeti vermeye aday bir kurum veya kuruluşun 

belirlenen standartlar çerçevesinde yeterliliğinin saptanması sürecidir. (Yükseköğretim Kurulu, 

1998).Akreditasyon sisteminin temelini standartlar seti oluşturur. Bir başka deyişle, herhangi bir 

akreditasyon etkinliği, önceden belirlenmiş bir standartlar dizisine dayanır. Bu standartlar, 

oluşturulacak sistemin gereklerini ortaya koyar (Kavak, 1999).  

Akreditasyon, eğitim kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış ihtiyaçları (standartları) karşılayıp 

karşılamadığına karar vermek için farklı bir kuruluşun yapılan eğitim hizmetini değerlendirdiği bir 

süreçtir. Akreditasyon en uygun gerçekleştirilebilme düzeyi olan gereksinimler, standartlar olarak 

kabul edilmektedir. Öğrenciler ile çalışan öğretim elemanlarına yönelik riskleri azaltmak, başka bir 

kuruluş tarafından öğrencilerin kalitesini iyileştirmek, güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için 

taahhüt sağlar.Belirli bir malı üretmeye veya hizmeti vermeye aday bir kurum veya kuruluşun 

belirlenen standartlar çerçevesinde yeterliğinin saptanması olarak tanımlanabilir. Topluma sunulan 

program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen 

bir yöntemdir. (Günçer, 1999)  

Akreditasyon, kurumun belirli standartlara sahip olup olmadığının, performans değerlendirme 

kurumları tarafından inceleme yapılarak belgelendirilmesi ve uygunluk raporu vermesidir. İnceleme 

yapan kurum belirli aralıklarla denetlemeler yaparak şartların devam edip etmedigini kontrol eder. Bu 

sayede standartlar sürekli sağlanmış olur (Ostenberg, 2004) Roa ve Rooney’e göre ise akreditasyon,  
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kurumun belirli kalite  standartlarını taşıyıp tasımadıgının degerlendirildigi bir süreçtir (Dorse ve 

Ostenber, 2004).  

Eğitim alanında akreditasyon, çoğunlukla devlete bağlı olmayan bir birimin; tasarlanmış bir 

standartlar serisini karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek amacıyla eğitim kuruluşlarının bakım ve 

yönetim kalitesini iyileştirmek için, kuruluşları değerlendirmeye tabi tuttuğu süreçtir.  

Akreditasyonun temel amacı işi en iyi yapanları cesaretlendirmek ve daha aşağıdaki 

standartlara sahip olanları belirlemek ve uyarmak ihtiyacı olarak tanımlamıştır. 

Eğitim hizmetleri kuruluşlarına yönelik optimal başarı hedefleri koyarak eğitim hizmetlerinin 

kalitesini geliştirmek; eğitim hizmetlerinin yönetim yapısını geliştirmek; eğitim hizmetleri 

kuruluşlarının karşılaştırmalı veri tabanını oluşturmak; öğrencilerin, eğitim hizmetlerinin kalitesine 

olan güvenini sağlamak akreditasyonun amaçları olarak ifade edilebilir. 

Eğitim hizmeti veren yükseköğretim kuruluşlarının son yıllarda globalleşme ile birlikte 

ağırlaşan rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve en iyi eğitim ve öğretim sunmaları için 

rekabette avantajı elde etmeleri gerekmektedir.  

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumu, insan yaşamının kaliteli bir şekilde sürdürülmesinde 

ve devamlılığın korunmasında akreditasyon önemli bir konu olmuştur. Bunu sağlamak isteyen eğitim 

kurumlarının kaliteye önem vermeleri, kaliteyi sürekli hale getirmeleri ve kaliteyi iyileştirmek için 

uygun tekniklerden yararlanmaları gerekir.  

Uygulanan akreditasyon sürecinin sonucunda eğitim öğretim kurumlarının bazı hedeflere 

ulaşması beklenir. Öğrencilerinin kuruma olan güveni artar ve uygunluğun sınırları belli olduğundan 

uluslar arası kabul edilebilirliği oluşmakta ve marka haline gelmesi sağlanacaktır. Akreditasyon 

hedeflerini gerçekleştiren eğitim-öğretim kurumları kaliteli bir kurum olma anlamında önemli bir adım 

atmış olarak kabul edilebilirler.  

Akreditasyon sistemleri konusunda yapılan araştırmalar, farklı ortamlar ve ülkelerde, algılanan 

yararlar açısından tutarlı bir benzerlik göstermiştir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; yüksek ekip 

çalışması; kalite çalışmalarının entegrasyonu; standartların başarılması; tanıtım; güven (Aydın, 2004). 

Akreditasyon işleminin kurum yönünden yararları şu şekilde ifade edilebilir; iyi hizmet veren 

kuruluşların resmi olarak tanınmaları; personel katılımının desteklenmesi; işletme politikalarının 

belgelendirilmesinin sağlanması; bakımın iyileştirilmesi ve kamu güvenilirliğinin artırılması; ödeme 

yapan makamca tanınması; yönetim yapısının çerçevesinin belirlenmesi; çalışmalarda yeterliliğin 

kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması; personel arasında iletişimin geliştirilmesidir. 
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Akreditasyon sürecinin kendine has uygulama alanları ve bu sürecin sınırlamaları 

bulunmaktadır. Akreditasyonun uygulama alanlarını incelemek gerekirse, bunlar aşağıda gösterildiği 

gibidir; 

 Akreditasyon süreci, eğitim ve öğretim kurumunun direkt ve endirekt bütün faaliyetlerini 

kapsamaktadır. 

Akreditasyon sürecinde kişisel becerilerin değerlendirilmesi ve iş disiplini, sağlık kuruluşunun 

işidir. 

Akreditasyon iki aşamalı bir süreçtir; birinci aşama denetim, ikinci aşama; belgelendirmedir. 

İki aşamanın arasında en az 4 ay gibi bir sürenin geçmesi gerekmektedir (Akyurt, 2007): 

Akreditasyonun genel özelliklerini tanımlamak istersek, özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

akreditasyon belirlenmiş standartlara göre bir kuruluşun ya da programın kalitesinin sorgulanmasıdır; 

Akreditasyon eğitim-öğretim kurumlarının belirlemiş standartlarına göre kalitesinin sorgulanmasıdır. 

Akreditasyonun temeline baktığımızda kuruluşun ya da programın oluşturduğu misyonu, geçmişi ve 

hedefleri bulunmaktadır. Bu teminat akredite edilen kuruluş ya da programın kalite beklentilerini 

beklenen seviyede ya da daha üstünde karşılayıp karşılamamasını içerir; Akreditasyon, genelde 5-10 

yıllık sürede akredite eder (Kayak,2008).  

Bu sürecin hedeflerinden biri, karşılaştırılabilir ölçütlerin ve yöntemlerin geliştirilmesine 

yönelik işbirliği sağlanmasıdır. Bologna Süreci, Avrupa’da kalite güvencesi kavramının oluşmasında 

en büyük etkenlerden biridir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Akreditasyon ve standartlar konusu son zamanlarda öğretmen eğitiminde de çok tartışılan bir 

konu durumuna gelmiştir. Bu trendin etkisiyle öğretmen eğitiminde kalite ve standart çalışmaları 

başlatılmıştır Yüksek öğretimde akreditasyon uygulamaları, öğretmen adayı yetiştiren eğitim 

fakültelerini de verdikleri hizmetin kalite güvencesi konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir. (Erişti, 

2005). Öğretmen eğitiminde standartlar, öğretmen eğitimi programlarında belli bir zaman içerisinde 

öğretmen adaylarının ne bilmeleri ve ne yapmaları gerektiğini tanımlar. Öğretmen eğitiminde kaliteyi; 

öğretmen adayının kalitesi, eğitim programın kalitesi, alt yapı ve donanım kalitesi ve yönetim kalitesi 

belirler (Adıgüzel, 2005).  

Buna göre öğretmen yetiştiren kurumların akredite edilmesi için tasarlanmış bir sistemde 

kalite standartları, öğretmen yetiştirme programlarının kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar 

verilebilmesi için hangi öğelerin programda bulunması gerektiğini gösterir Öğretmenlere 

kazandırılacak niteliklere ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve öğretmen yetiştiren kurumların 
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standartlara uygunluğunun akredite edilmesi durumunda istenilen değişim, gelişim ve yenileşmeyi 

sağlayacak öğretmenler yetiştirilebilir. Akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında veya 

programlarında kalitenin geliştirilmesi, güvenirliliğin arttırılması, kurum ya da programa mali destek 

sağlanması, akademik arenada saygınlık kazanılması, öğrenci hareketliliğinin sağlanabilmesi ve derece 

programlarının şeffaflığının arttırılması gibi amaçlarla yapılmaktadır. 
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ÖZET 

Yapılan bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine, cinsiyet durumlarına ve kinestetik zekâ 
düzeylerine göre beden eğitimi dersine yönelik yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-
2016 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Emine Boro Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 104 kadın ve 56 erkek 
olmak üzere toplam 160 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kinestetik zekâ 
düzeylerinin belirlenmesinde Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı Ölçeğinin “Kinestetik 
Zekâ Alt Boyutunda” yer alan 10 soru kullanılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik yaklaşımlarının 
belirlenmesinde Taşmektepligil ve diğerleri (2006) tarafından yapılan “İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi 
Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi” adlı ankette yer alan sorular kullanılmıştır. Araştırma anketi öğrencilere 
okul dışında, ders dışı zamanlarında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 
programında frekans, Ki-Kare, Independent t test, One-way Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
sonunda öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının ve kinestetik zekâ puanlarının cinsiyetlerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Benzer şekilde öğrencilerin sınıf 
düzeylerine göre beden eğitimi dersine yönelik yaklaşımlarının ve kinestetik zekâ puanlarının istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme durumlarının 
cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir 
(p>0.05). Bunun yanında beden eğitimi dersini sevmeyen öğrenciler ile kıyaslandığı zaman beden eğitimi dersini 
seven öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (p<0.05). 

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi dersi, cinsiyet, kinestetik zekâ 

ABSTRACT 

This research was aimed to investigate the attitudes of the secondary school students towards physical 
education lesson based on grade, gender and kinesthetic intelligence levels. 160 secondary school students – 104 
female and 56 male – studying at Tarsus Emine Boro Secondary School in the academic year 2015-2016 took 
part in this research. In the determination of the kinesthetic intelligence points of the students, 10 questions under 
the “Kinesthetic / bodily intelligence” segment of the Multiple Intelligence Theory Scale which was developed 
by Saban (2011) was used. A survey named “The realization level of the physical education lesson objectives in 
primary schools” which was developed by Taşmektepligil et al. (2006) was used in the determination of the 
attitudes of the students towards physical education lessons. The survey was conducted outside the school and 
the class hours. In the statistical analysis of the data obtained from the research, frequency, chi-square, 
independent t test, one-way Anova in the SPSS 22.0 program was used. At the end of the research, it was found 
out that there is no statistically significant difference in the attitudes of the students towards physical education 
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lessons and their kinesthetic intelligence points based on gender (p>0.05). Similarly, it was found out that there 
is no statistically significant difference in the attitudes of the students towards physical education lessons and 
their kinesthetic intelligence points based on their grade level (p>0.05). Furthermore, it was found out that there 
is no statistically significant difference in the positive attitudes of the students towards physical education 
lessons based on their gender and grade level (p>0.05). Besides, When compared with those who does not like 
physical education lessons, the kinesthetic intelligence points of the students liking physical education lessons 
was found to be higher with statistically significant difference (p<0.05). 

Keywords: Physical education lesson, gender, kinesthetic intelligence 

 
GİRİŞ 

Ülkemizde ilköğretim ve lise ders müfredatlarında yer alan zorunlu derslerden birisi beden 

eğitimi ve spor dersleridir. İlkokullarda beden eğitimi ve spor dersi adı altında bir ders bulunmamakla 

beraber ilkokul çağında bulunan çocukların beden eğitimi ve spor etkinliklerine yönelik katıldıkları 

dersler serbest etkinlik dersi adı altında işlenmektedir. Bu bağlamda eğitimin her kademesinde farklı 

biçim ve yoğunluklarda da olsa beden eğitimi ve spor derslerine önem verildiği görülmektedir. 

Kavramsal açıdan ele alındığı zaman beden eğitimi “insanları ruhsal, fiziksel ve fikren 

geliştiren, olgunlaştıran, en az yorgunluk ile en fazla verim elde edilmesini sağlayan oyun, jimnastik 

ve spor etkinliklerinden oluşan bilim dalı”, “bedenin fonksiyonel ve yapısal özelliklerini geliştiren, kas 

ve eklem kontrolünün dengeli bir biçimde gelişmesini sağlayan, bireye serbest zamanları 

değerlendirmeyi, fiziksel gücün ekonomik bir biçimde kullanılmasını, sistemli bir biçimde hareket 

edilmesini öğreten eğitim faaliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır (Açak, 2006). Bu tanımlardan da 

anlaşılacağı gibi beden eğitimi ve spor etkinlikleri ile bireyin sadece bedensel ve ruhsal açıdan değil, 

aynı zamanda duyuşsal, bilişsel ve sosyal açıdan da geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Ünlü ve Aydos, 

2007). 

Eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin beden eğitimi dersine katılımlarının arttırılması ve 

beden eğitimi derslerinden yüksek verim elde edebilmeleri için öğrencilerin beden eğitimi derslerine 

yönelik yaklaşımlarının iyi bilinmesi oldukça önemlidir. Bu noktada özellikle öğrencilerin beden 

eğitimi derslerine yönelik yaklaşımlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen araştırmaların 

yapılması önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.  

Öğrencilerin beden eğitimi derslerine yönelik yaklaşımlarını etkileyen birçok unsur 

bulunmakta olup, literatürde yer alan araştırmalarda genellikle beden eğitimi derslerine yönelik 

yaklaşımlar üzerinde öğrencilerin sahip oldukları demografik özelliklerin etkilerinin ele alındığı 

görülmektedir. Buna karşılık öğrencilerin sahip oldukları fiziksel ve motorsal özelliklerin beden 

eğitimi derslerine yönelik yaklaşımlar üzerindeki etkilerinin ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu 

görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada çocukların psiko-motor gelişimleri ile yakından 
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ilişkili olan bedensel zekâ düzeyinin beden eğitimi dersine yönelik yaklaşımlar üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Yapılan bu araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Emine Boro 

Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 104 kadın ve 56 erkek olmak üzere toplam 160 ortaokul 

öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin kinestetik zekâ düzeylerinin tespit 

edilmesinde Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı Ölçeğinin “Kinestetik Zekâ Alt 

Boyutunda” yer alan 10 soru kullanılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 

yaklaşımlarının belirlenmesinde ise Taşmektepligil ve diğerleri (2006) tarafından yapılan “İlköğretim 

Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi” adlı ankette yer alan sorular 

kullanılmıştır. Araştırma anketi öğrencilere okul dışında, ders dışı zamanlarında uygulanmış olup, 

araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans, Ki-Kare, 

Independent t test, One-way ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş, sınıf ve cinsiyetlerine göre dağılımları 

Değişken Seçenek f % 

Yaş 

12 25 15,6 
13 64 40,0 
14 66 41,3 
15 4 2,5 
16 1 ,6 
Toplam 160 100,0 

Sınıf 

6 19 11,9 
7 66 41,3 
8 75 46,9 
Toplam 160 100,0 

Cinsiyet 
Kadın 104 65,0 
Erkek 56 35,0 
Toplam 160 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %15,6’sının 12, %40’ının 13, %41,3’ünün 14, %2,5’inin ise 

15 yaşında olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %11,9’unun 6. Sınıf, %41,3’ünün 7. Sınıf ve 

%46,9’unun 8. Sınıf öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre dağılımları incelendiği zaman, 

öğrencilerin %65’inin kadın, %35’inin erkek öğrencilerden meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin kinestetik zekâ düzeylerinin cinsiyetlerine göre 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  n X ss t p 
Kadın  104 34,22 6,493 

-1,128 ,261 
Erkek  56 35,45 6,666 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre kinestetik zekâ düzeyleri 

değerlendirildiği zaman, öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre kinestetik zekâ puanlarının 

karşılaştırılması 

Sınıf n X ss F p 
6 19 36,58 7,206 

,949 ,389 
7 66 34,50 6,217 
8 75 34,29 6,690 
Toplam 160 34,65 6,559 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre kinestetik zekâ düzeyleri 

değerlendirildiği zaman, öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

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

Tablo 4. Öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme durumlarının cinsiyetlerine göre 

karşılaştırılması 

Cinsiyet Frekans / % Dersi seviyorum 
Dersi 
sevmiyorum 

Toplam x2 p 

Kadın 
f 91 13 104 

1,100 ,294 

% 87,5 12,5 100,0 

Erkek 
f 52 4 56 
% 92,9 7,1 100,0 

Toplam f 143 17 160 
% 89,4 10,6 100,0 

 

Araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme düzeylerinin 

benzerlik gösterdiği belirlenmiş, kadın ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 5. Öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme durumlarının sınıf düzeylerine göre 

karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Dersi seviyorum 
Dersi 
sevmiyorum 

Toplam x2 p 

6 f 16 3 19 ,697 ,706 
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% 84,2 15,8 100,0 

7 
f 60 6 66 
% 90,9 9,1 100,0 

8 
f 67 8 75 
% 89,3 10,7 100,0 

Toplam 
f 143 17 160 
% 89,4 10,6 100,0 

 

Araştırmaya katılan 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme düzeylerinin 

benzerlik gösterdiği belirlenmiş, buna göre öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme düzeylerinin 

öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 6. Öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarına göre beden eğitimi dersini sevme 

durumlarının karşılaştırılması 

Dersi sevme durumu  N X SS t p 
Evet  143 35,43 6,070 

4,659 ,001 
Hayır  17 28,06 6,995 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarına göre beden eğitimi dersini sevme 

durumlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 

beden eğitimi dersini sevmeyen öğrenciler ile kıyaslandığı zaman beden eğitimi dersini seven 

öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). 

Tablo 7. Öğrencilerin beden eğitimi dersini sevmeme nedenlerine göre dağılımları 

Dersi sevmeme nedenleri  f % 
Konular sıkıcı 20 12,5 
Öğretmenden dolayı sevmiyorum 5 3,1 
Spor ilgimi çekmiyor 6 3,8 
Derste hareketleri yapamayınca arkadaşlarım alay ediyor 13 8,1 
Derste çok fazla yoruluyorum 18 11,3 
Beden eğitimi dersinin sevmediğim bir tarafı yok 98 61,3 
Toplam  160 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %61,3’ünün beden eğitimi dersinin sevmediğim bir tarafı yok 

seçeneğini tercih ettikleri belirlenmiştir. Beden eğitimi dersinden hoşlanmayan öğrencilerin 

gerekçeleri incelendiği zaman, öğrencilerin %12,5’inin konuları sıkıcı bulduğunu, %11,3’ünün derste 

fazla yorulduğunu, %8,1’inin dersteki hareketleri yapamayınca arkadaşlarının alay ettiğini, %3,8’inin 

sporun ilgisini çekmediğini ve %3,1’inin beden eğitimi öğretmenini sevmediğini ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın sonunda ortaokul öğrencilerinin beden eğitim eğitimi ve spor dersine 

yaklaşımları ile bedensel zekâ düzeylerinin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğrencilerin benzer 

gelişim döneminde olmalarının, kadın ve erkek öğrencilerin beden eğitimi derslerinden beklentilerinin 

benzer düzeyde karşılanmasının etkili olduğu düşünülebilir. Literatürde yer alan benzer araştırma 

bulguları da kadın ve erkek öğrencilerin beden eğitimi derslerine yönelik yaklaşımlarının ve 

tutumlarının farklılık göstermediği görüşünü desteklemektedir (Gürbüz ve Özkan, 2012; Başer, 2009; 

Keskin, 2015; Taşmektepligil ve diğerleri, 2006). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %61,3 gibi büyük bir bölümünün beden eğitimi derslerini 

sevdiği, beden eğitimi dersinin sevmeyen öğrencilerin beden eğitimi dersini sevmeme nedenlerinin 

başında konuları sıkıcı bulmalarının ve derste fazla yorulmalarının geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin beden eğitimi dersini sevme durumlarına göre bedensel zeka düzeyleri değerlendirildiği 

zaman, bedensel zeka düzeyi yüksek olan öğrencilerin bedensel zeka düzeyi düşük olan öğrencilere 

kıyaslan beden eğitimi derslerini daha fazla sevdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun ortaya 

çıkmasında, bedensel zekâsı gelişmiş olan öğrencilerin spor etkinliklerine yatkınlıklarının daha yüksek 

olmasının ve beden eğitimi derslerine yönelik daha yüksek olumlu tutuma sahip olmalarının yattığı 

düşünülebilir. 

Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin çoğunluğunun beden eğitimi derslerini sevdikleri, 

bedensel zekânın beden eğitimi derslerine yönelik yaklaşımlar üzerinde önemli bir belirleyici olduğu, 

buna karşılık öğrencilerin cinsiyetlerinin ve öğrenim gördükleri sınıf değişkeninin beden eğitimi 

derslerine yönelik yaklaşımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Bunun yanında 

cinsiyet ve sınıf değişkeninin bedensel zekânın önemli birer yordayıcısı olmadığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Yapılan bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sınıflarına, cinsiyetlerine ve kinestetik zekâ düzeylerine 
göre beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim ve 
öğretim yılında Tarsus Kurtuluş Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 81 kadın ve 79 erkek olmak üzere toplam 
160 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kinestetik zekâ düzeylerinin belirlenmesinde 
Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı Ölçeğinin “Kinestetik Zekâ Alt Boyutunda” bulunan 10 
ölçek sorusu kullanılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesinde ise Güllü ve 
Güçlü (2009) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizinde SPSS 22.0 programında frekans, pearson korelasyon, independent t test ve One-way 
Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri 
sınıf düzeylerine göre hem beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının hem de kinestetik zekâ düzeylerinin 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşılık kinestetik zekâ ile beden 
eğitimi dersine yönelik tutum düzeyi arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05). Buna göre öğrencilerin kinestetik zekâ puanları arttıkça beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının da 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). 

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, kinestetik zekâ, tutum 

ABSTRACT 

In this research, it was aimed to investigate the attitudes of the secondary school students based on 
grade, gender and kinesthetic intelligence level. 160 students in total – 81 female and 79 male – studying at 
Tarsus Kurtuluş Secondary School in the academic year 2015 – 2016 participated in this research. In the 
determination of the kinesthetic intelligence points of the students, 10 questions under the “Kinesthetic / bodily 
intelligence” segment of the Multiple Intelligence Theory Scale which was developed by Saban (2011) was used. 
In the determination of the attitudes of the students towards physical education lesson, “Physical Education 
Lesson Attitude Scale” developed by Güllü and Güçlü (2009) was used. In the statistical analysis of the data 
obtained from the research; frequency, Pearson correlation, independent t test and One-way Anova analysis in 
the SPSS 22.0 program was used. At the end of the research, it was found out that there is no statistically 
significant difference in both the attitudes of the students towards physical education lesson and their kinesthetic 
intelligence points based on gender and grade level (p>0.05). However, it was found out that there is statistically 
positive relationship between the attitude levels of the students towards physical education lesson and their 
kinesthetic intelligence (p<0.05). According to this, when the kinesthetic intelligence points of the students are 
higher, their attitudes towards physical education lesson is higher in a statistically meaningful way (p<0.05). 

Keywords: Physical education, kinesthetic intelligence, attitude 
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GİRİŞ 

Bireyin fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimini olumlu yönde etkileyen, bunu sağlarken organizma 

bütünlüğünü koruyan, kişinin kendisine ve topluma yararlı bir fert olarak yetişmesine katkı sağlayan 

bedensel faaliyetler “beden eğitimi” olarak tanımlanmaktadır (Açak, 2006). Diğer bir tanıma göre 

beden eğitimi “hareket etmeyi öğrenmek” biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen hareket 

etmeyi öğrenmek ifadesi bireyin atlama, sıçrama, koşma, karada ya da suda yapılan bedensel 

etkinlikler yoluyla öğrenmesini ifade etmektedir. Beden eğitimi bireyin hem hareket aktivitesine 

katılmalarına hem de çevrelerini keşfetmelerine katkı sağlamaktadır. Beden eğitimi sadece oyun 

oynama faaliyetlerinden ibaret olmayıp, uygulanan hareket becerileri belirli bir amaca yöneliktir 

(Nebioğlu, 2006). 

Gardner tarafından yapılan araştırmalar çoklu zekâ kuramının temelini oluşturmakta olup, 

Gardner’ın çoklu zekâ kuramı bireyin birden fazla zeka alanına sahip olduğunu ileri sürmektedir. Söz 

konusu zekâ alanları “Sözel-Dil Zekâ, Mantıksal-Matematiksel Zekâ, Müziksel Zekâ, Kişisel Zekâ, 

Görsel-Uzamsal Zekâ, Bedensel-Kinestik Zekâ” olmak üzere yedi zekâ alanı şeklinde sınıflandırılmış, 

Kişilerarası Zekâ ile başlamış olan Çoklu Zekâ Teorisi bu haliyle sabitlenmemiş, son yıllarda Doğa 

Zekâsı da çoklu zekâ kuramı kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır (Eyyam ve diğerleri, 2010; 

Gürçay ve Eryılmaz, 2005). Çoklu zekâ kuramına göre “bireyin düşüncelerini ve duygularını vücut 

hareketleri ile ifade edebilme, nesneleri becerikli bir biçimde kullanarak yeni yapılar üretebilme 

kapasitesi” bedensel/kinestetik zeka olarak tanımlanmaktadır (Saban, 2010). 

İnsanların karşılaştıkları olay ya da durumlar karşısında sergiledikleri olası davranışlar 

“tutum” olarak tanımlanmaktadır. Tutumlar bazen bir kişi ya da nesne gibi somut olgulara yönelik 

sergilenmekte iken, bazen mutluluk, mutsuzluk, iyi, kötü, yüce, tanrı vb. gibi soyut öğeler de tutuma 

konu edilebilmektedir (İnceoğlu, 2010). Eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin özellikle derslere 

yönelik sergiledikleri tutumlar derslerden elde edecekleri başarı ya da derse yönelik yaklaşımları 

üzerinde önemli bir belirleyicidir. 

Literatürde yer alan araştırmalarda öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarını ele 

alan birçok çalışma yapıldığı görülmüş, yapılan çalışmalarda bazı sosyo-demografik değişkenlerin 

beden eğitimi dersine yönelik tutumlar üzerindeki etkilerinin incelendiği bulunmuştur. Yapılan bu 

araştırmada da ortaokul öğrencilerinin sınıf, cinsiyet ve kinestetik zekâ düzeylerine göre beden eğitimi 

dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Yapılan bu araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Kurtuluş Ortaokulu’nda 

öğrenim görmekte olan 81 kadın ve 79 erkek olmak üzere toplam 160 ortaokul öğrencisi dahil 
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edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel/kinestetik zekâ düzeylerinin belirlenmesinde 

Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı Ölçeğinin “Kinestetik Zekâ Alt Boyutunda” 

bulunan 10 ölçek sorusu kullanılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının 

belirlenmesinde ise Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Tutum 

Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 

programında frekans, pearson korelasyon, independent t test ve One-way Anova analizleri 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları 

Cinsiyet  n f 
Kadın 81 50,6 
Erkek 79 49,4 
Toplam 160 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,6’sının kadın, %49,4’ünün ise erkek olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen bu bulguya göre araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin benzer 

oranlarda olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflarına göre dağılımları 

Sınıf n f 
5 46 28,7 
6 38 23,8 
7 57 35,6 
8 19 11,9 
Toplam 160 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %28,7’sinin 5. sınıf, %23,8’inin 6. sınıf, %35,6’sının 7. sınıf 

ve %11,9’unun 8. sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre bedensel zekâ puanlarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  n X ss t p 
Kadın  81 37,67 6,561 

,309 ,757 
Erkek  79 37,34 6,725 

 

Araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin kinestetik zekâ düzeylerinin 

karşılaştırılmasına ilişkin t test tablosu incelendiği zaman, kadın ve erkek öğrencilerin kinestetik zekâ 

puanlarının benzer düzeyde olduğu, elde edilen bulgulara göre kinestetik zekâ düzeyinin öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 
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Tablo 4. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre beden eğitimi dersine yönelik 

tutum puanlarının karşılaştırılması 

Cinsiyet  n X ss t p 
Kadın  81 146,31 16,326 

1,232 ,220 
Erkek  79 142,75 20,090 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre beden eğitimi dersine yönelik tutum 

puanları karşılaştırıldığı zaman, kadın ve erkek öğrencilerin benzer tutum puanlarına sahip oldukları 

belirlenmiş, elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının 

cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 5. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflarına göre kinestetik zekâ puanlarının 

karşılaştırılması 

Sınıf n X ss F p 
5 46 36,93 5,647 

,901 ,442 
6 38 37,66 6,614 
7 57 37,12 6,879 
8 19 39,74 8,006 
Toplam 160 37,51 6,624 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre kinestetik zekâ puanları 

karşılaştırıldığı zaman, öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının öğrenim gördükleri sınıflara göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 6. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflarına göre beden eğitimi dersine yönelik tutum 

puanlarının karşılaştırılması 

Sınıf  n X ss F p 
5 46 147,33 15,650 

,625 ,600 
6 38 144,95 18,438 
7 57 142,53 20,917 
8 19 143,11 15,944 
Toplam 160 144,55 18,311 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre beden eğitimi dersine yönelik tutum 

puanları karşılaştırıldığı zaman, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının öğrenim 

gördükleri sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir 

(p>0.05). 
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Tablo 7. Öğrencilerin kinestetik zekâ puanları ile beden eğitimi dersine yönelik tutum 

düzeyleri arasındaki ilişki 

 Korelasyon Kinestetik zekâ 

Tutum 
r ,318 
p ,001 
n 160 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kinestetik zeka düzeyleri ile beden eğitimi dersine yönelik 

tutum puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). Elde edilen bu bulguya göre, öğrencilerin kinestetik zekâ puanları arttıkça beden eğitimi 

dersine yönelik tutumlarının da arttığı tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zekâ düzeyleri ile beden eğitimi dersine yönelik 

tutum puanlarının cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında kadın ve erkek öğrencilerin 

benzer psiko-motor gelişim döneminde olmalarının ve beden eğitimi derslerinden beklentilerinin 

benzer düzeyde karşılanmasının yattığı düşünülebilir. Literatürde yer alan araştırma bulgularının ise 

çelişkili sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bazı araştırmalarda cinsiyetin 

beden eğitimi dersine yönelik tutumları etkilediği (Başer, 2009; Gürbüz ve Özkan, 2012), bazı 

çalışmalarda ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlar üzerinde cinsiyetin önemli bir yordayıcı 

olmadığı bulunmuştur (Aybek ve diğerleri, 2012; Koca ve diğerleri, 2005; Chung ve Philips, 2002). 

Bu kapsamda araştırmada elde edilen bulguların literatür ile kısmen paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zekâ düzeylerinin artmasına paralel olarak beden 

eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının da arttığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bedensel zekâsı 

yüksek olan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik olarak tutumlarının daha olumlu olduğu 

söylenebilir. Bunun temelinde bedensel zekâsı gelişmiş olan öğrencilerin bedensel etkinliklerden 

hoşlanmalarının yattığı düşünülebilir. 

Sonuç olarak, beden eğitimi dersine yönelik tutumlar ve bedensel zeka üzerinde cinsiyet ile 

öğrenim görülen sınıf değişkenlerinin önemli birer yordayıcı olmadığı, buna karşılık bedensel zekâ 

düzeyinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili 
kitap okuma ve araştırma yapma durumlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmaya 2015-2016 öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü öğrencisi olan toplam 103 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma ve araştırma 
yapma durumlarının belirlenmesinde Filiz (2004) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonunda öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma, alanlarının dışında kitap okuma, kitap almak için bütçe 
ayırma, aylık ortalama kitap okuma, daha önce bilimsel etkinliğe katılma, aylık ortalama kütüphaneye gitme ve 
alanları ile ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı 
farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Benzer şekilde öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma, 
alanlarının dışında kitap okuma, aylık ortalama kitap okuma, daha önce bilimsel etkinliğe katılma, aylık ortalama 
kütüphaneye gitme ve alanları ile ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı 
farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşılık öğrencilerin kitap almak için bütçe ayırma 
durumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiş, elde edilen bulgulara göre erkek 
öğrenciler ile kıyaslandığı zaman kadın öğrencilerin kitap almak için bütçe ayırma düzeylerinin daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, spor, kitap okuma 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the vocational researching and reading abilities of physical education and 
sports academy students based on gender and class variables. A total of 103 students from Mehmet Akif Ersoy 
University – Department of Physical Education and Sports participated in this research, during 2015-2016 term. 
Survey developed by Filiz (2004) was used for the evaluation of vocational researching and reading abilities of 
students. Statistical analyses of acquired data were conducted using frequence and chi-square analysis methods 
on SPSS 22.0 program. As a result of this study, it has been understood that there were no significant differences 
between the variable of class and frequency of reading non-vocational books, allocating a budget for books, 
average number of books read (monthly), attending scientific events prior to reading, average number of visits to 
libraries (monthly) and frequency of acquisition of vocational books from official resources (p>0.05). Similarly, 
it has also been understood that there were no significant differences between the variable of gender and 
frequency of reading non-vocational books, allocating a budget for books, average number of books read 
(monthly), attending scientific events prior to reading, average number of visits to libraries (monthly) and 
frequency of acquisition of vocational books from official resources (p>0.05). However, it has been understood 
that there was a significant gender based difference in terms of allocating a budget for books, which meant that 
female students allocated a much larger budget for books when compated to male students. 

Keywords: Physical education, sports, reading books 
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GİRİŞ 

Bilgi çağı olarak tanımlanan günümüzde, her beş yılda bilgi iki katına çıkmakta, üretilen 

bilginin miktarı ve hızına paralel olarak okunacak ürünlerin sayısında sürekli bir artış olmakta; ancak, 

öğrenmenin ya da bilgiye ulaşmanın en ucuz, kolay ve etkin yolu olan okumaya ayrılan zaman ve 

önem günden güne azalmaktadır. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmalarının yanında, ait olduğu 

toplumun ve kültürün bir parçasını ve kişiliğini oluşturmasında aile, okul ve çevreden sonra en etkili 

unsur okuma eylemidir (Geçgel ve Burgul, 2009). Bozpolat’a (2010) göre, bilgi birikiminin hızlı bir 

biçimde arttığı, bilim ve teknolojinin insan hayatında sürekli değişimleri zorunlu kıldığı dünyada, 

yaşam boyu öğrenmenin de önemi bir kat daha artmaktadır. İnsanların hayat boyu öğrenebilme 

becerisi kazanabilmesi için okuma alışkanlığına sahip olması gerekmektedir. Arıcı’ya (2008) göre, 

bireylere okuma alışkanlığı kazandırılması modern eğitim sisteminin en temel amaçlarının başında 

gelmektedir. 

Okuma alışkanlığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan bir gelişme kriteri olarak 

değerlendirilmektedir (Yılmaz ve diğerleri, 2009). Bireyin zihinsel açıdan zevk almak ve kendini her 

anlamda geliştirmek adına yaşamının sürdürülebilir bir davranışı haline getirmesi gerektiği okuma 

eylemi, sonu olmayan bir ürüne doğru koşabilme güdüsüdür. Eğitim vasıtası ile geliştirilebilir bir 

beceri olan okuma, anlamlandırmaya dayalı bir etkinlik olup sözcük öğretimi ve kullanımına yönelik 

davranışlara yer verebilmektedir. İnsanların iç sözlüğünde bulunan sözcükler okumayla canlanır ve 

diğer dil becerileriyle de bu canlılığını sürdürürken sahip olunan söz dağarcığı, okuma hızına da 

yardımcı olabilmektedir. Okuma eylemini gerçekleştirirken zorluk yaşamayan bireyler bu beceriden 

haz duyar ve zihnini anlamlı şekillerde besleyebilirler. Böylece okuma eylemi bireylere yeni 

pencerelerden bakma olanağı sağlar (Yalman ve diğerleri, 2013). 

Okuma alışkanlığının kazanılmasındaki en önemli dönem bedensel ve ruhsal değişmelerin 

yoğun biçimde yaşandığı çocukluk ve gençlik dönemleridir. Temeli çocukluk döneminde atılan okuma 

alışkanlığı gençlik döneminde zevk ve gereksinim olarak algılanarak alışkanlık haline dönüşmektedir. 

Genellikle eğitim süreci, okul ve dolayısıyla bilgi ile yoğun ve sistematik bir ilişkinin kurulduğu 

çocukluk ve gençlik dönemleri okuma alışkanlığı için en uygun koşulların bir araya geldiği bir süreç 

anlamına gelmektedir. Bundan dolayı okuma alışkanlığının kazandırılmasında bu sürecin çocukluk ve 

gençlik dönemi özellikleri dikkate alınarak iyi ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen 

örgün eğitimin en yoğun aşaması olan üniversite dönemi gençlerin okuma eylemini en yoğun ve 

zorunlu olarak gerçekleştirdikleri bir dönem olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz ve diğerleri, 2009). 

Bu nedenle üniversite öğrencilerinin okuma ve alanları ile ilgili araştırma yapma sıklıklarını etkileyen 

faktörlerin iyi bilinmesi, bu dönemde bulunan gençlerin okuma alışkanlıklarını arttırmaya yönelik 

tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor 
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öğretmenliği bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma düzeylerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Betimsel araştırma modellerinden olan tarama modeline göre yapılan bu araştırmaya 2015-

2016 eğitim ve öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 40 kadın ve 63 erkek olmak 

üzere toplam 103 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma ve alanları 

ile ilgili araştırma yapma durumlarının belirlenmesinde Filiz (2004) tarafından geliştirilen anket 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 veri analiz 

programında frekans ve ki-kare analizlerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin öğrenim cinsiyetlerine göre dağılımları 

Cinsiyet  f % 
   
Kadın  40 38,8 
Erkek  63 61,2 
Toplam  103 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %38,8’inin kadın, %61,2’sinin ise erkek öğrencilerden 

meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre dağılımları 

Sınıf  f % 
   
1 23 22,3 
2 29 28,2 
3 29 28,2 
4 22 21,4 
Toplam  103 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %22,3’ünün 1. sınıf, %28,2’sinin 2. sınıf, %28,2’sinin 3. 

sınıf, %21,4’ünün ise 4. sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre alanları ile ilgili kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 
       

1 
f 6 17 23 

1,192 ,755 
% 26,1 73,9 100,0 
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2 
f 8 21 29 
% 27,6 72,4 100,0 

3 
f 11 18 29 
% 37,9 62,1 100,0 

4 
f 6 16 22 
% 27,3 72,7 100,0 

Toplam 
f 31 72 103 
% 30,1 69,9 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kendi alanları ile ilgili kitap okuma sıklıklarının öğrenim 

gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir 

(p>0.05). 

Tablo 4. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre alanlarının dışında kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 
       

1 
f 10 13 23 

1,192 ,755 

% 43,5 56,5 100,0 

2 
f 14 15 29 
% 48,3 51,7 100,0 

3 
f 15 14 29 
% 51,7 48,3 100,0 

4 
f 13 9 22 
% 59,1 40,9 100,0 

Toplam 
f 52 51 103 
% 50,5 49,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kendi alanlarının dışında kitap okuma sıklıklarının öğrenim 

gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir 

(p>0.05). 

Tablo 5. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre kitap almak için bütçe ayırma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Bütçe ayıran Bütçe ayırmayan  Toplam x2 p 
       

1 
f 8 15 23 

3,708 ,295 

% 34,8 65,2 100,0 

2 
f 7 22 29 
% 24,1 75,9 100,0 

3 
f 11 18 29 
% 37,9 62,1 100,0 

4 
f 11 11 22 
% 50,0 50,0 100,0 

Toplam 
f 37 66 103 
% 35,9 64,1 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre kitap almak için 

bütçe ayırma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 6. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % 
Kitap 
okumuyorum 

1 kitap  2-3 kitap  
4 ve üzeri 
kitap 

Toplam  
x2 p 

          

1 
f 5 11 6 1 23 

3,962 ,914 

% 21,7 47,8 26,1 4,3 100,0 

2 f 6 13 9 1 29 
% 20,7 44,8 31,0 3,4 100,0 

3 
f 3 14 12 0 29 
% 10,3 48,3 41,4 0,0 100,0 

4 
f 5 10 6 1 22 
% 22,7 45,5 27,3 4,5 100,0 

Toplam 
f 19 48 33 3 103 
% 18,4 46,6 32,0 2,9 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama kitap 

okuma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 7. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce bilimsel etkinliğe 

katılma durumlarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Etkinliğe katılan 
Etkinliğe 
katılmayan  

Toplam x2 p 

        

1 
f 8 15 23 

7,802 ,050 

% 34,8 65,2 100,0 

2 
f 7 22 29 
% 24,1 75,9 100,0 

3 
f 11 18 29 
% 37,9 62,1 100,0 

4 
f 11 11 22 
% 50,0 50,0 100,0 

Toplam 
f 37 66 103 
% 35,9 64,1 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce herhangi 

bir bilimsel etkinliğe katılma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 8. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama kütüphaneye 

gitme sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % 
Hiç 
gitmiyorum  

1 kez giderim 
2-3 kez 
giderim 

Toplam  
x2 p 
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1 
f 10 6 7 23 

3,962 ,914 

% 43,5 26,1 30,4 100,0 

2 
f 17 8 4 29 
% 58,6 27,6 13,8 100,0 

3 
f 16 8 5 29 
% 55,2 27,6 17,2 100,0 

4 
f 17 5 0 22 
% 77,3 22,7 0,0 100,0 

Toplam 
f 60 27 16 103 
% 58,3 26,2 15,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama 

kütüphaneye gitme sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(p>0.05). 

Tablo 9. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce alanları ile ilgili resmi 

bir kurumdan kitap alma sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Kitap alan  Kitap almayan    Toplam x2 p 

       

1 
f 22 1 23 

3,637 ,303 

% 95,7 4,3 100,0 

2 
f 26 3 29 
% 89,7 10,3 100,0 

3 
f 25 4 29 
% 86,2 13,8 100,0 

4 
f 17 5 22 
% 77,3 22,7 100,0 

Toplam 
f 90 13 103 
% 87,4 12,6 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce alanları ile 

ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 10. Öğrencilerin öğrenim cinsiyetlerine göre alanları ile ilgili kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

       

Kadın  
f 10 30 40 

,808 ,369 

% 25,0 75,0 100,0 

Erkek  f 21 42 63 
% 33,3 66,7 100,0 

Toplam  
f 31 72 103 
% 30,1 69,9 100,0 
% 10 30 40 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin kendi alanları ile ilgili kitap okuma sıklıklarının 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 11. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre alanlarının dışında kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

       

Kadın  
f 23 17 40 

1,287 ,257 

% 57,5 42,5 100,0 

Erkek  
f 29 34 63 
% 46,0 54,0 100,0 

Toplam  
f 52 51 103 
% 50,5 49,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kendi alanlarının dışında kitap okuma sıklıklarının 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 12. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre kitap almak için bütçe ayırma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Bütçe ayıran Bütçe ayırmayan  Toplam x2 p 

       

Kadın  
f 20 20 40 

5,631 ,018 

% 50,0 50,0 100,0 

Erkek  
f 17 46 63 
% 27,0 73,0 100,0 

Toplam  
f 37 66 103 
% 35,9 64,1 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre kitap almak için bütçe ayırma sıklıklarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Elde edilen bulgulara göre, 

erkek öğrenciler ile kıyaslandığı zaman kadın öğrencilerin kitap almak için daha fazla bütçe ayırdıkları 

tespit edilmiştir. 

Tablo 13. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet Frekans / % 
Kitap 
okumuyorum 1 kitap  2-3 kitap  

4 ve üzeri 
kitap 

Toplam  
x2 p 

           

Kadın  
f 6 21 12 1 40 

1,032 ,793 

% 15,0 52,5 30,0 2,5 100,0 

Erkek  
f 13 27 21 2 63 
% 20,6 42,9 33,3 3,2 100,0 

Toplam  
f 19 48 33 3 103 
% 18,4 46,6 32,0 2,9 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kitap okuma sıklıklarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 14. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce bilimsel etkinliğe katılma durumlarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Etkinliğe katılan 
Etkinliğe 
katılmayan  

Toplam x2 p 

        

Kadın  
f 34 6 40 

,014 ,905 

% 85,0 15, 100,0 

Erkek  
f 53 10 63 
% 84,1 15,9 100,0 

Toplam  
f 87 16 103 
% 84,5 15,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce herhangi bir bilimsel etkinliğe 

katılma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 15. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kütüphaneye gitme sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet Frekans / % 
Hiç 
gitmiyorum 

1 kez giderim 
2-3 kez 
giderim 

Toplam  
x2 p 

          

Kadın  
f 25 9 6 40 

,559 ,756 

% 62,5 22,5 15,0 100,0 

Erkek  
f 35 18 10 63 
% 55,6 28,6 15,9 100,0 

Toplam  
f 60 27 16 103 
% 58,3 26,2 15,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kütüphaneye gitme 

sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 16. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce alanları ile ilgili resmi bir kurumdan 

kitap alma sıklıklarının karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap alan  Kitap almayan    Toplam x2 p 

       

Kadın  
f 36 4 40 

,407 ,523 

% 90,0 10,0 100,0 

Erkek  
f 54 9 63 
% 85,7 14,3 100,0 

Toplam  
f 90 13 103 
% 87,4 12,6 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce alanları ile ilgili resmi bir 

kurumdan kitap alma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın sonunda erkek öğrenciler ile kıyaslandığı zaman kadın öğrencilerin kitap almak 

amacıyla daha fazla bütçe ayırdıkları tespit edilmiş, buna karşılık öğrencilerin meslekleri ile ilgili kitap 

okuma ve araştırma yapma düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf değişkenlerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin 

meslekleri ile ilgili kitap okuma, kütüphaneye gitme ve akademik araştırmalar yapma sıklıklarının 

genel olarak düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulguların aksine üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinde 

öğürenim görmekte olan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarda öğrencilerin kitap okuma 

sıklıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yalman ve diğerleri, 2013). Buna karşılık üniversite 

literatürde üniversite öğrencilerinin düzenli okuma alışkanlıklarının bulunmadığının tespit edildiği 

araştırma bulguları da mevcuttur (Yılmaz ve diğerleri, 2009). Bunun temelinde üniversitelerin farklı 

bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma gereksinimlerinin birbirinden 

farklı olmasının yattığı düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin kitap satın almaya ayırdıkları bütçenin erkek 

öğrencilerden fazla olmasının temelinde erkek öğrenciler ile kıyaslandığı zaman kadın öğrencilerin 

daha fazla kitap okuma alışkanlığına sahip olmalarının yattığı düşünülebilir. Yılmaz ve diğerleri 

(2009) tarafından yapılan araştırmada da üniversite öğrencilerinin genellikle okuyacakları kitaplara 

bütçe ayırdıkları belirlenmiştir. 

Yapılan benzer bir araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğrencilerinin okuma ilgi alanları ile okuma ilgi alanlarının sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin kitap okuma sıklıkları, kitap okuma 

nedenleri, kitap sayıları ve okumaya zaman ayıramama nedenlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine 

göre dağılımında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık öğrencilerin okumayı tercih 

ettikleri edebî türler, konular, kitap seçimlerini etkileyen faktörler, düzenli olarak gazete takip etme 

durumları, takip ettikleri gazeteler ve okumaya zaman ayırma durumlarının cinsiyet ve sınıf 

değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Geçgel ve 

Burgul, 2009). 

Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumlarının ele alındığı diğer bir 

araştırmada öğrencilerin gün içerisinde kitle iletişim araçlarını kullanarak harcadıkları zamanların 
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okumaya ayıracakları zamanları kısıtladığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmada cinsiyet değişkenine 

göre ele alındığı zaman erkek öğrenciler ile kıyaslandığında kadın öğrencilerin okuma sıklıklarının ve 

stratejilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bozpolat (2010) tarafından yapılan araştırmada eğitim fakültesinde öğrenim gören son sınıf 

öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ile kitap okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik 

tutumları değerlendirildiği zaman, cinsiyet değişkenine göre sevgi boyutunda kadın öğrenciler lehine 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve yarar boyutlarında ise 

cinsiyet değişkenine göre tutumlarının farklılık göstermediği, Bunun yanında bölüm değişkenine göre 

bütün boyutlara ilişkin tutumlarda anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

alanları ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma düzeylerinin düşük olduğu, öğrencilerin söz konusu 

alanlara ilişkin sahip oldukları alışkanlıkların sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin kitap almaya ayırdıkları bütçenin kadın 

öğrenciler lehine yüksek olduğu bulunmuş, bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde erkek öğrenciler 

ile kıyaslandığı zaman kadın öğrencilerin daha fazla kitap okumalarının yattığı düşünülmüştür. 
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ÖZET 

Yapılan bu araştırmada spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili kitap okuma ve 
araştırma yapma durumlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 
2015-2016 öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan toplam 98 
öğrenci katılmıştır. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin alanları ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma 
durumlarının belirlenmesinde Filiz (2004) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans ve ki-kare analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
sonunda öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma, alanlarının dışında kitap okuma, kitap almak için bütçe 
ayırma, aylık ortalama kitap okuma, daha önce bilimsel etkinliğe katılma, aylık ortalama kütüphaneye gitme ve 
alanları ile ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sınıf 
düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Anahtar kelimeler: Spor yöneticiliği bölümü, kitap okuma, bilimsel araştırma 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the vocational researching and reading abilities of sports management 
students based on gender and class variables. A total of 98 students from Mehmet Akif Ersoy University – 
Department of Sports Management participated in this research, during 2015-2016 term. Survey developed by 
Filiz (2004) was used for the evaluation of vocational researching and reading abilities of sports management 
students. Statistical analyses of acquired data were conducted using frequence and chi-square analysis methods 
on SPSS 22.0 program. As a result of this study, it has been understood that there were no significant differences 
between the variables of gender and class and the  frequency of reading non-vocational books, allocating a 
budget for books, average number of books read (monthly), attending scientific events prior to reading, average 
number of visits to libraries (monthly) and frequency of acquisition of vocational books from official resources 
(p>0.05). 

Keywords: Department of sports management, reading books, scientific research 
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GİRİŞ 

Dünyadaki hızlı gelişmelere paralel olarak bireylere yazılı ve sözlü bilgiler oldukça hızlı bir 

şekilde sunulmaktadır. İnsanların kendilerine sunulan bilgiler içerisinden, kendi bilgi ve becerilerini 

geliştirmeleri için, uygun olanları seçip almaları gerekmektedir. Bunun sağlanması da ancak okuma ile 

gerçekleşebilir. Her geçen gün çeşitli konularda binlerce yazı yazılmakta ve bu yazılar iletişim 

teknolojilerinin de gelişmesine paralel olarak gazete, dergi, kitap vb. yollarla okuyucuya hızla 

sunulmaktadır. İnsanların giderek karmaşık hale gelen ve sürekli yenilenen bilgi, düşünce ve 

yeniliklerden haberdar olması ve onlara bir anlam verebilmesi için okumaları zorunlu hale gelmektedir 

(Tel ve diğerleri, 2007). Buna karşılık diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığı zaman ülkemizde okuma 

alışkanlığının düşük düzeyde olduğu bilinmektedir (Odabaş ve diğerleri, 2008). 

Okuma alışkanlığı bireyin entelektüel gelişimine katkı sağlamakta, başkaları ile olan iletişim 

becerisini geliştirmekte, anlama ve algılama kapasitesini arttırmakta, eleştirel düşünce becerisinin 

gelişimine destek olmaktadır. Bunun yanında okuma alışkanlığı bulunan öğrencilerin akademik 

başarılarının, bunun yanında akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin kütüphanelerden 

yararlanma düzeylerinin yüksek olduğu bilinmektedir (Kurulgan ve Çekerol, 2010). 

Okuma alışkanlığı bireyler arasında bir statü ya da hedeflenen bir makama ulaşma aracı olarak 

görülmektedir. Okuma alışkanlığı yüksek olan bir insan mutlaka çok iyi bir yere, az okuyan bir insan 

idare edilebilecek bir yere, hiç okumayan bir insan ise vasıfsız işlerde çalışacak diye yaygın bir kanı 

bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı bir meslek sahibi olmakla eşdeğer tutulmaktadır. Okumaya 

ilköğretimi okumak, liseyi okumak veya üniversiteyi okumak şeklinde yaklaşılsa da, özelde okumanın 

zihinsel bir faaliyet olup, yaşamın problemlerini kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi 

işlevlerinin olduğu noktası göz ardı edilmektedir. Bu kapsamda okuma alışkanlığı en kolay yoldan 

bireyin kendini anlaması ve anlatabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Buna paralel olarak okuma 

yeteneği sistemli düşünebilme, duyuşsal ve bilişsel beceriler arasında mantıklı ilişki kurabilme 

yeteneğine sahip olabilme becerisidir (Batur ve diğerleri, 2010). 

Okuma alışkanlığı yazma alışkanlığı ile birlikte insanların bilgi düzeylerini geliştiren, 

demokratik bakış açısı kazandıran, toplumsal yapıyı evrensel değerler çerçevesinde şekillendiren bir 

olgudur. Bu kapsamda ulusal kültürel değerlerin oluşması için okumanın alışkanlığının kalıcı bir hale 

gelmesi gerekmektedir. Bunun yanında okuma alışkanlığı bireyin kişilik ve düşünce dağarcığını 

geliştiren, buna paralel olarak bireyin toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştıran bir olgudur. Okuma 

alışkanlığının gelişmesinde ev, okul ve çevre etkileşiminin büyük bir rolü bulunmaktadır (Yilmaz, 

2006). Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren bireye okuma alışkanlığı kazandırmak için gerekli 

girişimlerde bulunulmalıdır (Zengin, 2013). 
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Diğer bölümlerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinde olduğu gibi spor 

yöneticiliği bölümü öğrencileri açısından da mesleki anlamda kendini geliştirmek önemli bir konudur. 

Üniversite öğrencilerinin mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinde okuma ve akademik çalışmalara 

katılmanın önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu noktada üniversite öğrencilerinin okuma 

alışkanlıklarını ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek amacıyla yöneldikleri etkinliklere katılım 

durumlarını etkileyen unsurların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada 

spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Betimsel araştırma modellerinden olan tarama modeline göre yapılan bu araştırmaya 2015-

2016 eğitim ve öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim görmekte olan 22 kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 98 

üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma ve alanları ile ilgili akademik 

çalışmalara dâhil olma sıklıklarının belirlenmesinde Filiz (2004) tarafından geliştirilen anket 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 veri analiz 

programında ki-kare ve frekans (%) analizlerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin öğrenim cinsiyetlerine göre dağılımları 

Cinsiyet  f % 
Kadın  22 22,4 
Erkek  76 77,6 
Toplam  98 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %22,4’ünün kadın, %77,6’sının ise erkek öğrencilerden 

meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre dağılımları 

Sınıf  f % 
1 73 74,5 
2 25 25,5 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %74,5’inin 1. sınıf, %25,5’inin ise 2. Sınıf öğrencisi olduğu 

belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre alanları ile ilgili kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

1 
f 19 54 73 

,333 ,564 

% 26,0 74,0 100,0 

2 
f 8 17 25 
% 32,0 68,0 100,0 

Toplam 
f 27 71 98 
% 27,6 72,4 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin kendi alanları ile ilgili kitap 

okuma sıklıklarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 4. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre alanlarının dışında kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

1 f 39 34 73 

,220 ,639 

% 53,4 46,6 100,0 

2 
f 12 13 25 
% 48,0 52,0 100,0 

Toplam 
f 51 47 98 
% 52,0 48,0 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin kendi alanlarının dışında kitap 

okuma sıklıklarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 5. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre kitap almak için bütçe ayırma 

sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Bütçe ayıran Bütçe ayırmayan  Toplam x2 p 

1 
f 23 50 73 

,108 ,743 

% 31,5 68,5 100,0 

2 
f 7 18 25 
% 28,0 72,0 100,0 

Toplam f 30 68 98 
% 30,6 69,4 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre kitap almak için bütçe ayırma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 6. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama kitap okuma 

sıklıklarının karşılaştırılması 
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Sınıf  Frekans / % 
Kitap 
okumuyorum  

1 kitap  2-3 kitap  
4 ve üzeri 
kitap 

Toplam  
x2 p 

1 
f 19 26 21 7 73 

4,423 ,219 

% 26,0 35,6 28,8 9,6 100,0 

2 
f 11 4 8 2 25 
% 44,0 16,0 32,0 8,0 100,0 

Toplam 
f 30 30 29 9 98 
% 30,6 30,6 29,6 9,2 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre aylık ortalama kitap okuma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 7. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce bilimsel etkinliğe 

katılma durumlarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % Etkinliğe katılan 
Etkinliğe 
katılmayan   

Toplam x2 p 

1 
f 66 7 73 

1,878 ,171 

% 90,4 9,6 100,0 

2 
f 20 5 25 
% 80,0 20,0 100,0 

Toplam 
f 86 12 98 
% 87,8 12,2 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre daha önce herhangi bir bilimsel etkinliğe katılma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 8. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aylık ortalama kütüphaneye 

gitme sıklıklarının karşılaştırılması 

Sınıf  Frekans / % 
Hiç 
gitmiyorum  

1 kez giderim 
2-3 kez 
giderim 

Toplam  
x2 p 

1 
f 35 19 12 7 

1,256 ,740 

% 47,9 26,0 16,4 9,6 

2 
f 13 8 3 1 
% 52,0 32,0 12,0 4,0 

Toplam f 48 27 15 8 
% 49,0 27,6 15,3 8,2 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre aylık ortalama kütüphaneye gitme sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 9. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre daha önce alanları ile ilgili resmi 

bir kurumdan kitap alma sıklıklarının karşılaştırılması 
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Sınıf  Frekans / % Kitap alan  Kitap almayan    Toplam x2 p 

1 
f 53 20 73 

,110 ,740 

% 72,6 27,4 100,0 

2 
f 19 6 25 
% 76,0 24,0 100,0 

Toplam 
f 72 26 98 
% 73,5 26,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre daha önce alanları ile ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 10. Öğrencilerin öğrenim cinsiyetlerine göre alanları ile ilgili kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

Kadın  
f 8 14 22 

1,104 ,293 

% 36,4 63,6 100,0 

Erkek  
f 19 57 76 
% 25,0 75,0 100,0 

Toplam  
f 27 71 98 
% 27,6 72,4 100,0 
% 8 14 22 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin kendi alanları ile ilgili kitap 

okuma sıklıklarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 11. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre alanlarının dışında kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap okuyan Kitap okumayan Toplam x2 p 

Kadın  
f 15 7 22 

2,901 ,085 

% 68,2 31,8 100,0 

Erkek  
f 36 40 76 
% 47,4 52,6 100,0 

Toplam  
f 51 47 98 
% 52,0 48,0 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin kendi alanlarının dışında kitap 

okuma sıklıklarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 12. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre kitap almak için bütçe ayırma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Bütçe ayıran Bütçe ayırmayan  Toplam x2 p 
Kadın  f 10 12 22 2,942 ,086 
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% 45,5 54,5 100,0 

Erkek  
f 20 56 76 
% 26,3 73,7 100,0 

Toplam  
f 30 68 98 
% 30,6 69,4 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kitap almak 

için bütçe ayırma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(p>0.05).  

Tablo 13. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kitap okuma sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % 
Kitap 
okumuyorum  

1 kitap  2-3 kitap  
4 ve üzeri 
kitap 

Toplam  
x2 p 

Kadın  
f 3 8 7 4 22 

5,526 ,137 

% 13,6 36,4 31,8 18,2 100,0 

Erkek  
f 27 22 22 5 76 
% 35,5 28,9 28,9 6,6 100,0 

Toplam  f 30 30 29 9 98 
% 30,6 30,6 29,6 9,2 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama 

kitap okuma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 14. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce bilimsel etkinliğe katılma durumlarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Etkinliğe katılan 
Etkinliğe 
katılmayan   

Toplam x2 p 

Kadın  
f 20 2 22 

,263 ,608 

% 90,9 9,1 100,0 

Erkek  
f 66 10 76 
% 86,8 13,2 100,0 

Toplam  
f 86 12 98 
% 87,8 12,2 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre daha önce 

herhangi bir bilimsel etkinliğe katılma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tablo 15. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre aylık ortalama kütüphaneye gitme sıklıklarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % 
Hiç 
gitmiyorum  

1 kez giderim 
2-3 kez 
giderim 

Toplam  
x2 p 

Kadın  
f 10 8 1 3 

4,059 ,255 % 45,5 36,4 4,5 13,6 
Erkek  f 38 19 14 5 
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% 50,0 25,0 18,4 6,6 

Toplam  
f 48 27 15 8 
% 49,0 27,6 15,3 8,2 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre aylık ortalama 

kütüphaneye gitme sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(p>0.05). 

Tablo 16. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre daha önce alanları ile ilgili resmi bir kurumdan 

kitap alma sıklıklarının karşılaştırılması 

Cinsiyet  Frekans / % Kitap alan  Kitap almayan    Toplam x2 p 

Kadın  
f 19 3 22 

2,420 ,120 

% 86,4 13,6 100,0 

Erkek  
f 53 23 76 
% 69,7 30,3 100,0 

Toplam  
f 72 26 98 
% 73,5 26,5 100,0 

 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre daha önce 

alanları ile ilgili resmi bir kurumdan kitap alma sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin alanları ile ilgili kitap okuma ve 

araştırma yapma düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf değişkenlerine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanında spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin 

alanları ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma sıklıklarının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Tel ve diğerleri (2007) tarafından beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan 

benzer bir çalışmada da beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kitap okuma 

alışkanlıklarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda genellikle kadınların erkeklere kıyasla daha fazla kitap okuma 

eğiliminde olduğu belirlenmiş, bunun temelinde kadınların evde daha fazla boş zamana sahip 

olmalarının yattığı belirtilmiş, buna karşılık cinsiyet değişkenine göre kitap okuma sıklığının ele 

alındığı deneysel çalışmaların arttırılması gerektiği vurgulanmıştır (Arslan, 2013). Beden eğitimi ve 

spor yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada erkek öğrenciler ile kıyaslandığı zaman 

kadın öğrencilerin kitap okumaya ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir (Arslan, 

2009). 

Öğrenim görülen sınıf değişkenine göre üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının ele 

alındığı araştırmada öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının öğrenim görülen sınıf değişkenine 
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göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aynı araştırmada farklı bölümlerde 

öğrenim görmelerine rağmen üniversite öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının genel olarak 

olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Batur ve diğerleri, 2010). Yilmaz (2006) tarafından 

yapılan araştırmada ise sınıf öğretmenliği bölümü okuyan üniversite öğrencilerinin okuma 

alışkanlıklarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Filiz (2004) tarafından yapılan araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 

alanları ile ilgili kitap okuma ve araştırma yapma düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın sonunda öğrencilerin %86,4 gibi büyük bir bölümünün kendi alanı ile ilgili araştırma 

yapmak amacıyla ayda 1-3 kez kütüphaneye geldiği, öğrencilerin %85,5’inin kendi alanları ile ilgili 

kitap okuma alışkanlığı bulunduğu tespit edilmiştir. Odabaş ve diğerleri (2008) tarafından yapılan 

araştırmada ise Ankara Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Arı ve Demir (2013) tarafından yapılan diğer bir araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 3. sınıf öğretmen adaylarının kitap okuma 

alışkanlıklarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda 

ilköğretim öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterdiği, buna karşılık öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarının öğrenim gördükleri 

anabilim dalı, öğretim türü, aile geliri, yaşanılan yerleşim yeri türü, anne eğitim durumu ve baba 

eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin alanları ile ilgili kitap okuma ve bilimsel açıdan 

kendilerini geliştirmeye yönelik eylemleri gerçekleştirme sıklıklarının düşük olduğu belirlenmiş, 

öğrencilerin kitap okuma ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmeye yönelik tutumlarının sınıf ve 

cinsiyet değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Literatürde yer alan araştırmalarda ise konuya ilişkin bulguların çelişkili olduğu, bu kapsamda yapılan 

araştırmalarda bazı üniversitelerde öğrencilerin okuma alışkanlıklarının yüksek olduğu, bazı 

üniversitelerde ise öğrencilerin okuma alışkanlıklarının düşük olduğu bulunmuştur. Bu kapsamda 

üniversite öğrencilerinin okuma ve kendilerini mesleki alanda geliştirme düzeylerini etkileyen 

unsurların değerlendirilmesine yönelik yeni araştırmalara gereksinim olduğu düşünülmüştür. 
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ÖZET 

Yapılan bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre beden eğitimi 
dersine yönelik tutumlarının ve kinestetik zekâ düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 
öğretim yılında Burdur USO Lisesinde öğrenim görmekte olan 92 kadın ve 63 erkek olmak üzere toplam 155 
öğrenci katılmıştır. Araştırmaya sadece lise birinci ve ikinci sınıf öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerin kinestetik 
zekâ puanlarının tespit edilmesinde Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı Ölçeğinin 
“Kinestetik Zekâ Alt Boyutunda” yer alan 10 soru kullanılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 
tutumlarının tespit edilmesinde Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans, independent t test 
ve pearson korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin kinestetik zekâ 
puanlarının öğrenim gördükleri sınıf türüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). 
Cinsiyet değişkenine göre ele alındığı zaman kadın öğrenciler ile kıyaslandığı zaman erkek öğrencilerin daha 
yüksek kinestetik zekâ puanına sahip oldukları belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin beden eğitimi dersine 
yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşılık 
öğrencilerin sınıf düzeylerine göre beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının anlamlı farklılık gösterdiği 
belirlenmiş, birinci sınıf öğrencileri ile kıyaslandığı zaman ikinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine 
yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bunun yanında öğrencilerin kinestetik zekâ 
puanları arttıkça beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeylerinin de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). 

Anahtar kelimeler: Kinestetik zekâ, beden eğitimi, tutum, ortaöğretim 

ABSTRACT 

In this research, it was aimed to investigate the attitudes of the secondary school students towards 
physical education lessons and their kinesthetic intelligence level based on grade and gender variables. 155 
students in total 92 of which is female and 63 of which is make studying at Burdur USO High School took part 
in this research. Only first and second grade students participated in this research. In the determination of the 
kinesthetic intelligence points of the students, 10 questions under the “Kinesthetic / bodily intelligence” segment 
of the Multiple Intelligence Theory Scale which was developed by Saban (2011) was used. “Physical Education 
Lesson Attitude Scale” which was developed by Güllü and Güçlü (2009) was used in the determination of the 
attitude levels of the students towards physical education lessons. In the analysis of the data obtained from the 
research; frequency, descriptive statistics and Independent t-test and Pearson correlation analysis in the SPSS 
22.0 data analysis program was used. At the end of the research, it was found out that kinesthetic intelligence 
points has no significant difference based on their grade level (p>0.05). Compared with female students, it was 
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found out that malle students has higher kinesthetic intelligence points based on the comparison with gender 
variable (p<0.05). It was concluded that the attitudes of the students towards physical education lessons has no 
significant difference based on gender (p>0.05). However, the attitudes of the students towards physical 
education lessons was found to have significant difference; when compared with the first grade students, the 
attitudes of the second grade students towards physical education lessons was found to be higher (p<0.05). 
Furthermore, it was concluded that when the kinesthetic intelligence points of the students are higher; then, there 
is statistically significant increase on the attitudes of the students towards physical education lessons (p<0.05). 

Keywords: Kinesthetic intelligence, physical education, attitude, secondary school 

 
GİRİŞ 

Beden eğitimi, bireyin fiziksel, bilişsel, duyuşsal gelişimini, bulunduğu yaşına uygun genetik 

kapasitesinin gerektirdiği verim gücüne ulaşabilmesi için yapılan etkinlikleri kapsamaktadır. Ayrıca 

bireyin beden sağlığı ve fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara 

dayalı oyunlara, sportif hareketlere ve çalışmaların tümünü olgunlaştırıp geliştiren, en az yorgunluk ile 

en fazla fayda sağlayan spor faaliyetlerini alan eğitim alanıdır (Bal, 2010). Eğitimin temel amacı 

bireylerin sahip oldukları bazı gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak söz konusu en üst 

düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir. Öğrencileri fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle 

bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkeleri içerisinde yer almaktadır. Modern eğitim 

anlayışına uygun olarak eğitimdeki hedeflerin gerçekleşmesi bireyin, zihinsel eğitiminin yanında, 

fiziksel eğitimi ile olasıdır. Bu noktada temel bedensel hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden 

eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır ve genel eğitimin amaçlarına hareketler aracılığı ile 

katkı sağlamaktadır (Kangalgil ve diğerleri, 2006). 

İnsanların bir problemi çözme, bir ürünü ortaya koyma ya da bir modeli inşa etme amacıyla 

vücutlarının bazı organlarını iyi bir biçimde kullanabilme kapasiteleri “kinestetik/bedensel zekâ” 

olarak tanımlanmaktadır (Saban, 2010). Bedensel zekâ özelliği denge, koordinasyon, esneklik, hız ve 

dokunma yeteneği gibi birçok özel yeteneği içinde barındırmaktadır (Kuru, 2001). Bu nedenle 

bedensel zekâ düzeyi yüksek olan bireylerin motosal hareket becerilerini iyi bir biçimde yapmaları 

beklenen bir durumdur. Ancak bedensel zekâsı yüksek olan bireylerin hepsi hiperaktif kişilik yapısına 

sahip değildir. Bu nedenle yüksek bedensel zekâ ile hiperaktif olma durumu birbiri ile 

karıştırılmamalıdır (Temiz, 2007). 

İnsanları diğer insanlar nesneler, semboller ya da durumlar karşısında belli davranışlar 

göstermeye yönelten eğilimler “tutum” olarak tanımlanmaktadır (Başer, 2009). Bu tanımdan da 

anlaşılacağı gibi insanların sahip oldukları tutumlar karşılaştıkları durumlar ya da kişiler karşısında 

sergilenecek davranışlar üzerinde önemli bir belirleyicidir. İnsanların hayatın her alanında sahip 

oldukları bazı tutumların bulunduğu bilinmekle beraber, çocukluk dönemlerinde özellikle eğitime 

yönelik sahip olunan tutumlar akademik gelişim açısından oldukça önemlidir. Özellikle çocukların 
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bazı derslere yönelik sahip oldukları tutumların olumsuz yönde olması söz konusu derse yönelik 

yaklaşımları da olumsuz yönde etkilemekte, buna paralel olarak çocukların ilgili derse ait akademik 

başarı düzeyi azalmaktadır. Bu nedenle eğitim alanında yapılan araştırmalarda öğrencilerin derslere 

yönelik tutumlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen unsurların incelenmesine yönelik 

çalışmalara yer verilmesi oldukça önemlidir. Yapılan bu araştırmada da ortaöğretim öğrencilerinin 

cinsiyet ve sınıf değişkenlerine kinestetik zekâ düzeylerinin ve beden eğitimi dersine yönelik 

tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Yapılan bu araştırmaya 2015-2016 öğretim yılında Burdur USO Lisesinde öğrenim görmekte 

olan 92 kadın ve 63 erkek olmak üzere toplam 155 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya sadece lise 1. 

ve 2. sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir (79 birinci sınıf, 76 ikinci sınıf). Araştırmaya katılan 

öğrencilerin kinestetik zekâ puanlarının tespit edilmesinde Saban (2001) tarafından geliştirilen Çoklu 

Zekâ Kuramı Ölçeğinin “Kinestetik Zekâ Alt Boyutunda” yer alan 10 soru kullanılmıştır. Öğrencilerin 

beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının tespit edilmesinde ise Güllü ve Güçlü (2009) tarafından 

geliştirilen Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 

istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans, Independent t test ve pearson korelasyon 

analizlerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre bedensel zekâ puanlarının 

karşılaştırılması 

Sınıf  N X Ss t p 
1. Sınıf 79 33,87 7,662 

-1,170 ,244 2. Sınıf 76 35,16 5,849 
Toplam  155 33,87 7,662 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zekâ puanlarının öğrenim 

gördükleri sınıf değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir 

(p>0.05). 

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre bedensel zekâ puanlarının 

karşılaştırılması 

Cinsiyet  N X Ss t p 
Kadın 92 33,45 6,153 

-2,360 ,020 Erkek 63 36,05 7,525 
Toplam 155 33,45 6,153 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zekâ düzeylerinin 

cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre, kadın öğrencilerle kıyaslandığı zaman erkek öğrencilerin bedensel zekâ puanlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre beden eğitimi dersine yönelik 

tutum puanlarının karşılaştırılması 

Sınıf  N X Ss t p 
1. Sınıf 79 126,91 25,324 

-3,848 ,001 2. Sınıf 76 141,78 22,629 
Toplam  155 126,91 25,324 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 

tutum düzeylerinin öğrenim görülen sınıf değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre birinci sınıf öğrencileri ile kıyaslandığı zaman 

ikinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 4. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre beden eğitimi dersine 

yönelik tutum puanlarının karşılaştırılması 

Cinsiyet  N X Ss t p 
Kadın  92 131,95 25,377 

-1,355 ,177 Erkek  63 137,49 24,505 
Toplam  92 131,95 25,377 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik 

tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

Tablo 5. Araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zeka puanları ile beden eğitimi dersine yönelik 
tutum puanları arasındaki korelasyon 

Değişkenler  Pearson Correlation / Sig. 
(2-tailed) / N 

Tutum puanı Bedensel zeka puanı 

Tutum puanı  
r 1 ,446** 
p - ,000 
N 155 155 

Bedensel zekâ puanı 
r ,446** 1 
p ,000 - 
N 155 155 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zeka puanları ile beden 

eğitimi dersine yönelik tutum puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir 

korelasyon olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bedensel zekâ 
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düzeyleri arttıkça beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeylerinin de daha olumlu olduğu 

bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin bedensel zekâ düzeylerinin öğrenim gördükleri 

sınıf değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği, buna karşı kadın öğrencilerle 

kıyaslandığı zaman erkek öğrencilerin bedensel zeka düzeylerinin istatistiksel açıdan daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde gelişim dönemleri itibariyle erkek 

öğrencilerin motorsal gelişim düzeylerinin kadın öğrencilerden daha yüksek olmasının yattığı 

düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi derslerine yönelik tutum puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği, buna karşılık öğrencilerin tutum puanlarının öğrenim 

görülen sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği, elde edilen bulgulara göre ikinci sınıf 

öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının birinci sınıf öğrencilerinden 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının 

temelinde lise ikinci sınıf öğrencilerinin ders müfredatlarında beden eğitimi dersi bulunmamasının, 

buna paralel olarak eğitim ortamında streslerini atabilecek bedensel etkinlik olmamasının, bu nedenle 

beden eğitimi dersinin müfredatlarında yer almasını istemelerinin yattığı düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bedensel zekâ puanları arttıkça beden eğitimi dersine yönelik 

tutum düzeylerinin de olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde 

bedensel zekâ düzeyi yüksek olan bireylerin vücut organlarını yönlendirme ve idare etme becerilerinin 

yüksek olmasının, buna paralel olarak spor etkinliklerinde daha yüksek performans sergilemelerinin ve 

spor etkinliklerini sevmelerinin yattığı düşünülebilir. 

Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinde sınıf düzeyinin bedensel zekâ üzerinde, cinsiyet 

değişkeninin ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlar üzerinde önemli birer yordayıcı olmadığı, 

buna karşılık sınıf değişkeninin beden eğitimi derine yönelik tutumlar, cinsiyet değişkeninin ise 

bedensel zekâ üzerinde önemli birer yordayıcı olduğu söylenebilir. Ayrıca lise öğrencilerinde bedensel 

zekâ düzeyindeki artışın beden eğitimi dersine yönelik tutumları olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülebilir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı olumlu antrenörlük felsefesinin antrenörler tarafından ne kadar benimsendiğinin 
incelenmesidir.  

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada antrenörlük deneyimleri 3-
10 yıl olanantrenörlere 19 soru sorulmuştur. Görüşmeye katılan antrenörlerin verdiği yanıtlar 9 ana tema altında 
toplanmış ve değerlendirilmiştir.  

Yapılan görüşmeler sonucundan elde edilen veriler, olumlu antrenörlük felsefesinin antrenörler 
tarafından genellikle benimsenmediği, büyük bir çoğunluğunun olumsuz geribildirimi kullandığı, başarı 
sağlamak için çocuklar üzerinde sık sık baskı uygulandığı sonucunu ortaya koymaktadır. Genelde antrenörlerin 
antrenman ve maç ortamlarında sporculara saldırgan davrandıkları saptanmıştır. Antrenörler, takım içerisindeki 
otoritenin kurulması ve çocukların yaptıkları işi ciddiye almaları için böyle davranmalarının gerekli olduğuna 
inandıklarını dile getirmişlerdir. Bunun yanında bazı antrenörlerin, “kazanmayı ve disiplini” önemli görseler de 
“önce sporcu” felsefesini de benimsediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Olumlu Antrenörlük, Olumlu geri bildirim, Olumlu antrenörlük felsefesi. 

ABSTARCT 

The aim of this study is to investigate how the philosophy of positive coaching approach is apprehended 
by coaches. A semi-constructed interview method is applied in this study. 19 questions were asked to coaches 
who have an experience of 3to 10 years.  The answers given by the coaches are listed and evaluated under 9 
main themes. The data obtained from the interviews reveals that positive coaching philosophy is generally not 
accepted, most of the coaches use negative feed back and often the kids in these sports are oppressed to succeed. 
It is also determined that coaches are generally in aggressive behavior towards the athletes during training or the 
matches. Coaches point out that they  believe they have to be that aggressive in order to establish the authority in 
the team and to “make the kids take it seriously”.  However there are also some coaches who internalized 
“athletes first” philosophy  although they think winning an discipline are important. 

Key Words: Positive coaching, Positive feedback, Positive coaching philosophy. 
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GİRİŞ 

Sporcuların ferdi ve toplu olarak, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini 

sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten alanındaki gelişmeleri takip 

eden kişidir. Sporcu için iyi bir öğretici ve iyi bir arkadaştır. 

İyi Bir Antrenörün Özellikleri 

Öğrencisinin teknik ve bedensel gelişiminin onların toplumun diğer fertleriyle iyi ilişkiler 

kurmasını da sağlamalı, toplumda kişilik sahibi insanlar yetiştirmelidir. 

Hiçbir zaman öğretmekten bıkmamalı yorulmamalıdır. Öğrencilerinin kendisinden daha iyi 

olması için çalışmalı ve bundan gurur duymalıdır.  

Öğrencilere verilen her şey güzel olmalı, antrenör hiçbir zaman kötü örnek olmamalıdır.  

Öğrettiği ana sporun yanı sıra o spora faydalı olan diğer yan dalları anatomi, fizyoloji, sporcu 

sağlığı ve kondisyon gibi konuları da iyi bilmeli sistem ve bilimsellikten ayrılmamalıdır. 

Takım hedeflerini paylaşmak, sporcuların becerilerini arttırmak ve bunları oyunculara 

ilişkilendirme kapasitesi temel antrenör özellikleridir. 

Antrenör Sporcu İlişkisine Bakıldığında 

1. Antrenör her şeyden önce iyi örnek olmalıdır. Dürüst olmalıdır. 

2. Öğrencilerinin güvenini sarsmamalıdır. 

3. Öğrencileri arasında belirgin bir ayrım yapmamalıdır. 

4. Kendisine sorulanlara daima hazırlıklı olmalı sorulan soruları biliyorsa nezaketle 

cevaplamalı, cevabı bilmiyorsa araştırıp sonra cevaplayacağını belirtmelidir. Öğrencisine sert 

davranmamalıdır. 

5. Öğrencilerine sorumluluk vermelidir. 

6. Öğretirken sıkıcı olmamalıdır. Aynı şeyleri tekrar yerine değişik konulara tekniklere 

ve oyunlara yer vermelidir. Öğrettiklerinin doğru öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmeli yanlışlıkları 

sabırla düzeltmelidir. 

7. Dersi her öğrencinin anlayacağı şekilde sürdürmelidir. 
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8. Her tekniğin ve her hareketin sevilerek yapılmasını sağlamalıdır. Beceri öğrenilene 

kadar tekrar ettirilmelidir. Derse başlarken konuyu açıklamalı ve her öğrenciyi programdan haberdar 

etmelidir. 

9. Verilen bilgilerin faydalarını da açıklamalıdır.  

10. Sporda yenmek ve yenilmenin birbirinden ayrılmaz iki parça olduğunu öğretmelidir. 

11. Antrenman alanında her çeşit emniyet ve sağlık tedbirini almalıdır.  

12. Belirgin bir ses tonundan ziyade ses tonunu değiştirmeli, önemli noktalarda bu tonu 

arttırarak gerektiğinde dikkat çekici olmalıdır. Arada öğrencilere soru sormalı ve onların soru 

sormalarını sağlamalıdır. 

13. Antrenör öğrencisinin psikolojik durumunu iyi bilmeli, meydana gelen ruhsal 

değişiklikleri fark edebilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Bu konuda öğrenci velileri ile iyi diyalog 

kurulmalıdır.  

14. Antrenör antrenman ve ya günlük elbiselerinin şekline, bilhassa temizliğine dikkat 

etmeli, kılık kıyafet, genel vücut temizliği, konuşması, saçı sakalı, jest ve mimikleri ile örnek 

olmalıdır. 

15. Müsabakalarda özel kıyafetlerini giymiş olmalı, taktik verirken bağırmamalı, karşı 

takım için kırıcı ve hakaret edici sözlerden kaçınmalıdır. 

Antrenör Modelleri 

Otoriter Antrenör  

ÖZELLİKLERİ: 

 Kazanma odaklıdır. 
 Kararları her zaman antrenör belirler. 
 Antrenör-sporcu ilişkisi antrenöre bağlıdır. 
 Oyuncuya çok az güven verir. 
 Antrenman yapısı katıdır. 
 Sporcular antrenör bağımlısıdır. 

SONUÇLARI: 

 Sporcunun gelişimi sağlanmaz. 
 Motivasyon dışsaldır. 
 Her şey antrenör içindir. 
 Sporcudan spordan zevk alması önlenir. 
 Başarılar sporcuların değil antrenöründür 
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Demokratik Antrenör: 

ÖZELLİKLERİ: 

 Sonuçtan çok “sporcu” odaklıdır. 
 Kararlar antrenör ve oyuncuyla biçimlenir. 
 İletişim; sorma, dinleme, anlatma yoluyla kurulur. 
 Antrenör oyuncusuna güvenir. 
 Antrenmanın yapısı işlevsel ve esnektir. 

SONUÇLARI: 

 Genç sporcuların gelişimi daha iyi sağlanır. 
 Motivasyon içseldir. 
 Kazanma ve kaybetme sorumlulukları paylaşılır. 
 Paylaşımcılık artar, takım oyuncusu özelliği gelişir. 
 Sporcunun toplumsal bilinci artar. 

Gevşek Antrenör: 

ÖZELLİKLERİ: 

 Odağı ve amacı belirsizdir. 
 Olabildiğince az karar verirler. 
 “Topu at, eğlenmene bak” yaklaşımlıdırlar. 
 Disiplin sorunlarına çok gerektiği zaman müdahale ederler. 
 Motivasyon sağlayamazlar. 
 Antrenman yapıları esnektir. 

SONUÇLARI: 

 Genç sporcuların gelişmesi rastlantılara kalır. 
 Sporcular sadece eğlenirler. 
 Disiplin yoktur. 
 Sporcularda bencillik ön plana çıkar 

Olumlu Antrenörlük 

ABD’de çeşitli branşlardan bir grup antrenör, toplumdaki kazanma baskısına karşılık, “olumlu 

antrenörlük birliğini” oluşturmuştur. Bu organizasyonun görevi, sporcularda olumlu karakter 

geliştirmede antrenörleri teşvik etmektir. 

NBA’de 10 şampiyonluk kazanmış Los Angeles’in koçu Phil Jackson, programın başladığı 

1998’den beri destek vermektedir. Çünkü o’nun antrenörlük felsefesi, sporcularına olumlu geri 

bildirim kullanma yeteneğini merkeze almıştır. Jackson “Antrenörler, sporcularını etkilemek için 

cezalandırıcı eylemlere yöneldiğinde sporcularını aşırı strese sokarlar. Fakat olumlu geri bildirim ve 

pekiştirme taktikleri, sporcuların ideal performansı, doyum seviyeleri, zevk alma ve özsaygıları 

üzerinde daha büyük etki yapar.” 
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Pozitif antrenörlük kazanmayı ister ancak onun ikinci bir amacı daha vardır oda oyunculara 

yaşamlarında başarılı olabilecekleri karakterler geliştirmelerine yardımcı olmak. Kazanmak önemlidir. 

Ancak oyuncuların yaşam dersi almaları daha önemlidir.  

Olumlu Antrenörlük Yaklaşımını Benimsemiş Antrenör 

 Oyuncusunu 1. Plana alan antrenördür. 
 Sonuçtan çok sporcu odaklıdır.  
 Kararlar antrenör ve oyuncu ile birlikte alınır. 
 İletişim sorma, dinleme, anlatma yolu ile sağlanır.  
 Antrenör oyuncusuna güvenir. 
 Antrenman yapısı işlevsel ve esnektir.  
 Koçun bu davranışları benimsemesi halinde; 
 Genç sporcuların gelişimi daha iyi sağlanır 
 Motivasyon içseldir 
 Kazanma ve kaybetme sorumlulukları paylaşılır 
 Paylaşımcılık artar takım oyuncusu özelliği gelişir 
 Sporcunun toplumsal bilinci artar. 

Olumlu antrenörlük felsefesini benimsemiş bir antrenörün 4 temel özelliği olarak; oyuncu 

kazanılmalı, motive edilmeli onurlandırılmalı, iyi bir iletişim kurulmalı ve fair play kurallarını 

benimsemelidir. 

Oyuncu Kazanılmalıdır: Olumlu antrenör kazanmak ister. Ancak onun ikinci bir amacı daha 

vardır. Oda oyuncularına yaşamlarında başarılı olabilecekleri olumlu karakterler geliştirmelerine 

yardımcı olmak. Kazanmak önemlidir, ancak oyuncuların yaşam dersi almalarına yardımcı olmak daha 

önemlidir. (http://www.kamilerdem.org/egitim/spor-pedagojisi/) 

Motive Edilmelidir: Disiplin ve organizasyon sağlanırken de bunun yolunun sadece katı 

disiplin kurallarıyla bağırıp çağırarak sağlanamadığını anlamak lazım. Sadece oyunculara negatif 

anlamda geri dönüş yapmak ve iyi yapılanlara karşı tepkisiz kalarak görmezden gelmek oyuncuların 

sanatçı taraflarını değersizleştirerek onları sıradanlaştırmaktadır (Ene, 2014). 

Çocuklar bir şeyi doğru olarak yaptıklarında övgü ve cesaret dolu sözler söyleyin. Övgüyü sık 

sık kullanın. Ödül olarak arkadaşça bir gülücük verin veya sırtını sıvazlayın. Övgüyü samimi olarak 

yapın. Övgü ve cesaretlendirmeler samimi olarak yapılmaz ise etkili olmaz. Samimi olmayan söz ve 

davranışlar antrenör olarak inanırlığınıza darbe vurabilir. İyi olmayan performansı cezalandırıcı 

olmadan belirli yollarla söylemeli, aynı zamanda sık sık cesaret vermeliyiz 

(http://leventtanriverdi.com/tr/etkili_antrenorluk_stratejileri.aspx). 

İletişim: “Ne oldu şimdi buna, ne dedim ki ben?” diye düşündüğünüz oldu mu hiç? 

http://www.kamilerdem.org/egitim/spor-pedagojisi/
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İletişimde önemli olan ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir. Kulüp içinde 

sporcularımızla ya da özel hayatımızdaki kişilerle iletişim kurarken tarzımız, kullandığımız kelimeler 

ve cümleler karşımızdaki kişi üzerinde farklı etkiler yaratır. Söyleme şeklimiz çoğu zaman 

söylediklerimizin önüne geçer. (Cengiz, 2009) 

İki iletişim örneği verecek olursak: 

ANTRENÖR: "Bugün gerçekten iyi oynadın Denise." DENÎSE (inanmayan bir ses tonuyla): 

"Ya öyle mi, teşekkür ederim."  

ANTRENÖRÜN NİYETİ: İleride tekrarlamasını ümit ederek Denise’i başarısından dolayı 

takdir etmek. 

DENİSE'İN YORUMU: "Antrenör bunu sadece kazandığımız için söylüyor. Kaybettiğimizde 

iyi oynasam bile bana ve takıma bağırır." (Martens, 1998) 

Antrenörün düşüncesi iyi idi ve tam olarak vermek istediği mesajı verdi. Maalesef Denise 

mesajın içeriğini değil niyetini yanlış anlamıştı. Bu, antrenörün sporculara önceki mesajlarında 

kazanmanın sporculardan daha önemli olduğu inancını vermiş olmasının sonucu olabilir. Antrenör 

Denise'nin gözünde itibarını kaybettiği için iyi niyetli bir mesaj olumsuz algılandı. 

ANTRENÖR (bağırarak): "Sana kaç defa şu çapraz adımı atmanı söyleyeceğim?" 

JOHN (uysalca): “Özür dilerim. Unuttum.” 

ANTRENÖRÜN NİYETİ: John 'un teknik bir hatasını düzeltmek ve ilerde doğru tekniği 

hatırlamaya zorlamak. 

JOHN’un YORUMU: «Çok berbat olduğunu düşünüyor. Doğru yapmak istiyorum ama 

hatırlanması gereken çok şey var. Ne kadar fazla gayret edersem, o kadar çok sinirleniyorum ve daha 

çok hata yapıyorum. Üstüme gelmese iyi olacak» (Martens, 1998). 

Bu iletişimde yanlış giden şey nedir? Antrenörün niyeti iyi idi: yapıcı bir düzeltme sağlamak. 

Fakat mesajım iletme tarzı içerik ve duygusal bakımdan doğru değildi. John mesajı olumsuz olarak 

algıladı ve hatasını düzeltmesine yardımcı olacağına, hissettiği baskıyı artırdı. Başka bir sporcuya 

verilen aynı mesaj şöyle anlaşılabilir, "Hay Allah, yine yanlış yaptım. Antrenör bozuldu. Onu 

suçlamıyorum. Doğru yapmam gerekirdi, o sadece bana yardımcı olmaya çalışıyor." Antrenör mesajı 

vermekte pek becerikli davranmasa da ikinci sporcu antrenörün niyetini doğru olarak anladı ve olumlu 

yorumladı (Martens, 1998). 

İletişimde  Amaç; kendini, kendi bildiklerini/düşündüklerini veya hissettiklerini anlatmaktır. 
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Bu amaca ulaşmak için; 

  Ne söylemek istiyorum? 
  Ne zaman söylersem karşımdakinin iletişim kanalı açık olur ? 
  Nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur? (Cengiz, 2009) 

Fair Play: 

 Kuralları takip eder 
 Görevlilerin çağrılarını kabul eder 
 Diğerlerini iyi oyunundan dolayı takdir eder 
 Takım arkadaşlarına cesaret verir 
 Kazansa da kaybetse de cana yakın davranır 
 Yeteneklerini sergilemek için sıkı çalışır 
 Kontrollü oynar rakibi sakatlayıcı hareketlerden kaçınır. 

Antrenörlükte olumsuz yaklaşımlara bakıldığında ise sporcunun memnuniyet düzeyini düşürür 

ve eğlence faktörünü azaltır. Pek çok sporcu bu nedenlerden dolayı sporu bırakabilir. Kaygı düzeyinin 

yükselmesini sağlar. Sporcuların hata yapma oranları yükselir. Başarısızlık korkusunu ortaya çıkarır 

ve sporcular risk almaktan çekinirler. İstenmeyen pek çok davranış örüntüsü ve disiplin problemleri 

ortaya çıkar. Asla fiziksel aktiviteyi bir ceza yöntemi olarak kullanmamalıyız 

(http://leventtanriverdi.com/tr/etkili_antrenorluk_stratejileri.aspx). 

YÖNTEM 

Bu çalışma yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak hazırlanmıştır.  Çalışmada 

görüşme yapılan kişilere 19 ana soru soru sorulmuş ve görüşme sırasında bilgiye ulaşılabilmek için 

birkaç soru daha eklenmiştir. Yapılan görüşmeler yaklaşık 30- 45 dk. arası sürmüştür. Görüşmeler 

sakin bir ortamda sürdürülmüştür. Görüşmeye katılan antrenörlerin verdiği cevaplar 9 ana tema altında 

toplanılmıştır ve değerlendirilmiştir. Görüşmeler masa tenisi basketbol ve yüzme branşlarındaki 4 

antrenör ile yapılmıştır. Antrenörlerin görev zamanları 3-10 yıl arası değişmektedir.  Görüşme yapılan 

antrenörler halen antrenörlüklerini aktif olarak sürdürmektedir. Görüşmeler sonunda antrenörlerin 

görüşleri aşağıdaki temalar altında toplanıp yorumlanmıştır. 

 Hedefler ve Öncelikler 
 Antrenörlük Yaklaşımlar 
 Oyuncuları Tanıma  
 Oyunculara Motivasyon Sağlama 
 Oyuncuların Hatalarını Düzeltme 
 Oyunculara Yaklaşım Antrenman Sırasında  
 Oyunculara Yaklaşım Müsabaka Sırasında  
 Karaların Alınma Süreci 
 Olumlu Antrenörlük 
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BULGULAR 

Yalçın “kazanmanın her zaman önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Otoriter bir 

antrenör. Oyuncularına antrenman sırasında sert davranıyor. Çünkü sert davrandığında oyuncuları 

işlerini daha ciddiye aldığını” ifade ediyor. Neyi yanlış yaptıklarını söylemeyi tercih ediyor. Sebep 

olarak; Yanlış bir hareketi gördüğünde durdurup hemen doğrusunu göstermek için olduğunu ifade 

ediyor. 

Pınar için kazanmak önemli değil. İlk olarak düzgün sporcu (Spor kurallarına göre hareket 

eden  ahlaken iyi yetişmiş sporcular) yetiştirmek istiyor. Antrenman sırasında hem samimi hem 

mesafeli davranıyor. Oyuncularıyla arada her zaman bir sınır var.  Sınır aşıldığında ceza yöntemi 

olarak antrenman şiddeti arttırılıyor (yüklenme) ve süresi uzatılıyor. Pınar “Önce neyi yanlış yaptıkları 

sonrada nasıl yapmaları gerektiğini” söylediğini ifade ediyor. Buna sebep olarak Bunu bir 

basamaklama olarak düşünülebileceği kendi basamaklama yönteminde de ilk olarak hatanın 

söylenmesi gerektiğini düşünüyor. 

Buğra için kazanmanın yanında karakterli sporcular yetiştirmekte çok önemli. Antrenman 

sırasında oyuncularına sert davranıyor. Bunun sebebi olarak ise müsabaka sırasında karar vermesi, 

maçın tansiyonunu kaldırabilmesi için psikolojik açıdan oyuncunun dirençli olacağını düşünüyor. 

Buğra önce neyi yanlış yaptıklarını sonra nasıl yapmaları gerektiğini ve nerede kullanacaklarını 

söylemeyi tercih ediyor. Müsabaka sırasında bunu kullanabilmesi için çocuğun ilk önce neyi yanlış 

yaptığını öğrenmesi daha sonrada nasıl yapması gerektiğini öğrenmesinin faydalı olacağını düşünüyor. 

Özgür; Gerekli becerileri gerçekleştirebilen spor ahlakını sergileyebilen sporcular 

yetiştirmenin önemli olduğunu söylüyor. Sevecen bir antrenör. Antrenman sırasında orta düzeyde 

otoriter olmaya çalıştığını ancak bu davranışının antrenmandan zevk almalarına engel olmayacak 

düzeyde olmasına özen gösterdiğini, bununda sebebi olarak çocuğun bunu bir iş değil oyun olarak 

görmelerini istediği için olduğunu dile getiriyor. Özgür «Her ikisini de yaptığını, hatayı söylemenin en 

kolay yol olduğunu, bunu nasıl düzelteceğini de söylemek ve bunun için ona yardımcı olmak» 

gerektiğini ifade ediyor. Sebep olarak sporcu antrenör ilişkisini güçleneceğini düşüyor. 

Antrenörler oyuncularını ile iletişiminin iyi olduklarını onları iyi tanıdığını ve antrenman 

sonrasında da onlarla vakit geçirmeye çalıştıklarını dile getiriyorlar. Veliler ile de iletişimlerinin iyi 

olduklarını ve genelde onları bilgilendirdiklerini de eklediler. 

Antrenörler motivasyon hakkındaki düşünceleri ise; Motivasyon için onları tanımak ve güçlü 

yanları ortaya çıkarmak gerektiğini, motivasyonun oluşması için kazanma duygusunun aşılanması 

gerektiğini, motivasyonun oluşması için bire bir görüşmeler yaptığını, mental antrenörden yardım 

alınması gerektiğini ve antrenöründe bu konuda eğitilmesi gerektiğini düşünüyorlar. 
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Antrenörlerin olumlu antrenörlük yaklaşımlarına verdikleri cevaplar ise; 

 Oyuncuları pozitif açıdan güdüleme olduğunu düşünüyor. 

 Sporcunun performansını arttırmak için hatalar yerine sporcunun başarıları üzerinden 

eğitime devam etmek olduğunu düşünüyor. 

 Çocuğun yapamayacağı şeyleri çocuğa yaptırmak olarak yorumluyor. (bunun kendi 

hırsı olduğunu ifade ediyor.) 

 Polyanna ve antrenörün bir arada el ele gezdikleri bir sistem olarak yorumluyor. 

TARTIŞMA 

Orhun Ene eski metotların değişmesi gerektiğini çünkü üzerinde çalışılan malzemenin, yani 

oyuncuların artık değiştiğini ifade ediyor. Günümüzde koçların oyunculara hatalarını veya görevlerini 

hatırlatırken kullandıkları aşırı agresif üslup ve vücut dilli yerine, özellikle altyapıdan başlayarak 

oyuncuların hataları kadar doğrularını da gören, kötü oyun veya yenilgi sonrası dahi onları özgüven 

kazandırıcı metotlarla kazanmak ve geliştirmek gerektiğinin altını çiziyor. Bununla bağlantılı olarak 

koçların, kendisine güvenen, sorumluluk alabilen lider özellikli oyuncu yetiştirmesi konusundaki 

görevini de hatırlatıyor (Ene, 2014). 

Sporcunuzu ne kadar önemsiz olursa olsun bir şeyi doğru yaptığı zaman desteklenmeli ve 

ödüllendirilmelidir. Bu sporcunuzun benlik saygısını ve kendine olan güvenini artırır. Dikkati ayakta 

tutmanın en iyi yoludur. Yanlışlar üzerinde fazla durulmamalı! Ona gelecek sefere daha iyi olacağını 

söyleyin ve en önemlisi doğru olanı gösterin. Onlara cesaret vermeniz yaptıkları işte kendilerine 

güvenmelerine ve beceriyi doğru olarak ortaya koymalarına neden olur 

(http://leventtanriverdi.com/tr/etkili_antrenorluk_stratejileri.aspx). 

SONUÇLAR 

Yapılan görüşmeler sonucundan olumlu antrenörlük felsefesinin antrenörler tarafından 

tamamen benimsenmediği, çocuk üzerinde başarı sağlamak için baskı kurulduğu gözlemlenmiştir. 

Antrenörlerin bir kısmı kazanmak bizim için önemli dese de bir kısmı önce sporcu öncelikli felsefeyi 

benimsemiştir.  Genelde antrenörlerin antrenman sırasında çocuklara sert davrandığı bunun sebebi 

olarak  ise takım içerisindeki otoritenin kurulması ve çocukların yaptıkları işi ciddiye almaları için 

böyle davrandıklarını dile getirdiler. 

Olumlu antrenörlük felsefesinin tüm antrenörlere tanıtılması, üzerinde durulması ve 

benimsetilmesi gerekmektedir.   

http://leventtanriverdi.com/tr/etkili_antrenorluk_stratejileri.aspx)
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, obeziteyi önlemek ve tedavi etmek için düzenli egzersiz ile doğru beslenmenin 
önemini araştırmaktır. Bilindiği gibi, obezite ve aşırı kiloluluk, kardiyovasküler rahatsızlıklar, diyabet, eklem 
yaralanmaları, sırt ağrısı, kanser, hipertansiyon ve hatta ölüm ile bağdaştırılmaktadır. Aynı zamanda, düşük 
benlik saygısı, vücutsal tatminsizlik, psikolojik problemler ve depresyon ile de ilişkisi olduğu bulunmuştur. 
Düzenli egzersiz ile birlikte uygun beslenme stratejisi ve fiziksel aktivite, sağlıklı bir yaşam sürmek için kilo 
kaybını ve alımını kontrol edebilir. 

Obezite, insanların ve toplumun sağlığını tehdit eden bir sorundur ve eğer uygun tedavi yöntemleriyle 
kontrol edilmezse, bir çok ölümcül hastalığa yol açabilmektedir. Aynı zamanda, düzenli egzersiz ile birlikte 
doğru beslenme stratejisiyle fiziksel aktivite arasında obeziteyi önleme ve tedavi etmeye çok olumlu katkılar 
sağlayan sıkı bir ilişki vardır.  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Beslenme, Obezite, Kilo Alımı 

ABSTARCT 

The aim of this study was to investigate the prevention of obesity and the importance of proper nutrition 
and regular exercise to treat. As is known, obesity and overweight may lead cardiovascular disorders, diabetes, 
joint injuries, back pain, cancer, hypertension and even death associated with. At the same time, low self-esteem, 
bodily dissatisfaction was found to be associated with psychological problems and depression. Regular exercise 
combined with proper nutrition and physical activity strategy, control loss and weight gain to live a healthy life. 

Obesity is a problem that threatens the health of people and communities and if not controlled with 
proper treatment. In order to prevent and treat obesity, the proper diet  with regular exercise strategies  can 
contribute the therapy very positively. 

Keywords: Exercise, nutrition, obesity, weight Gain 
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GİRİŞ 

Obezite ve Sağlık İlişkisi 

30’dan daha fazla vücut kitle indeksi olarak tanımlanan obezite, kanser de dahil olmak üzere 

çeşitli hastalıklar için bilinen bir risk faktörüdür. Bu durum özellikle yağ dokusu proksimitesinin 

doğrudan tümör üzerinde etkisinin görülebildiği göğüs kanseri için geçerlidir (Brown KA ve Simpson 

ER. 2012). Buna karşın, fazla kilolu kadınlardaki son bulgular şunu göstermiştir; obezite tedavisine 

katılma konusundaki kontrollü motivasyonun düşük kaliteli yaşam tarzı ve özsaygı ve çok fazla kaygı 

duyulmasına dair öngörüde bulunmasına rağmen, içe yansıtılmış ve dış düzenleme öğeleri de dahil 

olmak üzere kontrollü egzersiz düzenlemesinin detaylı olmayan bir ölçümü psikolojik sağlıkla 

bağlantısızdır (Vieira PN vd., 2011). 

Dünya nüfusunun yaklaşık %7’sinin obez olduğunu tahmin edilmektedir. Bütün 

Amerikalıların üçte birinden fazlasının 27’den daha büyük vücut kitle indeksine sahiptir ve %1’lik 

oranı da 40 kg/m’den daha büyük bir vücut kitle indeksine sahip olarak ciddi olarak obezdir. 

İngiltere’de her 2 çocuktan biri 7/8 yaşına geldiğinde vücut kitle endeksi ölçümü yapılmasının 

akabinde normal seviyeler dolaylarında olasına rağmen tekrar 1 ve 2 yıl sonra ölçüldüğünde obez 

olarak ölçülmüştür. 

Uzun yıllardır yürütülen araştırmalar göstermiştir ki obezite morbidite ve mortaliteyi arttırır ve 

milletin sağlığı üzerindeki zararı oldukça büyüktür. Amerika’da 1990larda gerçekleşmiş yılda 28,000 

ila 325,000 arasında ölüm obezite kaynaklıdır (Allison D, Fontaine K, Manson J. vd. 1999). 

Son zamanlarda yapılmış obez bireyler ile ilgili bir meta-analiz de bireylerde, insülin direnci, 

hiperinsülinemi ve hipertrigliseridemi ile birlikte hiperglisemi, düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein 

kolesterolü (HDLC) ve artmış düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL-C) ve abdominal 

obezitenin, kardiyovasküler sonuçlarda iki kat artışı ve tüm nedenlere bağlı mortalitede de ise 1.5 

katlık bir artışla ilişkili olduğunu göstermiştir (Rudolf MCJ, Sahota P, Barth JH ve Walker J, 2001). 

Obezite ve Beslenme İlişkisi 

Prentice ve Jebb şu sonuca varmıştır; epidemiyolojik analizler obezite ve yüksek yağ/ düşük 

karbonhidrat diyeti uygulaması arasında ılımlı ancak kesin olmayan bir ilişki olduğunu öne 

sürmektedir. 

 Düzenli egzersiz ile birlikte doğru beslenme ve fiziksel aktivitenin obezite tedavisi ve 

kontrolünde koruyucu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle kalori kısıtlaması ile düzenlenmiş 

diyet programlarının  aerobik aktiviteleri içeren egzersiz planlamalarıyla yürütüldüğünde , aşırı 

kiloluluk ve obeziteye karşı koruyucu bir etkisi bilinmektedir (Prentice A ve Jebb S. 1999). 
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Obezite ve Egzersiz İlişkisi 

Egzersizin deneysel özelliklerine, yakın zamanda fiziksel aktivite davranışı değişikliğinin 

medyatörleriyle ilgili bir değerlendirmede adherans için akritikal faktör olarak vurgu yapılmıştır 

(Rhodes RE ve Pfaeffli LA, 2010). Mükemmel tıbbi tedavi ve spora katılım için yapılan tavsiyelere 

rağmen, benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı kişilerle kıyaslanınca Aort koarktasyonu hastalarının 

maksimal oksijen tüketimleri değerlendirildiğinde önemli derecede azalmış egzersiz kapasiteleri vardır 

(Diller GP, Dimopoulos K,Okonkod vd. 2005). Konjenital kalp hastalığı yaşayan erişkinlerin genelde 

iyi bir sağlık durumları olmasına rağmen, bir sağlık durumu anketi tarafından ölçüldüğünde daha 

yetersiz algılanan fiziksel işlev ve genel sağlık durumu rapor edilmiştir, ki bu da egzersiz kapasitesiyle 

ilişkilendirilmektedir (Hager A. ve Hess J. 2005). 

Fiziksek aktivitenin, iki yol aracılığıyla ciddi ruhsal hastalıklara sahip insanların yaşam 

kalitelerini geliştirme potansiyeli vardır; fiziksel aktiviteyi geliştirerek ve psikiyatrik ve sosyal 

yetersizliği azaltmaktadır. Ayrıca, Amerika’da obeziteyle ilişkili komplikasyonlar (örneğin 

kardiyovasküler rahatsızlık, tip 2 diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, nonalkolik yağlı 

karaciğer hastalığı ve kanser) sağlık hizmeti sistemine (tahmini olarak yılda 147 milyar dolarlık 

harcama) sıkıntı vermeye devam etmektedir (Finkelstein EA, Trogdon JG, Cohen JW ve Dietz W, 

2009). 

Egzersiz antrenmanı, beta hidroksibütrattaki, aerobik egzersizin glikoz ve lipid metabolizma 

üzerine yararlı etkilerinin azalmış reaktif oksijen türleri üretimine atfedildiğini ileri sürülmekte 

mitokondriyadaki redoks durumunun göstergeleri olan (Adachi H, Koike A, Obayashi T, Umezawa S, 

Aonuma K ve Inada M. 1996)  asetoasetat oranı veya piruvat oranına laktata değişimlerle ilişkili 

değildi. Sedanter kişilerde daha çok metabolik stresin gelişmiş kas mitokondriyal biyojenez ve 

genişlemiş yağlı asit oksidasyonu (Corkey BE, 2010) tarafından belirtilen adaptasyonla sonuçlandığı, 

bu durumun da dolayısıyla dolaşımdan yağlı asit çıkarmasını çabuklaştırabileceği gösterilmiştir (Baar 

K, 2011).  

Bazı araştırmacılar düzenli ve hafif aerobik egzersizin leptin düzeylerini azaltabileceğini rapor 

etmiştir (Beavers K. vd. 2013). Bazıları da akut aerobik egzersizin leptin konsantrasyonları üzerinde 

azalmalar üretmediğini rapor etmiştir (Kohrt WM, Landt M, Birge ve Jr SJ. 1996). Adipoz dokusu 

hem merkezi hem de periferik metabolik sinyallere duyarlıdır ve çok sayıda protein 

salgılayabilmektedir. Bu adipoz dokusundan türemiş adipokinler, aterosklerosis, hipertansiyon ve 

metabolik sendrom gibi aşırı adipoz dokusu için önemli bir bireysel risk faktörü olabilmektedir. 

Leptin, adipoz dokusunda büyük bir çoğunlukla açığa çıkan ve dolaşım seviyelerini pozitif bir şekilde 

etkileyen vücut kitle indeksiyle ilişkili olan bir 16-kDa adipokindir (Rahmani Nia F, Hojjati Z, 

Rahnama N ve Soltani B. 2009). 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Beavers%20KM%22
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Çalışmamızda, adipokin seviyeleri ve vücut bileşimi arasında hiç bir bağlantı bulamadık. 

Geniş bir popülasyona dayalı bazı daha önceki raporlar adipokin seviyeleri ve BMI arasında pozitif bir 

ilişki göstermiştir (Bouassida A, Zalleg D, Bouassida S. vd. 2006). Sonuç olarak, bu bulgular hem 

aerobik hem de core egzersizlerinin vücut bileşiminde (BMI, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi) benzer 

iyileştirici etkileri olduğunu ileri sürmüştür. Egzersizin tek başına serum adiponektin ve resistin 

seviyelerinde yeterli kilo azalması olmadan doğrudan etkisi yoktur ve leptin ve girelin seviyelerini de 

etkilememektedir (Ozcan O, Bostanci M.Ö, Cicek G, ve Yamaner F, 2015).  

Obezitede adiponektin seviyeleri daha azdır ve azalan vücut ağırlığıyla birlikte artmaktadır. 

Resistin ve obezite arasındaki olasılıklı bir ilişkiyi inceleyen bir çok pediatrik araştırma bir netlik 

sağlamamaktadır. Çoğu araştırma, çocukluk çağı obezitesinde visfatin seviyelerinin yükselmiş olduğu 

konusunda hemfikirdir. 

Egzersizin, obezitenin metabolik sonuçlarında yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Egzersiz 

nikotinamid adenin dinükleotit (NAD+) aracılığıyla mitokondriyal aktiviteyi yukarı doğru 

düzenleyerek metabolizmayı geliştirmektedir. Son zamanlarda yapılmış araştırmalar NAD+ öncü 

nikotinamid  mononükleotidin (NMN), NAD+ seviyelerini yükselterek bir egzersiz taklitçisi gibi 

davrandığını ileri sürmektedir.  Son klinik ve epidemiyolojik çalışmalar düzenli fiziksel egzersizin 

yararlı etkilerinin antrenman boyunca yapılan iş miktarı veya yoğunluğuna bağlı olabileceğini 

vurgulamaktadır (Adachi H, Koike A, Obayashi T, Umezawa S, Aonuma K. ve Inada M, 1996; 

Tanasescu M, Leitzman MF, Rimm EB, Willett WC, Stampfer MJ ve Hu FB, 2000).  

Obezitenin azalması sağlık açısından çok önemli artı sağlamaktadır, kilo kaybından sonra 

apelin serum konsantrasyonlarındaki değişiklikler devamlı olarak rapor edilmiştir. Ancak bazı 

çalışmalar yalnızca morbid ameliyatın alt takımında veya kısmen obez olan kadınlarda önemli ölçüde 

azalmış apelin dolaşımına rastlamışlardır ancak bu duruma metabolik sendromlu hastalarda (Heinonen 

MV. vd. 2009) veya obez çocuklarda (Reinehr T, Woelfle J ve Roth CL. 2011) denk gelinmemiştir. 

TARTIŞMA 

Hodson ve arkadaşları gözlemlemiştir ki, kardiyovasküler risk faktörleri olan , insülin direnci, 

sistolik kan basıncı, düşük plazma HDL- kolestrolü ve TAG’in BKİ ile doğru orantılı arttığı 

bildirilmiştir (Hodson L, Harnden K, Banerjee R, Real B, K, Karpe F, ve Fielding B.A, 2012). 

Brown ve Simpson bildirmiştir ki , 30<BKİ olan bireyler göstermiştir, obezite kanser 

oluşumunu tetiklemekte içerisinde yağ dokusu proksimitesinin  doğrudan tümör yaptığı durumlara 

neden olmakta ve mortaliteyi arttırmaktadır (Brown KA ve Simpson ER. 2012). 
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Diller ve arkadaşları göstermiştir,  benzer yaş cinsiyet özelliklerine sahip bireyler kıyaslanınca 

Aort koarktasyonu hastalarının maksimal oksijen tüketimleri baz alındığında değerlendirildiğinde obez 

bireylerde maksimal oksijen tüketimi ciddi derecede azalmış olduğu gözlemlenmiştir (Diller GP, 

Dimopoulos K,OkonkoD vd. 2005). 

Prentice ve Jebb in yaptığı meta-analizde, obezitenin insülin direnci, hiperinsülinemi ve 

hipertrigliseridemi ile birlikte hiperglisemi, düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (HDLC) 

ve artmış düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL-C) ve kardiyovasküler sonuçlarda iki kat 

artışı ve tüm nedenlere bağlı mortalitede de ise 1.5 katlık bir artışa neden olduğu açıkça gösterilmiştir  

(Prentice A ve Jebb S. 1999). 

Rahmani ve arkadaşları, hem merkezi hem de periferik metabolik sinyallere duyarlı adipoz 

vasıtası ile üretilen adipokinler aterosklerosis, hipertansiyon ve metabolik sendrom gibi risk 

faktörlerini oluşturabildiği bildirilmiştir ayrıca adipoz dokunun BKİ ile ilişkili olan birimi leptini 

egzersiz ile ilişkilendirilmiştir (Rahmani Nia F, Hojjati Z, Rahnama N ve Soltani B. 2009). Beavers ve 

arkadaşları aerobik egzersizlerin leptin düzeylerini azalttığını bildirdiler (Beavers K. vd. 2013). 

 
SONUÇ 

Obezite çağımızın önlem alınması gereken en büyük sağlık problemlerinden biri olmaktadır, 

bu bilinçle anılmasına, obezitenin insülin direnci, hiperinsülinemi ve hipertrigliseridemi ile birlikte 

hiperglisemi, düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (HDLC) ve artmış düşük yoğunluklu 

lipoprotein kolesterolü (LDL-C) ve kardiyovasküler riskler ve hastalıklar gibi oluşumlar sadece bir 

kısmını oluşturmaktadır, bunun yanında bir çok kanser vakasının da bu hastalığın seyiri ile bağlantılı 

olduğunun bilinmesi hastalığın bu kadar tehlikeli bir boyutta anılmasını sağlamaktadır. 

Obezite fizik sağlığına zararlarının yanı sıra bir dizi psikolojik hasarlara da neden 

olabilmektedir. Gerek sosyal hayatın adaptasyonunda çekilen güçlüler olsun gerek yaşam 

standardındaki düşmeler olsun kişinin diğer insanlarla aynı yaşam koşulları sağlayamamasına ve 

sonrasında hayata olan bağlılığını kaybetmesine neden olabilmektedir. 

Obezitenin bu denli risk arz etmesi sonucunda bir çok çalışma yapılmıştır, üzerinde 

durduğumuz birçok çalışma göstermiştir ki obezite gerek bireyin fiziksel sağlık durumunu, gerek 

bireyin ruhsal sağlık durumunu etkilememekte kalmayıp kişilerin maddi zararlarına da yol açmaktadır. 

Obezitenin önlenmesinde öğün atlatılmadan 

beslenilmesi, öğünlerin planlanması çok büyük önem 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Beavers%20KM%22
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arz etmektedir. Gıda tüketimin boş zamanları 

değerlendirmek için kullanılan bir aktivite  olması 

bireye çok büyük zararlar vermektedir, akşam vücudun 

metabolizmal sürecinin yavaşladığı dönemde vücuda 

sunulan gıdaların obeziteye davetten başka bir şey 

olmadığının bilinmesi ve yaşam konforuna daha makul 

bakılması gelecekte obezite risklerinden kurtulunmasına 

olanak sağlayacaktır.  

Obez bireyler genetik yatkınlıklara sahip oldukları 

için fiziksel aktivite ve beslenme düzenlerini tüm 

ailenin benimseyeceği uygunlukta uygulamaları 

psikolojik olarak kendilerine destek sağlamasına 

yardımcı olacağı gibi diğer bireylerinde obezite 

riskinden uzak kalmalarını sağlayacaktır. Obez 

bireylerin bu süreçte sağlık kontrollerini tam anlamıyla 

takip etmeleri ve olası bir beklenmedik durumda hekime 

başvurmaları gerekmektedir.  

Obezite hakkında bilinçlendirmeye yönelik 

yapılmış bu araştırma, obezitenin direkt etkilediği 
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insülin direnci, hipertansiyon ve endotelyal hastalıklar 

gibi zeminini oluşturduğu hastalıklar hakkında  bilgi 

vermenin yanında, gerek beslenmenin doğruluğundaki 

fayda gereklilik gerek fiziksel aktivitenin obeziteyi 

önlemede mekanizmal süreçlerini öngörme ve 

müdahalede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çıkar Çatışması: 

Yazar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 

Finansal Destek: 

Çalışma için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır. 

Teşekkür: 

Bu derleme çalışmanın  hazırlanmasında  katkılarından  dolayı  Kerim BAKAN’ a teşekkür 

ederiz  
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OBEZİTE TEDAVİSİ VE ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ 
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Özet 

Önemli sağlık sorunlarından olan obezite, vücudun aşırı yağlanması olarak da ifade edilmektedir. 
Vücut yağ oranı tam olarak belirlenemediğinden ya da belirlenmesi uzun zaman aldığından veya masraflı 
olduğundan obezitenin belirlenmesinde genel olarak vücut ağırlığı kullanılmaktadır. 

Obezite tedavisinde egzersiz dışında diyetle yapılan tedavi, davranışçı tedavi, fiziksel tedavi, 
kombine tedavi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Tedavide amaç vücut ağırlığını 
azaltmak, kilo alınmasını engellemek ve fazla kilo nedeniyle yaşanabilecek diğer hastalıkların risklerini en 
aza indirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik hastalıklar, Beslenme, Egzersiz, Kronik hastalıklar 

ABSTRACT 

Obesity is one of the important tthe health problems , is also referred to as excessive lubrication of 
the body. Because body fat can not be fully determined or take a long time or are generally used to 
determine body weight to determine obesity is . 

Apart from exercise in the treatment of obesity; dietary therapy, behavioral therapy, physical 
therapy, combination therapy, drug therapy and surgical treatments are applied. Treatment aims to 
reduce body weight, prevent weight gain and to minimize the risk of other diseases that may occur due to 
excess weight. 

Keywords: Obesity, metabolic diseases, nutrition, exercise, chronic diseases  
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GİRİŞ 

DSÖ nün (Dünya Sağlık Örgütü) tanımıyla obezite sağlıkta zararlı etkiler yapacak ölçüde fazla 

yağ dokusu birikimine bağlı vücut ağırlığının artışıdır. 

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden 

olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. Tüketilenden daha fazla enerji alınması obezitenin en 

önemli nedenidir. Beslenme ve aktivite alışkanlıklarındaki değişmeler obezitenin daha sık görülmesine 

neden olmaktadır. Obezite aşırı kilodan ayırt edilmelidir. Bunun ayrımı beden kütle indeksinin (BKI) 

hesaplanması (BKI= kilo (kg) / boy (m2)) ile yapılmaktadır. Beden kütle indeksinin 20-25 kg/m2 

arasında olması sağlıklı kilo anlamına gelirken, BKI’nin 25-27 kg/m2 olması olası artmış risk, BKI’nin 

27-30” kg/m2 olması obezite anlamına gelmektedir (Brownell, K.D., & Wadden, T.A,  2000).  

DSÖ ne göre ise BMI > 25 aşırı kilolu, BMI > 30 obez olarak sınıflandırılır.Yağ birikimini 

ölçmek için kullanılan çeşitli teknik yöntemler vardır. Pratikte yaygın olarak kullanılanlar şunlardır; 

-BMI 

-Deri kıvrımı ölçümleri 

-Değişik vücut çevreleri özellikle bel-kalça çevresi oranı 

Etyoloji 

Şişmanlığın ters etkileri sadece total vücut ağırlığıyla değil, depolanmış yağın vücuttaki 

dağılımıyla da ilgilidir. Yağın gövde ve karın bölgesinde (mezenter ve organların etrafında) biriktiği 

santral obezite (visceral), derialtı dokuda diffüz olarak fazla yağ birikmesine göre çoğu hastalık 

açısından risk taşır. 

Obezite etyolojisi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte genetik, çevresel ve psikolojik 

faktörler rol oynar. Enerji dengesinin iki ucu olan yeme ve harcama, nöral ve humoral mekanizmalarca 

mükemmel bir şekilde düzenlenir. Bu yüzden vücut ağırlığı yıllarca dar bir aralıkta korunur. 

Besin tüketimini düzenleyen metabolik yollar; 

Besin emilimi öncesi ve sonrası mide-barsak kanalından verilen sinyaller ve plazmada 

besinlerin düzeyinde oluşan değişmeler yemek yemeği düzenleyici kısa süreli geri bildirimler sağlar. 

Mide-barsak kanalı hormonları; GLP-1 (glukagon benzeri peptit) ,CCK (kolesistokinin) tüketimi 

azaltırlar. Ghrelin tüketimi artırır. Yağ dokusundan salınan leptin beyni yağ depolarının durumu 

hakkında uyarır. Yüksek leptin düzeyi bedende yüksek yağ birikimi ile bağlantılıdır. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2397 
 

Hipotalamus enerji dengesini düzenleyici değişik sinyalleri bir araya topladıktan sonra besin 

alımını azaltan veya artıran yöntemleri çalıştırır. Nöropaptit-Y (NPY), aguti ile ilişkili peptit (ARP) 

,alfa melanosit uyarıcı hormon (a-MSH), kokain ve amfetamin ilişkili tarnscript (CART), oreksin ve 

melanin yoğunlaştırıcı hormon(MYH) besin tüketimini artırırlar. Kortikotropik hormon (KSH) ve 

urokortin tüketimi azaltır (Beers, M. H.,&Berkow, R., 1999). 

Komplikasyonlar 

Bu hastalık hipertansiyon, dislipidemi, Tip 2 diabetesmellitus, koroner kalp hastalığı, inme, 

safra kesesi hastalıkları, osteoartrit, uyku apne, respiratuar problemler ve meme kanseri, prostat 

kanseri, kolon kanseri gibi hastalıklarla birliktedir (Brown C. D. vd., 2000). 

Obezite ile birlikte görülen en önemli hastalıklardan biri hipertansiyondur. NHANES 

(National Heath and Nutrition Examination Survey) III verilerine göre erkek ve kadınlarda vücut kitle 

indeksindeki her artış kan basıncındaki progresif artış ile ilişkilidir (Gillum, R. F.,&Sempos, C. T. 

2005). 

BKİ 30 ve üzeri olan erkeklerde hipertansiyon prevalansı %38,2 kadınlarda ise %32,2 iken, 

BKİ 25 altı olan erkeklerde %18,5, kadınlarda ise %16,5’tir. Kilodaki her 10 kilogram artış ile sistolik 

kan basıncında 3 mmhg, diyastolik kan basıncında ise 2,3 mmhg artış meydana gelmektedir 

(Droyvold, W. B, Midthjell, K, Nilsen, T. I. L., & Holmen, J, 2005;  Mancilha-Carvalho, J. D. J., 

2003; Dyer, A. R,& Elliott, P, 1989).Bu artışlar sonucunda kadiyovasküler hastalıklarda %12, inmede 

ise %24 risk artışı olmaktadır. 

Tedavi 

Tedavide en önemli basamak yaşam tarzı değişikliğidir. (YTD). YTD, beslenmenin 

düzenlenmesi, fizik aktivite ve davranış tedavisini içermektedir. Sağlıklı beslenme ve fizik aktivite 

obezite tedavisinde ilk ve vazgeçilmez adımdır. BKİ< 30 kg/m2 veya BKİ< 27 kg/m2 olup risk faktörü 

olanlarda YTD yeterli olmaktadır (Yanovski S. ve Yanovski J., 2002). Yaşam tarzında değişiklik 

yapmak isteyen hastalara önerilecek sağlıklı beslenme ve fizik aktivitenin hastanın yaşam tarzına, 

deneyimlerine ve kapasitesine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Hastadan birkaç değişikliği aynı 

anda yapmasını beklemek yerine değişiklikleri tek tek önermeli ve 2 haftada bir yenisini eklemesi 

istenmelidir (Guzman, S. E, 2003). 

Fizikaktivite 

Obez veya fazla kilolu hastalara verilen etkili danışmanlık sırasında, düzenli fizik aktivitenin 

sağlıklı yaşam için önemi vurgulanmalıdır. Sadece kalori kısıtlaması ile kilo verilebilse de, düzenli 

fizik aktivite kalorinin harcanmasından ve kaybedilen kilonun korunmasından birincil olarak 
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sorumludur (Walker S, Carlos P.I, & John, P. F,  2000; Kyle, J. vd., 2003; W.H.O ve Consultation, 

2003). Kilo kaybında en etkili sonuç, kalori kısıtlamasına ek olarak artmış fizik aktivite ve davranış 

değişiklikleri ile alınmaktadır (McInnis, K. J, 2003).Artmış fizik aktivite sonucu kilo kaybı olmasa 

bile HT, insülin direnci, dislipidemi ve yükselmiş kan şekeri düzeyleri gibi kardiyovasküler hastalık 

risk faktörleri üzerindeki olumlu değişikliklerin vücut ağırlığı veya kompozisyonundaki 

değişikliklerden bağımsız olduğu gözlenmiştir. Fizik aktivitenin yoğunluğunu belirlemede pratikte 

kalp hızı (= nabız sayısı) kullanılır. Sağlıklı bireyler için fizik aktivite sırasında ulaşmaları beklenen 

maksimum kalp hızı, [(220-ya) x 0.7 (%70’lik oksijen kapasitesi)] formülü ile hesaplanmaktadır. 

Birçok fazla kilolu ve obez hasta için günlük yürüyüşler en pratik fizik aktivitedir. Hasta haftada 3 gün 

30 dk yavaş yürüyüşle başlayıp haftada 5 gün 45 dk tempolu yürüyüşe geçebilir. Bu tip bir fizik 

aktivite sağlıklı beslenmeye ek olarak 100-200 kcal’lik bir kayıp sağlar. Uzun süreli fiziksel aktivite 

için hedef her gün 30 dk yürüyüş olmalıdır (McInnis, K. J, 2003)( Walker, S, Carlos, P.I, & John, P. F,  

2000; Hill ve Wyatt, 2002; Kyle, J.  vd, 2003). 

Davranış tedavisi 

Yeme ve fizik aktivite alışkanlığının hastanın kendisi tarafından gözlenebilmesi için yeme ve 

egzersiz günlüğü tutmak (kendini denetleme), dürtü kontrolü (aç değilken yememek), stresle baş etme 

(gevşeme teknikleri, meditasyon), olumlu pekiştirmeler (ödüller, aile ve arkadaş desteği) ve bilişsel 

yapılandırmayı (vücut algısının yeniden tanımlanması, gerçekçi olmayan hedeflerin değiştirilmesi) 

içermektedir (Walker, S., Carlos, P.I, & John, P. F, 2000). Davranış tedavisinin 10 kişilik gruplarla 

haftada 1-2 saat ve 12-20 hafta süreyle uygulanması önerilmektedir (Hill, J. O. & Wyatt, H, 2002). 

TARTIŞMA 

Ayyad ile Andersen, obezite rahatsızlığında diyet ile olan ilişkisinin uzun dönemli tespitini 

sağlamak adına 1931-1999 yılları arasında 68 yıl süre ile yaptığı çalışmalarının sonucunda, obezitenin 

diyet tedavisi ile olan başarısını yüzde 15 olduğunu tespit etmiştir. (Ayyad C, Andersen T, 2000). 

Munsch ile arkadaşları ise yaşam tarz değişikliğinin obezitenin tedavisi üzerindeki etkisinin 

sonuçlarını araştırmış ve yaptığı bu çalışma sonucunda yaşam tarzı değişikliği ve yaşam kalitesinin 

arttırılması sonucunda obezite tedavisinde olumlu sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. (Munsch S, 

Biedert E, Keller U, 2003). 

Obezitenin genetik açısından yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Diyabet yatkın 

olma geni nedeni ile şişmanlamaya sebebiyet vermekte olduğu OB geni araştırmaları sonucunda 

gözlemlenmiştir. OB geni olmayan farelerde tip 2 diyabet  özellikleri gösterdiği ve doyma hissi daha 

az olduğu bildirilmiştir ve bu genin insanlarda da bulunması sonucunda obezite tedavisinin gelişme 

göstermesi ne olanak sağlayacağı bildirilmiştir (Bouchard C, 2001).  
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Genetik olarak yapılan çalışmalarda genellikle ikizler kullanılmıştır. Obezite için de vücut 

kitle endeksinin genetik ilişkisinde de ikiz bireyler üzerinde incelenmiştir. Bu deneylerde biyolojik 

ebeveynleri ile yaşayan bireyler ile evlatlık edinilmiş bireyler üzerinde yapılmış olan bu çalışmada 

Yapılan gözlemlerde evlatlık olan bireyler ile biyolojik aileleri yaşayan ikizlerde BMI ve yağ 

oranlarında yüzde 60  ile 75 arası  benzerlik olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar ile, “Danish Adoption 

Study” analizleri onayladı. Obezite riski hakkında yapılan bir çok araştırmada kesişen bir nokta 

bulunmaktadır o da obez ebeveynler obez bireylere sahip olmaktadır (Sengier A, 2005; Wangensteen 

T vd, 2005; Malczewska-Malec M, Wybranska I, Leszczynska- Golabek I vd., 2004; Drapeau V, 

Despres JP, Bouchard C, vd., 2004). 

SONUÇ 

Obezite bir sağlık sorunu olmak ile birlikte aile ve devlet bütçesine çok büyük maddi yüklerde 

yüklemektedir. Bu nedenler, gerek diyet yöntemleri kullanılarak gerek fiziksel aktiviteler ile sağlık 

için küresel problem oluşturan bu hastalıktan kurtulunmak için ne tür önlem gerekiyor ise alınmalıdır. 

Obezite kontrol edilmesi gereken bir sağlık problemidir, obeziteli bireyler hayatın bir çok 

noktasından mahrum kalırken idealler olan bazı işleri yapamamalarına da neden olan bir hastalık 

sahibi olmaktadırlar, örneğin; polis, itfaiye ve benzeri meslekleri fazla kilolu oldukları için 

yapamamaktadırlar. Bu nedenle sosyolojik olarak hayatın dışında kalmakta ve psikolojik zararlar 

görmektedirler.  

Obezite tedavisinde amaçlanan kilo kaybetme gerçekleşmesine rağmen kaybedilen kilonun 

yeniden yerine koyulmaması ve hedef kilonun muhafaza edilmesi asıl hedef olmalıdır, hastalar bu 

konuda gerekli donanıma sahip olacak şekilde bilinçlendirilmelidirler. Bireysel kilo verme sırasında 

hasta belirtilen periyotlar da doktor ile görüşmeli ve hedeflere ulaşılmasından sonrada belirli periyotlar 

da BKİ testleri tekrarlanarak hedef kilonun kalıcılığı sağlanacak şekilde kontrol edilmelidir. Fakat 

hangi tedavi yöntemi denenirse denensin egzersiz ile desteklenmelidir.  

Obezitenin önlenmesinde yaşam şekli çok önem arz 

etmektedir bu neden ile öğünlerin planlanması ve öğün 

atlatılmadan beslenilmesi, televizyon seyrederken, 

bilgisayar kullanırken ve ya elektronik cihazlar ile 

zaman geçirilirken yiyecek yenmemesi, fiziksel 
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aktivitenin yanı sıra tokluk hissi oluşumundan sonra 

bünyenin zorlanarak besin alınmaması büyük önem 

taşımaktadır. 

Obezite tedavisinde ya da önlenmesinde haftada 1 

kg üzeri kilo kaybı sağlık açısından çok uygun 

görülmediğinden dolayı beklenti haftalık 1 kilo olarak 

hedeflenmeli, bunun yanında verilecek kilonun 

tamamının besin diyetlerindeki kalori azaltılması ile 

değil aktiviteler eklenerek kalori kaybı hedeflenmelidir. 

Besin diyetlerindeki kalori azaltmanın yanı sıra günlük 

egzersizde 300 kalori harcayacak egzersizler ile haftalık 

1000 - 2000 kalori kaybının fiziksel aktiviteden olması 

yarar sağlayacaktır. 

Bu araştırma günümüzde en büyük sorunlardan biri 

olan obeziteye karşı bireylerin bilinçlenilmesi 

konusunda yapılmıştır, bunun yanında, insülin direnci, 

hipertansiyon ve endotelyal hastalıklar da obezite gibi 

genetik yatkınlığa sahiptir, obezitenin kalıtımsal özelliği 

yadsınamaz bir gerçek olduğundan dolayı bu diğer 
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sağlık problemlerinin de araştırılması obezitenin 

mekanizmal süreçlerini öngörme ve engellemede katkı 

sağlayacağı düşünülebilir. 

Çıkar Çatışması: 

Yazar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 

Finansal Destek: 

Çalışma için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır. 

Teşekkür: 

Bu  derleme  çalışmanın  hazırlanmasında  katkılarından  dolayı  Ceren DURMUŞCAN’ a 

teşekkür ederiz  
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PHYSİCALEDUCATION AND SPORT TEACHING STUDENTS ON DOPING AND 

ERGOGENIC AIDS IN TERMS OF GENDERVARIABLE 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, doping ve ergojenik yardımcılar hakkındaki görüşlerinin ve bilgi 
düzeylerinin cinsiyet değişkeni bakımından karşılaştırılmasına dayalıdır. Araştırmanın evrenini Balıkesir 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 
öğrencisi 189 öğrenci, örneklemi ise bu öğrencilerden rastgele seçilmiş 60 kadın 100 erkek olmak üzere 160 
öğrenci oluşturmaktadır.  

"Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri" adlı geçerlilik ve güvenilirlik analizi 
yapılmış olan ölçek ele alınmıştır. Bu ölçek beş alt boyuttan oluşmakta olup, beşli likert tipi bir ölçektir. Alt 
boyutlar: “Sporda doping kullanımının tercih edilme nedenleri”, “Sporda doping ve kullanılan doping (yasaklı 
madde) çeşitleri hakkındaki bilgi düzeyleri”, “Sporcuların sporda doping kullanımı konusundaki görüşleri”, 
“Sporcuyu dopinge yönlendirmeye sebep olan etkenlerin derecesi” ve “Sporcuların ergojenik yardım hakkında 
bilgi ve kullanma düzeyleri” biçimindedir. Örnekleme bu ölçeği içeren anket uygulanmış ve sonuçlar bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. Her alt boyut için puanlar, verilen cevaplara karşılık gelen sayıların ortalaması olacak 
biçimde elde edilmiştir. 

Beş boyuta ilişkin hesaplanan puanların analiz aşamasında önce cinsiyet değişkeninin sınıfları 
(kadın/erkek) için, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca 
cinsiyete göre box-plot ve daire grafikleri de oluşturulmuştur. Örnek hacmi 30’dan büyük olduğundan, 
parametrik bir yöntem olan iki bağımsız örnek için t-testi yapılarak doping ve ergojenik yardımcılar hakkındaki 
görüşler bakımından kadın ve erkek öğrenciler arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olup olmadığı incelenmiştir. 

Sonuç olarak, “Sporda doping kullanımının tercih edilme nedeni” bakımından bayan ve erkek 
öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p-değeri=0,004 < 0,01). Ayrıca, “Sporcuyu 
Dopinge Yönlendirmeye Sebep Olan Etkenlerin Derecesi” bakımından da bayan ve erkek öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir (p-değeri=0,000 < 0,01). Bunlara ek olarak cinsiyet 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olan diğer bir sonuç “Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında 
Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” puanları için söz konusudur (p-değeri=0,002 < 0,01). 

Anahtar Kelimeler: Doping, Ergojenik Yardımcı, Beden Eğitimi 

ABSTRACT 
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The aim of this study is to compare the views and knowledge levels of physical education and sport 
teaching students on doping and ergogenic aids in terms of gender variable. The population of the study 
consisted of 189 students at Balıkesir University, School of Physical Education and Sports at the department of 
physical education and sport teaching and the sample consisted of 60 female and 100 male with a total of 160 
students who were randomly chosen. 

A valid and reliable data collection instrument called “The Views and Knowledge Levels of the 
Athletes on Doping Scale” has been conducted with the students. The scale is a five point Likert type scale 
which consisted of five factors. The factors are “The reasons of preferring to use doping in sports”, “knowledge 
levels of the athletes on doping and types of banned substances in sports”, “the views of athletes on doping use 
in sports”, “the reasons which stimulate the athletes on the use of doping”, “knowledge and usage levels of the 
athletes on the ergogenic aids”. The scale which is consisted of these factors has been conducted with the 
samples and the results have been transferred to computer. The scores for each factor have been obtained by the 
average score of the each item responded by the samples. 

In the analysis of the scores of five factors, the results of descriptive statistics such as mean and 
standard deviation have been obtained for the gender variable (male/female). Moreover, pie chart and box-plot 
have been prepared. As the sample size greater than 30, t-test has been conducted for the two independent 
samples in order to investigate whether there is statistically significance difference in 0,01 level between male 
and female students with regard views on doping and the ergogenic aids. 

As a result, a statistical significant difference has been found between male and female students with 
regard to “the reasons of preferring to use doping in sports” (p value=0,004 < 0,01). Moreover, a significant 
difference has been identified between male and female students with regard to “the reasons which stimulate the 
athletes on the use of doping” (p value=0,000 < 0,01). Furthermore, a significant difference between male and 
female students has been determined with regard to “knowledge and usage levels of the athletes on the ergogenic 
aids” (p value=0,002 < 0,01). 

Keywords: Doping, Ergogenicaids, Physicaleducation. 

 
 

GİRİŞ 

Günümüzde sporcuların performanslarındaki çok küçük detaylar sıralamada belirgin 

değişikliklere sebep olmaktadır. Bu durum, antrenman yöntemlerinin yanı sıra sporcu, antrenör ve 

bilim adamlarını, performans geliştirici yöntemler aramaya yönlendirmiş ve sporcular daima 

kendilerini rakiplerine göre daha avantajlı duruma getirecek her türlü arayışa girmişlerdir (Akgün, 

1991). Buna yönelik olarak tarihin çok eski dönemlerinden itibaren insanlar fiziksel güç ve 

performansı arttırdığına inanılan çeşitli maddeler kullanmışlardır. M.Ö. 3.yy.’da yapılan spor 

karşılaşmalarında, atletlerin daha hızlı koşabilmek amacıyla mantar yediklerini, M.Ö. yine 

Romalılarda savaş arabaları yarışlarında atlara su ve bal karışımı hidromel adı verilen sıvıları 

içirdiklerini, gladyatörlerin iyi dövüşebilmek için uyarıcı maddeler kullandıklarını, Güney Amerika’da 

yerlilerin koko filizlerini çiğnediklerini tarih kayıtlarından görebilmekteyiz (Akgün, 1993). 

Doping kelimesi, Güney Afrika yerlilerinin uzun süre avlanmaları ve dans ayinleri sırasında 

dayanıklılıklarını arttırmak için kullandıkları alkollü bir içkiye verdikleri ad olan "Dope" kelimesinden 
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türemiştir. Performansı arttırmak amacıyla kullanılan bu terim İngilizceye doping olarak geçmiş ve 

performans arttırıcı madde ve yöntemler için kullanılmaya başlanmıştır (Berglund at all, 1987). 

Günümüzde performansın arttırılması açısından çeşitli araştırmalar yapılmakta olup, bu 

araştırmaların bir kısmı da ergojenik yardımcılar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ergojenik yardımcılar, 

kısaca, antrenmana etkisinin yanında performansın arttırılmasına katkı sağlayan ve doping sayılmayan 

besin maddelerine veya enerji üretimi ve kullanımını arttırarak, yorgunluğu geciktirerek performansın 

arttırılması için kullanılan maddeler ya da teknikler olarak tanımlanabilir (Ersoy, 1993; Günay, 2001; 

Yıldırım, 2001). Bazı vitaminler, mineraller, aminoasitler, bitkiler, metabolitler ve değişik 

kombinasyonlar gibi maddeler ya da metodlar ergojenik yardımcılar olarak nitelendirilebilir. Bu 

maddeler veya metodlar, birçok sporcu tarafından, optimal enerji sağlama, enerji sistemlerinin dengesi 

ve vücut dokusunun gelişimi (özellikle yağsız vücut kitlesinin veya kas dokusunun gelişimi) gibi 

amaçlarla ek besin olarak kullanılmaktadır (Williams, 1998). Ergojenik yardımcılar mekanik veya 

biyomekanik, psikolojik, fizyolojik, farmakolojik ve beslenme ile ilgili yardımcılar olarak kategorize 

edilebilir (Williams, 2000; Thein, 1995). 

Problem Durumu 

Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmelerinde önemli bir role sahip olan beden eğitimi ve spor 

öğretmeni adaylarının eğitimleri esnasında donanımlanmaları ve alana hakim birer birey olarak 

yetişmesinin önemi yadsınamaz. Özellikle başarılı sporcu olma arzusu içerisinde olan gençlerin 

yetiştirilmesinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin büyük rolü vardır. Birer rol model olan beden 

eğitimi ve spor öğretmenleri; sağlığın korunarak başarının hedeflenmesinde sporcu öğrencilerini 

çağımızın zararlı alışkanlıklarından korumakla birlikte legal yöntemlerle sporun amacına uygun 

yapılmasının yolunu göstermektedirler. Bu bağlamda sporun geleceğine yön verecek olan 

üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin performansın artırılmasında 

kullanılan madde ve yöntemler ile legal ve illegal yöntemler konusunda bilgi sahibi olmaları 

gerekmektedir. 

Bu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitim gören kadın ve erkek 

öğrencilerin; sporcuların doping hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşleri, sporda doping kullanımının 

tercih edilme nedenleri, Sporda doping ve kullanılan doping (yasaklı madde) çeşitleri hakkındaki bilgi 

düzeyleri, sporcuların sporda doping kullanımı konusundaki görüşleri, sporcuyu dopinge 

yönlendirmeye sebep olan etkenlerin derecesi, sporcuların ergojenik yardım hakkında sahip oldukları 

bilgi ve bilgiyi kullanma düzeylerini ve bu hususlara dair görüşlerini belirlemek ve farlılıkları ortaya 

koymak için yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın temel amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin doping hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşlerini belirlemek ve 

cinsiyet bazında anlamlı bir farklılık taşıyıp taşımadığını ortaya koyarak beş alt boyutta 

değerlendirmektir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim 

gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi 189 öğrenci, örneklemi ise bu 

öğrencilerden rastgele seçilmiş 60 kadın 100 erkek olmak üzere 160 öğrenci oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada birincil veri toplama yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 

uygulanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin demografik 

özelliklerinden cinsiyet değerlendirmeye alınmıştır. İkinci bölümde ise; "Sporcuların Doping 

Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri" adlı güvenilirlik analizi yapılmış (α=0.797) olan ölçek ele 

alınmıştır (Eröz, 2007). Bu ölçek beş alt boyuttan oluşmakta olup, beşli likert tipi bir ölçektir(1= Hiç 

Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum). Alt 

boyutlar: “Sporda doping kullanımının tercih edilme nedenleri”(8 soru), “Sporda doping ve kullanılan 

doping (yasaklı madde) çeşitleri hakkındaki bilgi düzeyleri”(11 soru), “Sporcuların sporda doping 

kullanımı konusundaki görüşleri” (11 soru), “Sporcuyu dopinge yönlendirmeye sebep olan etkenlerin 

derecesi” (7 soru) ve “Sporcuların ergojenik yardım hakkında bilgi ve kullanma düzeyleri”nden (11 

soru) oluşmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler güncel istatistik programına (SPSS Statistical Program for 

Social Science 21.0) aktarılmış ve her alt boyut için puanlar, verilen cevaplara karşılık gelen sayıların 

ortalaması olacak biçimde elde edilmiştir. 

Beş boyuta ilişkin hesaplanan puanların analiz aşamasında önce cinsiyet değişkeninin sınıfları 

(kadın/erkek) için, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel sonuçlar elde edilmiştir. 

Ayrıca cinsiyete göre box-plot ve daire grafikleri de oluşturulmuştur. Örnek hacmi 30’dan büyük 

olduğundan, parametrik bir yöntem olan iki bağımsız örnek için t-testi yapılarak doping ve ergojenik 
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yardımcılar hakkındaki görüşler bakımından kadın ve erkek öğrenciler arasında 0,01 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. 

BULGULAR 

İstatistiksel çıkarımların sonuçları (t-testi sonuçları) incelenmeden önce tüm örneklem için 

betimleyici istatistikler (ortalama, standart sapma), cinsiyet değişkeni bakımından betimleyici 

istatistikler, kutu grafikleri (box-plot), daire grafikleri ve histogramlar oluşturulmuştur. 

Öncelikle ankete katılan öğrencilerin demografik bilgileri bakımından dağılımlarını görsel 

olarak incelemek amacıyla cinsiyet, sınıf, medeni durum,  gelir düzeyi, spor yapma yılı, spor dalı ve 

spora yönlendiren kişi bakımından daire grafikleri ve histogramlar oluşturulup; Şekil1, Şekil 2, Şekil 

3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6ve Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

Şekiller Listesi (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7) 
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Şekil 1 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %63’ünün erkek olduğu; Şekil 2 de beden 

eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin araştırmaya katılımlarının sınıf düzeylerinde 

(%25) eşit dağılım gösterdiği; Şekil 3’te medeni durumlarına bakıldığında %95’inin bekar olduğu, 

Şekil 4’te ailelerinin gelir düzeylerine bakıldığında %69,4 ile 1101-2500 TL gelire sahip oldukları; 

Şekil 5 incelendiğinde spor yapma yıllarında %51,3’ünün 4-7 yıldır spor yaptığı, Şekil 6’ya 

bakıldığında spor dallarından %54 ile en fazla futbol branşının olduğu ve Şekil 7 incelendiğinde ise 

spora en çok oranda %27 ile ailelerinin yönlendirdiği görülmektedir. 

Ankete katılan tüm öğrenciler için alt boyutlar bazında betimsel amaçlı istatistikler oluşturulup 

Tablo1’de sunulmuştur. 

Tablo1. Çalışmaya Katılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Alt 

Boyutlara  

  Göre Betimsel Amaçlı İstatistik Sonuçları 

Alt Boyut n Min Max Ortalama  (𝒙�) 
Std. Sapma  
(𝒔) 

Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme 
Nedeni 

160 1,88 3,88 3,01 0,33 

Sporda Doping ve Kullanılan Çeşitleri 
Hakkındaki Bilgi Düzeyi 

160 2,18 3,45 2,95 0,23 

Sporcuların Sporda Doping Kullanımı 
Konusundaki Görüşleri 

160 1,45 3,36 2,71 0,29 

Sporcuyu Dopinge Yönlendirmeye Sebep 
Olan Etkenlerin Derecesi 

160 1,86 3,86 2,99 0,39 

Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında Bilgi 
ve Kullanma Düzeyleri 

160 2,27 3,82 3,02 0,33 

 

Tablo 1 incelendiğinde; en yüksek ortalamaya sahip alt boyut “Sporcuların Ergojenik Yardım 

Hakkında Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” olurken en yüksek “max” değerine sahip alt boyut ise 

“Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme Nedeni” olmuştur. 

Bu çalışmada cinsiyet bakımından betimsel amaçlı istatistiklerin ve çıkarımsal amaçlı 

istatistiklerin  (t-testi) sonuçları elde edilmeden önce cinsiyet değişkeni bakımından alt boyut değerleri 

için kutu grafikleri (box-plot) elde edilip Şekil 8’de sunulmuştur. 
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Şekil 8. Alt boyutlardaki görüş puanları bakımından cinsiyete göre kutu grafikleri 

Şekil 8’deki kutu grafikleri incelendiğinde mavi renkli kutular ve bunlara karşılık gelen alt üst 

sınırlar kadınların puanlarının dağılımına; yeşil renkli kutular ve bunlara karşılık gelen alt üst sınırlar 

erkeklerin puanlarının dağılımına karşılık gelmektedir. Puanlar bakımından yaklaşık değer aralığı alt 

ve üst çizgilerle sınırlandırılmıştır.  Ayrıca ilgili alt boyut puanı bakımından verinin geneline uymayan 

gözlemler yani aykırı gözlemler küçük daireler biçiminde Şekil 8’de (1., 2., 3. ve 4. sütunlar) 

gösterilmiştir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse “Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme 

Nedenleri”ne ilişkin puanlar için kutu grafiği ele alındığında; kadınlardan 1, 2 ve 3 numaralı 

öğrenciler erkeklerden de 69 numaralı öğrenci ilgili puan bakımından aykırı gözlemlerdir. Örneklem 

hacmi yeteri kadar büyük olduğu için bu aykırı gözlemlerin değerleri istatistiksel sonuçları etkilemez. 

Şekil 8’de verilen “Sporda Doping ve Kullanılan Çeşitleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” ve 

“Sporcuların Sporda Doping Kullanımı Konusundaki Görüşleri” ile ilgili puanlar için oluşturulan kutu 

grafikleri (2. ve 3. sütun) incelendiğinde kadın ve erkeklerin puan dağılımların benzer olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bu iki boyut ayrı ayrı ele alındığında erkek ve kadınların puanlarının 

ortalamaları birbirlerine yakındır. Dolayısıyla ilgili görüşler bakımından kadın ve erkekler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olması ihtimali düşüktür. Bununla birlikte diğer üç alt boyut olan 

“Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme Nedenleri”, “Sporcuyu Dopinge Yönlendirmeye Sebep 

Olan Etkenlerin Derecesi” ve “Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” 

ile ilgili puanlar için oluşturulan kutu grafikleri (1., 4., ve 5. sütun) incelendiğinde puan ortalaması 

bakımından kadın ve erkeklerin görüşleri arasında anlamlı bir fark mevcut olabilir. Her ne kadar kutu 

grafikleri verinin deseni hakkında görsel olarak bir bilgi verse de, ilgili alt boyutların puanları 

bakımından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığının incelenmesi için 

istatistiksel hipotez testlerine başvurmak daha güvenilir sonuç verir (Ünver ve ark., 2006). 
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Bu çalışmada doping ve ergojenik yardımcılar hakkındaki görüşler bakımından kadın ve erkek 

öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı istatistiksel hipotez testleriyle 

incelenmiştir. Bu amaçla iki bağımsız örneklem için t-testi kullanılmıştır. Parametrik bir test olan t-

testinin tercih edilme nedeni örneklem hacmi 30’dan büyük olmasıdır (Başol, 2015). Daha hassas bir 

değerlendirme yapmak amacıyla anlamlılık düzeyi 0,01 olarak alınmış olup; elde edilen t-testi 

sonuçları ve cinsiyet değişkeni düzeyleri (kadın/erkek) bakımından betimsel amaçlı istatistikler 

sunulmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2. Alt Boyutların Cinsiyete Göre Betimsel Amaçlı İstatistik Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet n �̅� s t p-değeri 
Sporda Doping Kullanımının Tercih 
Edilme Nedeni 

Kadın 60 2,91 0,36 
-2,953 0,004* 

Erkek 100 3,07 0,29 
Sporda Doping ve Kullanılan Çeşitleri 
Hakkındaki Bilgi Düzeyi 

Kadın 60 2,94 0,24 
-0,146 0,884 

Erkek 100 2,95 0,22 
Sporcuların Sporda Doping Kullanımı 
Konusundaki Görüşü 

Kadın 60 2,74 0,30 
1,178 0,251 

Erkek 100 2,68 0,28 
Sporcuyu Dopinge Yönlendirmeye 
Sebep Olan Etkenlerin Derecesi 

Kadın 60 3,18 0,41 
4,872 0,000* 

Erkek 100 2,88 0,33 
Sporcuların Ergojenik Yardım 
Hakkında Bilgi ve Kullanma 
Düzeyleri 

Kadın 60 2,91 0,34 
-3,189 0,002* 

Erkek 100 3,08 0,31 

 
Tablo 2’de verilen t-testi sonuçları incelendiğinde birinci boyut için kadınlar ve erkeklerin 

puanları karşılaştırıldığında p-değeri <alfa (yani 0.004 < 0.01) olduğundan kadınlar ve erkekler 

arasında “Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme Nedeni” bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olduğu sonucuna ulaşılır. Kadınların bu görüş bakımından puanlarının ortalaması 2,91, 

erkeklerin puan ortalaması olan 3.07’den küçük olduğundan erkeklerin görüşünün daha olumlu olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, “Sporcuyu Dopinge Yönlendirmeye Sebep Olan Etkenlerin Derecesi” 

bakımından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında p-değeri <alfa (yani 0.000 < 0.01) olduğundan 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Kadınların bu görüş bakımından puanlarının ortalaması 

3.18, erkeklerin puan ortalaması olan 2,88’den büyük olduğundan kadınların görüşünün daha olumlu 

olduğu söylenebilir. 

Son olarak “Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” 

bakımından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında p-değeri <alfa (yani 0.002 < 0.01) olduğundan 

kadınlar ve erkekler arasında bu görüş bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

gözlenmektedir. Kadınların bu görüş bakımından puanlarının ortalaması 2.91, erkeklerin puan 

ortalaması olan 3.08’den küçük olduğundan erkeklerin görüşünün daha olumlu olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin doping hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşlerini belirlemek ve cinsiyet bazında anlamlı 

bir farklılık taşıyıp taşımadığını ortaya koymak amacıyla beş alt boyut [Sporda doping kullanımının 

tercih edilme nedenleri, Sporda doping ve kullanılan doping (yasaklı madde) çeşitleri hakkındaki bilgi 

düzeyleri, Sporcuların sporda doping kullanımı konusundaki görüşleri, Sporcuyu dopinge 

yönlendirmeye sebep olan etkenlerin derecesi, Sporcuların ergojenik yardım hakkında bilgi ve 

kullanma düzeyleri] üzerinde yapılan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 2’ye bakıldığında; “Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme Nedeni” alt boyutunda 

t-testi sonuçları incelendiğinde kadınlar ve erkeklerin puanları karşılaştırıldığında p-değeri <alfa 

(0.004 < 0.01) olduğundan kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu farklılıkta, puan ortalamalarının (3,07>2,91) erkeklerin lehine olduğu başka bir deyişle erkeklerin 

görüşünün daha olumlu olduğu söylenebilir.  

Sporcular; yüksek performans elde etmek, kaybetme korkularını yok etmek, heyecanlarını 

yatıştırmak, aşırı kazanma isteği, cazip olan maddi teşvikler, sosyal statü sağlayıp bu statüyü korumak, 

iyi bir yaşam standardına ulaşmak ve kulüp desteği alabilmek maksadıyla doping kullanabilmektedir. 

“Sporda Doping Kullanımının Tercih Edilme Nedeni” alt boyutunun içerisinde yer alan bu nedenler 

temel olarak sporcuların aşırı anlamda ekonomik ve sosyal başarıyı istemelerinden kaynaklanabileceği 

söylenebilir. Erkek öğrencilerin görüşünün daha olumlu oluşu, toplum içerisinde ekonomik ve sosyal 

statüye daha fazla önem vermelerinin bir göstergesi olabilir. 

Ayrıca, “Sporcuyu Dopinge Yönlendirmeye Sebep Olan Etkenlerin Derecesi” alt boyutunda 

kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında p-değeri <alfa (0.000 < 0.01) olduğundan istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu göze çarpmaktadır. Erkeklerin bu görüş bakımından puanlarının ortalaması 

2,88, kadınların puan ortalaması olan 3,18’den küçük olduğundan kadınların görüşünün daha olumlu 

olduğu söylenebilir (Tablo 2). 

Sporcuları dopinge yöneltmede; yazılı-görsel basının, ailenin, arkadaşların, sosyal çevrenin, 

kulüp yöneticilerinin, antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin etkisi olabilmektedir. “Sporcuyu 

Dopinge Yönlendirmeye Sebep Olan Etkenlerin Derecesi” alt boyutunun içerisinde yer alan bu 

etkenler sporcuların sağlıklı ve dürüst spor anlayışını benimsemelerinde veya benimsememelerinde 

oldukça büyük öneme sahiptir. Kadın öğrencilerin görüşünün daha olumlu oluşu, sporcuları dopinge 

yöneltmede etkili olan bu mekanizmaların varlığını benimsediklerinin bir göstergesi olabilir. 

Son olarak “Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” alt 

boyutunda ise kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında p-değeri <alfa (0.002 < 0.01) olduğundan 
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kadınlar ve erkekler arasında bu görüş bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

anlaşılmaktadır. Erkeklerin bu görüş bakımından puanlarının ortalaması 3,08, kadınların puan 

ortalaması olan 2,91’den büyük olduğundan erkeklerin görüşünün daha olumlu olduğu sonucuna 

varılabilir (Tablo 2). 

Sporcuların; ergojenik yardım alıp almaması, kullanıp kullanmaması  ve yeterli bilgiye sahip 

olup olmaması ayrıca antrenörlerinin verdiği ilaçların içeriği hakkında bilgi sahibi olup olmaması, 

müsabakaya çıkmadan önce hipnoz ve motivasyon tekniklerinden yararlanıp yararlanmaması, 

ergojenik yardımı doping olarak görüp görmemesi, besinsel ergojenik yardımcıları kullanıp 

kullanmaması, ergojenik yardımcıların gerekip gerekmediği ve kullanımının yasal olup olmadığı gibi 

ergojenik yardımcılar konusunda bilgi düzeylerinin bilinmesi sağlıklı ve bilinçli spor alt yapısının 

temelini oluşturmaktadır. “Sporcuların Ergojenik Yardım Hakkında Bilgi ve Kullanma Düzeyleri” alt 

boyutunu oluşturan bu bilgi ve kullanım düzeylerine ait ifadeler sporcuların yasal olarak gerek 

psikolojik gerekse fizyolojik olarak ergojenik yardımcılar konusundaki bilgi düzeylerini ortaya 

koymaktadır. Erkek öğrencilerin görüşünün daha olumlu oluşu, ergojenik yardım hakkında daha fazla 

bilgiye ve kullanım düzeyine sahip olduklarının göstergesi olabilir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

— Günümüzde formasyon eğitimlerinin verildiği göz önünde bulundurulduğunda; gelecekte 

sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahip olan spor bilimleri fakültelerinde ve beden 

eğitimi ve spor yüksekokulllarında ergojenik yardımcılar ve doping hakkında seminerler verilmelidir. 

— Sağlıklı yaşamın devamlılığı; spor yapan veya yapmayan her bireyin, kullandığı ilaç ve 

maddeler hakkında bilgi sahibi olmaları ile bu ilaç ve maddelerin doktor gözetiminde kullanılması 

gerektiğinin bilincinde olmalarına bağlıdır. Dolayısıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı” ve “Sağlık 

Bakanlığı”nın bu konuda ortak hareket ederek bilinçlendirici broşür, kitapçık vb. ile vatandaşlarımızın 

sağlıklarının korunması sağlanabilir. 

— Kullanılan madde ve yöntemlerin, WADA’nın yayınlamış olduğu Doping Listesi’nde yer 

alıp almadığı incelenmeli ve her yıl bu liste düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

— Doping ve ergojenik yardımcılar konusunda uzman bir doktorun her kulüp bünyesinde 

bulunması ve söz konusu doktorun da kulüp sporcularına düzenli eğitimler vermesi gerekmektedir. 

— Konusunda uzman akademisyenler tarafından antrenör, kulüp ve yöneticilerine sporda 

doping ve ergojenik yardım konularında seminerler verilmelidir.  

— Sporda sağlığın korunması, doğru beslenme ilkelerinin öğrenilmesi ve spor ahlakının 

sağlamlaştırılması için seminerler düzenlenmelidir. Ayrıca; istenilen ve arzulanan spor kültürünün 
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oluşmasında kitle iletişim araçlarının rolü unutulmamalı ve bu doğrultuda özellikle yazılı ve görsel 

basın da üzerine düşen görevi eksiksiz yapmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, 9. sınıf öğrencilerinin okul türü ve cinsiyet değişkenlerine göre üst bilişsel 
farkındalık düzeylerini incelemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma 2013-2014 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan fen lisesi, spor lisesi ve meslek 
lisesinin 9. sınıflarında öğrenim gören 208  (96 erkek, 112 kız) gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama 
aracı olarak Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından geliştirilen ve Karakelle ve Saraç (2007) 
tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan “Çocuklar için Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği-B Formu” 
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde ve frekans değerleri, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız 
gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin üst 
bilişsel farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farka ulaşılırken, cinsiyete göre öğrenciler arasında anlamlı farka 
ulaşılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üst bilişsel farkındalık, lise, farklı okul türü, cinsiyet 

ABSTRACT  

 The aim of this research is to analyse the metacognitive awareness levels of the 9th graders with respect 
to the variables of the school type and gender. The research is a descriptive study in the scanning model. The 
study was carried out with 208 volunteer students (96 male, 112 female) from the 9 th classes of the science high 
schools, sports high schools and vocational high schools in Çankaya, Ankara in the autumn term of the 2013-
2014 academic year. As the data collection tool, "Metacognitive Awareness Scale for Children- Form B", which 
was developed by Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) was used and translated into Turkish by 
Karakelle ve Saraç (2007). Percentage and frequency values, one way anova and independent groups t test were 
used in order to analyse the data. According to the results, it was concluded that while there was a significant 
difference in the metacognitive awareness levels of the students attending different school types, there wasn't a 
significant difference among the students regarding gender.  

Keywords: Metacognitive awareness, high school, differen tschool types, gender  
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GİRİŞ 

Dünya hızlı bir şekilde gelişerek değişmekte ve bu değişim devamlılık arz etmektedir. İçinde 

bulunduğumuz teknoloji çağında, yüzyıllardır birikmiş olan bilginin aktarımı ve tüketilmesinden çok 

bilginin üretimi önem kazanmıştır. Bilgi üreten beyinlerin ise düşünme becerilerinin ve stratejilerinin 

gelişmiş olması gerekmektedir. Günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme ve 

düşünme yollarını kazanması böylece öğrenmeyi öğrenme yolu ve zihnin düşünme dili olan üst 

bilişsel farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla son yıllarda dünyada ve 

ülkemizde öğrenenlerin öğrenme sürecinde; kendilerini izleme, kontrol etme ve değerlendirme gibi 

süreçleri içeren, bireyin öğrenmesine yardımcı olan üst biliş (metecognition) kavramının ne olduğu, 

boyutları, gelişimi ve üst biliş becerileri açıklanmaya çalışılmaktadır (Çakıroğlu, 2007).  

Bireyin bir işi yaparken atacağı adımlara karar vermesi, o konu hakkında tutum geliştirmesi, 

işi ya da konuyu zihninde planlaması, planını gözden geçirmesi, aksayan noktaları sürekli olarak 

düzenlemesi gibi becerileri, üst biliş (metacognition) kavramı içinde yer almaktadır (Demir ve Özmen, 

2011). Bu kavram ilk olarak Flavell (1979) tarafından “birey becerilerini anlamada, kontrol etme ve 

yönlendirmede, kendi bilişsel süreçlerini maksimum düzeyde öğrenmeye yönelik olarak düzenlemesi” 

şeklinde tanımlamıştır. Taylor (1999)’a göre ise üst biliş, bireyin bildiklerinin bir değerlendirmesidir. 

Bu değerlendirmede öğrenme görevlerini ve onun ne gibi bilgi ve becerileri gerektirdiğini doğru bir 

şekilde kavramak önemlidir. Sonuç olarak; üst biliş genellikle bireyin öğrenmesi üzerinde bilinçli 

biçimde düşünmesi ve bilişlerini planlaması, izlemesi ve düzenlemesi olarak tanımlanır (Akt: Özgan 

Sucu, 2007). Üst bilişsel farkındalık ise; bireyin neyi bilip bilmediğinin farkında olması, kendi zihinsel 

süreçlerini kontrol etmesi, öğrenme sorumluluğunu alması; kendi öğrenme stratejilerinin farkında 

olması, kendi öğrenmesini değerlendirmesi, planlaması, izlemesi ve bilgisini yönetme stratejilerini 

kullanmasını içermektedir (Bağçeci, Döş ve Sarıca, 2011).  Üst biliş geliştirmede; strateji öğretimi ve 

üst biliş için destekleyici sosyal ortam yaratma olmak üzere iki tenel yaklaşım kullanılmaktadır. 

Günümüze kadar üst biliş ile ilgili yapılan birçok çalışmada destekleyici sosyal ortam yaratmak yerine, 

strateji öğretimine ağırlık verilmiş; öğretimin içeriğini de ya alana özel görevler ya da öğrenen olarak 

bireyin kendisiyle ilgili bilgisinin geliştirilmesi oluşturmuştur ( Lin, 2001). 

Eğitimde bilinçli bireyler yetiştirme çabaları, üst biliş kavramının ortaya çıkışı ve bu konuda 

yapılan çalışmalarla birlikte daha anlamlı bir yolda hızla ilerlemeye başlamıştır. Balcı (2007) 

tarafından yapılan çalışmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri 

ile sözel matematik problemlerini çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın 

bulguları, üst bilişsel farkındalık düzeyi ile problem çözme becerisi arasında yüksek düzeyde olumlu 

ve anlamlı bir ilişki olduğu şeklindedir. Okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda, beden 

eğitimi derslerinde yüksek notla değerlendirilen başarılı öğrencilerin aynı zamanda problem çözme 

becerisi, dikkat süreci ve kavram bilgisi gibi yeteneklerinin ön plana çıktığı ve diğer akademik 
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alanlarda da başarılı oldukları gözlenmiştir (Chanal, Sarrazin, Guay ve Boiche 2009). Bu durum, 

araştırmacıları psikomotor alan ve üst bilişsel farkındalık arasındaki ilişkinin incelenmesi yönünde 

cesaretlendirmiştir. Öğrenme sürecinde üst bilişsel farkındalık düzeyinin gelişimi, bireylerde çeşitli 

sebeplere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu farklılık bireysel olabileceği gibi, farklı okul türlerine 

veya cinsiyete göre de olabilir. Mevcut literatürde, üst bilişsel farkındalığa yönelik olarak okul türü 

veya cinsiyet değişkeni açısından yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Literatürdeki bu eksikliğin 

giderilmesi ve gelecekte bu konuda yapılacak olan araştırmalarda araştırmacılara yol gösterici 

olacağını umduğumuz bu araştırmanın amacı da, farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim 

gören 9. sınıf öğrencilerinin okul türü ve cinsiyetlerine göre üst bilişsel farkındalık düzeylerini tespit 

edebilmektir. 

YÖNTEM 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri mevcut olan durumu 

var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005).  

Çalışma Grubu 

Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan 

fen lisesi, spor lisesi ve meslek lisesinin 9. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. 

Çalışmanın sadece 9. sınıflar üzerinde yürütülmesinin birinci nedeni bu öğrencilerin yakın zamanda 

akademik başarı düzeylerini belirleyen bir sınava girerek bu okullara yerleşmiş olmaları, ikinci nedeni 

ise araştırmada kullanılan ölçeğin sadece bu yaş düzeyindeki lise öğrencilerine uygun olmasından 

kaynaklanmaktadır. Araştırma fen lisesinden 30 erkek ve 46 kız toplam 76 öğrenci,  spor lisesinden 30 

erkek ve 30 kız toplam 60 öğrenci ve meslek lisesinden ise 36 erkek ve 36 kız toplam 72 öğrenci 

olmak üzere 96 erkek ve 112 kız olmak üzere toplam 208 gönüllü öğrenci grubu üzerinde 

yürütülmüştür. 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından geliştirilen 

Karakelle ve Saraç (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Çocuklar için Üst Bilişsel 

Farkındalık Ölçeği- B formu” kullanılmıştır. 6,7,8 ve 9. sınıflar için geliştirilen B formu 18 madde 

içermektedir. B formu, her madde için beşli (asla, nadiren, bazen, sık sık, her zaman) likert tipi ölçek 

üzerinden işaretlenmektedir. Formda ölçek puanı madde puanlarının toplamları alınarak elde 

edilmektedir. B formu için en yüksek puan 90, en düşük puan 18’dir. Türkçeye uyarlaması yapılan 

ölçeğin güvenirliliğini belirlemek amacıyla yaklaşık üç hafta arayla test- tekrar test yapılmıştır. B 

formu için test-tekrar test korelasyon değeri .72 (N=373, p<.01) olarak bulunmuştur. İlk test için 

Cronbach alpha değeri hesaplanmış ve .80 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre ölçeğin güvenilir 
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olduğu kabul edilmiştir. Ölçeğin geçerliliğini incelemek için alt-üst grup yönetimi kullanılmıştır. 

Ölçek toplam puanlarının alt ve üst %27’ lik diliminde yer alan katılımcıların toplam puanları arasında 

fark olup olmadığı t test yoluyla incelenmiş, alt ve üst dilim arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür 

(t(393) =46.11, p<.011). Sonuç olarak Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği-B Formunun üst bilişsel 

farkındalık düzeyinin yüksek veya düşük olduğuna karar verebilmek için araştırma ya da tarama 

amaçlı kullanılabilecek yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunun kabul edilebileceği ifade 

edilmiştir (Karakelle ve Saraç, 2007). 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerini analiz etmek için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada 

elde edilen verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar t testi 

kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1: Farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık 

düzeylerinin karşılaştırılması 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı         SD        Kareler Ortalaması               F     p 

Gruplar arası  6836.656               2               3418.328                   77.888     .000 

Gruplar içi  8996.954                      205                  43.888   

Toplam                      15833.611            207    

*p<0.05 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerinin üst bilişsel 

farkındalık düzeyleri karşılaştırıldığında, anlamlı düzeyde farklılığa ulaşılmıştır (F(2-206)= 77.888; 

p<0.05). Fen lisesi öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık ortalaması  = 71.867 ± 7.15, spor lisesi 

öğrencilerinin ortalaması  = 72.60 ± 7.37 ve meslek lisesi öğrencilerinin ortalaması ise   = 60.05± 

5.2’ dir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tukey testi sonucuna göre, 

fen lisesi ve spor lisesi öğrencileri lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları 

incelendiğinde, bulundukları okul türü nedeniyle akademik başarı düzeyi yüksek olan fen lisesi 

öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri yüksek çıkmıştır. Ancak şaşırtıcı olan sonuç, akademik 

başarı düzeyi fen lisesi öğrencilerine göre düşük diyebileceğimiz spor lisesi öğrencilerinin üst bilişsel 

farkındalık düzeyleri, fen lisesi öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeylerinden daha yüksek 

çıkmasıdır. Bu sonuçlara göre üst bilişsel farkındalığın başarıyı desteklediği söylenebileceği gibi, aktif 

olarak spor yapmanın öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeyinin gelişimine katkı sağladığı 

sonucuna da varılabilir. Fen lisesine devam eden öğrencilerin zor bir sınavdan yüksek düzeyde bir 
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başarı elde etmek için oldukça yoğun bir akademik hazırlık dönemi geçirmeleri ve bu hazırlık 

döneminde yüksek düzeyde zihinsel sürece maruz kalmaları bu farklılığı yaratmış olabilir. Bu konuda 

yapılan birçok araştırmada yapılan çalışma bulgusunu destekler benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Nitekim 

üst bilişsel farkındalığı yüksek olan öğrencilerin, okuduğunu anlama ve kullanma başarılarının yüksek 

olduğu birçok araştırma tarafından desteklenmiş (Vadhan ve Stander, 1994; Johnson, 2002; Hassan, 

2003; Özbilgin,1993; Gümüş, 1997; Aral, 1999; Gelen, 2003; Çiçekçioğlu, 2003; Çakıroğlu,2007; 

Karatay, 2010) ve üst biliş stratejilerini kullanan öğrencilerin akademik başarılarının, kullanmayan 

öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan farklı araştırmalar da yapılmıştır (Ormrod, 2003; 

Mayer, 1998, Schunk ve Zimmerman, 1998). Ayrıca Çikrıkci ve Odacı (2013)’nın fen lisesi 

öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada biliş ötesi farkındalığın, akademik başarının anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu sonucuna varmış olmaları, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin düşünme 

becerilerinin gelişmiş olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir araştırmada ise Dresel ve 

Haugwitz (2005), zeka düzeyi ile üst bilişsel strateji kullanımı arasında negatif ilişki bulunduğunu, 

dolayısıyla zeka puanı yükseldikçe, üst bilişsel strateji kullanımının azaldığını belirtmektedirler.  

Diğer yönden spor lisesi öğrencilerinin spor yaparken veya sportif müsabakalara katılırken 

karşılaşmış oldukları problemleri, bireysel ya da takım olarak çözme durumuyla karşı karşıya 

kalmaları, bilişsel açıdan düşünme becerilerini geliştirmiş olabilir. Ayrıca bu öğrencilerin sporun 

doğal çevresinde olan arkadaş çevrelerinin fazla olması ve sosyal ortamlarının çeşitliliği, bu farklılığı 

yaratmış olabilir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar aile, kitle iletişim araçları, arkadaş çevresi gibi 

farklı sosyal çevrelerin (Lourenco ve Machado, 1996; Rogoff ve Chavajay, 1995; Serpell ve Boykin, 

1994) bilişsel ve üst bilişsel becerilerin gelişiminde en az okullarda uygulanan programlar kadar etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Theodosiou, Mantis ve Papaioannou (2008) 510 ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencisinin beden eğitimi derslerinde üst bilişle ilgili algılamış oldukları motivasyonel oryantasyon 

ve hedef yönelimi değerlerini incelemişler, araştırma sonuçlarına göre, genç öğrencilerin hedef 

yönelimi ve motivasyonel oryantasyon içeren görevlerde üst bilişsel işlemleri daha çok kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Yine Tuzcuoğlu ve Özcan (2014)’nın yaptıkları çalışmada, lisanslı olarak spor yapan 

ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında anlamlı düzeyde fark 

bulmuşlardır. 

Tablo 2: Farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerinin cinsiyetlerine göre üst bilişsel 

farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması 

Cinsiyet                         N                            SS                        t                   p 
Erkek               96            67.81                    8.77                 -.161            .786 
Kız             112            68.01                     8.77  
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Tablo 2’de görüldüğü gibi farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerinin üst bilişsel 

farkındalık düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde anlamlı farka ulaşılmamıştır (t(207) =-

.161, p = .786). Yapılan analiz sonuçlarına göre erkek öğrencilerin ortalaması, =67.81∓8.77, kız 

öğrencilerin ortalaması ise =68.01∓ 8.77’dir. Cinsiyet değişkeninin üst bilişsel farkındalık düzeyini 

anlamlı düzeyde etkilememesinin sebebi, artık günümüzde cinsiyet rollerinin ve yaşantılarının 

birbirine yakın olmasının biliş üzerinde benzer sonuçlara sebep olması olabilir. İlgili literatür 

incelendiğinde (Aydın ve Yılmaz, 2010; Kiremitçi, 2012; Sevindik, Sönmez ve Güneş, 2012) benzer 

sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Çikrıkci ve Odacı (2013)’nın fen lisesi öğrencileri üzerinde yapmış 

oldukları çalışmada da cinsiyet bağımsız değişkenine göre öğrencilerin biliş ötesi farkındalık 

düzeylerinde fark bulunamamıştır. Yine Erdoğan (2009)’nın yaptığı çalışmanın sonucu araştırmada 

elde edilen sonucu desteklemektedir. Biliş ötesi farkındalık üzerine yapılan başka birçok çalışmada da 

biliş ötesi farkındalık düzeyinin cinsiyete göre değişmediği görülmüştür (Aydın ve Coşkun, 2011; 

Memnun ve Akkaya, 2009; Özsoy ve Günindi, 2011; Rahman, Jumani, Chaudry, Chisti ve Abbasi, 

2010; Sczesny ve Kühnen, 2004). Benzer şekilde, Tuzcuoğlu ve Özcan (2014)’nın yaptıkları 

çalışmada, lisanslı olarak spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık 

düzeylerinde, cinsiyet bağımsız değişkenine göre fark bulunamamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda; farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında okuyan 9.sınıf 

öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında fen lisesi ve spor lisesi öğrencileri lehine 

anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Ancak; farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında okuyan 9. sınıf 

öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı derecede 

fark bulunamamıştır. Çalışmanın lisede yer alan farklı sınıf düzeylerini de içerecek şekilde 

gerçekleştirilmesi, üst bilişsel farkındalığa etkisi olacağı düşünülen farklı değişkenlerin de işe 

koşulması ve daha büyük ve farklı özellikteki gruplar üzerinde uygulanması, daha güvenilir sonuçlara 

ulaşma açısından önemli görülmektedir.  

Bununla birlikte çalışmada elde edilen sonuca göre öğrencilerin üst bilişini geliştirmede etkin 

rol oynayan öğretmenlere, üst bilişi geliştirici strateji öğretimi ve sosyal ortam yaratma 

yaklaşımlarının öğretilmesi amacıyla konunun öğretmen yetiştirme programlarına konulması, üst bilişi 

geliştirmeye yönelik olarak eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bu konuda hizmet 

içi eğitim kursları açılması ve üst bilişsel farkındalığın geliştirilmesi konusunda okul yönetimleri, 

öğrenciler ve öğrenci velileri bilgilendirilerek öğrencilerin bu yönde faaliyetlere katılmalarının 

desteklenmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, spor genetik testlerin yardımıyla atletik performansın saptanması ve atletik 
performansın geliştirilmesi için çeşitli antrenman , uygun ve yeterli beslenme yöntemleriyle birlikte doğru spor 
branşının saptanmasında genetik testlerin önemini ortaya koymaktır. 

Spor beklentileri yüksek olan fakat sonuçları uzun çalışmalar sonrasında edinilen bir meslektir, 
yapılacak olan her antrenman kişiyi hedefine bir adım daha yaklaştırmayı hedeflemektedir, beklentilerin yüksek 
olması yapılan antrenmanlarında hedeflere uygun ve zorlayıcı olmasını gerektirmektedir.  

Çalışma en zor mesleklerden biri olan sporcuların doğru yönlendirilmesi adına antrenörlere bilgi 
verebilecek ve gelecek vaad edecek sporcuların genetik biliminin ışığında yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Atletik performans, performans genleri, sporda genetik testler 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the various sports training for athletic performance with the help 
of genetic testing and improving athletic performance, with appropriate and adequate nutrition methods to reveal 
the importance of genetic testing in determining the right sport together. 

Sport is a profession acquired high expectations after the result of long study, all training will be held 
one aims one step closer to the goal, the goal in training with high expectations requires that appropriate and 
challenging. 

The study could be directed towards the most difficult information to coach the athletes on behalf of the 
profession and to ensure that the orientation of the light of genetic science to promising athletes. 

Keywords: Athletic performance, performance genes, genetic testing in sport 
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GİRİŞ 

Spor sosyal bir etkinlik olarak bir kültür unsurudur. Bu sebeple  günümüze deki oluşmuş her 

toplum için farklı tarzda varlığına devam etmektedir. Küreselleşme süreci, tüm diğer kültür 

unsurlarında görüldüğü gibi sportif faaliyetlerde de standart tarzda yapılar oluşmaktadır. Kaideler, 

prensipler, hedefler tüm cemiyetler için geçerli standart tarzda bir yapılaşma olarak belirlenmektedir. 

Bu görüşle spor “Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler.” olarak 

tanımlamaktadır.  

Spor, insanların ruhsal, zihinsel, fiziksel, dayanıklılığını geliştiren, yaşam tecrübesi ile liderlik 

becerisini kazandırmasının yanında bireyin fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak bütünleşmesini 

sağlayan bir araçtır olarak görülmektedir. Nihai olarak sporu insanların fiziksel yetenek ve becerilerini 

kullanarak mücadelelerini içeren, kurallarla sınırları belirlenmiş toplumsal bir oyun olarak tarif 

edebiliriz. (Talimciler, 2014).  

Bununla birlikte spor müsabaka formuna girdiğinde ve rekabet ön plana çıktığında bambaşka 

boyutlara ulaşabilmektedir. Özellikle amaç yüksek performans olduğunda antrenörler sporcular başarı 

ve kişisel tatmin için her yola baş vurmayı göze alabilmektedir. Genetik bilimi kavramı da tam bu 

noktada sporcuların hedefe ulaşacakları en iyi seviyelere gelebilme özelliğine sahip adayların 

belirlenmesinde karşımıza çıkmaktadır.  

Spor Ve Genetiğin Etkileşimi 

Sportif yeteneğin genetik bir aktarım ile doğuştan gelen bir etkimi ya da sonradan oluşan bir 

durum mu olduğu bununla birlikte sportif performansların bir üst sınırlarının var olup olmadığı 

önceden beri tartışılmış bir konu olmuştur.(Işık, 2009). 

Birçok insanın düşüncesinde atletik performans dendiğinde sporcunun görüntüsünün bir 

temsili benzetilmesi olarak yeretsede yetenek seçimlerinde kullanılan temel özellikler koşu, sıçrama, 

ve fırlatma kabiliyeti kişinin atletik performansı olarak tanımlanmaktadır. Fakat,  bir çok branşta en iyi 

koşucu, en hızlı veya en kuvvetli fırlatıcı yada en uzun sıçrayıcı yada en yüksek sıçrayıcı diğer 

branşlarda en iyi olmayabilmektedir ki bu yüzden genetik komponentlerin tespiti kişiyi belirlemekte 

önem kazanmaktadır. (Brown, 2000).  

Bu yüzden şu görüş hayatımızda olması gereken yerdeki konumunu almaktadır her nekadar iyi 

bir genetik temele sahip olursa birey üzerine yüklenecek olan kondisyonu o derecede daha başarılı bir 

şekilde performansına yansıtacaktır. Sportif  performans hiçbir zaman tek başına bir olgu olarak 

görülmemelidir “tüm olumlu olan etkenlerle birlikte ve tüm olumsuz olan etkenlere karşı 
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gerçekleştirilen” sporcunun sportif iş becerisinin kalitesinin genetik komponentle bir bileşkesi 

olacaktır (Atasü ve Yücesir, 2004). 

Her sene birçok branşta dercelerin egale edilmesi bunun en güzel örneklerinden olmaktadır. 

Onlarca rekorun kırılmasına rağmen yinde üst limitlerin olduğunu düşünmekteyiz fakat, bu limitlerin 

belirli faktörler tarafından belirlendiğinide bilmekteyiz. Beslenme, motivasyon, çevresel faktörler ve 

kullanılan malzemelerin teknolojik ilerlemesi (koşu ayakkabıları, yüzücü kıyafetleri, bisikletler gibi...) 

atletik performansta dramatik gelişmelere bağlı performanslar gelişmiş olsa da bunun yanında genetik 

üstünlükler derecelerin oluşumlarında en üst paya sahip gibi görünmektedir (Maughan, 2005).  

Bu performans parametreleri, sporcunun sahip olduğu genetik özelliklerden az yada çok ama 

kesinlikle etkilenmektedir. Mesela, kısa mesafe koşucularında ağırlıklı olan Tip 2 kas fibrilleri 

yoğunlukta iken, maraton koşucularında daha çok oranda Tip 1 kas fibrilleri baskın olarak 

bulunmaktadır. (Savulescu ve Foddy, 2005). 

Gen Ve Spor Genetiği 

Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının 

şifresini çözmeyi başarmıştır. Çıkarılan "gen haritası" sayesinde kalp ve kanser gibi çağımızın tedavisi 

zor yada mümkün olmayan bir çok hastalığa umut sağlayacak şekilde iyileştirici atılımlar 

sağlayacaktır bunu bilim insanları on yıla kadar bir çok hastalığı tarihe gömecek şekilde düzenleyeceği 

tahmin edilmektedir (Wolfarth ve ark, 2004). 

Sporcu genetiğinin haritaları doğrultusunda hangi spor dallarında daha başarılı olacağını 

saptamak, spor genetiği alanındaki çalışmaların amacını yansıtmaktadır. Genetik bilimindeki 

ilerlemelerin spordaki olası etkilerine kadar her bilgi bizim spor genetiğini spor ile 

ilişkilendirmemizde ve bir adım daha ilerlememize ışık tutacaktır (Oral, 2015). 

Genetik, Genetik Altyapı Ve Spor İlişkisi 

Genetik, organizmanın varlığında gelişip değişmesinde önemli bir rol oynasada , sonucun 

belirlenmesi ve nereye doğru değişeceği çevrenin etkisi ve genetiğin sınırları çerçevesinde sonuca etki 

etmektedir. Örneğin, genler kişinin boy uzunluğunda önemli bir rol oynasa da, kişinin çocukluk ve 

ergenlikteki yaşam tarzı beslenmesi, uykusu ve sağlığına verdiği önemin etkisi büyük olacaktır 

(Weiling, 1991). 

Fiziksel performansda, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, esneklik, denge, kardiyopulmoner 

fonksiyonlar vb. çok sayıda fenotipten meydana gelmektedir. Antrenman gibi çevresel faktörlerin yanı 

sıra genetik faktörler de, fiziksel performans farklılıklarının bir kısmını açıklayabilir (Vallance, Collier 

ve Moncada,1989). 
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Dayanıklılık sporlarında performans, biyomekanik, fizyolojik, metabolik, psikolojik ve sosyal 

özellikler gibi birçok faktöre bağlıdır. Dayanıklılık performansını etkileyen çevresel faktörler 

bilinmektedir, fakat ikiz ve aile çalışmaları dayanıklılıkta altın standart olarak kabul edilen maksimal 

oksijen kullanım kapasitesinin (maxVO2) genetik faktörlere de bağlı olabileceğini göstermiştir (Yang 

ve ark., 2003). 

TARTIŞMA 

Sportif kalıtsal özellikler kas kitlesi, kas lifleri, kardiopulmoner yapı patlayıcı güç ve 

dayanıklılık gibi özelliklerde büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir (Perusse ve ark., 2003; 

Wolfarth ve ark, 2005). 

Kalıtımsal aktarım özelliği gösteren fiziksel performans akrabağalık derecesi yakın olan 

bireylerde baskın gözükmektedir bunun için yapılan çalışmalardaki anlamlı veriler Tek yumurta 

ikizleri üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilmiştir. (Rodas ve ark. 1998; Klissouras ve ark, 2000). 

Önceden de altını çizdiğimiz gibi, sportif alt yapıda daynıklılık, kuvvet ve kaslifleri oranları 

önemli derecede solunum sisteminin kapasitesinin üst düzeyde çalışabilmesi için önem teşkil 

etmektedir. Bunun yanı sıra dayanıklılık sporcularında hayati önem taşıyan özlellik olan 

kardiyopulmoner kapasite ile ilişkisi birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. (Perusse ve Ark. ,2003). 

Genetik tarama ile sporcunun potansiyellerinin ve fonksiyonel karakterlerinin belirlenmesi 

sonucunda elit sporcular teknik ve taktik konusunda çok iyi durumda olabilir ve üstün düzeyde atletik 

performans ortayaçıkarabilirler. Tabi ki bu noktada yapılan  bilimsel çalışmaların ışığında 

unutulmamalıdır ki başarıda tek bir genden ziyade , birçok farklı genin karmaşık bir sistemde farklı 

derecede ciddi katkısı bulunmaktadır (Williams ve ark, 2000). 

Sporda genetik araştırmalarda veya sporda genetik mühendisliği gibi insan üzerindeki sınırları 

çizilemeyen bir alanda bilimsel faaliyet gösterilirken, bilimsel etik kurallarının yönlendireceği ahlaki 

ve felsefik rehberlik; bu çalışmaların ideal çizgide sürmesini sağlamalıdır. (Tarakçıoğlu & Doğan, 

2013). 

SONUÇ 

Spor performansının genetik testlerin temel olarak; sporcunun  kardiovaskuler performansı, 

enerji sistemlerinin çalışma kapasitesi ve kas metabolik süreçleri ve yorgunluğa karşı iskelet kaslarının 

verdiği yanıtların çeşitliliğini gösterir ve ayrıca iskelet kaslarındaki enerjinin açığa çıkma süreçleriyle 

sporcunun kas hipertrofisi ilişkisinin saptanması sporda performans açısından önem taşımaktadır. 
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Sporda performansın üst limitlerinin saptanmasında spor genetik testlerinin gerekliliği her 

geçen yıl daha fazla hissedilmekte ve dünya ölçeğinde kullanım sıklığı artmaktadır.Yapılan çok 

sayıdaki araştırmalarla, sporcunun performansını ve sporcu yeteneğinin keşfedilmesine olanak veren 

genlerin sayısının artması sporda genetik seçim yöntemini yarınlarda daha da belirleyici kılmaktadır. 

Her geçen gün derecelerin yükseldiği müsabakaların sonraki süreçlerde keskin boyutlara 

varacağı bilinmektedir sporcunun başladığı branşın özgün antrenman nitelikleri ile harmanlanması çok 

önem taşımaktadır bunun yanında olası bir branş değişikliği sporcuyu hedeflerinden 

koparabilmektedir. Bu nedenle sporcuların hedeflerine sağlıklı ulaşabilmeleri ve hata payının 

minimalize edilmesi adına sporcular için genetik bakı ile yetenek seçimi zorunlu hale gelmektedir. 

Çıkar Çatışması: 

Yazar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 

Finansal Destek: 

Çalışma için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır. 

Teşekkür: 

Bu  derleme  çalışmanın  hazırlanmasında  katkılarından  dolayı  Berkcan BOZ’ a teşekkür 

ederiz 
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ÖZET 

Oksidatif stresin oluşumunu ve meydana getirdiği hasarı önlemek için vücutta bazı savunma 
mekanizmaları geliştirilmiştir. Bunlar "antioksidan savunma sistemleri" olarak bilinirler 

Antioksidanlar reaktif oksijen ürünlerinin neden olabileceği iskemi/reperfüzyon hasarında görülen hücre 
hasarını iyileştirmede rol oynamaktadır. Fiziksel aktivite, organizmada reaktif oksijen türlerinin (ROS) 
oluşumunu indükleyen faktörlerden biridir. Bilindiği gibi serbest radikaller DNA hasarına neden olmaktadır. 
Resveratrolün potent hidroksil radikal süpürücü özelliği ile DNA kırılmalarını azalttığı ortaya konmuştur. 

Hücre yenileme özelliği sayesinde serbest radikaller sonucunda olaşabilecek tümoral aktiviteyide 
engelleyebileceği sporcunun bağışıklık sistemine katkısı yanı sıra sporcular için gerekli olan antioksidan 
özellikleri içerisinde ihtiva ettiği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Antioksidanlar, Oksidatif hasar 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the importance of sports nutrition that include antioxidants which 
are very important for metabolic and and kinosiologic activity. Being supported by antioxidant from outside, 
thus eating regularly is essential for antioxidant system’s which exists in body struggling with reactive oxygen 
types and free radicals. 

However, resveratrol which is a strong antioxidant is effective on cancer, heart diseases as well as 
obesity, impotency and even growing old earlier. If resveratrol is used by the ones who exercise, it will make 
them perform better and be positively effective on their cells healing which are damaged as a result of excess 
oxygen consuming. 

Keywords: ‘Antioxidants’, ‘Resveratrol’ and ‘Sports nutrition’, Antioxidants; Athlete’s health, 
Kınesıology 
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GİRİŞ 

Antioksidanlar 

Gıda yetersizlikleri sonucunda antioksidan dengesi büyük ölçüde etkilenir. Sporsal aktiviteler 

sonucunda vücut normalden daha fazla beslenme ihtiyacı duyar. Besin yetersizliği vücutta tahribat 

yaratırken patolojik vakalarda ortaya çıkarır. Reaktif oksijen türleri artışı ve savunma sitemindeki 

oluşacak zayıflamalar antioksidan sisteminin dengesine zarar vererek “oksidatif stres” koşullarının 

oluşmasına sebebiyet verirler. Bunlara karşın, C vitamini, E vitamini ve karotenoidler gibi antioksidan 

vitaminleri yeterince alınmasına bağlı olarak oluşan zarar azalmaktadır (Duthie ve ark, 1989).  

E vitamini, yağda çözünebilen başlıca antioksidanlardan olup tüm hücre membranlarında 

bulunmakta ve çoklu doymamış yağ asitlerini oksidasyona karşı korumaktadır (Diplock 1998). E 

vitamininin yüksek dozlarda diyete ilavesinin LDL düzeylerini önemli ölçüde artırdığı ve oksidatif 

strese karşı oldukça koruyucu olduğu bildirilmektedir (Reaven ve ark, 1993).  

E vitamini dokudaki en önemli zincir-kırıcı antioksidandır ve lipid peroksidasyonundan 

korunmada ilk sıradaki mekanizmadır (Itoh ve ark, 2000; Ji ve Leichtweis, 1997).  

Askorbik asit de vücudun ekstraselüler sıvılarında bulunan ve suda çözünebilen önemli bir 

antioksidandır. Vücutta sentezlenemediği için gıdalarla dışarıdan alınması gerekmektedir. Askorbik 

asidin indirgen bir ajan olmasının yanısıra E vitaminini rejenere etme özelliğine de sahiptir (Diplock, 

1998).  

Resveratrol 

Başlıca ahadudu, çilek ve frenkeriği gibi meyvelerde bulunan resveratrol meyve kabuğunda 

bulunarak hücre yenilenmesinde etkili olmaktadır. Bir fitoalexin olan resveratrol UV ışınlarına maruz 

kalan bitkilerin üzerinde oluşacak hasarlara karşı koruma ve mikroorganizmal hasarları tedavi 

özelliğine sahiptir. Bu nedenle benzer harabiyet yaşayan insan vücudunada koruma sağlayacağı 

öngörülmektedir. Çünkü renkli üzümde bol olan resveratrol maddesi apolipoprotein ve lipid sentezi 

'modülasyon sayesinde trombosit birikimleri sonucunda oluşan kılcal damar tıkanmalarını önler. 

Resveratrol hücrenin yaşam süresi boyunca çalışmaya devam eden ilk moleküldür. Çalışmalar 

hücrenin yaşam süresinü uzattğını bunun yanıdna kalori sınırlamasına yanıt verdiğini gözlemlemiştir. 

Diğer bir şekilde insan ve hayvan denekler üzerinde resveratrol hücre yenileme özelliği olduğunu 

kanıtlamıştır. Çalışmalara göre, resveratrol, göstermiştir yaşlanma sürecini anti oksidan ve 

antimutasyon özellikleri ile engellemiştir. hücrenin kansorejen dönüşüm sürecine engel olarak vücut 

doku formlarını korumuştur (Karabulut, 2008). 
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Başlıca resveratrol antioksidan koruyucu özelliği ile (superoksid dismutaz, oksijen peroksidaz, 

metaller ve kompleks ajan proteinleri) gib serbest radikallerin oluşumunu önler. Antioksidanlar 

tarafından önlenemeyen vakalardaki antioksidanlara (vitamin C, ure, vitamin E, ubikinon, 

karotenoidler, zincir sürecini durduran floidler) gibi radikal çöpçülerine yardım ederler Bu yüzden 

zincir süreci başlamadan durdurulur. Eğer kontrol edilemeyen hasarlı bir hücre iyileştirici 

antioksidanlar (lipase, protease, DNA- iyileştirici transfer enzimleri) ilk adımda dururur ve tedavi eder. 

Antioxidant içerik ve aktivitesi örneğin, meyve, meyve suyu, sebze, kuru meyve, çay ve kurutulmuş 

çekirdekler antioksidan stresle mücadele etmede sağlık açısından önemli rol oynar (Frei, 1992; 

Sivritepe, 2000). 

Polifenoller yeşilçay, üzüm ve soya ailesinden beslenilmesi ile alınan ürünlerdir. Bu grup 13 

grupta (flavanoids, phenolic acid, anthocyanin, catechins, flavones, flavonol, flavonon, isoflavone, 

lignans, proanthocyanidin, procyanidin, resveratrol, tannin) olarak yaklaşık 4000 bileşik olarak 

sınıflandırılır. Onlar anti inflamatuar, antialerjik, antiviral, yaşlanmayı önleme, antikarsinojen, 

antioksidan özellik ve biyolojik koruma tedbirlerinin arttırılması olarak görev alır. Onların 

kardiyolojik sistem rahatsızlıklarında birçok olumlu etkileri bulunduğu raporlanmaktadır. Birçok 

epidemiolojik çalışma güneş sisteminin zararlarına karşı koruma yaratmasına ilaveten UV ye karşı 

olumlu etki ve kanserojen durumlara karşı koruyucu etkisi olduğunu bildirmiştir.(Nichols , 2010). 

Resveratrolün Sporcu Sağlığı Üzerine Etkisi 

Anti oksidanın iskemi/perfüzyon olayına karşı sağlık açısından etkisi reaktif oksijen üretimini 

kontrolüdür.Fiziksel aktivite reaktif oksijen türelerinin (ROS) üretiminde etkin rol oynamakatadır. Bu 

nedenle resveratrol anti oksidan özelliği ile oksidatif hasara karşı koruması ile ve hücre yenilenme 

süresinin hızlanmasını sağlamaktadır. Bunun yanında onsidatif stresin neden olduğu kardiyovasküler 

hastalıklarıda engelemektedir. Buna ilaveten resveratrolun vücut ağırlığı kontrolü üzerinde olumlu 

etkileri çalışmalar ile gösterilmiştir. Serebrovasküler problemler, diyabet ve kanser tedavisinde 

koruyucu özellikleri bulunmaktadır (C. Plin ve ark. 2005). 

Ana konulardan biri kardiyovasküler rahatsızlıklar ve iskemi perfüzyonu önlemede faydalı 

olduğu gösterilmiştir. Özetle ateroskleroz süreçi ile ilgili duvarların normal hücre elementleri 

arasındaki normal tepkinin bozulmasından bağlantılı olan (plazma proteinleri, lipoprotein, büyüme 

faktörü, lenfositler, trombositler) süreçleri engeller. Bu yeni anti aterojenik bileşenler yemekte 

bulunur. Polifenollerde In polyphenols, resveratrol atherosklerozu farklı parçalar olarak faydalı ajan 

gibi takip edebilir. (Delmas ve ark, 2005). 
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TARTIŞMA 

Vigue ve arkadaşları, kısa süreli tüketici egzersizde E vitamininin arttığını bildirmişlerdir. 

Buna karşılık Salminen ve arkadaşları (Salminen ve Vihko, 1983), dayanıklılık çalışmasında, Vigue ve 

arkadaşları (Vigue, ve ark, 1993), submaksimal egzersizde ve Mena ve arkadaşları (Mena ve ark, 

1991), bisikletçilerde egzersiz sonrasında E vitamininin değişmediğini saptamışlardır. Duthie ve 

arkadaşları (Duthie, Robertson ve Morrice, 1990), E vitamininin yarı maraton koşusu sonrasında 

değişme gösterdiğini, ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit etmişlerdir. 

Kanser dünya üzerinde ölüm oranı yüksek olan hastalık türlerindendir. Öte yandan bilim 

insanları resveratrolün kanserden korumada çok büyük önemi olduğunu ıspatlamıştır. Resveratrol, 

intraselüler moleküllerin üzerinede oluşabilecek serbest radikal ataklarını üzüm kabuğundaki bulunan 

fitoaleksin özelliği sayesinde bertaraf etmektedir ve bunun sonucu olarak kanser oluşumunu ve 

tümoral aktiviteleri engelleyebilir. Bir çalışmada 5, 10 ve 25 mol resveratrol 18 hafta boyunca haftada 

2 kez olmak üzere farelere aşılandı ve sırasıyla  %50, %63, %88 oranında bir kaç tümörde azalmanın 

yaşandığı ıspatlandı. Illinois University in 1997, de yapılan çalışmada farelerdeki kanser 

hücrelerindeki azalmanın sağlanması ve ciltlerindeki tümör bulgularının azalması bildirilmiştir (Carbo 

et al. 1999). 

MDA’nın egzersizin şiddet ve süresiyle orantılı olarak oksidatif strese neden olduğu ve lipid 

peroksidasyon reaksiyonlarını arttırdığı düşünülmektedir (Goldfarb, ve ark 1994; Gönenç ve ark 

1996). Oksijen kulanımının düşük olduğu durumlarda süperoksit radikali ve onun türevleri antioksidan 

savunma ile zararsızlaştırılır. Ancak oksijen tüketim hızının önemli derecede arttığı egzersiz 

durumunda bu savunma mekanizmaları, serbest radikal oluşumuna ayak uyduramayabilir, bu da hücre 

hasarı ile sonuçlanabilir (Cheeseman ve Slater, 1993). Akut egzersizin Lipid Peroksidasyon seviyesini 

arttırdığı sonucu bildirilmiştir (Alessio ve Goldffarb, 1988; Gönenç ve Açıkgöz, 1997). Marzatiko ve 

arkadaşları (Marzatiko ve ark, 1997), sprint ve yarı maratoncularda, Sahlin ve arkadaşları (Sahlin, 

Ekberg ve Cizinsky, 1991), akut egzersizde MDA’nın arttığını tespit etmişlerdir. Egzersiz öncesine 

göre MDA’nın oksijlen kullanımı arttıkça daha da arttığı bildirilmiştir (Lovlin ve ark, 1988). 

Resveratrol ile ilgili diğer bir araştırmada, resveratrolün diyabetik fareler üzerinde yapılan 

çalışmasında farelerin kontrol değerlerine göre kan glikoz seviyelerini ve HbA1c seviyelerinin önemli 

ölçüde azalttığını belirlemiştir. Resveratrol bu çalışmada karşılaştırıldığı gliklazid kadar kan seviyeleri 

üzerinde tedavi edici etki gösterememeştir. Fakat kan glikozu seviyyesi üzerindeki resveratrolün etkisi 

önemsiz değildir. Bunun yanında resveratrol anti oksidan etki profilinin verdiği yarar yanında daha 

düşük yan etki profiline sahip olduğundan yararlı olduğu bildirilmektedir (Kavas, 2012). 
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SONUÇ 

Son yapılan klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda düzenli egzersizlerin, iskelet kasında hem 

antioksidan savunmayı hem de oksidatif kapasiteyi geliştirerek, oksidatif hasarın neden olduğu 

hastalık türlerini azalttığı, genel hayat kalitesini yükselttiği ve ömrü uzattığını belirtmiştir. Resveratrol 

güçlü antioksidan özelliğiyle sporcularda  serbest radikallerin ve antioksidan maddelerin denge halinde 

olmasını sağlamsının yanı sıra  kalp-damar sağlığının korunmasında da çok etkili olduğu 

düşünülmektedir 

Fiziksel aktivite, organizmada reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu indükleyen 

faktörlerden biridir. Bilindiği gibi serbest radikaller DNA hasarına neden olmaktadır. Egzersiz ile 

oksijen tüketimi ihtiyacı artmakta ve oksijen tüketiminin artması serbest radikal üretiminde artışa yol 

açmaktadır. Oluşan bu serbest radikaller enzimatik  ve nonenzimatik antioksidanları içeren bir 

savunma sistemi tarafından nötralize edilir Resveratrol radikal süpürücü özelliği ile DNA kırılmalarını 

azalttığı saptanmıştır. 

Resveratrol ile ilgili yapılmış olan çalışmalar maddenin birçok vücutta oluşan oksidadif hasarı 

önlemede faydası olduğu gibi bunu yaparkende vücuda herhangi bir yan etki sunmaması güvenli bir 

takviye ürün olduğunu göstermektedir.  

Spor sırasında oluşan ve sonrasında oluşan yorgunluk sebebi yaratan oksidatif ürünlerinde 

vücut tarafından uzaklaştırılmasında yardımcı madde görevi görmesi sporcuların toparlanma 

süreçlerinde daha verimli etki sağlaması beklenilmektedir. 

Bu nedenle gerek antikanserojen etkisi gerek etkili anti oksidan ve takviye özelliği sayesinde 

resveratrol ideal bir koruyucu besin özelliği taşımakla beraber sporcularda önemli bir denge olan 

ağırlık kontrolündede ideal ürün olarak beslenme takviyesi olarak görülmelidir. 

Çıkar Çatışması:  

Yazar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 

Finansal Destek:  

Çalışma için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır. 

Teşekkür: 

Bu derleme çalışmanın hazırlanmasında katkılarından dolayı Kerim BAKAN’a teşekkür ederiz 
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ÖZET 

Beden eğitimi dersi öğretim programı 2006 yılından itibaren, yapılandırmacı yaklaşımla şekillendirilmiş 
ve öğrenci merkezli öğretim temel alınmıştır. Öğrencilerin aktif öğrenmelerini amaçlayan Beden Eğitimi (BE) 
öğretim modelleri etkili sonuçlar sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Spor Eğitim Modelinin 10-11, 
12-13, 14-15 yaş futbolcularda bilişsel ve devinişsel gelişimine etkisini incelemektir. Araştırmada 
zenginleştirilmiş desen kullanılmış ve nicel araştırma yöntemlerinden ilk-test, son-test deneysel desen ile nitel 
araştırma yöntemi olan odak grup görüşmesi Spor Eğitim Modelinin öğrenme alanlarına etkisini incelemek 
amacıyla uygulanmıştır. Bilişsel düzeyin incelenmesi için 25 sorudan oluşan ‘Futbol Bilgi Testi’ uygulanmıştır. 
Elde edilen veriler betimleyici istatistik ile değerlendirildiğinde tüm yaş gruplarında artış olduğu gözlenmiştir. 
Futbol Bilgi Testi ilk test sonucunda (X=14.84, SS= 2.94) ikinci test sonucunda (X=17.90, SS=2.62) ortalama 
değerleri elde edilmiş ve Eşleştirilmiş t testi sonucunda anlamlı fark bulunmuştur [t(49)= -8.22, p= ,00]. 
Devinişsel alanın incelenmesi için uygulanan ilk test-son test sonucunda 10-11 ve 14-15 yaş gruplarında top 
sürme becerisinde gelişme gözlenmezken, pas ve şut becerilerinde olumlu gelişme gözlemlenmiştir. 12-13 yaş 
aralığında pas becerisinde gelişme gözlenmezken top sürme ve şut becerilerinde olumlu gelişme 
gözlemlenmiştir. Nitel boyutta yapılan odak grup görüşmesi ise her bir yaş grubu ile ayrı ayrı yapılmıştır. 
Görüşmelerden 4 ana tema içerik analizi yöntemi ile ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda 10-11, 12-
13, 14-15 yaş grubunda bilişsel ve devinişsel gelişim alanlarında öğrencilerde kalıcı bilgiler edinmeleri 
sağlanmış olup, öğrencilerde karar verme, sorumluluk üstlenme duygularının geliştiği ortaya çıkan temalarla 
belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Spor Eğitimi Modeliyle yapılan antrenmanların futbolcuların bilişsel 
ve devinişsel gelişim düzeyine anlamlı katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Futbol antrenmanlarında öğrencilere 
yeni öğrenme ortamlarında bulunmaları için modelle öğretimin önemini ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor Eğitim Modeli, Futbol, Zenginleştirilmiş Desen, Öğretim Modelleri 

ABSTRACT 

The Turkish Physical Education and Sport Curriculum was based on a constructivist approach. Student-
centered teaching was adopted in 2006, when instructional models were introduced that aimed to develop active 
learning. These models have proven effective. The purpose of the current study tests the effect of the Sport 
Education Model (Siedentop, 1994) among soccer players aged 10-11, 12-13 and 14-15. A mixed research 
method was employed in the study. In addition to a pre-/post-test experimental design, qualitative data was also 
gathered through focus group discussions. A Soccer Knowledge test (25 questions) was applied to determine 
cognitive domain. According to the descriptive results, all ages of soccer players showed an improvement in 
knowledge; pre-test scores were (X=14.84, SS=2.94) and post-test scores (X=17.90, SS=2.62). According to the 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2437 
 

Paired sample t-test [t(49)= -8.22, p= .00] a significant difference was observed. Psychomotor learning was also 
examined through pre-/post-test analysis. No significant development was observed in dribbling among the 10-
11 and 14-15 age groups, while significant development was observed in shooting and passing abilities among 
the same age groups. Among the 12-13 year-old age group a significant development was observed in both the 
dribbling and shooting tests, while no improvement was detected in passing. Focus group discussions were 
conducted with each age group separately. Four main themes were identified from the content analysis. The 
results indicated that all age groups improved in the areas of cognitive, psychomotor and affective learning. In 
addition, students developed their decision-making skills and ability to take responsibility according to themes. 
In conclusion, the Sport Education Model had significant effects on cognitive and psychomotor learning among 
soccer players. This research shows the importance of model-based instruction on different soccer abilities and 
in new learning environments. 

Keywords: Sport Education Model, Soccer, Mixed Design, Instructional Models 

 
 

GİRİŞ 

Günümüzde Beden Eğitimi (BE) ve spor öğretimi güncel yaklaşımlar esas alınarak 

yenilenmektedir. Öğrencinin merkezde olduğu yapılandırmacı yaklaşım etkisiyle yeni öğretim 

yöntemleri ve modelleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda öğretimde güncel model ve 

yöntemler, öğrenen merkezli yaklaşımlar kullanılması uzun vadeli sporcu gelişimi açısından 

önemlidir. BE Öğretim Modelleri güncel öğretim yaklaşımlarına cevap verebilecek özellikte ve güce 

sahiptirler (Metzler, 2011; İnce ve ark., 2010). Uzun vadeli sporcu gelişimi 1960’larda Balyi ve Way 

tarafından geliştirilmiştir. Modelin amacı spor programlarının kalitesini arttırmak ve üst düzey 

sporcular yetiştirmektir. Sporla ilişkili her düzeyden bireye yönelik olarak günümüz spor sistemlerinin 

yapısını ve içeriğini geliştirmek için değişim gerekmektedir (Balyi, Higgs, Way, 2013). Eğitim 

bilimlerindeki gelişmeler göstermektedir ki her insanın öğrenme zamanı ve şekli farklıdır. Sporda 

temel hareket becerileri uygun şekilde öğretilmediğinde çocukların fiziksel etkinliklere ve spora 

katılıma yönelik çok sayıda seçeneği kaybettiği belirlenmiştir (Balyi ve ark., 2013). Bu nedenle sporcu 

merkezli öğretim modelleri ve öğrenen merkezli öğretim yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç vardır. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alan yazınında 8 farklı öğretim modeli yer almaktadır; (1) 

Bireyselleştirilmiş Öğretim, (2) Doğrudan Öğretim, (3) İşbirliğine Dayalı Öğretim, (4) Spor Eğitim 

Modeli, (5) Akran Öğretim, (6) Taktiksel Oyun Yaklaşımı, (7) Keşifle Öğretim, (8) Bireysel ve Sosyal 

Sorumluluk Modeli. Modellerin her biri kendi içinde özgün yapıları barındırırken kendi temel 

yaklaşımlarını ve felsefesini içermektedir. Genel olarak sahip oldukları boyutlar şöyledir; teorik 

temelleri, öğrenme çıktıları, öğretmenin içerik bilgisi uzmanlığı gerektiren, gelişimsel olarak uygun ve 

sıralı öğrenme etkinliklerine sahip, öğretmen ve öğrenci davranışlarında beklenti, özgün görev yapısı 

(etkinlik) ve öğrenme etkinlikleri, öğrenme çıktılarının/kazanımlarının değerlendirilmesi, model 

uygulamada yapıtaşlarının değerlendirilmesi gibi özelliklere sahiptir (Metzler, 2011).  

Spor Eğitim Modeli  
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Spor Eğitim Modeli (SEM) 1980’li yılların başında “Daryl Siedentop” tarafından 

geliştirilmiştir. Modelin genel amacı geleneksel okul beden eğitimi uygulamalarında gözlenen bazı 

sorunlara çözüm üretmektir. Öğrencilerin beden eğitimi derslerine karşı gösterdikleri isteksizlik ve 

motivasyon düşüklüğü, derslerin birkaç temel spor becerisinin ötesine gitmemesi, öğrenilen temel 

becerilerin oyunlara aktarılamaması, derslerde yetenekli öğrenciler öne çıkarken diğerlerinin yeterince 

uygun öğrenim ortamı bulamaması bu sorunlardan bazılarıdır. Geliştirilen modelin ana hedefi becerili, 

bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir. Becerili bir spor insanı, oyunlara katılabilmek için 

gerekli becerileri sergiler, oyunun gerektirdiği stratejileri anlar ve uygular. Bilgili bir spor insanı, 

oyun/spor kurallarını, ritüellerini ve geleneklerini anlar ve değer verir, oyun/spor içindeki iyi ve kötü 

uygulamaları ayırt eder. İstekli spor insanı hem daha iyi bir katılımcı hem de spor taraftarı ve seyircisi 

olarak bilinçli bir tüketicidir. Her türlü spor etkinliğinde spor kültürünü koruyacak ve geliştirecek 

şekilde davranır, sporla ilgili gruplara istekli bir şekilde katılır. Kirk (2004)’e göre, spor eğitimi 

modeli, uygulama odaklı araştırma problemlerinin ve bir bilgi grubunun kaliteli bir hareket ve spor 

eğitimi formu elde etmek için nasıl bir araya gelebileceğinin bir örneğidir. Modelin amaçları aşağıdaki 

gibi sıralanabilir (İnce ve diğerleri, 2010); 

1) Spora özgü beceri ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi. 

2) Oyun içinde stratejileri uygulayabilme ve iyi uygulamaları takdir etme. 

3) Öğrencilerin gelişimlerine uygun düzeyde katılımları. 

4) Sportif etkinliklerin planlanması ve yönetilmesinde paylaşım. 

5) Sorumlu liderlik sağlama. 

6) Grup içinde grup hedefleri doğrultusunda verimli çalışma. 

7) Bir spora anlam veren ritüel müsabaka ve toplantıları takdir etme. 

8) Sporla ilgili konularda mantıklı karar verme, yorum yapabilmek için gerekli kapasiteyi 

geliştirme. 

9) Hakemlik ve antrenörlük ilgili bilgi ve becerileri uygulama ve geliştirme. 

10) Okul dışı sportif etkinliklere gönüllü olarak katılmaya istekli olma. 

Modelin amaçlarından hareketle süreci nasıl işlediğinin ve yapısal özelliklerinin neler 

olduğunun bilinmesi gerekir. Spor öğretim modeli sürecinde şu yapısal özellikler yer almaktadır 

(Alexander ve Luckman, 2011): (a) Kısa üniteler yerine spor dalı tüm sezonu kapsar, (b) Resmi 

yarışma takvimi içerir, (c) Yarışma becerisini ve beklenmeyen eğitim çıktıklarını sağlamak için karışık 
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yetenekteki takımları eşleştirir, (d) Öğrencilere hareket ve spor eğitimi içerisinde sorumluluk ve 

sahiplenme duygusunu kazandırır, (e) Öğrenimi kolaylaştırma rolünü öğretmene bırakır, (f) 

Geleneksel oyun kurallarını ve takım sayfalarını modifiye eder, (g) Sonuçların kaydedilmesi ve 

duyulması gerçeğine dayanır ve son olarak (h) Festival bölümüyle sonuçlandırılır (İnce ve 

diğerleri,2010; Metzler, 2011; Siedentop, 1994). 

Derleme araştırmalarında SEM güçlü takım üyeliği (ruhu), centilmen sporcu davranışı, oyun 

oynama becerisi, liderlik ve daha fazla öğrenci katılımı sağladığı belirlenmiştir (Vidoni ve Ward, 

2009; Wallhead & O’Sullivan, 2005). Bilgi artışı sağladığı da yapılan araştırmalarda belirlenmiştir 

(Browne ve diğerleri, 2004; Hastie ve Curtner-Smith, 2006). Kinchin (2006) tarafından yapılan başka 

bir derleme çalışmasında SEM’in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında uygulanabilirliği, öğrenme 

kazanımlarında ve öğrenci ilgisinde artış, takım ruhunu kazanma, rolleri yerine getirmedeki 

sorumluluktan zevk alma gibi yararlar sağladığını tespit etmiştir (Carlson ve Hastie, 1997; Bennet ve 

Hastie, 1997).  

Ülkemizde yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalarla SEM farklı yaş grupları ve spor dallarında 

incelenmiştir. SEM ile Doğrudan Öğretim Modeli temel alınarak lisans öğrencilerinde uygulanan 

model ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal alandaki gelişimlerinde olumlu etkileri olduğu (Çelen, 

Yıldıran, Mirzeoğlu, 2011), SEM ile tutumlarında gelişme (Doydu, Çelen, Çoknaz, 2013), psikomotor 

ve bilişsel alanda gelişme (Çelen, 2012; Doydu ve Çoknaz, 2013) sağladığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin aktif öğrenmelerini amaçlayan Beden Eğitimi (BE) öğretim modelleri bu 

anlamda etkili sonuçlar sağladığı görülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Spor Eğitim 

Modelinin 10-11, 12-13, 14-15 yaş futbolcularda bilişsel ve psikomotor gelişimine etkisini 

incelemektir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Çalışmada zenginleştirilmiş desen kullanılmış olup nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Bu 

desende nicel ve nitel verilerin birbirlerini destekleyip desteklemediği araştırılır. 8 haftalık SEM, ilk-

test son-test kontrol grupsuz deneysel desen ile nicel boyut araştırılırken eğitim sonunda odak grup 

görüşmesi ile nitel veriler elde edilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014; 

Creswell ve Plano Clark, 2007). 

 

Araştırma Grubu 
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Araştırmaya Çanakkale ilinde özel bir futbol kulübünün altyapısında oynayan sporcular 

katılmıştır. Sporcular amaçsal yönteme göre seçilmiştir (Büyüköztürk ve ark., 2014). Çalışmaya farklı 

yaş gruplarında 2001 - 2006 doğumlu toplam 50 öğrenci katılmıştır. Sporcular haftanın 3 günü 

antrenman yapmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Futbol Bilgi Testi: Sporculara araştırmacılar tarafından hazırlanmış 25 soruluk 4 seçenekli 

futbol bilgi testi geliştirilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Oyun Kuralları Kitabı’ndan 

faydalanılarak hazırlanana soruların güvenirliğine ilişkin test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Bu 

testin iç tutarlık kat sayısı (ICC = 0.68) olarak bulunmuştur. 

Beceri Testleri:∙Futbol temel beceriler ile ilgili üç farklı test kullanılmıştır; Topla sürat testi 

(Kayarlar ve ark., 1991), topla yerden veya havadan isabetli kısa vuruş, pas atma testi (Gündüz ve ark., 

1991) ve şut duvarı testi (Özkara, 2002). 

Odak Grup Görüşmesi: 

Bu araştırmada futbolculara 8 haftalık antrenman süreci sonunda her bir yaş grubu ile 

bağımsız bir araştırmacı tarafından odak grup görüşmesi yapılarak spor eğitim modeline dair öğrenci 

görüşleri alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Veri Analizi 

Nicel boyutta betimleyici istatistik ve eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır (Tabachnick ve Fidell, 

2007). Veri analizlerinde anlamlılık düzeyi p < .05 olarak belirlenmiştir. Nitel boyutta ise veriler ses 

kayıt cihazı ile toplanarak araştırmacılar tarafından içerik analizi çözümlenmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1: Beceri testleri tüm yaş grupları ilk test-son test sonuçları 

                        İlk-Test Son-Test 
    𝑋� SS    𝑋� SS 

Top Sürme 51,00 7,35 50,39 7,85 

Pas 0,87 0,78 1,30 0,59 

Şut 2,60 2,22 3,43 2,20 

 

Betimleyici istatistik sonuçlarına göre sporcuların top sürme dışındaki pas ve şut değerlerinde 

artış olduğu görülmektedir (Tablo 1). Top sürmeye ilişkin yapılan eşleştirilmiş t-testi sonuçlarında ilk 
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ve son-test arasında t(45)= 0.58, p=0.56, değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Pas testinin ilk ve son-test sonucunda ise eşleştirilmiş t-testine göre t(45)= -3.53, p= 0.001, 

değerleri ile istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Son olarak Şut testinin ilk ve son test değerleri arasında t(45)= -2.78, p=0.008, istatiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Tablo 2: Futbol bilgi testi yaş gruplarına göre betimleyici istatistik sonuçları 

                        İlk Test           Son Test 
Yaş Grupları      𝑋� SS     𝑋� SS 

10-11 Yaş 13,93 2,22 17,13 3,27 

12-13 Yaş 14,47 3,23 17,26 2,63 

14-15 Yaş 15,80 3,05 18,95 1,67 

 

Futbol Bilgi Testi tüm yaş gruplarının ortalaması alındığında ilk test sonucunda (M=14.84, 

SD= 2.94) ikinci test sonucunda (M=17.90, SD=2.62) değerleri elde edilmiştir. Yaş gruplarına tek tek 

bakıldığında Futbol Bilgi Testi ortalama değerlerde artış olduğu görülmektedir (Tablo 2). Ayrıca, iki 

test arasında istatiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir t(49)= -8.22, p= ,000. 

Nitel boyutta gerçekleştirilen odak grup görüşmesi sonucunda ise içerik analizi ile 4 farklı 

tema ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3: Odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen temalar 

Tema 1 Futbol Bilgi Düzeyinin Artması 
Tema 2  Spora Başlamaya İlişkin Sebepler 
Tema 3 Spor Eğitim Modelinin Bilişsel, Devinişsel Faydaları 
Tema 4 Spor Eğitim Modelinin Futbol Öğretimindeki Etkileri 

 

Elde edilen temalara ilişkin sporcuların verdikleri cevaplar aşağıda yer almaktadır.  

Tema 1’e ilişkin “Futbol Bilgi Düzeyinin Artması” farklı yaş gruplarında yer alan sporcular 

tarafından ifade edilmiştir. 

9 Yaş Sporcusu “Evet çok katkısı oldu, mesela bazı arkadaşlarımız barajın ne kadar uzaklığa 

kurulduğunu, hakemin ne kadar ölçtüğünü, kalenin boyunu, enini bilmiyordu ama sizin 

verdiğiniz bilgiler sayesinde yanlışlarımızı ve doğrularımızı öğrendik” 

11 Yaş Sporcusu “Verdiğiniz bilgiler aklımda kalıcı oldu hocam, kale ölçülerini öğrendik 

hocam, ofsaydın nasıl gösterildiğini öğrendik hakemlerde falan” 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2442 
 

13 Yaş Sporcusu “Hocam en başta kimse oyun kurallarını bilmiyordu ölçüleri biliyorduk ama 

hepsini yani çok fazla bilmiyorduk onları şimdi onları öğrendik dışarıda biri sorunca cevap 

verebiliriz yani hocam şimdi” 

Sporcuların bilişsel düzeyde birçok kazanım elde ettikleri, özellikle oyun kuralları hakkında 

kalıcı bilgilere ulaştıkları görülmektedir.  

Tema 2’ye ilişkin “Spora Başlamaya İlişkin Sebepler” farklı yaşlardaki sporcular tarafından 

ifade edilmiştir. Öğrencilerin aile desteği ile spor yapmaları konusunda teşvik edildiklerini 

söylemişlerdir. 

9 Yaş Sporcusu “Evet babam çok yardımcı oldu futbol oynamama. Annem daha çok yüzmeye 

gitmemi istedi ancak babam yine de sonuçta erkek adamsın dedi önce futbola git ondan sonra 

yüzmeni geliştirirsin dedi” 

14 Yaş Sporcusu “İlk başta babam çok destek verdi hocam, sonra abim de beni gördü 

oynayışımı falan ve beğendiler” 

“Spor Eğitim Modelinin Bilişsel, Devinişsel Faydaları” temasına ilişkin sporcu görüşleri ise 

aşağıda yer almaktadır. Sporcuların futbolda farklı becerileri uygulanan model ile gördükleri ve 

bilişsel düzeyde testlerin, öğrenmelerine neden olduğunu ifade etmişlerdir. 

15 Yaş Sporcusu “Hocam kendi hocamız bizi maçlara hazırlayarak öyle antrenmanlar 

yaptırıyor, siz ise bizim tekniğimizi, hızımızı ölçtünüz, bize futbol zekamızı ölçerek test 

verdiniz, o testleri çözdük, yaptık, yorucuydu ve uzun sürdü’’ 

10 Yaş Sporcusu “… hocaların yaptırdığı antrenmanlarda daha çok pas antrenmanına ve şut 

antrenmanına yönelik çalıştık. Burada ise daha çok driblingimizi ölçtük ondan sonra şutları 

nereye vuracağımızı ve nasıl vuracağımızı, aynı zamanda driblinge nasıl çıkacağımızı 

öğrettiniz yani paslarımızı falan, çok iyi geliştirdik hep beraber. Bu kadar. Yani farklılığı bize 

daha çok öğretici yarar sağladı…” 

Son temada ise “Spor Eğitim Modelinin Futbol Öğretimindeki Etkileri” ne ilişkin sporcu 

görüşleri aşağıda yer almaktadır. Farklı rollerin ve sorumlulukların model ile uygulanması sonucunda 

kalıcı değişikliklerin gerçekleştiği görülmektedir. 

10 yaş sporcusu “Bize rol vermeniz daha iyi oldu, sorumluluk aldık. Kendimiz sorumluluk 

sahibi olmayı öğrendik. Arkadaşlar arasında görev paylaşımı olduğunda, herkes bir kaptanın 

üzerine yüklenmedi şey dağıldı yani görevler dağılınca daha rahat kaptanda rahatladı kişilerde 

rahatladı yani” 
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11 yaş sporcusu “Hakemin, yani hakemliğin çok zor olduğunu öğrenmiş olduk. Kaptanlığında 

takım ruhunu ve nasıl oynayış biçimini sergilemesinin ne kadar zor olduğunu takımını nasıl 

yerleştireceğini, nasıl bileceğini onda çok zorlandık bu kadar” 

11 yaş sporcusu “Onlarda bizim gibi yani futbolcularda bizin gibi ısınıyorlar, bizde onlar gibi 

ısınıyoruz yani bunun yanında araştırma becerim gelişti hocam. Çok iyi artık hiç birini 

unutmuyorum yani’’ cümlesiyle bu temayı desteklemiştir” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada elde edilen farklı öğrenme alanlarındaki bulgular öğrencilerin yeni öğrenme 

ortamlarıyla karşılaştığında ne gibi sonuçlar elde edileceğini göstermektedir. SEM ile tüm yaş 

gruplarında bilişsel ve beceri gelişimine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre tüm yaş gruplarında bilişsel öğrenme alanında gelişme sağlandığı belirlenmiştir. 10-11 yaş grubu 

tüm beceri testlerinin analiz sonuçları ile çalışma sonucunda top sürme becerisinde gelişme 

gözlenemezken şut ve pas becerilerine katkı sağlamıştır. 12-13 yaş grubu tüm beceri testleri ilk test-

son test karşılaştırmalı çalışma sonuçları ile pas becerisinde gelişme gözlenemezken top sürme ve şut 

becerilerine katkı sağlamıştır. Son olarak 14-15 yaş grubu tüm beceri testlerinin ilk test-son test 

karşılaştırmalı çalışma sonucunda top sürme becerisinde gelişme gözlenemezken pas ve şut 

becerilerine katkı sağlamıştır. 

Nitel boyutta yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda SEM’in futbol öğretiminde zengin 

öğrenme ortamı sağladığı, her bir yaş grubunda bilişsel ve devinişsel gelişim alanlarında öğrencilerde 

kalıcı bilgiler sağladığı, öğrencilerin Spor Eğitim Modeli ile futbol öğretim ortamında daha fazla karar 

verme, sorumluluk almak istedikleri görülmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında önerilerimiz şöyle özetlenebilir; Futbol öğretiminde 

geleneksel antrenman metotlarının yanında güncel öğretim modelleri de kullanılmalıdır, araştırmanın 

rasgele örnekleme yöntemleri ile daha uzun süreli, güçlü deneysel desenler ile tekrar edilmesi 

önerilmektedir, antrenmanların monotonluktan çıkarılması için eğlenceli hale getirmek için eğitsel 

oyunlara ve Spor Eğitm Modeli gibi güncel öğretim yaklaşımlarına yer verilmelidir ve son olarak 

sporculara beceri eğitiminin yanında spor öğretiminde duyuşsal gelişimin sağlanması hedeflenmelidir.  
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ÖZET 

Özel gereksinimli çocuklar toplum içerisinde sıklıkla karşılaşılan gruplar arasında yer almaktadır. Özel 
gereksinimli çocukların büyüme ve gelişim süreçleri normal gelişim gösteren akranlarına göre bazı farklılıklar 
göstermektedir.  Literatürde yer alan bilgilere göre, özel gereksinimli çocukların özellikle fiziksel, motorsal, 
bilişsel ve sosyal gelişimleri normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha yavaş olmaktadır. Büyüme ve 
gelişim sürecindeki gelişim farklılıkları özel gereksinimli çocukların sahip oldukları ilgi, ihtiyaç ve engel türü ve 
engel düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Özel gereksinimli çocukların özellikle sosyalleşme sürecinde 
yaşadıkları zorluklar ilerleyen yaşlarda sahip olmaları gereken birçok toplumsal görevi yerine getirmelerine 
engel olmaktadır. Bu nedenle özel gereksinimli çocukların sosyalleşme süreçlerini destekleyici etkinliklere 
katılmaları oldukça önemlidir. Özel gereksinimli çocuklarda sosyal gelişimin desteklenmesinde önemli bir role 
sahip olan aktivitelerin başında spor etkinlikleri gelmektedir. Özellikle grup halinde yapılan spor etkinlikleri özel 
gereksinimli çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Literatürde yer alan birçok araştırma bulgusu da 
bu görüşü desteklemektedir. Yapılan bu araştırmada da özel gereksinimli çocuklarda spora katılım sosyalleşme 
üzerine olumlu etkilerinin ele alındığı araştırma bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Özel gereksinimli çocuklar, sosyalleşme, spor 

ABSTRACT 

Children with special needs are a group of our society who are encountered frequently. Development 
and growth processes of children with special needs are a little bit different when compared to their peers. 
According to information included in the literature, especially physical, motor, cognitive and social development 
of children with special needs are slower when compared to their peers. During their growth and development 
process, developmental differences of children with special needs vary based on the type and severeness of their 
condition as well as the level of care and attention. Socialization difficulties encountered by children with special 
needs hinder them from performing many of their social duties and responsibilities in later years. For that reason, 
it is very important for children with special needs to participate in activities that would support their 
socialization process. Sports activities are among the major activities that support socizalization of children with 
special needs. Especially sports activities performed in groups contribute greatly to socialization of children with 
special needs. Many findings in the literature supports this hypothesis. This research also aims to evaluate the 
positive effects of participating in sportive activities on socialization of children with special needs. 

Keywords: Children with special needs, socialization, sports 
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GİRİŞ 

Spor kavramı oldukça geniş kapsamlı bir olgu olup, spor etkinlikleri birçok bilim dalını 

ilgilendiren, kültürel, toplumsal, ekonomik ve politik olmak üzere birçok kavram ile yakın ilişkisi olan 

bir olgudur. Bunun yanında toplumsal görev ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler 

yetiştirilmesinde, insanlar arası ilişkilerde başarılı olan bireyler ortaya çıkmasında küçük yaşlarda 

spora yönelmenin büyük bir önemi bulunmaktadır (Yazarer ve diğerleri, 2004). 

Sosyalleşme süreci hem birey hem de toplum açısından önemli bir olgudur. Sosyal açıdan 

değerlendirildiği zaman sosyalleşme, bireyin sosyal normları örgütlenmiş bir sosyal yapı içinde 

kazanmasını ifade etmektedir. Bireysel açıdan değerlendirildiği zaman sosyalleşme, bireyin benlik ve 

kişilik kazanma süreci olarak değerlendirilmektedir (Ölmez, 2010). Sosyalleşme, insanların hayatları 

boyunca devam etmekte olup, sosyalleşme süreci okul, aile, arkadaş çevresi ve kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla desteklenmektedir. Sosyalleşmeyi sağlayan söz konusu araçlar içerisine son yıllarda yeni 

sosyalleşme araçları dâhil olmuştur. Söz konusu sosyalleşme araçlarından birisi de spordur. Spor 

faaliyetleri toplumsal hayatın bir parçası olmanın yanında, insanların gelişimsel özelliklerini doğrudan 

etkileyen, insanlara dürüstlük, barış, sevgi ve özgüven gibi değerleri aşılayan bir olgudur. Aynı 

zamanda spor etkinlikleri insanların toplumla iç içe olduğu ve toplumsal ilişkilere girdiği bir yapıya 

sahiptir. Bu özellikleri ile spor olgusu sosyalleşme aracı olarak değerlendirilmektedir (Akçalar, 2007). 

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan engellilik olgusuna zaman içerisinde insanların bakış 

açısı değişmiş, buna paralel olarak engelli bireylere sunulan sağlık ve eğitim hizmetleri büyük ölçüde 

gelişmiştir. Bunun yanında tarihsel süreç içerisinde engelli bireylere yönelik yaklaşımların kültürel 

açıdan bazı farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Özellikle bilimsel ve teknolojik alanda meydana gelen 

gelişmelere paralel olarak insanların engelli bireylere yönelik tutumları daha olumlu bir hale gelmiştir 

(Öztürk, 2011). 

Engelli bireylerin günlük yaşam içerisinde birçok sorun yaşadıkları bilinmekle beraber, 

engellilerin en fazla yaşadıkları sorunların başında içinde bulundukları sosyal çevreye uyum 

problemleri gelmektedir (Doğan ve Çitil, 2011). Bu nedenle normal gelişim gösteren akranlarına 

kıyasla engelli bireylerde ciddi sosyal gelişim problemleri görülmektedir. Bu durum, engelli bireylerin 

sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinliklerin araştırılması zorunluluğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Literatürde yer alan araştırmalarda engelli bireylerde sosyal gelişimin 

desteklenmesinde spor etkinliklerine katılımın önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

bu araştırmada da özel gereksinimli bireylerde spora katılımın sosyalleşme üzerine etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Özel Gereksinimli Bireylerde Sporun Sosyalleşme Üzerine Etkisi 

Özellikle gelişmiş ülkelerde spor etkinliklerine katılım toplumsallaşma aracı olarak 

değerlendirildiği bilinmektedir. Bunun temelinde spor etkinliklerinin bireye sabırlı ve enerjik olmayı, 

sosyal gruplar ve toplum ile bütünleşmeyi öğretmesi yatmaktadır. Ayrıca spor etkinlikleri toplumlar 

arası ilişkilerin daha ahlaki olmasına zemin hazırlamaktadır. Toplumsal açıdan ele alındığı zaman spor 

etkinliklerinin diğer önemli bir fonksiyonu insanların birlikte hareket etmelerine katkı sağlamasıdır. 

Spor etkinliklerine katılan insanlar diğer insanlar ile ortak duygular paylaşarak hareket etmektedir. 

Böylece spor etkinliklerine katılım insanların yalnızlık duygularından arınmalarına ve sosyal açıdan 

gelişmelerine katkı sağlamaktadır (Çavdar, 2011). Bunun yanında spor etkinliklerine katılan insanlar 

sportif oyun kurallarına uymayı, diğer katılımcılara hoşgörülü davranmayı, oyun kurallarına saygı 

duymayı, başarısızlığı kabullenmeyi ve diğer katılımcılar ile işbirliği içinde çalışmayı 

öğrenmektedirler (Şahan, 2007). 

Normal gelişim gösteren ve herhangi bir engeli bulunmayan insanlarda olduğu gibi özel 

gereksinimli bireylerde de spor etkinliklerine katılım sosyal gelişimi desteklemekte olup, literatürde 

yer alan araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir. Engelli bireylerde spora katılım her 

şeyden önce bireyin engeli ile başa çıkma becerisi kazanmasına, kendi kendine yetme, özgüven, yaşam 

motivasyonu, hoşgörü, işbirliği ve dürüstlük gibi kişilik becerileri kazanmasına katkı sağlamaktadır 

(Taşkın, 2014). Engelli bireyler açısından spor etkinliklerine katılım birer sosyal deneyim olduğu için 

(İlhan ve Esentürk, 2014) sosyal gelişimi desteklemesi beklenen bir sonuç olarak 

değerlendirilmektedir. 

Yaman (2015) tarafından yapılan araştırmada hafif zihinsel engelli bireylerde spora katılımın 

kendini değerli hissetme, rekabet duygusu, takım çalışması, hoşgörülü olma, grup üyeliği ve özgüven 

kazanma duygularının gelişmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Büyükyıldırım ve diğerleri (2014) 

tarafından görme engelli bireyler üzerinde yapılan araştırmada görme engellilerde spora katılımın 

kendilerini ifade etme ve toplumsal uyum becerilerinin gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Keskin ve diğerleri (2014) tarafından bedensel engelli bireyler üzerinde yapılan araştırmada bedensel 

engelli bireylerde spora katılımın arkadaş edinme, grup üyeliği kazanma ve takım çalışmasına önem 

verme gibi sosyal becerilerin gelişmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Çamur (2013) tarafından 

yapılan araştırmada işitme engelli bireylerde spora katılımın sosyal beceri gelişimine katkı sağladığı 

bulunmuştur. literatürde yer alan benzer çalışmalarda da farklı engel türüne ve düzeyine sahip olan 

özel gereksinimli bireylerde spora katılımın sosyal gelişimi desteklediği tespit edilmiştir (Berber, 

2011; Çavdar, 2011; Demirdağ, 2010). 
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Sonuç 

Özel gereksinimli çocuklarda spor etkinliklerine katılımın sosyal gelişimi desteklediği, bu 

kapsamda spor etkinliklerinin özel gereksinimli çocuklar için birer sosyalleşme aracı olduğu 

bilinmektedir. Konu ile ilgili olarak literatürde yer alan deneysel araştırma bulgularının da bu görüşü 

desteklediği belirlenmiştir. Bu kapsamda özel gereksinimli çocukların sosyal gelişimlerinin 

desteklenmesi amacıyla engel tür ve düzeylerine uygun spor etkinliklerine yönlendirilmeleri gerektiği 

söylenebilir. 
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ÖZET 

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan spor mutlaka bir program dahilinde ve kontrollü bir 
şekilde yapılmalıdır. Spor yapmanın birçok faydasının olmasının yanında bilinçsizce yapılan egzersizler ciddi 
sağlık sorunlarına, yaralanmalara ve hatta ani ölümlere bile neden olabilmektedir. 

Sağlıklı yaşam ve formda kalma adına birçok insan, günümüzde oldukça yaygınlaşan fitness salonlarını 
tercih etmektedir. Hayati bir konu olması sebebiyle spor salonlarında çalışan eğitmenlerin mutlaka alanında 
uzman kişiler olması gerekmektedir. Ayrıca bu eğitmenlerin yeni bilgiler öğrenmeye açık olması ve günceli 
takip ederek kendi eğitim seviyelerini arttırmaları çalıştırdıkları kişilerin daha iyi sonuç almasını sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, ticari amaçlı fitness salonlarında çalışan spor eğitmenlerinin yetkinlikleri ve kendilerini 
geliştirmek amacıyla (hizmet içi ve devamlı eğitimleri) hangi faaliyetlerde bulundukları incelenmiştir. 
Çalışmanın hipotezi fitness salonlarındaki spor eğitmenlerinin çok kısa süreli olmasına rağmen sertifikalarını 
alırken gördükleri eğitimleri yeterli buldukları ve kendilerini geliştirme adına yeterli çabayı göstermedikleridir. 
Çalışmanın evreni fitness salonlarında çalışan tüm spor eğitmenleri, örneklemi ise Çanakkale ilindeki ticari 
amaçlı fitness salonlarında çalışan spor eğitmenleridir. Yöntem olarak örneklemdeki katılımcılarla mülakatlar 
yapılmıştır. Mülakat sonucunda elde edilen bulgular eleştirel bir bakış açısıyla fitness alanında gelişmiş ABD ve 
Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada fitness salonlarındaki eğitmenlerin kişisel 
gelişimin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen buna yönelik yaptıkları faaliyetlerin oldukça kısıtlı olduğu 
tespit edilerek hipotez desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fitness salonu, spor eğitmeni, antrenman, gelişim. 

ABSTRACT 

Sport that is an indispensable element of a healthy lifestyle should be made in a controlled manner and 
programmed. There are many benefits of doing sports but unconscious exercises may cause to even sudden 
deaths, injuries, serious health problems. 

Many people prefer the fitness centers that is today quite widespread for keep fit and healthy lifestyle. 
Sport trainers who working in fitness centers should be expert in their field due to the vital issue. This trainer 
should be open to innovation and they should follow the current. So people their running allows them to get 
better results. 

In this study has been examined expertises of sport trainers that working in the commercial fitness 
center and which has activities (in-service and continuing education) in order to improve themselves. The 
hypothesis of this study is that sport trainer find enough to getting education although the short-term. Also they 
do not show enough effort to develop itself. In this study, the universe is all sport trainers working in fitness 
centers and the sample is sport trainers working in commercial fitness centers in Çanakkale. It has been 
interview with participants in the sample as method. The findings obtained in the results of interviews has been 
evaluated with a critical perspective comparing to U.S.A. and Western European countries where in the fitness 

mailto:burakgunar@hotmail.com
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area developed. (veya “where it developed in the fitness area.”). In the study has been determined that despite 
sport trainers in the fitness centers thinks that personal development is important, their activities for it is quite 
limited and hypothesis has supported. 

Key Words: Fitness room, sport trainer, training, evolution. 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde insanlar ihtiyaçlarını daha az hareket ederek 

karşılamakta ve bu da daha hareketsiz bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır. Hareketsiz yaşama 

kötü beslenme, stres ve zararlı alışkanlıklar eklenince sağlığını kaybetmiş bir toplum karşımıza 

çıkmaktadır. Kaybedilen sağlığın geri kazanılması konusunda günümüzde insanlar çok farklı yollara 

başvurmaktadırlar. Bu yolların en başında şüphesiz doğru beslenme programı ve spor gelmektedir. 

Spor, çok eski yıllardan beri var olan ve insanların sağlıklı olmak ve zinde kalmak için 

yaptıkları fiziksel aktivitedir. Günümüzde spor denince herkesin aklına bir sürü farklı branş 

gelmektedir çünkü son yıllarda sürekli gelişen bir sektör olan spor sektörü artık milyar dolarlık bir 

sektör haline gelmiştir. Fitness sektörü de ülkemizde son 10-15 yıllık dönemde var olan ve gelişen bir 

sektör olmakla beraber gelecekte daha da gelişeceği kesin olan bir sektördür. Bugün artık neredeyse 

her köşe başında bir fitness salonuna rastlamamız mümkün (Erten, 2013). 

Fitness kelime anlamı olarak "Sağlıklı ve formda olmak" tır. Birçok egzersize dayalı 

bir spordur. 

Diğer bütün sporlardan farklı bir hedef olarak, bütün kasların tek tek aletli ya da aletsiz 

çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlanır. Esasen bütün spor dallarında fitnesste 

kullanılan egzersizler yer alır yahut bir spor dalına özel bir egzersiz fitnesste yer alabilir. Çünkü her 

spor dalında vücutta ağırlıklı kullanılan kas grupları vardır. Bu kas gruplarına kondisyon 

kazandırılması için yapılan egzersizlerin pek çoğu fitness egzersizleri olarak da kullanılmaktadır. 

Her kişiye ve belirlenen amaca göre antrenman programları farklılık arz eder. Fitness sporunda 

kesin bir antrenman standardından söz edilemez. Yani her yaşın, her hayat tarzının ve vücut tipinin 

birbirinden farklı olarak; bir uzman tarafından takip edilen çalışma programı olmalıdır. Bu spor belirli 

kalıp ve hedefleri olmadığından dolayı her yaşta yapılabilir. Örneğin 16 yaşında ya da 55 yaşında bu 

spora başlayabilirsiniz (tr.wikipedia.org/wiki/Fitness). 

Fitness salonlarını kullanan kişiler için kişinin genel durumuna göre mutlaka bir program 

hazırlanması gerekir. Programı hazırlayan kişilerin de fitness ve antrenman konularında uzman kişiler 

olması fitness salonlarından faydalanan kişilerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Spor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kas
https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut
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salonlarda bulunan ağırlık aletleri ve makineleriyle bilinçsiz bir şekilde çalışmak ciddi sağlık 

sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle hızlı sonuç alma adına yapılan bilinçsiz yüklenmeler başta 

kardiyovasküler sistemde olmak üzere iskelet-kas sistemi ve vücudun diğer bölümlerinde bazı sağlık 

sorunlarına ve yaralanmalara neden olmaktadır. Son zamanlarda bu salonlarda yaşanan ani ölümler de 

konunun önemini arttırmaktadır. 

Fitness, fitness eğitmenleri gözetiminde yapılması gereken bir aktivitedir. Fitness ile vücut 

daha sağlıklı ve zinde olup hastalıklara karşı daha direnç kazanmaktadır. Ancak her fiziksel aktivite 

gibi bir eğitmen gözetiminde yapılması, sakatlık riskinin önüne geçilmesi bakımından önemlidir. 

Fitness eğitmenleri, zamanı verimli kullanabilmeli, insanları motive edebilmeli, kendinin ve 

personelinin gelişimini ve yenilemesini sağlayabilmeli, ekip kurup hedef saptayabilmeli, hitap 

yeteneğine sahip olmalı, plan yapmalı ve acil durumlarda ve kriz anlarında karar alabilmelidir 

(Mirzeoğlu, 2003). 

Türkiye’de Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörlüğü Prosedürü 

Türkiye’de fitness antrenörlüğü konusunda yetkili kurum Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness 

Federasyonu’dur. Federasyon, antrenörlük kursları ile ilgili düzenlemeyi 3289 Sayılı Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu Maddesi ile 14 / 7 / 2004 Tarih ve 

25522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanan talimat ile yapmıştır. 

Fitness salonlarında spor eğitmeni olabilmek için bu alana yönelik Türkiye Vücut Geliştirme 

Fitness Federasyonu tarafından açılan ya da bu federasyonun onayladığı bazı özel kuruluşlar 

tarafından açılmış olan antrenörlük kurslarına katılmak ve bu kurslarda başarılı olmak gerekmektedir. 

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 7. maddesinde 

belirtilen fitness antrenörlük sınıflandırması şöyledir: 

I. Kademe, (Yardımcı Antrenör) 

II. Kademe, (Antrenör) 

III. Kademe, (Kıdemli Antrenör) 

IV. Kademe, (Başantrenör) 

V. Kademe, (Teknik Direktör) 
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Bu antrenörlerin görev alanları ise talimatın 8. maddesinde belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir: 

I. Kademe (Yardımcı Antrenör) : Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda. 

II. Kademe (Antrenör) : Minikler ve yıldızlar kategorisinde. 

III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : Gençler ve büyükler kategorisinde. 

IV. Kademe (Başantrenör) : Büyükler ve milli takımlarda. 

V. Kademe (Teknik Direktör) : Büyükler ve milli takımlarda görev yapabilirler 

(http://www.tvgfbf.gov.tr/antrenor_egitim_talimati.html, erişim tarihi 10.02.2016). 

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu’nun açtığı antrenörlük kurslarında verilen 

dersler ve ders saatleri antrenörlük kademelerine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: TVGFF tarafından açılan kursların müfredatı 

DERSİN ADI 
1.  
KADEME 

2.  
KADEME 

3. 
KADEME 

4. 
KADEME 

5.  
KADEME 

A – TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT 

SPOR ANATOMİSİ 4 6 6 - - 

SPOR FİZYOLOJİSİ 4 8 6 20 ( Z ) - 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 14 16 20 ( Z ) - 

SPOR VE BESLENME 4 4 4 - - 

SPOR SOSYOLOJİSİ - 4 4 - - 

SPOR PSİKOLOJİSİ 4 6 8 10 ( Z ) 10 ( Z ) 

SPORDA YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

2 2 5 ( Z ) 5 ( Z ) 5 ( Z ) 

SPORCU SAĞLIĞI 4 4 2 - - 

BİOMEKANİK - - 4 10 ( S ) 10 ( S ) 

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 4 - - - 

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK 
ÖĞRETİM İLKELERİ 

- - 4 10 ( S ) - 

BECERİ ÖĞRENİMİ 4 4 4 2 ( Z ) - 

PSİKOMOTOR GELİŞİM  6 8 - - - 

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM 
BECERİLERİ - - - - 10 ( S ) 

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 - - - 

http://www.tvgfbf.gov.tr/antrenor_egitim_talimati.html
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SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ - - - 10 ( S ) - 

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN 
TEKNİKLERİ - - - - 10 ( S ) 

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 2 - - 10 ( S ) 10 ( S ) 

YARIŞMA ANALİZİ VE İSTATİSTİK - - - 10 ( S ) - 

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF 
BELİRLEME 

- - - 10 ( S ) - 

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK 
YARDIM 

- - - 10 ( S ) 10 ( S ) 

SPOR PAZARLAMASI - - - - 10 ( S ) 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ - - - 10 ( S ) - 

B – ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI      

ÜST DÜZEY ANTRENMAN 
PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI 

- - - 20 ( Z ) - 

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE 
METODLARI 

- - - - 10 ( S ) 

YARIŞMA YÖNETİMİ VE İLKELERİ - - - - 10 ( S ) 

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA 
YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER 

- - - - 10 ( Z ) 

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 10 12 20 ( Z ) 20 ( Z ) 

SPOR DALI GÖZLEM VE 
DEĞERLENDİRME 

- 4 - - - 

SPOR DALI OYUN KURALLARI 2 - - - - 

SPOR DALI TEKNİK  - TAKTİK 32 50 50 - - 

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN - - - - 20 ( Z ) 

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN - - - - 30 ( Z ) 

ÜST DÜZEY TEKNİK - TAKTİK - - - 60 ( Z ) - 

KURS BİTİRME PROJESİ  - - - P - 

DOPİNG KULLANIMI VE ZARARLARI 2 4 4 4 4 

 

Problem Durumu 

Federasyon tarafından açılan fitness antrenörlük kurslarında verilen dersler üniversitelerin 

beden eğitimi bölümlerinin müfredatıyla benzerlik göstermektedir fakat ders saatlerine bakıldığında 

antrenörlük kursundaki toplam ders saati beden eğitimi bölümlerindeki toplam ders saatlerinin oldukça 

gerisinde kalmaktadır. Yani üniversitelerin beden eğitimi bölümünde öğrenim gören bir öğrencinin 

dört yıllık süreçte edindiği bilgiyi antrenörlük kursları ortalama 20 günlük bir sürede yüzeysel bir 
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eğitimle vermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla gerekli prosedürü yerine getirerek fitness antrenörlük 

belgesini alan bir spor eğitmeninin dahi aldığı eğitim süresi göz önüne alındığında yetkinliği ve 

konulara hâkimiyeti tartışma konusudur. Bu durum fitness salonlarını kullananlar açısından risk teşkil 

etmektedir. 

Bu olumsuzluğun giderilmesi adına spor eğitmenlerinin bilgilerini arttırmaya yönelik ekstra 

çalışmalar yapması gerekirken ülkemizde spor eğitmenlerinin denetlenmesi konusundaki eksiklikler, 

fitness salonlarının ticari kaygılarla uzun vadeli düşünmemeleri gibi nedenlerden dolayı eğitmenler bu 

tür bir çalışma içerisine girme konusunda yetersiz kalmaktadır. Yani spor eğitmenleri için kişisel 

gelişim ve sürekli eğitime yönelik itici bir güç bulunmamaktadır. 

Hipotez 

Fitness salonlarında çalışan spor eğitmenleri, kısa süreli olmasına rağmen antrenörlük 

kurslarında gördükleri eğitimleri yeterli bulmakta, kişisel gelişim konusunu önemli görmelerine 

rağmen bu konuda yeterli bir çalışma içerisinde bulunmamaktadır. 

Evren-Örneklem 

Türkiye’deki fitness salonlarında çalışan tüm spor eğitmenlerinin durumunun belirlenmeye 

çalışıldığı bu çalışmada örneklem olarak Çanakkale ilindeki ticari amaçlı 13 fitness salonunda çalışan 

39 spor eğitmeni seçilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada örneklemdeki katılımcılarla sohbet tarzında mülakatlar yapılmıştır. Yapılan 

görüşmelerin ilk bölümünde spor eğitmenlerinin yetkinlikleri belirlenmiş ve temel konularla ilgili bilgi 

düzeyleri değerlendirilmiştir. Bu bölümde katılımcılara spor alanında lisans eğitimleri olup olmadığı, 

fitness antrenörlük belgesi için hangi kursa katıldığı ve bu kursun ne kadar sürdüğü, kurs kapsamında 

hangi dersleri kaç saat aldıkları ve derslerin konu içerikleri sorulmuştur. 

Eğitmenlerin bilgi düzeylerini kestirmek amacıyla da anatomi, fizyoloji, antrenman bilimi, 

antrenman periyotlaması, sporcu beslenmesi gibi derslerin içeriklerine yönelik temel konularla ilgili 

bilgi düzeyleri kestirilmeye çalışılmıştır. 

Anatomi alanında: kas tipleri, kasılma türleri; Egzersiz ve spor fizyolojisi alanında: egzersiz 

türüne göre enerji mekanizmaları, toparlanma süreci, solunum sistemi ve egzersiz ilişkisi; Antrenman 

bilgisi alanında: yüklenme öğeleri ve özellikleri, kuvvet antrenman çeşitleri, performans testleri; 

Antrenman periyotlaması alanında: yıllık, haftalık, günlük antrenman planlaması; Sporcu beslenmesi 

alanında: besin öğeleri ve işlevleri sorulmuştur. 
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Görüşmelerin ikinci bölümünde spor eğitmenlerinin bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik ne tür 

faaliyetlerde bulundukları sorulmuştur. Bu faaliyetler spor alanındaki ulusal ve uluslararası kongrelere 

katılma, bilimsel yayınları takip etme, eğitim seminerlerine katılma, spor alanında kitaplar okuma, 

dergi abonelikleri, güncel gelişmeleri internetten takip etme olarak kategorize edilmiştir. Bunların 

dışında kişisel gelişime yönelik yaptıkları faaliyetler de öğrenilmiştir. 

Çalışma kapsamında fitness alanında gelişmiş ülkelerdeki (Amerika ve Batı Avrupa) durumu 

öğrenmek için uzmanlarla mülakatlar yapılmıştır. 

Uzmanlarla yapılan mülakatlarda Çanakkale Vücut Geliştirme ve Fitness İl Temsilcisi Şerif 

ÖZDEN, fitness salonlarında yapılan denetimler ve fitness eğitmenlerinin genel durumu hakkında 

bilgiler vermiştir. Uluslararası Fitness Eğitmeni Naumman MAZICIOĞLU, fitness alanında gelişmiş 

olan Amerika ve Batı Avrupa Ülkeleri’ndeki düzenlemelerle ilgili bilgiler vermiştir. Milli sporcu ve 

fitness salon işletmecisi Devrim Cenk ULUSOY, yatırımcı olarak fitness sektörü ve fitness 

eğitmenleri hakkındaki düşüncelerini aktarmıştır.  

Mülakatlar sonucunda elde edilen veriler bu alanda gelişmiş Amerika ve Batı Avrupa 

Ülkeleri’ndeki duruma göre değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 2: Katılımcıların belge türleri 

SPOR EĞİTMENLERİNİN YETKİNLİKLERİ 

TVGFF 20 

Diğer Özel Kurslar 11 

Sertifikasız 8 

 

39 katılımcının belge türünün gösterildiği tablo 2’ye göre spor eğitmenlerinden 20’si 

belgelerini Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nun açmış olduğu 15 günlük eğitimlere 

katılarak almışlardır. 11 katılımcı 20 günden 3 aya kadar değişiklik gösteren özel kurslara katılarak 

belgelerini almışlardır. 

Katılımcıların %20’lik gibi ciddi bir kısmının (8 katılımcı) herhangi bir belge sahibi olmadan 

fitness salonlarında çalıştıkları görülmüştür. Eğitim ve bilgi düzeyi belli olmayan bu kişilerin fitness 

salonlarında antrenman yaptırmaları bu salonları kullananların sağlığı için risk oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Katılımcıların alanla ilgili temel sorulara verdikleri cevaplar 
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TEMEL SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

Yetersiz Cevap 21 

Yeterli Cevap 12 

Detaylı Cevap  6 

 
Yapılan mülakatlarda katılımcılara alanla ilgili temel sorular yöneltilmiştir. Tablo 3’e göre 21 

katılımcıdan (%53) bazıları sorulara hiç cevap verememiş ya da literatürde geçtiği şekilde cevaplar 

verememiştir. Bu katılımcıların bazıları da soruları eksik yanıtlamıştır. 12 katılımcı sorulan sorulara 

literatürde geçtiği şekilde yeterli derecede cevaplar vermiştir. Katılımcıların 6’sı sorulan soruları 

ayrıntılı bir şekilde anlatabilmiştir.  

Tablo 4: Katılımcıların kişisel gelişime yönelik faaliyetleri 

KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN YAPTIKLARI FAALİYETLER 

Ulusal ve uluslararası kongrelere katılma 1 

Bilimsel yayınları takip etme 6 

Dergi abonelikleri 8 

Eğitim seminerlerine katılma 9 

Kitap okuma 16 

Güncel gelişmeleri internetten takip etme 39 

 
Tablo 4’te gösterildiği gibi katılımcılara kendilerini geliştirmeye yönelik ne tür faaliyetlerde 

bulundukları sorulduğunda katılımcıların tamamı güncel gelişmeleri internetten takip ettiğini beyan 

etmiştir. Günümüzde bilgiye ulaşmanın en kolay yolu internettir. Ancak kaynağı belirsiz, yanlış 

bilgileri de içerdiğini düşünürsek internet ortamının bilgi edinme ve uygulama açısından tek başına 

riskli olduğunu söyleyebiliriz. 16 katılımcı kendini geliştirmek amacıyla spor alanında kitaplar 

okumaktadır. 9 katılımcı zorunlu olmamasına rağmen federasyon tarafından düzenlenen eğitim ve 

gelişim seminerlerine katılmaktadır. 8 katılımcının sporla ilgili dergi abonelikleri bulunmakta ve 

güncel gelişmeleri bu dergilerden takip etmektedir. Katılımcıların 6’sı spor alanında yapılan bilimsel 

çalışmaları takip etmektedir. 1 katılımcı sporla ilgili ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaktadır. 

Yapılan çalışmada ülkemizdeki fitness salonlarının denetimi konusunda ciddi bir eksiliğin söz 

konusu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan mülakatlarda, bu salonların denetiminde herhangi bir standart 

kriterin olmadığı, sadece bazı zorunlu aletlerin olup olmadığına bakıldığı, fitness eğitmenlerinin bilgi 

düzeyleriyle ve belgeleriyle ilgili herhangi bir denetimin olmadığı, zaten denetlemeyi yapan kişilerin 

de bu alanda uzman olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca bazı salonlarda eğitmenlik belgelerinin kiralanması 

yoluyla belge sahiplerinin çalışmadan para kazandıkları, işletme sahiplerinin de onların yerine çok 
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düşük bir ücret ile eğitimsiz kişileri salonlarında çalıştırdıkları görülmüştür (Ş Özden 2016, sözlü 

görüşme). 

Diğer yandan fitness salon işletmecilerinin de konuya sadece ekonomik açıdan yaklaştıkları, 

mevcut denetim eksiklerinde dolayı birçok işletmecinin salonlarında çalışan eğitmenlerin bilgi 

düzeyleriyle ilgilenmedikleri, genel olarak daha düşük bir ücrete çalışabilecek eğitmenlerle çalışmayı 

tercih ettikleri belirtilmiştir (C, Devrim Ulusoy 2016, sözlü görüşme). 

Fitness alanında gelişmiş olan Batı Avrupa ve Amerika’daki durum 

Bu ülkeler eğitmenliği ve antrenörlüğü ayrı birer meslek grubu olarak tanımlamışlardır. Yani 

bir sporcu ile sedanter bir insanın farklı egzersiz programlarına ihtiyaçları olduğunu düşünmüşler ve 

eğitmen ile antrenörlerin de bu doğrultuda uzmanlaşmalarını sağlamışlardır. Buna bağlı olarak spor 

eğitmenliği için antrenörlükten farklı yetkinlikler belirleyip standart haline getirmişlerdir. Bu sayede 

ülke genelinde fitness alanında ortak bir dilin konuşulması sağlanmıştır (N Mazıcıoğlu 2016, sözlü 

görüşme). 

Bu ülkelerdeki fitness salonları da her sektörde olduğu gibi ciddi bir denetime tabi 

tutulmaktadır. Bu salonlar için belirli kriterler mevcut olup yapılan denetimlerde alanında uzman 

denetim heyeti tarafından bu kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. Belirtilen şartları 

sağlamayan işletmelere çalışma izni verilmemekte, çalışmakta olan işletmelerin bu şartlardaki 

eksiklikleri durumunda ruhsatları iptal edilmektedir. Ayrıca bu ülkelerdeki denetimlerde hem fiziki 

şartlar hem de işletme sahibi ve yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm eğitmenlerin bilgi düzeyleri 

değerlendirilmektedir. Bu konuda en ufak bir taviz verilmemektedir (N Mazıcıoğlu 2016, sözlü 

görüşme). 

Fitness eğitmenliğiyle ilgili alınan belgeler ülkemizde olduğu gibi ömür boyu geçerli değildir. 

Bu ülkelerde sadece spor alanında değil sağlıkla ilgili tüm organizasyonlarda sürekli eğitim 

zorunluluğu vardır. Bu, her kademedeki fitness eğitmeni için geçerlidir. Ayrıca bu eğitmenler belirli 

periyotlarla sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu sınavlarda başarısız olanların belge kademelerinin 

düşürülmesi söz konusudur. Bu sebeple bu ülkelerdeki fitness eğitmenleri belgelerini korumak ya da 

belge kademelerini yükseltmek için zorunlu eğitimlerin yanında kendilerini geliştirmeye yönelik 

ekstra faaliyetlere katılmaktadırlar. Bu ülkelerde tüm fitness eğitmenleri bilgilerini tekrar etme, alanla 

ilgili güncel gelişmeleri uygulayarak öğrenme adına workshop çalışmalarına katılmaktadırlar. Bunun 

yanında her kademedeki fitness eğitmeninin her yıl belirli sayıda bilimsel etkinliğe katılması 

zorunludur (N Mazıcıoğlu 2016, sözlü görüşme). 

 
SONUÇ 
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Antrenörlük ve eğitmenlik ayrımının yapılmamasından dolayı ülkemizde fitness alanında bir 

kavram kargaşası bulunmaktadır. Bu durum fitness antrenörlük belgesini alan birinin, farklı antrenman 

gereksinimi olmasına rağmen sedanter bireyleri de sporcuları da çalıştırabilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

Ülkemizde fitness alanında yetkili olan birden fazla federasyon bulunmaktadır. Bu da 

federasyonlar arasında yetki karmaşası ile organizasyon eksikliğine neden olmaktadır. Yetkili 

federasyonların eğitim sürecinde belli bir standart bulunmamaktadır. Her federasyonun farklı eğitim 

içerikleri vardır. Dolayısıyla her federasyon farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine sahiptir. Ancak 

alınan her belge ile fitness salonlarında aynı iş yapılabilmektedir. Uluslararası standartlara göre 

yapılan sınavlarda başarı oranı %60 iken ülkemizdeki federasyonların sınavlarında bu oranın %100 e 

yakın olması da önemli bir ayrıntıdır. Yani ülkemizde fitness antrenörlük kurslarına katılıp devam 

eden herkes kolaylıkla belge alabilmektedir. Ancak devamsızlık durumunda başarısız olunmaktadır. 

Eğitmenlik belgelerinin herhangi bir eğitim şartına bağlı olmaksızın sadece harç yatırmaya 

dayalı vize sisteminden, federasyonların ticari bir düşünce taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu durum fitness 

eğitmenlerinin zorunlu olarak bilgilerini arttırmaları ve aktüel olmalarının önünde bir engel teşkil 

etmektedir. Bu da sporda endüstrileşmenin bir sonucu olarak ülkemizdeki fitness sektöründe de para 

unsurunun sağlığın önüne geçmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde denetim eksikliğinden dolayı fitness eğitmenlerinin kendilerini geliştirmeleri için 

zorunlu bir neden, itici bir güç bulunmamaktadır. Alınan eğitmenlik belgeleri ömür boyu geçerlidir. 

Ayrıca fitness salon işletmecileri de, kendileri için bir yaptırımın olmaması nedeniyle bu konuyu göz 

ardı etmekte, salonlarında çalışan eğitmenlerin bilgi düzeyi ve aktüel olmalarıyla ilgilenmemektedir. 

Bu sebeple fitness eğitmenleri kendilerini geliştirmeye yönelik farklı aktivitelere zaman ayırma gereği 

duymamaktadır. 

Sonuç olarak yapılan çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle hipotezin 

desteklendiği görülmüştür. 

ÖNERİLER 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere, yapılması 

durumunda sektöre katkı sağlayabilecek bazı öneriler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

Kısa vadede :  
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• Fitness salonlarında ciddi bir denetimin yapılmalı ve belgesiz eğitmenlerin bu 

salonlarda çalışması engellenmelidir. 

• Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Vgff il temsilcileri ve Besyo iş birliğinde 

düzenlenecek genel eğitim seminerleri ile mevcut spor eğitmenlerinin bilgi düzeyleri hızlı bir şekilde 

arttırılmalıdır. 

• Vgff her yıl düzenlediği antrenör gelişim seminerlerine katılım zorunluluğu getirmeli 

ve bu katılımların takibini yapmalıdır. 

Orta vadede : 

• Alanında uzman kişilerden oluşan bir denetleme heyeti tarafından fitness salonlarında 

çalışan eğitmenler uluslararası standartlara göre teknik açıdan denetlenmelidir. 

• Gerekli şartları taşımayan eğitmen ve işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu 

konuda kimseye taviz verilmemelidir. 

• Ciddi bir denetim mekanizması ile spor eğitmenlerinin sürekli eğitimlerine yönelik 

yaptıkları faaliyetler takip edilmelidir. 

• Vgff spor eğitmenlerinin belgeleri için uyguladığı vize sisteminde revizyona giderek 

parayı değil eğitimi ön planda tutarak daha nitelikli hale getirmelidir. 

• Sektör yatırımcıları nitelikli personel ile çalışma konusunda bilinçlendirilmeli ve bu 

doğrultuda teşvik edilmelidir. 

Uzun vadede : 

• Fitness sektörüyle ilgili uzmanların da katılımıyla çalıştaylar yapılmalı, sektörün 

geleceği ve eğitmenlerin durumuyla ilgili master planlar hazırlanmalıdır. Bu planlarla uzun vadeli 

hedefler belirlenmelidir. 

• Fitness eğitmenlerinin eğitim programları mutlaka tek merkezden yönetilmelidir. Tüm 

ülke çapında belli standartlar oluşturulmalı ve bu standartlara uygun eğitmenler yetiştirilmelidir. 

• Spor eğitmenliği prosedürleri ve fitness salonlarında eğitmenlik yapabilme 

şartlarındaki standartlarla ilgili planlar mutlaka yasal düzenlemelerle desteklenmelidir. 

KAYNAKLAR 
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Not: Bu çalışmada M.Veysi Bora’nın (2013), Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptığı 

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Sporcu Öğrenciler Arasındaki İletişimin Sportif Başarı ve Motivasyon 

Üzerine Etkisi yüksek lisans tezinin bir bölümü kullanılmıştır. 

ÖZET 

Bu çalışmada, beden eğitimi öğretmeni ve öğrenci iletişiminin sportif başarı ve motivasyon ilişkisinin 
sportif branş, cinsiyet ve diğer bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın örneklem grubunu, Mardin ili merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören 471 erkek, 160 
kadın toplam 631 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada, Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından 
yapılan “Spora Özgü Başarı Motivasyonu” ve Abakay ve Kuru (2009) tarafından geliştirilen “Antrenör İletişim 
Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Simirnov testi ile analiz 
edilmiştir. Öğretmenlerin yaşlarına ve hizmet yıllarına (p=.000<α = 0,05) göre veriler normal dağılım gösterdiği 
için parametrik testler ile analiz işlemi yapılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, ilişkisiz ölçümlerde 
ortalama puanların karşılaştırılması için varyans analizi (One-Way ANOVA, Independent samples t-test), iki 
değişken arasındaki farklılığın hangi ölçümden kaynaklandığını belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim becerilerinin, sporcu 
öğrencilerin güç gösterme ve başarıya yaklaşma güdüleri üzerinde olumlu etki yarattığı söylenebilir. Basketbol 
oynayan öğrencilerin bu yöndeki algısının, diğer spor dalları ile ilgilenen öğrencilere göre yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitim Öğretmeni, İletişim, Sportif Başarı, Motivasyon 

Abstract 

This research aimed to explore the effects of communication between student athletes and physical 
education teachers on competition success and motivation using the parameters such as sport branch, sex, age, 
and some other variables. 
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The sample group was composed of 631 student athletes (471 male and 160 female) attending to 
secondary schools in Mardin.  In order to gather data, “Success Motivation in Sport” Questionnaire developed by 
Tiryaki and Gödelek (1997), and “Trainers Communication Scale” developed by Abakay and Kuru (2009) were 
adapted to the students.   

In order to test data distribution, Kolmogorov-Simirnov test was used. As the data showed a normal 
distribution according to the ages and service period of the teachers (p=.000<α = 0,05), parametric tests were 
used for data evaluation. In order to analyze the data, arithmetic averages, One-Way ANOVA, Independent 
samples t-test were used, and Tukey HSD was used to find out the main reason causing the difference between 
two variables. 

As a result, it was found out that the communication skills of the teachers had positive effects on the 
strength demonstration and gaining success motives of the student athletes.  Moreover, students playing 
Basketball showed a higher degree of perception on this issue when compared to the students attending other 
sports.  

Key Words: Physical Education Teacher, Communication, Competition Success, Motivation  

 

GİRİŞ 

İletişim bireysel ve sosyal yaşamımızın her anını kaplayan bir olgudur. İnsanların birbirlerini 

daha iyi anlama ve tanımaları, bir örgütte işlerin daha iyi yapılabilmesi ve sorunların daha iyi 

çözülebilmesi için sağlıklı bir iletişime ihtiyaç vardır. Etkili iletişim becerisi, her bireyin özel 

hayatında olduğu gibi öğrenim sürecinde de kendini ifade edebilmesi ve sosyal çevresiyle 

anlaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel beceridir(1). İletişim becerileri başlangıç becerileri (iletişimi 

başlatma, sürdürme, sona erdirme ve dinleme), kendini ifade etme (yüreklendirme, yardım isteme, 

yönerge verme, duyguyu ifade etme, şikâyette bulunma, ikna etme) ve tepki verme (övgüye karşılık 

verme, özür dileme, şikâyet ve öfkeye tepki verme gibi becerileri içermektedir(2). Etkili iletişim 

becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı 

olabilmektedir. Örneğin beden eğitimi öğretmenleri için sınıf veya takım yönetimi sürecinde iletişimle 

gereken mesajlar alınamazsa ders veya antrenmanlarda oluşan sorunları bilmek ve çözüm üretmek 

mümkün olmayabilir. Sportif aktivitelerle sağlanabilecek bedensel farkındalık, öğrencilerin beden 

dilini bilinçli kullanmasında da etkili olabilir(3). Bu bakımdan, insanın toplumsal yaşam için kendisine 

gereken bilgi, beceri ve tutumları iletişim yoluyla öğrenmek için bir araya geldiği önemli ortam olan 

okullarda iletişim öğrenme sürecinde önemli bir öğedir(4.5.6). Bu ortamda öğrencilerin hedef ve 

beklentileri, öncelikleri, değer yargıları ve yönetim teknikleri düşünüldüğünde uygun çalışma 

ortamının yaratılmasında etkili iletişim ve güdülenmeye yönelik davranışlar önem kazanmaktadır. 

Yapılan bazı araştırmalar öğrenci başarısının, öğretmenin sınıf içindeki becerisiyle doğrudan ilişkili 

olduğunu, aynı şekilde antrenörün takım içinde sporcuların saygı ve güvenini kazandıktan sonra etkili 

bir şekilde çalışabileceği düşünüldüğünde etkili iletişimin takım açısından ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır(7.8.9.10.11.12). 
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Sporcu öğrencilerin yüksek yoğunluktaki programlara katılmalarını ve bunu uzun süre devam 

ettirmelerini sağlayan gücü açıklamak için öne sürülen teorilerden birisi de başarı motivasyonu 

teorisidir. Başarı motivasyonu teorisi kişilerin fiziksel bir aktiviteye neden katıldığını, zor olanı 

başarmak için neden bu kadar çaba harcadığını ve bunu neden uzun süre devam ettirdiğini 

açıklamaktadır(13). Bu süreçte, motivasyon genel olarak, bireyin belirli bir davranış yönünde harekete 

geçmesi sağlayan güçleri ifade etmektedir(14). Başarı motivasyonu ile ilgili yapılan araştırmalar 

başarıya yaklaşma, başarısızlıktan kaçınma, güç gösterme, ceza ve ödül, yönetim tarzı, kulüp içi 

iletişim gibi pek çok faktörün başarı motivasyonunu etkilediğini işaret etmektedir(15.16). 

Beden eğitimi öğretmenlerinin, öğrencilerinin kişilik, aile yapısı, spora yönelme nedenleri, 

yaşam biçimi ve motivasyon yöntemlerini konularında yeterli bilgiye sahip olması performans 

açısından önemlidir(15). İletişim konusunda yapılan araştırmalar, beden eğitimi öğretmelerinin, 

öğrencilere verdikleri mesaj, olaylara yaklaşımları, liderlik özellikleri ve sınıfa yansıttıkları ders 

anlayışları aynı zamanda iletişim becerileri hakkında önemli ipuçları vermektedir(17.18.19). Bununla 

birlikte öğrencilerin iletişim yeteneklerinin ne oranda geliştiği, sportif müsabakalarda ne derece başarı 

gösterdikleri vb. yeterince bilinmemektedir. Yukarıdaki hedeflere uygun olarak gerek ilgili ders ve 

antrenmanlar, gerekse eğitici tutum ve yaklaşımlarını yeniden düzenlemeye katkı sağlayacak verilerin 

oluşması için beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencilerin iletişim yeteneklerini ortaya koyan bir 

çalışmanın yapılması gerekli görülmüştür. 

Bu çalışmada, beden eğitimi öğretmeni ve öğrenci iletişiminin sportif başarı ve motivasyon 

ilişkisinin sportif branş, cinsiyet ve diğer bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, aşağıdaki hipotezlere yanıt aranmıştır: 

H1: Spor yapan öğrencilerin cinsiyetlerine göre iletişim ölçek puan dağılımları arasında 

istatistiki anlamda anlamlı bir ilişki var mıdır?  

H2: Öğrencilerin İletişim Algılarının Branş Değişkenine göre değişmekte midir? 

H3: Öğrencilerin, spora özgü başarı motivasyonu puan ortalamaları, spor yapma yılına göre 

değişmekte midir? 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, nicel araştırma deseni esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrede, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir örneklem üzerinde taramanın yapıldığı genel tarama modeli, araştırma değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye dönük olduğundan genel tarama modellerinden de ilişkisel tarama 

modeline uygundur(20). 
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Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Mardin ili merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler 

oluşturmuştur. Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, araştırmanın yapıldığı,  Mardin ili 

merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören erkek öğrenci sayısı 5443, kız öğrenci sayısı 3685’dir. 

Örneklem grubunu 471 erkek, 160 kız toplam 631 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 1000 öğrenci 

üzerinden yapılması planlanmış ancak, uygulama sırasında bazı öğrencilerin okula gelmeme, 

çalışmaya katılmaya isteksiz davranma, eksik ve hatalı doldurulan anket vb. nedenlerle 369 öğrenci 

uygulamanın dışında kalmıştır. Araştırma grubunun evrenini oluşturan sayılar dikkate alınarak 

örneklem büyüklüğünü tespit etmek üzere rastgele (random) olarak belirli sayıda ilköğretim okulları 

alınmış ve örneklem grubu oluşturulmuştur(20). 

Öğrencilerin kişisel bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Öğrencilerin kişisel bilgilerine ait yüzde ve frekans değerleri 

Değişkenler F % 

Cinsiyet 

Kız 160 25,4 

Erkek 471 74,6 

Toplam 631 100 

Branş 

Atletizm 25 4,0 
Futbol 306 48,5 

Basketbol 121 19,2 

Voleybol 101 16,0 

Diğer 78 12,4 

Toplam 631 100 

Spor Yapma Yılı 

0–1 yıl 118 18,7 

2–3 yıl 159 25,2 

4 yıl+ 354 56,1 

Toplam 631 100 

Antrenörle Çalışma Süresi 

0–1 yıl 379 60,1 
2–3 yıl 177 28,1 

4 yıl+ 75 11,8 

Toplam 631 100 

 

Tablo 1’e bakıldığında, öğrencilerin 160’ının (% 25,4) kadın, 471’inin ise (% 74,6) erkek 

öğrenci olduğu görülmektedir. Katılımcı öğrencilerin 306’sı (% 48,5) futbol branşında yer almaktadır. 

Öğrencilerin 354’ünün  (%56,1) 4 ve üzeri yıl aktif olarak spor yaptığı ve 379’unun (60,1) en az 1 yıl 

düzenli olarak antrenörlerle çalışma imkânına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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Veri Toplama Teknikleri 

Bu araştırmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan biri,  Spora Özgü Başarı 

Motivasyonu Ölçeğidir (SÖBMÖ). Bu ölçek, Willis (1982) tarafından geliştirilmiş(21). Türkiye’deki 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışması da Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından yapılmıştır(23). Spora 

Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği toplam 40 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek 

maddeleri, 1-5 arasında puanlanabilmektedir (“hiçbir zaman, çok az, bazen, oldukça fazla ve her 

zaman”). Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin her bir 

alt boyutu için alfa güvenirlilik katsayıları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Buna göre alt ölçeklerin güvenirlik 

katsayıları, güç gösterme güdüsü alt ölçeği için r=0.81, başarıya yaklaşma güdüsü alt ölçeği için 

r=0.82 ve başarısızlıktan kaçınma güdüsü alt ölçeği için r=0.80 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu 

değerler sonucunda ölçeğin Türk toplumuna uygulanabilir olduğu kararlaştırılmıştır(22). Bu çalışma 

için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,91 olarak tespit edilmiştir 

Araştırmada kullanılan diğer veri toplama aracı, Abakay ve Kuru (2009) tarafından geliştirilip 

28 maddeden oluşan “Futbolda Antrenör İletişim Ölçeği”dir (FAİÖ). Ölçekte 5 dereceli likert türü 

maddeler yer almaktadır. Tamamı olumlu ifadelerden oluşan ölçek maddeleri “Her zaman”, “Sıklıkla”, 

“Ara sıra”, “Nadiren”, “Hiçbir zaman” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek en 

düşük puan 28, en yüksek puan 140’dır(23). 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Simirnov testi ile 

analiz edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, branş, spor yapma yılı ve antrenörle çalışma süresine 

(p=.000>α = 0,05) göre veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler ile analiz işlemi 

yapılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların 

karşılaştırılması için varyans analizi (One-Way ANOVA, Independent samples t-test), iki değişken 

arasındaki farklılığın hangi ölçümden kaynaklandığını belirlemek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında anlamlılık değeri p<o.o5 olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bulgular bölümünde öğrencilere uygulanan İletişim Becerileri Değerlendirme 

Ölçeği, Otomatik Düşünceler Ölçeği ve kişisel bilgi formundan elde edilen verilerin istatistiksel 

teknikler sonucu ortaya çıkan bulguları sunulmaktadır. 

Bu bölümde,  örneklem grubuna dâhil edilen öğrencilerin kişisel özelliklerine ilişkin bulgular 

incelenmiş, iletişimin, başarı motivasyonuna etkisi araştırılmıştır.  
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Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İletişim Ölçek Puan Dağılımları 

 İletişim Ölçeği 

Cinsiyet N  SS T P 

Kız 160 106,6312 20,564 
,373 0,709 

Erkek 471 105,9448 19,967 

 

Tablo 2’deki verilere göre, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre antrenör iletişim ölçeğinden 

aldıkları toplam puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.(t=0,373, p>0.05). Bu 

sonuca göre antrenörle iletişim konusunda kız ve erkek öğrenciler benzer davranış ve algı düzeyine 

sahiptir.  

Tablo 3: Öğrencilerin İletişim Algılarının Branş Değişkenine İlişkinin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F P Anlamlı fark 

Gruplar Arası 9348,723 4 2337,181 

5,963 
 

,000* 
 

Futbol ile Basketbol, 
Diğer ile Basketbol. 

Gruplar İçi 245343,362 626 391,922 

Toplam 254692,086 630  

           

Tablo 3’de spor yapan öğrencilerin iletişim algılarının branş değişkenine göre istatiksel olarak 

fark olup olmadığı saptanmıştır.  Buna göre öğrencilerin, iletişim algı toplam puan ortalamaları ile 

branş bağımsız değişkeni arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (f=5.963; p<0,05). Bu farklılığın 

hangi branş farkından kaynaklandığının belirlenebilmesi için Tukey HSD testi yapılmış ve testin 

sonuçlarına göre; branşı futbol olan öğrenciler ( =104,25) ile basketbol olan öğrenciler ( =112,86) 

arasında basketbolcular lehinedir. Ayrıca diğer spor dalları ile uğraşan öğrenciler ( =100,51) ile 

basketbolcu öğrenciler ( =112,86) arasında basketbolcular lehine anlamlı bir farklılık bulunduğu 

belirlenmiştir.  

Tablo 4: Spora Özgü Başarı Motivasyonu Puan Ortalamalarının Spor Yılı Değişkenine 

Göre Anova Sonuçları 

SÖBMÖ  
Alt Boyutları 

Spor Yılı N  SS F p 

Güç 
Gösterme 

0–1 yıl 118 39.00 1.41 
1.330 .342 2–3 yıl 159 39.41 5.49 

4 yıl+ 354 40.04 4.15 

Başarıya Yaklaşma 
0–1 yıl 118 63.50 1.91 

1.103 .157 
2–3 yıl 159 63.38 5.49 

X

Χ Χ

Χ

Χ

X
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4 yıl+ 354 62.58 7.67 

Başarısızlıktan 
Kaçınma 

0–1 yıl 118 33.50 2.64 
1.140 .209 2–3 yıl 159 30.87 5.67 

4 yıl+ 354 32.50 5.51 
 

Tablo 4’e göre katılımcı öğrencilerin spor yapma yılına göre Spora Özgü Başarı Motivasyonu 

Ölçeğinin alt boyutlarında puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

saptanmıştır(p>0.05).  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Eğitim sürecinde "öğretmen yakınlığı", öğretimde önemli bir iletişim değişkeni olarak 

görülmekte ve aynı zamanda olumlu öğretmen davranışlarının öğrencileri motive ettiği kabul 

edilmektedir. Antrenörleriyle etkili iletişim kuran sporcuların başarı motivasyonlarının yüksek olması 

büyük oranda; antrenörlerinin sporcu ve sporcularını iyi tanıması ile mümkün olacağından, bu tarz 

antrenörlerinin iletişim yeteneklerinin de güçlü olduğu kabul edilmektedir(24.25). 

Tablo 2’teki verilere göre, öğrencilerin cinsiyet bağımsız değişkenine göre iletişim ölçeğinden 

aldıkları toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca göre 

iletişim konusunda kız ve erkek öğrenciler benzer davranış ve algı düzeyine sahiptir. Saracaloğlu ve 

ark. (2009) öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin toplam puanlarının üniversitelere ve 

cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı bir biçimde değişmediğini saptaması, eğitim kurumlarındaki 

öğretmen öğrenci ilişkisini sınırlandıran kuralların etkili olduğu düşünülmektedir(11). Acar (2009) 

eğitim fakültesi 4.sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişken açısından incelediği 

araştırmasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonucuna varmıştır(7). Siyez ve Tuna (2014) çalışmasında lise öğrencilerinin iletişim becerileri 

düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını saptamıştır(26). Kayışoğlu ve ark. (2014) Gençlik kampı lider 

adaylarına yönelik çalışmasında cinsiyetler arası iletişim becerileri düzeyi açısından anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır(27). Güzel’in (2008), tarafından yapılan çalışmada amatör branşlarda 

faaliyet gösteren sporcuların antrenörlerinden beklentilerinde cinsiyetlerine göre bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir(28). Ulukan (2012), iletişim becerilerinin takım ve bireysel sporculara olan etkisini 

incelediği araştırmasında cinsiyet ile iletişim becerileri toplam puanları arasında anlamlı bir farkın 

olmadığını tespit etmiştir(12). Bu veriler bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Literatürde iletişim 

becerisi düzeylerinin cinsiyetler arası farklılık gösterdiğini belirten çalışmalar kız ve erkek 

öğrencilerin sosyalleşme süreci sırasında farklı davranışlar gösterdikleri yönündedir (3.29.30.31.32) 

Öğrencilerin antrenörle iletişim algılarının toplam puan ortalamaları ile branş bağımsız 

değişkeni arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır(Tablo-3). Basketbol ve diğer branşta faaliyet 

gösteren öğrenciler arasında branşı basketbol olan olanların lehine anlamlı farklılık görülmüştür. 

Literatürde branş değişkeninin iletişim becerileri üzerinde etkili olmadığını belirten araştırmalar olsa 
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da (12.33.34), sporcuların, yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları beklenen bir durumdur. Çünkü 

sporun iletişim engellerini kaldırdığı, özgüveni geliştirdiği, sağlıklı davranışlar ve yaşam becerileri 

öğrettiği, mesleki performansı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir(34.35) Ancak bu çalışmada 

veriler üzerinde ilgili olabilecek sosyal, kültürel ve aile gibi değişkenlerin sorgulanamamış olması 

kesin bir yorumu mümkün kılmamakla beraber; basketbol branşının dar alanda ve zamana karşı 

yapılan mücadele sürecinde, takım içerisindeki yardımlaşmanın daha fazla olmasından dolayı, dışsal 

mesajları algılama ve kavramayı kolaylaştırmasının iletişim düzeyleri üzerinde etkili olduğunu 

düşündürmektedir.   

Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin spor yapma yılına göre Spora Özgü Başarı 

Motivasyonu Ölçeğinin alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır(Tablo 4). Bu sonuç sporcu öğrencilerin, beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim 

yöntemlerini olumlu algıladıkları izlenimini uyandırmaktadır. Aktop ve Erman’nın (2002), araştırma 

bulgulara göre; sporcuların, spora özgü başarı motivasyonunun güç gösterme, başarıya yaklaşma ve 

başarısızlıktan kaçınma güdüsü düzeyleri açısından aralarında anlamlı fark olmadığı tespit 

edilmiştir(36). Bu veriler bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Yılmaz ve Ark.(2010), göre 

öğretmenlerin yardım ve pozitif yaklaşımlarının öğrenciyi etkili bir öğrenme ortamına sokarak 

motivasyonlarını yükselttiği, kendilerine güvenini yükselttiği yönündeki tespiti, verimlilik açısından 

önemli bir bulgu olduğu söylenebilir(10).  

Literatürde sporda başarı motivasyonunun cinsiyetler açısından farklılık gösterdiğini belirten 

çalışmalar kadın ve erkek basketbolcuların farklı davranışlar gösterdikleri yönündedir (33). Ancak bu 

çalışma sonucunda bu durumun antrenör ile iletişimde çok da belirgin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Antrenörle iletişim algısının antrenörle çalışma süresine bağlı olmadığını göstermiştir. Oysa daha uzun 

zaman birbirini tanıyan antrenör ve sporcuların iletişimlerinin daha yüksek olacağı 

varsayılmaktadır(37). Bu durumda antrenör ile iletişim düzeyi arttıkça öğrencilerin başarı 

motivasyonları da yükseleceği söylenebilir. Baur’a (2009) göre de birçok alanda olduğu gibi 

iletişimsizlik ciddi bir motivasyon kaybı ortaya çıkaracak ve bu durum öğrencilerin başarısını da ciddi 

anlamda etkileyecektir(38). Beden eğitimi derslerine ilişkin motivasyonel tepkileri, yaşamları boyunca 

fiziksel etkinlik alışkanlıklarının da temeli kabul edilmektedir. Bu nedenle incelediğimiz konu sadece 

beden eğitimi öğrencisi arasında ilişkili olunan yıllarda değil, öğrencilerin tüm yaşamları boyunca 

etkileyecek bir niteliğe sahiptir. Sonuç olarak, ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin iletişim becerilerinin, sporcu öğrencilerin güç gösterme ve başarıya yaklaşma güdüleri 

üzerinde olumlu etki yarattığı söylenebilir. Basketbol oynayan öğrencilerin bu yöndeki algısının, diğer 

spor dalları ile ilgilenen öğrencilere göre yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın, eğitim 

kurumları, kulüpler, yönetici, öğretmenler ve aileler için sporcu öğrencileri anlama, etkili iletişim ve 
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motivasyon araçlarını geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın bulguları ve 

bulgulara dayanılarak varılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.  

1) Öğretmenlerin, öğrencileriyle olan iletişiminin kalitesinin öğrencilerin sportif 

becerileri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda daha farklı grup ve 

konularla çalışılması iletişimin sportif performans üzerindeki etkisini ortaya koymada faydalı 

olabilir. 

2) Bu çalışmada sadece spor yapan öğrencilerle çalışılmıştır. Yapılacak yeni çalışmaların 

tüm öğrenci gruplarını kapsayacak şekilde yürütülmesi eğitim ve öğretimde farklı yaş grupları 

ve farklı problemlerin etkisi ve çözümünü ortaya koymada faydalı olabilir.  

3) Okullarda tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde iletişim becerilerini geliştirecek 

hizmet içi kurslar düzenlenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmda cimnastik branşına yönelik sporeğitim modeli uygulamsının bilişsel ve psikomotor erişi 
düzeylerine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden deney ev kontrol gruplu ön-
test ve son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu; 6. sınıfta okuyan, daha önceden Cimnastik eğitimi 
almamış olan 12 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 24 öğrenci oluşturmaktadır. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinden 
deney grubuna (n=12) Spor Eği t i mi Modeline (SEM) yönelik hazırlanan program, kontrol grubuna (n=12) ise 
geleneksel yöntem ile hazırlanan 12 haftalık program uygulanmıştır. Bilişsel alandaki öğrenmeleri ölçmek için c 
imnastik branşına ait başarı testi, psikomotor becerilerini ölçmek için gözlem formları kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak alınmıştır. Kontrol ve deney gruplarının kendi içindeki gelişimlerini belirleyebilmek için; Wilcoxon 
ve Mann Whitney U- testinden yararlanılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının bilişsel ve psikomotor 
gelişim düzeyleri karşılaştırıldığında, bilişsel ve psikomotor alanda Spor Eği t i mi Modeli deney grubu lehine 
istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) bir fark elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, Spor Eğitim 
Modeli programının, geleneksel eğitim modeli programına göre Cimnastik bilişsel ve Psikomotor beceri 
öğretiminde etkili bir model olduğunu saplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ci mn a sti k, S p or Eğiti m M od el i , Bili şs el , P si ko mo t o r 

ABSTRACT 

Practices Model of the Effect of Gymnastics Branch Study of the Effect Level aimed. Try the home of 
experimental design with control grouppre - testandpost-test model wasused. Research group; 6. Studyingin class 
12 girl who already have training in gymnastic sareatotal of 24 students, including 12 women. Middle School 
Grade 6 students from the experimental group (n=12) Sports Education Model (SEM) programs prepared for the 
control group (n=12) in 12-week program prepared by traditional method shave been applied. Success of 
gymnastics to measurelearningin cognitive tests, observationformswereusedtomeasurepsychomotorskills. In the 
analysis of the obtaineddatausing SPSS 22.0statisticalsoftwarepackageusedintheprocessand the level of 
significancewastakenas 0.05. The control and experimental group sinorder to determinet heirown development; 
It has benefited from Wilcoxon and Mann –Whitney U-test. Comparedcognitive and psychomotor development 
level softheexperimentaland control groups in the study, cognitiveand psychomotor domains in Sport Education 
Modelinfavor of the experimental group and statistically sign if icant (p<0.05) were obtained difference. 
According to the research results, the Sport Education Model program, has stuck by the traditional education 
model Gymnastics cognitive and psychomotor skills training program is an effective model. 

Keywords: Gymnastics, Sports Training Model , Cognitive , Psychomotor 
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GİRİŞ 

Ülkemizde 2006 yılında beden eğitim programında köklü bir değişiklik yapılmıştır. Beden 

eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal 

yönden gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamaktır. Bu 

amacın gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş 

öğrenme etkinliklerine katılmaları, etkinlik sürecinin sonunda ne kadar gelişim sağladıklarının 

farkında olmaları gerekir. Bu nedenle etkinlik örnekleri düzenlenirken yapılandırmacı yaklaşım temel 

alınmış, öğretme ortamlarının çeşitlendirilmesi ve öğrencinin doğrudan sürecin içinde olmasına dikkat 

edilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006). Beden Eğitimi dersinde yapılandırmacı yaklaşımın 

gerçekleştirilmesi, öğrenen merkezlilik ve aktif katılım ilkeleri doğrultusunda öğrencinin sürece etkin 

katılması ve öğrendiklerini gerçek yaşama yansıtmasıyla mümkün olabilir (MEB, 2009). 

Yapılandırmacılık birçok bakış açısı ve birçok öğrenme metodunu içerir. Beden eğitimi dersinin 

öğretme-öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılan öğreten merkezli 3 komut ve alıştırma 

yöntemlerinin yanında; öğrenen merkezli eşli çalışma, kendini denetleme, katılım, yönlendirilmiş 

buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin etkinliği başlatması ve kendi kendine 

öğrenme yöntemleri bulunmaktadır. Ayrıca, son yıllarda öğrenen merkezli ve yapılandırmacı 

yaklaşımlardan da etkilenilerek oluşturulmuş olan beden eğitimine özgü “spor eğitimi”, “taktik oyun 

yaklaşımı” ve “kişisel ve sosyal sorumluluk” modellerinden de yararlanılabilinir (MEB, 2006). Beden 

Eğitimi Öğretim Programları; dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, estetik, kişisel ve sosyal değerlere 

önem verme, sorumluluk ve centilmenlik vb. gibi değerlerin kazanılmasını ve yaşam boyu 

kullanılmasını hedeflemiştir. Beden eğitimi derslerinde; sayılan bu değerlerin kazanılabilmesi için 

kullanılabilecek modeller arasında, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak 1994 yılında Siedentop 

tarafından geliştirilen Spor Eğitimi Modeli de yer almaktadır. Spor eğitimi modeli; amaç, süreç ve 

değerlendirme boyutu ile geleneksel beden eğitiminden farklıdır. Model; birincil hedefleri olarak 

bilgili, becerili ve istekli spor insanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu durum; spor becerilerine, kurallarına 

ve düzenlemelerine odaklanan doğrudan öğretim ile farklılık oluşturur (Glotova, 2011). Siedentop 

(1994)’a göre; spor eğitimi modeli, daha gerçek (otantik) bir spor deneyimine benzetim yaparak, 

öğrencileri sporun içerisinde eğitmek için tasarlanmıştır. Bilgili oyuncu; sporun kurallarının, 

ritüellerinin ve geleneklerinin değerini anlayacak, iyi ve kötü spor arasındaki farklılıkları bilecektir. 

Becerili oyuncu; oyunun gerektirdiği bilgi ile birlikte stratejileri anlayarak ve uygulayarak, oyuna 

katılım için yeterli bilgiye sahip olacaktır. İstekli oyuncu; katılımcı olacak ve spor kültürünü koruma, 

muhafaza etme ve değerini arttırma davranışı gösterecektir. Eğer öğrenciler sporda bilgili, becerili ve 

istekli olurlarsa, daha sonrasında büyük olasılıkla spora katılım artarak devam edecektir. Spor eğitimi 

modeli ile işlenen beden eğitimi derslerindeki beceri gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların bazıları 

spor eğitimi modelinin beceri gelişiminde olumlu etkileri olduğunu gösterirken (Siedentop, 1994; 

Carlson, 1995; Hastie, 1996; Alexander, Taggart ve Thorpe, 1996; Bennett ve Hastie, 1997; Hastie, 
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1998a; Hastie, 1998b; Ormond ve diğerleri, 2002; Browne, Carlson ve Hastie, 2004; Hastie ve 

Sinelnikov, 2006), sınırlı sayıdaki çalışmada ise beceri gelişiminde etkili olmadığını göstermektedir 

(Pritchard ve diğerleri, 2008). Spor Eğitimi Modeli’nde lig yapısının belirlenmesinde ve ligin 

işlemesinde kararlar verilirken, öğrenciler pasif katılımcılar değillerdir ve aktif rol alırlar. Örneğin; lig 

konseyinde görev alan öğrenciler; kuralların uyarlanmasında, takım seçimi işlemlerinde, 

programlamada ve çatışma çözümleri gibi kararların alınmasında özerktirler. Antrenör olan öğrenciler; 

takım seçiminde, pozisyon belirlemelerinde, antrenman planlamasında ve oyun stratejilerini belirleme 

konularında sorumludurlar. Destek birliğinde görev alan öğrenciler ise; oyun alanının düzgünce 

ayarlanmasını, ekipman ve donanımların hazırlanmasını sağlarlar. Böylece öğrencilere; daha derin, 

daha geniş ve daha olumlu eğitimsel spor yaşantıları sağlanır (Siedentop ve diğerleri, 2004). Bu 

çalışma; Cimnastik Branşına Yönelik Spor Eğitim Modeli Uygulamasının Bilişsel ve Psikomotor Erişi 

Düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda; doğrudan öğretim ve spor eğitimi 

modellerinin, öğrencilerin bilişsel ve psikomotor alan öğrenmelerine ve oyun performansı gelişimine 

etkisi araştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma deneysel bir çalışma olup, gerçek deneme modellerinden ön test – son test 

kontrol gruplu model bu araştırmanın yapısını oluşturmaktadır. Gerçek deneme modellerinin ortak 

özellikleri, birden çok grup kullanılması ve grupların yansız atama (örnekleme) ile oluşturulmasıdır. 

Ön test – son test kontrol gruplu modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan 

biri deney, diğeri de kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve sonrası 

ölçümler yapılır (Karasar, 2010). Bu araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

Çanakkale ili Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 128 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmanın iki grubunu karşılaması için okulda 4 şubeden oluşan altınc ı sınıflar 

tercih edilmiştir. Deney ve kontrol grupları oluşturulurken bilişsel test ve psikomotor testler a ltınc ı 

sınıf öğrencilerine dönem başında uygulanmış ve kura yolu ile deney ve kontrol gruplarına 

ayrılmıştır. Araştırmanın deney grubunu Spor Eğitim Modeli ile ders işleyen öğrenciler , araştırmanın 

k o n t r o l gruplarını ise geleneksel yöntem ile ders işleyen öğrenciler oluşturmaktadır. Spor Eğitim 

Modeli öğrenme grubunda 6 kız 6 erkek, geleneksel öğrenme grubunda 6 kız 6 erkek bulunmaktadır. 

Deney ve kontrol gruplarını oluştururken bilişsel ve psikomotor alanlara ait yapılan ön testler 

dikkate alınmış ve iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

Tablo 1: Deney grubunun bilişsel ön-test ve son-test puanlarının karşılaştırılması 
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Davranış   Sıra Sıra   
Alanı Son-ön test N Ortalaması Toplamı Z P 
Bilişsel Negatif sıra 0 0,00 0,00   

 Pozitif sıra 11 6,00 66,00 -3,317 0,001 
Test Eşit 1     
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere deney grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, Spor Eğitim Modeli öğrenme grubunun bilişsel ön test puanları ile son test puanlarının 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tablo 1’de tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Deney grubunun psikomotor cimnastik testi ön-test ve son-test puanlarının 

karşılaştırılması 

Davranış   Sıra Sıra   
Alanı Son-ön test N Ortalaması Toplamı Z P 

 Negatif sıra 0 0,00    
Öne takla Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3,464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    
Geriye Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    
Amut Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    

 Çember Pozitif sıra Eşit 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere deney grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, Spor Eğitim Modeli öğrenme grubunun psikomotor cimnastik testi ön test puanları ile son 

test puanlarının karşılaştırılmasında öne takla, geriye takla ve amut takla becerilerinde ilerleme 

sağlandığı ve bu ilerlemenin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3: Kontrol grubunun bilişsel ön-test ve son-test puanlarının karşılaştırılması 

Davranış   Sıra Sıra   

Alanı Son-ön test N Ortalaması Toplamı Z P 

 
Bilişsel 

Negatif sıra 0 0,00 0,00   

 Pozitif sıra 9 5,00 45,00 -3,000 0,003 
Test Eşit 1     
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Tablo 3’de görüldüğü üzere kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, Geleneksel öğrenme grubunun bilişsel ön test puanları ile son test puanlarının 

karşılaştırıldığında, Bilişsel alanda istatistiksel olarak farklılıklar Tablo 3’te ortaya konulmaktadır. 

Tablo 4: Kontrol grubunun psikomotor cimnastik testi ön-test ve son-testlerinin 

karşılaştırılması 

Davranış   Sıra Sıra   
Alanı Son-ön test N Ortalaması Toplamı Z P 

 Negatif sıra 0 0,00    
Öne takla Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3,464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    
Geriye Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    
Amut Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 Eşit 0     
 Negatif sıra 0 0,00    
Çember Pozitif sıra 12 6,50 78,00 -3, 464 0,001 
 Eşit 0     

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçlarının istatistiki 

değerleri, Geleneksel öğrenme grubunun psikomotor cimnastik testi ön test puanları ile son test 

puanlarının karşılaştırılmasında, her beceride (öne takla, geriye takla ve amut takla ve çember) 

istatistiksel olarak anlamlı farklar oluştuğu Tablo 4’dan anlaşılmaktadır. 

Tablo 5: Deney ve kontrol gruplarının bilişsel test puanlarının karşılaştırılması 

Davranış   Sıra Sıra   
Alanı Gruplar N Ortalaması Toplamı Z P 

 
Bilişsel 
Test 

Spor 
Eğt.Modeli 

 
12 

 
16,50 

 
 
198,00 

 
24,000 

 
0.001 

 Geleneksel 12 8,50 102,00   
 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, grupların bilişsel test puanlarının karşılaştırılmasında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Spor Eğitim Modeli öğrenme 

grubu ile geleneksel öğrenme grubu karşılaştırıldığında, Spor Eğitim Modeli öğrenme lehine (p<0.05) 

istatistiksel olarak anlamlı farkların olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6: Deney ve kontrol gruplarının Psikomotor Cimnastik Test puanlarının 

karşılaştırılması 

Davranış   Sıra Sıra   
Alanı Gruplar N Ortalaması Toplamı U P 

 Spor Eğt. Modeli 12 13,05 143,00   
Öne Takla Geleneksel 12 12,04 156,00 65,00 .688 

 Spor Eğt. Modeli 12 15,50 186,00   
Geriye Takla Geleneksel 12 09,50 114,00 36,00 .016 

 Spor Eğt. Modeli 12 13,50 162,00   
Amut Takla Geleneksel 12 11,50 138,00 60,00 .424 

 Spor Eğt. Modeli 12 14,50 174,00   
Çember Geleneksel 12 10,50 126,00 48,00 .110 

 

Tablo 6’de görüldüğü üzere Deney ve kontrol gruplarının Psikomotor Cimnastik Test 

puanlarının karşılaştırılması sonuçlarının istatistiki değerleri, Cimnastik psikomotor testleri gözlenen 

öğrencilerden Spor Eğitim Modeli programına katılanlarla, böyle bir programa katılmayanların 

uygulama sonrasındaki psikomotor becerileri ölçeğinden aldıkları puanların Mann Whitney U-testi 

sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

SONUÇ 

Grupların psikomotor cimnastik testi puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farka rastlanmıştır. Her beceride de gruplar ikili olarak karşılaştırılıp, Sıra ortalamaları 

dikkate alındığında Spor Eğitim Modeli öğrenme grubu lehine (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Buna göre, 12 haftalık bir deneysel çalışma sonunda, Spor Eğitim 

Modeli programına katılan öğrenciler ile böyle bir programa katılmayan öğrenciler Cimnastik 

psikomotor becerileri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur, Spor Eğitim Modeli programına 

katılan öğrencilerin, programa katılmayan çocuklara göre Cimnastk becerilerinin daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bulgular, Spor Eğitim Modeli programının, geleneksel eğitim modeline göre 

Cimnastik beceri öğretimini artırmada etkili olduğunu gösterir. 
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ÖZET 

Endüstriyel gelişimin hızlanması ile birlikte bireylerin gelirlerinin ve boş zamanlarının artması sonucu 
dışarıda yemek yeme alışkanlığında da artışlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise bu eğilimde kayda değer 
derecelerde yükselişlerin olması yiyecek-içecek endüstrisini en önemli sektörlerden birisi haline getirmiştir. Bu 
gelişmenin niceliksel boyutlarının yanında niteliksel boyutlarının da geliştirilmesi endüstrinin sürdürülebilirliğini 
sağlayabilecektir. Bu nitel gelişimin sağlanabilmesi için mutlak suretle gastronomi eğitiminin disipline edilerek 
standardize edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı gastronomi eğitiminin 
optimizasyonun sağlanması ile birlikte yiyecek-içecek endüstrisinin elde ettiği nicel büyümenin nitel büyüme ile 
de sağlanmasıdır. Çalışma gastronomi eğitiminin önemi ve günümüzdeki boyutlarına yönelik yazın taraması, 
pişirme teknikleri öğretimi konusundaki sorunların tespitine yönelik elde edilen verilerin analizi sonucu bulgular 
ve model önerisi olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada gastronomi eğitiminin en önemli 
fonksiyonlarından olan pişirme teknikleri öğretiminin optimizasyonuna yönelik bir model önerisi geliştirilmiştir. 
Model önerisi pişirme teknikleri öğretimi konusundaki sorunlar anket çalışması sonucu belirlenmek suretiyle, bu 
sorunları gidermeye ve pişirme teknikleri öğretimini etkinleştirmeye yönelik oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi eğitimi, pişirme teknikleri öğretimi 

ABSTRACT 

Eating out habits showed up as a consequence of increased leisure time and incomes of individuals 
together with accelerated industrial development. Due to the great contribution to this tendency today, food and 
beverage industry has become one of the foremost sectors in the world. Improving not only the quantitive but 
also the qualitative features of this development will be able to provide the sustainability of industry. 
Gastronomy education is absolutely required to be standardized by maintaining discipline in order to provide the 
qualitative development. In this context, the main purpose of this study is ensuring both qualitative and 
quantitive growth within food and beverage industry together with providing the optimization of the gastoronmy 
education.This study is consisted of three stages following subjects; the importance of gastronomy education and 
literatur review regarding development in modern-day, findings after resulted and obtained datas towards 
determining the issues related to the instruction of cooking techniques. A modal proposal has been developed 
towards the optimization of  instruction related to cooking methods which is the most important function of 
gastronomy education. This modal proposal has been created by the means of determining the issues with 
questionairre so as to increase efficiency  and eliminate the issues regarding instruction of cooking methods in 
gastronomy education. 

Keywords: Gastronomy education, instruction of cooking methods 
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GİRİŞ 

Optimizasyon, bir sistemde bulunan imkanların (işgücü, zaman, kapital, süreçler, 

hammaddeler, kapasite, ekipman gibi) en etkin biçimde kullanılması suretiyle belirli hedeflere 

(maliyetlerin düşürülmesi, karın, pazar payının ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi gibi) 

ulaşmayı sağlayan bir süreçler bütünlüğü olarak ifade edilebilir (Myers ve diğ. 2016; Sarıoğlan, 2013; 

Hacıoğlu, 2011; Chang ve Zak, 2001). 

Pişirme teknikleri gastronomi eğitiminin en temel öğelerinden birisi olarak etkin bir 

öğretiminin gerçekleşmemesi durumunda ulusal ve uluslararası standartlarda bir aşçı, aşçı başı ve 

yiyecek-içecek yöneticisi etkinliğinden ifade edebilmek oldukça zor olabilecektir. Yiyecek-içecek 

işletmelerinde sunulan ürünlerin özelliklerine göre nasıl pişirilmesi gerektiği hususu en temel bilgi 

unsuru olmasına rağmen optimizasyonunun yakalanabildiğini kolaylıkla ifade edilememektedir. 

Pişirme tekniklerinin optimizasyonundan önce temel pişirme teknikleri aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir (Gökdemir, 2012: 105-112; Eraslan, 2012; Aktaş ve Özdemir, 2012: 215-239; Ryan, 2011; 

Sökmen, 2011: 167-170; Türkan, 2009: 165-179; Maviş, 2008: 105-144; Rolland ve Sherman, 2006) 

Baking; Makarna ve benzeri gıdalar, patates, ekmek, tatlı ve pastalar ile jambon gibi 

yiyecekler fırında 150-250 derece arasında pişirilmesi tekniğidir. Yiyeceğin lezzetini, dokusunu ve 

görüntüsünü geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu tekniğin temel fonksiyonu olarak hamur işi 

besinlerin pişirilmesi olarak ifade edilebilir. 

Blanching (Ağartma); Fransızca beyazlatma anlamı taşıyan ‘’blanc’’ kelimesinden türetilmiş 

olup, bir tür ağartma tekniğidir. Yiyecekleri şok haşlama, bir taşım kaynatma ve çırpma işlemi ile 

beyazlatma olarak ifade edilebilir. Temel bir pişirme yönteminden ziyade bir ön pişirme yöntemi 

olarak değişik özellikler gösterir. Yağda yaklaşık 130 derecelik sıcaklık ile birlikte sebzeler 

(örneğin,patates) yaklaşık 1 dakika civarında hafif değişinceye kadar kızartılıp, soğumaya bırakılır. 

Ayrıca kaynar suda sebzeler kaynar suda gözenekleri kapatacağından, bu yöntemle besin değerlerlini 

kaybetmeleri engellenecektir. Yaklaşık 1-2 dakika kaynar suda blanch edilen sebzeler, süzülüp soğuk 

suya konularak daha sonraki kullanımlar için hazır hale getirilmiş olunur. 

Boiling; Bol suda 100 derecede haşlama ile pişirme metodudur. Patates ve kuru bakliyat önce 

soğuk suya bırakıldıktan sonra 100 dereceye kadar ısıtılarak yiyeceğin pişme süresine göre haşlamaya 

devam edilir. Kapağın kapalı olması, sürenin azaltılması açısından önemlidir. Diğer sebzeler ise 

kaynar suya atılarak ağzı kapalı olacak şekilde haşlanırlar. Makarna türü yiyecekler, kaynar suda ve 

ağzı açık olarak haşlanırlar. 

Frying; Frying sıcak yağın içinde pişirme tekniği olarak tanımlanabilir. Derin yağda 

kızartılacak yiyecekler, sulu, karbonhidratlı ve kaplayıcılık özelliği olan ürünler ile kaplandıktan sonra 
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frying elde edilmektedir. Kızartılacak malzemelerin sulu hamura bulanması çok fazla yağ çekmelerini 

engellediği gibi tadının artmasını ve gevrek olmasını da sağlar. Bu metod da yağın derecesinin 160 ila 

180 derece olması gerekir. 

Grilling; Izgarada pişirme yöntemidir. Izgarada yiyeceklere alttan ısı vererek pişirme olarak 

ifade edilebilir. özellikle et ve et ürünlerinin lezzeti açısından odun kömürü ve köz ateşinden 

yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerde önce yüksek ısıda (220-250 derece) etlerin üzeri çok hafif 

pişirildikten sonra 150-200 derecede etler isteğe göre pişirilebilir. 

Poaching; 80 ila 90 derece arasında katkılı bir sıvı içerisinde pişirme metodu olarak ifade 

edilebilir. Su yerine, et suyu (stock) da kullanılabilmektedir. Balık, sosis, yumurta gibi yiyecekleri 

poaching yöntemiyle hazırlamak mümkündür. Bu yöntemde hava kabarcıkları zemine yakın bir 

düzeydedir. Benzer şekilde puding, krem karamela gibi tatlılar da, fırında poaching yöntemiyle 

hazırlanabilir.  

Roasting; Et ve benzeri yiyeceklerin fırında çok az su ilave edilerek buharlaşan su ile 

pişirilmesi tekniğidir. Az yağlı etler (kaburga, but ve iri hindi) 150-175 derece arasındaki sıcaklıkta 

fırında pişirilirler. Yağsız etler, büyük balıklar, kümes ve av hayvanları önce 150-200 derece arasında 

pişirilerek roasting tekniği uygulanır.  

Sauteing; Büyük ölçekli ve yayvan bir tavanın içinde yiyecek malzemelerinin bir miktar yağ 

ile orta veya yüksek ısıda hızlı bir şekilde pişirilmesi yöntemidir. Sote etmek tekniği olatak da ifade 

edilebilinmektedir. Türk mutfak kültürü tencere yemeklerinin bir kısmı bu yöntemle 

gerçekleştirilmektedir. Bu metot, pişirirken yüksek ısı gerektirdiğinden, tavanın içinde kullanılarak 

yağ kolayca yanmayacak bir tür olmalıdır. 

Steaming; Buharda pişirme yöntemi olarak ifade edilebilir. Bu yöntem buharlı kaplar veya 

basınçlı kaplar yardımıyla gerçekleştirilir ve yaklaşık olarak 200 derecelik buharda kısa sürede 

pişirilen gıdalar, besin değerlerini kaybetmeleri önlenmektedir. Sağlık açısından bireyler bu yöntemle 

pişirilen yemekleri özellikle tercih etmektedirler. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada pişirme tekniklerinin optimizasyonuna ilişkin bir model önerisi geliştirilmiştir. 

Geliştirilen model önerisi kamu kurumları bünyesinde orta ve yüksek öğretim kurumları seviyesinde 

faaliyet gösteren örgün gastronomi eğitimi veren kurumlar için önerilmektedir. Model önerisi üç temel 

aşamadan oluşmakla birlikte birbirinin bütünleyicisi niteliğindedir. Bu çalışma ile pişirme teknikleri 

eğitiminde optimizasyon gerçekleştirilebilinecektir. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2485 
 

Pişirme Teknikleri Eğitiminin Optimizasyonu 

Aşama-I: İlgili Ekipmanların Finansmanı ve Doğru Tedariği: Pişirme tekniklerinin 

optimizasyonunun sağlanabilmesi için mutlaka ilgili kurum tarafından finansman ve gerekli ekipmanın 

sağlanması gerekmektedir. Günümüzde gastronomi eğitimi kapsamında pişirme teknikleri eğitimi orta 

öğretim kurumlarında otelcilik ve turizm meslek liselerinde, yükseköğretim kurumlarında ise ön lisans 

ve lisans düzeylerinde verilmektedir. Ancak söz konusu öğretim kurumlarında çeşitli ölçülerde 

finansal kısıtlarla karşılaşılmakta olması nedeniyle pişirme teknikleri eğitiminin optimizasyonunu 

olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca gastronomi eğitimi veren örgün eğitim kurumlarda, pişirme 

tekniklerinin optimizasyonu için mutlak suretle mevcut kamu ihale kanunun öznelleştirilmesi 

gerekmektedir.  

Aşama-II: Öğrencilerin Uygulama Laboratuarları Dışında Sınıf Dışı Eğitimlere Tabii 

Tutulması: Pişirme teknikleri eğitimi alan öğrencilerin mutlak suretle sınıf dışı restoran ve otel 

mutfaklarında teknik gezi kapsamındaki eğitimlere tabii tutulması gerekmektedir. Örgün gastronomi 

eğitimi veren kurumlarda ne kadar uygulama yapılırsa yapılsın mutlak suretle sınıf dışı eğitimlere tabi 

tutulması ile birlikte teorik bilginin uygulamalı bilgiye dönüştürülmesi ve kalıcı olarak 

sürdürülebilmesi sağlanabilecektir. Bu çerçevede pişirme teknikleri eğitiminde sınıf dışı eğitim 

modelinin uygulanması optimizasyon kavramının tam olarak uygulanabilirliğini sağlayabilecektir. 

Aşama-III: Gastronomi Eğitimi Veren Okullararasında Pişirme Tekniklerine İlişkin 
Yarışmalar Düzenlenmesi: Pişirme teknikleri eğitimini alan öğrenciler kendi düzeylerindeki okullar 

arasında yarışmalar düzenlenerek, aldıkları eğitimler ödüllendirme yoluyla teşvik edilmelidir. Pişirme 

tekniğini teorik ve uygulamalı şekilde öğrenimini gerçekleştiren öğrencilerin eğitim sırasında elde 

ettikleri kazanımları kendi düzeylerindeki eğitim alan farklı kurumlardaki, illerdeki hatta ülkelerdeki 

öğrencilerle paylaşmalı ve bu bir yarışma şekline getirilmek suretiyle geleneksel olarak 

gerçekleştirilmelidir. Bu sayede öğrenciler pişirme teknikleri konusunda elde ettiği teorik ve 

uygulamalı kazanımları sergileme fırsatı bulabilecek ve bununla birlikte yarışma sonunda alabileceği 

kupa ve madalyalar motivasyonu arttırabilecektir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada gastronomi eğitiminin temel öğelerinden birisi olan pişirme tekniklerinin 

optimizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik bir model önerisi geliştirilmiştir. Geliştirilen model 

önerisinin temel özelliği uygulanabilir olmasının yanında eğitimin etkinliğini arttırmaya yönelik 

olduğudur. Ancak temel olarak gastronomi eğitiminde pişirme tekniklerinin optimizasyonunun 

gerçekleşmesi için eğitimde gereksinim duyulan temel şartların yerine getirilmesi gerekliliği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda pişirme teknikleri eğitiminde temel eğitim koşul ve 

materyallerinin sağlanması ile optimizasyon gerçekleştirilebileceği ifade edilebilir.  
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Bu çalışma ile birlikte örgüm gastronomi eğitimi veren orta öğretim, önlisans ve yüksek lisans 

düzeyindeki kurumlara pişirme teknikleri optimizasyonu konusunda rehberlik edebilecektir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ile birlikte gastronomi eğitiminde pişirme teknikleri optimizasyonu ile 

birlikte doğrama teknikleri, soslar ve üretim teknikleri gibi temel gastronomi eğitiminin 

optimizasyonunun uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans öğrencilerinin 
gelecekteki kariyer hedeflerini ve beklentilerini tespit etmektir. Çalışma kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi turizm fakültesi altında 450 lisans öğrencisine kolayda örnekleme yöntemiyle anket uygulanmıştır. 
Çalışma sonucunda, öğrencilerin demografik değişkenlerine göre birçok farklı kariyer hedefi ve beklentisine 
sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin genel çoğunluğunun turizm 
sektöründe çalışma isteklerinin olduğu saptanırken, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun 
turizm sektöründe bir kariyer hedeflerinin ve beklentilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin 
kadın öğrencilere göre turizm sektöründe çalışma isteklerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Turizm sektöründe 
herhangi bir kariyer hedefi ve beklentisi olmayan öğrenciler bu duruma sebep olarak yoğun çalışma temposu, 
düşük ücret, yüksek düzeyde iş baskısı vb. sebepleri göstermişlerdir. Turizm sektöründe kariyer hedefi ve 
beklentisi olan öğrencilerin bu durumlarının ise turizm işletmelerinde yönetici pozisyonlarında çalışmak, yüksek 
ücret ve lisans öğrenimleri süresince öğrendiklerini uygulama isteklerinden kaynaklandığı saptanmıştır. 
Çalışmanın sonuçları eğitimciler ve işverenler açısından tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Üniversite, Kariyer, Beklentiler, Çanakkale.  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine career goals and expectations of undergraduate students who 
are having tourism education in the Faculty of Tourism at Canakkale Onsekiz Mart University. In the scope of 
study, a questionnaire was applied to 450 undergraduate students of tourism faculty via easy sampling method. 
At the end of the study, it was concluded that students have many different career goals and expectations 
according to their demographic variables. It was seen that the majority of first and second grade students desire 
to work in the tourism sector, the majority of the third and fourth grade students do not have any career goals and 
expectations in the tourism sector. In addition that, the male students were found desire more than female 
students to work in the tourism sector. It was seen that intense work, low salaries, high levels of job stress and so 
on problems are the reasons of students who do not have any career goals and expectations in the tourism sector. 
It was determined that managerial positions in the tourism business, high salaries and application desire the 
lessons learned in during their education are the reasons of students who have career goals and expectations in 
the tourism sector. Results of the study are discussed in terms of educators and employers.  

Keywords: Tourism, University, Carierr, Expactations, Canakkale   
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GİRİŞ 

Dünyadaki en önemli endüstri alanlarından biri olan turizm endüstrisi aynı zamanda dünyada 

en fazla istihdam yaratan sektörler arasında yer almaktadır. 2014 yılında dünya genelinde doğrudan ve 

dolaylı olarak çalışan kişi sayısının 276 milyon 845 bin olduğu görülmektedir (World Travel & 

Tourism Council [WTTC] 2015). Bu rakam dünyadaki toplam istihdamın %9,4’ünü oluşturmaktadır. 

2025 yılında ise bu rakamın %2,3 artarak 356 milyon 911 bin olacağı öngörülmektedir (WTTC 2015). 

Bu rakam dünyadaki toplam istihdamın %10,7’sini oluşturmaktadır. Türkiye’de ise T.C. Sosyal 

Sigortalar Kurumu verilerine göre 2014 yılında turizm sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2013’e 

göre %13,3 artarak 890 bin kişiye ulaşmıştır (Türsen 2015). Turizmin ülke istihdamındaki payı ise 

%6,2’den %6,7’ye yükselmiştir. Türkiye’deki üniversite öğrencileri toplamda 5,5 milyon olup bunun 

sadece %3’ü turizm öğrenimi görmektedir. Bu orana göre Türkiye’deki üniversitelerde turizm 

öğrenimi gören öğrenci sayısının 165.000 civarında olduğu söylenebilir (Eşitti ve Buluk 2015). Bu 

rakama rağmen üniversitelerin turizm bölümlerinden mezun olan öğrencilerin birçoğunun mesleki 

hayatlarına turizm sektöründe devam etmedikleri bilinmektedir (Gu vd. 2007; Güzel vd. 2014). 

Üniversitelerin turizm bölümlerinden mezun olan ve bu alanda mesleki hayatlarına devam eden 

öğrencilerin büyük bir oranının ise maksimum beş yıl çalıştıkları gözlemlenmiştir (McKercher vd. 

1995). Bu durum Türkiye’de de dünya genelinden çok farklı seyretmemektedir. Ülkemizde turizm 

mezunu üniversite öğrencilerinin %85’inin iş hayatlarına bu sektörde devam etmedikleri 

görülmektedir (Yıldırım 2015). Turizm sektöründe istihdam edilen çalışanların sadece yüzde 7-8’nin 

üniversite mezunu olduğu görülmektedir (Yanardağ ve Avcı 2012: 46). 

Günümüzün rekabetçi iş gücü piyasasında nitelikli personeli işe almak ve bu personelin 

devamlılığını sağlayabilmek açısından çalışanların talep ve beklentilerini bilmek önem arz etmektedir 

(Chen vd. 2000; Ng ve Burke 2006). Öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer hedeflerini ve 

beklentilerini net bir biçimde belirlemek, gelecekte o sektörde çalışacak iş görenlerin de talep ve 

beklentilerinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır. İşletmeler, istihdam havuzunun yeteneklerini, ilgi 

alanlarını, ihtiyaçlarını ve kariyer beklentilerini keşfederek başarılı bir insan kaynakları stratejisi 

geliştirebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler (Baum 2007). Üniversite mezunu turizm 

öğrencilerinin, mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra turizm sektöründe yönetici, müdür, şef vb. yüksek 

pozisyonlarda çalışma beklentilerine sahip oldukları görülmektedir (Yeşiltaş vd. 2014). Turizm 

öğrencilerinin bu beklentilerine rağmen, turizm sektöründe özellikle Türkiye’de yer alan işletmelerin, 

turizm öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve beklentilerini tespit edebilmek amacıyla çok az bir çaba 

sergiledikleri görülmektedir (Richardson 2008). 

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi turizm fakültesinde turizm eğitimi 

alan lisans öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve beklentilerini belirlemektir. Konu ile ilgili yapılan 

ampirik çalışmaların sınırlı olması, turizm öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve beklentilerini 
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saptaması açısından bu çalışmanın önemini artırmaktadır. Çalışma bulgularının, turizm sektöründe 

işverenlerin, üniversitelerde turizm eğitimi alan öğrencilerin bu sektördeki kariyer hedeflerini ve 

beklentilerini anlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Kariyer, insanların kişisel ve örgütsel hedefleri ile doğrudan ilişkili, bireyin yaşamı boyunca 

yaşayacağı iş tecrübesi ve aktiviteleri ile bağlantılı bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Aydemir 1995; 

Aytaç 2005). Kariyer hedefi ise kişilerin iş yaşantısına bakışlarını gelecek vizyonu ile ortaya 

koymasıyla şekillenmeye başlayan ve üretkenliğinin üst seviyeye çıktığı kişisel bakışlarının bir temsili 

ve resmidir (Büyükalkan 2015). Yapılan araştırmalarda iki tür kariyer hedefinin olduğu ifade 

edilmektedir (Lu ve Adler 2009). Bunlardan birincisi kişinin eğitimini aldığı alan ile ilgili o alanda 

uzmanlığı hedeflemesi iken, diğeri ise kişinin çalıştığı alanda o alan ile ilgili bir eğitim alt yapısı 

olmadan mevcut işinde ilerleme kaydetme ve başarı sağlama arzusu olarak ifade edilmektedir.  

Konu ile ilgili mevcut çalışmalara bakıldığında, Dinçer vd. (2013)’ün  İstanbul Üniversitesi ve 

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesinde iki yıllık turizm ve otel işletmeciliği 

eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlaması süreci ortaya çıkarmayı amaçladıkları çalışmalarında 

öğrencilerin çoğunun gelecekte turizm endüstrisinde kariyerlerine devam etmek istedikleri ve uzun 

dönemli süreçte turizm işletmelerinde üst pozisyonlarda yer almak istedikleri saptanmıştır. Çalışmada 

ayrıca öğrencilerin turizm endüstrisine yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Kuşluvan ve Kuşluvan (2000)’in turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm endüstrisine yönelik 

tutumlarını ölçmeyi amaçladıkları çalışmalarında; öğrencilerin %68,7’sinin eğitimin ilk yılında turizm 

endüstrisinde çalışma niyetlerinin olduğu, %42,5’inin ise turizm endüstrisinin çalışma koşulları 

hakkında bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin turizm endüstrisi ile 

bağlantılarının çok zayıf olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. 

Pehlivan (2008)’in lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektöre yönelik 

tutumlarının, mezuniyet sonrası kariyer seçimlerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmanın 

sonucunda öğrencilerin turizm sektörünü kariyer olarak seçmeleri konusunda en etkili faktörün; kişi-

endüstri uyumu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında; araştırmaya katılan erkek öğrencilerin 

turizm sektörünü kariyer olarak seçme konusunda bayan öğrencilere göre daha olumsuz bir tutum 

içinde olduğu belirlenmiştir. Duman vd. (2006)’nın yükseköğretim (lisans ve önlisans) ve ortaöğretim 

(lise) düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin, sektörün çalışma koşullarını algılamaları ve 

çalışma isteklerinin (kariyer beklentilerinin) karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yaptıkları çalışmanın 

sonucunda, öğrencilerin eğitim seviyeleri ve cinsiyetlerine göre sektörün çalışma koşullarını 

algılamaları ve sektörde çalışma isteklerine ilişkin düşüncelerinde farklılıklar ortaya çıktığı tespit 
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edilmiştir. Öğrencilerin sektörde çalışma isteklerini etkileyen en önemli unsurların ise kişi-endüstri 

uyumu-terfi imkanları ve sektörde çalışmanın sağlayacağı sosyal statü olduğu bulunmuştur. 

Lu ve Adler (2009)’un Çin’de dört farklı üniversitede turizm eğitimi alan 503 lisans öğrencisi 

ile gerçekleştirdikleri ampirik çalışmada, öğrencilerin kariyer hedefleri ve beklentileri saptanmaya 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin mezun olduktan sonra 

yüksek maaş alabilecekleri ve kendilerine kişisel gelişim fırsatı sunan işletmelerde çalışmak istedikleri 

saptanmıştır. Ayrıca, turizm sektöründe kariyer hedefi olan öğrencilerin, üst düzey yöneticilik veya 

müdürlük gibi yüksek pozisyonlarda çalışmak istedikleri belirlenmiştir. Turizm sektöründe bir kariyer 

hedefi ve beklentisi olmayan öğrencilerin ise bu duruma sebep olarak “kendine zaman ayıramama”, 

“düşük ücret” ve “düzensiz çalışma saatleri” vb. nedenler öne sürdükleri görülmüştür. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğunun, turizm öğrencilerinin turizm sektörü ile ilgili 

düşüncelerini ölçmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu çalışmada ise amaç, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi turizm fakültesinde turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve 

beklentilerini belirlemektir. Özellikle yerli literatürde, konu ile ilgili yapılan ampirik çalışmaların 

turizm öğrencilerinin sadece turizm endüstrisi ile ilgili düşüncelerini saptaması amacıyla sınırlı kaldığı 

görülmektedir. Turizm öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve beklentilerini saptamayı amaçlayan bu 

çalışma literatürdeki mevcut boşluğu doldurması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir:  

Araştırma Sorusu 1: Turizm eğitimi alan lisans düzeyindeki katılımcıların yüzde kaçı, mezun 

olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünmektedir? 

Araştırma Sorusu 2: Turizm eğitimi alan lisans düzeyindeki katılımcıların turizm 

endüstrisinde kariyer yapmak istemelerinin sebepleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 3: Turizm eğitimi alan lisans düzeyindeki katılımcıların turizm 

endüstrisinde kariyer yapmak istememelerinin sebepleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 4: Turizm eğitimi alan lisans düzeyindeki katılımcıların mezuniyetlerinden 

sonra turizm endüstrisinde başlangıç olarak çalışmak istedikleri pozisyonlar nelerdir? 

Araştırma Sorusu 5: Turizm eğitimi alan lisans düzeyindeki katılımcıların mezuniyetlerinden 

sonra gerçekleştirmek istedikleri hedefleri nelerdir? 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Anket Formu 

Araştırmada katılımcılara uygulanmak üzere kariyer geliştirme literatüründen ve önceki 

çalışmalardan yararlanılarak bir anket formu oluşturulmuştur. Oluşturulan anket formunda, 

öğrencilerin kariyer hedeflerini ve beklentilerini saptamayı amaçlayan Aycan ve Fikret-Pasa (2003), 

Counsell (1996), Ng ve Burke (2006), Duman vd. (2006) ve Lu ve Adler (2009)’in çalışmalarında 

kullandıkları Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği ve Sektöre Bağlılık Ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Oluşturulan anket formu için 100 öğrenciye pilot test uygulanmıştır. Pilot test sonrasında testteki ayırt 

etme gücü çok düşük olan iki madde testten çıkarılmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 

toplam 25 maddeden oluşan ve güvenirliği .88 olan bir anket formu oluşturulmuştur.  

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, katılımcılara cinsiyetleri, 

kaçıncı sınıfta oldukları, mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünüp 

düşünmedikleri, turizm endüstrisinde çalışmayı düşünenlerin hangi sektörde ve pozisyonda çalışmak 

istedikleri ve mezun olduktan sonra gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların turizm endüstrisinde kariyer yapma hedefleri ile ilgili 

düşüncelerini belirlemek amacıyla 25 maddelik bir ölçek oluşturulmuş ve bu maddelere 1’den 5’e 

kadar puan vererek (1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= Biraz katılıyorum, 4= 

katılıyorum, 5= kesinlikle katılmıyorum) katılımcıların o görüşlere ne ölçüde katıldıklarını belirlemek 

amaçlanmıştır.  

Veri Toplama 

Çalışmanın evrenini turizm eğitimi alan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Çalışma için hazırlanan anket formu araştırmacının kendisi tarafından 2016 Ekim-

Aralık ayları arasında 500 öğrenciye kolayda örnekleme yöntemiyle dağıtılmıştır. Eksik ve hatalı 

doldurulan 50 anket elenmiş ve toplamda 450 anket analiz edilmek için uygun bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS 22 istatistik paket programı aracılığıyla analiz 

edilmiştir. Veriler, betimsel istatistiki yöntemler (ortalama, yüzde ve frekans) kullanılarak 

çözümlenmiştir.  

 Bulgular 

Çalışmanın bulguları aşağıda tablo ve açıklamalarla birlikte yer almaktadır.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

   Erkek 
   

Kadın Toplam 
Sınıfı N % N % N % 

1.sınıf 55 12,2 35   7,7 90 20,0 

2.sınıf 75 16,6 55 12,1 130 28,9 

3.sınıf 110 24,4 35   7,7 145 32,3 

4.sınıf 48 10,6 37   8,7 85 18.8 

Toplam 288 64,0 162 36,0 450 100.0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğunu %64 ile erkek katılımcılar 

oluşturmaktadır. Kadın katılımcıların oranı ise %36 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %20’sinin 

birinci sınıf, %28,9’unun ikinci sınıf, %32,3’ünün üçüncü sınıf ve %18,8’inin ise dördüncü sınıf 

öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Mezun Olduktan 
Sonra 
Turizm Endüstrisinde  
Çalışmayı Düşünüyor  

 

Evet 
   

Hayır Toplam 

Erkek Kadın Erkek Kadın Evet Hayır 

Sınıfı N % N % N % N % N % N % 

1.sınıf 38 69,1 15 42,9 17 30,9 20     
57,1 

53 12,0  37  8,2 

2.sınıf 69 92,0   22 40,0 6 0,8 33     
60,0 

91  20,2  39  8,6 

3.sınıf 49 44,5   13   
37,1 

61 55,5 22  
62,9 

62 13,7  83   
18,4 

4.sınıf 21 43,8   22   
59,5 

27 56,2 15  
40,5 

    
33 

8,4  52   
10,5 

Toplam 177  
61,4 

  72 44,5 111 38,6 90  
55,5 

249 55,3 201      
44,7 

 

Tablo 2’de katılımcılara mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışıp çalışmayı 

düşünmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre verdikleri cevaplar 

arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 249 katılımcı (%55,3) mezun olduktan sonra turizm 

endüstrisinde çalışmak istediğini belirtirken, 201 katılımcı (%44,7) mezun olduktan sonra turizm 

endüstrisinde çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyet değişkenine göre bakıldığında ise, 

mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen kadın katılımcı sayısının 72 olduğu 

görülürken, mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen erkek katılımcı sayısının 

ise 177 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla mezun 

olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı daha az düşündüklerini göstermektedir. Sınıf 

değişkenine göre ise, birinci ve ikinci sınıftaki katılımcıların, üçüncü ve dördüncü sınıftaki 
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katılımcılara göre mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı daha çok düşündükleri tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3: Katılımcıların Turizm Endüstrisinde Kariyer Yapmak İstemelerinin Sebepleri 

    Sebepler N % 
1. İstihdamın yüksek olması ve kariyer geliştirme fırsatı sunması 72 30,0 

2. İş ve pozisyon çeşitliliği 
 

48 19,1 

3. Turizmin ilgi alanı olması 31 12,4 

4. Farklı insanlarla tanışma ve iletişim kurma 19 7,5 

5. Kişisel ve mesleki kaliteyi artırma  17 6,7 

6. İyi bir çalışma ortamı  16 6,3 

7. Yönetim ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı 15 6,0 

8. Lisans öğrenimleri boyunca öğrendiklerini sektörde uygulama 13 5,1 

  
9  

  Esnek çalışma saatleri 9 3,5 

 
10
 

  Seyahat etme fırsatı  4 1,4 

 
11
 

  İyi maaş 2 0,8 

 
12
 

  İstikrarlı (güvenceli) iş 2 0,8 

 
13
 

  İnsanlara hizmet etme isteği 1 0,4 

 
14
 

  Diğer - - 

Toplam 249 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen 

249 katılımcının turizm endüstrisinde kariyer yapmak istemelerinin sebepleri sorulmuştur. 

Katılımcıların %61,5’i bu sebepleri, turizm endüstrisinde istihdamın yüksek olması ve kariyer 

geliştirme fırsatı, iş ve pozisyon çeşitliliği, turizmin ilgi alanı olması olarak sıralanmıştır. 

Katılımcıların %38,5’i ise turizm endüstrisinde kariyer yapmak istemelerinin sebeplerini farklı 

insanlarla tanışma ve iletişim kurma, kişisel ve mesleki kaliteyi artırma, iyi bir çalışma ortamı, 

yönetim ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı, lisans öğrenimleri boyunca öğrendiklerini sektörde 

uygulama, esnek çalışma saatleri, seyahat etme fırsatı, iyi maaş, istikrarlı (güvenceli) iş, insanlara 

hizmet etme isteği olarak sıralamışlardır.  

Tablo 4: Katılımcıların Turizm Endüstrisinde Kariyer Yapmak İstememelerinin 

Nedenleri 

    Nedenler N % 
1. Düzensiz çalışma saatleri   61 30,3 

2. Düşük ücret 
 

42 20,8 

3. Yoğun çalışma temposu 35 17,5 

4. Yüksek düzeyde iş baskısı 30   15,0 

5. İş hayatına düşük pozisyonlarda başlama gerekliliği 25      12,5 
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6. Sektörün kendisine hitap etmemesi 3       1,5 

7. İstikrarsız (geçici) iş 2 0,9 

8. Kişisel ve mesleki gelişme kaydedememe 1 0,5 

9. Geç terfi 1 0,5 

 
10
 

  Sektörün gelişmemişliği 1 0,5 

 
11
  

  Diğer - - 

                                                                                                                                          
Toplam 

  201   100 

 

Tablo 4’te, mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünmeyen 201 

katılımcının turizm endüstrisinde kariyer yapmak istememelerinin nedenleri sorulmuştur. 

Katılımcıların %51,1’i bu nedenleri, turizm endüstrisinde düzensiz çalışma saatleri ve düşük ücret 

olarak sıralamıştır. Katılımcıların %48,9’u ise turizm endüstrisindeki yoğun çalışma temposu, yüksek 

düzeyde iş baskısı, iş hayatına düşük pozisyonlarda başlama gerekliliği, sektörün kendisine hitap 

etmemesi, istikrarsız (geçici) iş, kişisel ve mesleki gelişme kaydedememe, geç terfi ve sektörün 

gelişmemişliği dolayısıyla turizm endüstrisinde kariyer yapma hedeflerinin olmadığını belirtmişlerdir.  

Tablo 5: Katılımcıların Turizm Endüstrisinde Kariyer Yapmak İstedikleri Sektörler 

 Sektörler N % 

1.  Otelcilik sektörü  102 41,0 
2.  Seyahat sektörü  64 25,7 

3.  Yiyecek-içecek sektörü          60 24,0 

4.  Kongre ve fuar yönetimi            10 4,0 

5.  Turizm merkezleri 7 2,9 

6.  Turizm eğitimi veren kurumlar         6 2,4 

7.  Diğer   -          - 

                                                                                                                                       
 

249 100 
 

Tablo 5’te, mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen katılımcılara hangi 

sektörde kariyer yapmak istedikleri sorulmuştur. Katılımcıların %41’i otelcilik sektöründe, %25,7’si 

seyahat sektöründe, %24’ü ise yiyecek-içecek sektöründe kariyer yapmak istediklerini ifade 

etmişlerdir. Geri kalan yaklaşık %10’luk kısım ise kongre ve fuar yönetimi, turizm merkezleri ve 

turizm eğitimi veren kurumlarda çalışmak istediklerini belirtmişlerdir.  

Tablo 6: Katılımcıların Mezuniyetlerinden Sonra Turizm Endüstrisinde Başlangıç 

Olarak Çalışmak İstedikleri Pozisyonlar 

 Pozisyonlar   N % 
 
İşgören 

Resepsiyonist 16 6,43 

Tur Rehberi 12 4,82 

Garson 6 2,40 

Konsiyerj 4 1,60 
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Kat Çalışanı 2 0,80 

Diğer Ön Büro Pozisyonları 25 10,05 

Toplam 65 26,10 
Orta Kademe 
Yönetici 

Departman Müdürü  82 32,93 

Asistan Müdürü 25 10,04 

Satış Sorumlusu 12         4,81 

Denetmen 4         1,60 

Gece Müdürü  3         1,20  

Toplam  126         50,6 
Üst Kademe 
Yönetici 

Genel Müdür 31         12,4 

Genel Müdür Yardımcısı 21 8,43 

Toplam 52          20,8 
 Emin Değilim  6 2,41 

 Toplam  249     100 
 

Tablo 6’da katılımcılara mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde başlangıç olarak çalışmak 

istedikleri pozisyonlar sorulmuştur. Katılımcıların %26,10’u resepsiyonist, tur rehberi, garson, 

konsiyerj, kat çalışanı, barmen, animatör, bellboy gibi işgören pozisyonlarında çalışmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %50,6’sının ise departman müdürü, asistan müdürü, satış sorumlusu, 

denetmen ve gece müdürü gibi orta kademe yönetici pozisyonlarında çalışmak istedikleri görülmüştür. 

Katılımcıların %20,8’inin ise mezun olduktan sonra başlangıç olarak çalışmak istedikleri 

pozisyonların ise genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst kademe yönetici pozisyonları 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %2,41’lik oranının ise mezun olduktan sonra başlangıç olarak 

çalışmak istedikleri pozisyonlar ile ilgili emin olmadıkları görülmüştür.  

Tablo 7: Katılımcıların Mezuniyetlerinden Sonra Gerçekleştirmek İstedikleri Hedefleri 

 Hedefler N % 

1. Üst düzey bir pozisyonda güvenceli bir işe girmek 202 44,8 

2. İlgi alanına/alanlarına vakit ayırmak - dinlenmek 122 25,1 
3. Çok para kazanmak 58 11,8 
4. Evlenmek ve bir aile kurmak 31    9,9 
5. Tekrar bir üniversit e okumak 20 4,63 
6. Ulusal ve uluslarası seyahatler yapmak 12 2,66 
7. Diğer 5 1,11 
                                                                                                         Toplam 450 100 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcılara mezuniyetlerinden sonra gerçekleştirmek istedikleri 

hedefleri sorulmuştur. Katılımcıların %44,8’i bu soruyu üst düzey bir pozisyonda güvenceli bir işe 

girmek olarak cevaplarken, %25,1’i ise bu soruyu ilgi alanlarına vakit ayırmak – dinlenmek 

olarak cevaplamıştır. Geri kalan %30 ise bu soruyu sırasıyla çok para kazanmak, evlenmek 

ve bir aile kurmak, tekrar bir üniversite okumak, ulusal ve uluslar arası seyahatlere çıkmak ve 
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diğer hedefler olarak sıralamışlardır. Soruyu “diğer” olarak cevaplayan %1,11’lik kesim ise 

hedeflerini “yurtdışına yerleşmek”, “yüksek lisansa başlamak” ve “akademisyen olmak” 

olarak belirtmişlerdir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Turizm endüstrisinde yıllardır sağlanamayan kalifiye işgücü sorunu artık yadsınamaz bir 

gerçek halini almıştır (Mısırlı 2002; Okumuş ve Yağcı 2005; Richardson 2009). Turizm eğitimi alan 

lisans öğrencilerinin, turizm sektöründe yönetsel ve mesleki anlamdaki mevcut kalifiye eleman 

eksikliğinden kaynaklanan boşluğu dolduracakları düşünülmektedir. Bu doğrultuda işverenlerin, 

turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin turizm sektöründen beklentilerini iyi bilmeleri ve kariyer 

geliştirmeleri konusunda bahsi geçen öğrencilere yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, turizm 

eğitimi alan lisans öğrencilerinin turizm endüstrisindeki kariyer hedeflerini ve beklentilerini iki açıdan 

ele almıştır: kişisel ve mesleki gelişim. Çalışma sonucunda turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin 

büyük bir çoğunluğunun (%55,3) mezun olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşündükleri 

ve yine bu sektörde çalışmayı düşünenlerin büyük bir çoğunluğunun (%50,6) çalışma hayatlarına orta 

kademe yönetici pozisyonunda başlamak istedikleri saptanmıştır. Bu sonuçlar Lu ve Adler (2009)’un 

çalışmalarının sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Lu ve Adler (2009)’un Çin’de turizm eğitimi 

alan üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve beklentilerini saptamayı amaçladıkları 

araştırmanın sonucunda, turizm sektöründe kariyer hedefi olan öğrencilerin iş hayatlarına, üst düzey 

yöneticilik veya müdürlük gibi yüksek pozisyonlarda çalışmak istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca mezun 

olduktan sonra turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%61,4) 

erkek öğrenciler olduğu görülmektedir. Bu sonuç ise Pehlivan (2008)’in çalışmasının sonuçları ile 

farklılık göstermektedir. Pehlivan (2008)’in çalışmasının sonucunda araştırmaya katılan erkek 

öğrencilerin kariyer olarak turizm sektörünü seçme konusunda bayan öğrencilere göre daha olumsuz 

bir tutum içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin %61,5’i, turizm endüstrisinde istihdamın yüksek olması, turizm endüstrisinin 

kendilerine kariyer geliştirme fırsatı sunması, turizm endüstrisindeki iş ve pozisyon çeşitliliği ve 

turizmin öğrencilerin ilgi alanı olması dolayısıyla turizm sektöründe kariyer yapmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Dolayısıyla turizm endüstrisinde çalışmayı düşünen öğrencilerin, bu sektörün 

kendilerine kariyer geliştirme fırsatı sunmadıklarını göstermesi, öğrencilerin bu sektörde çalışma ve 

kariyer yapma isteklerini negatif yönde etkileyecektir. Kişinin yaptığı işler, kişisel yetenekleri, 

değerleri ve ihtiyaçlarının bir sonucu olmakla birlikte, işletmelere de kariyer geliştirme konusunda 

sorumluluklar düşmektedir (Taşlıyan vd. 2011). Bu doğrultuda turizm işverenlerinin sektörün kalifiye 

elemanlarına yalnızca iş güvencesi değil, iyi bir kariyer fırsatı da sunmaya çalıştıklarını göstermeleri 

gerekmektedir.  
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Öğrencilerin %55,3’ünün turizm sektöründe kariyer yapma hedeflerinin olmasına rağmen 

sektördeki çalışma koşullarını olumsuz olarak değerlendirdikleri; %51,1’inin ise, turizm 

endüstrisindeki düzensiz çalışma saatleri ve düşük ücret gibi faktörlerden dolayı turizm sektöründe 

kariyer yapma hedeflerinin olmadığı görülmektedir. Önceki çalışmalar doğrultusunda Türkiye’de 

turizm eğitimi almış çalışanların çalışma şartları ile ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarının birçoğunun 

halen yapılmamış olması, yapılmış olanların da yetersiz kalması, öğrencilerin çalışma koşullarını 

olumsuz değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir (Duman vd. 2006). Turizm sektöründeki 

işverenlerin, işletmelerine kalifiye eleman sağlamaları için, turizmde lisans eğitimi alarak kalifiye 

eleman grubunu oluşturan bu öğrencilerin sektör bağlamında belirttiği olumsuzluklar üzerinde 

düşünmeleri ve bu olumsuzlukları minimize etmeye çalışmaları gerekmektedir. Aynı şekilde, 

politikacıların da gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve sektörün kalifiye elemanlara yönelik daha 

güvenilir kariyer olanakları sunması, öğrencilerin sektör ile ilgili daha olumlu değerlendirmeler 

yapmalarına ve turizm sektöründe bir kariyer hedefi oluşturmalarına yardımcı olacaktır. 

Turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin %50,6’sının, mezun olduktan sonra başlangıç 

pozisyonu olarak departman müdürü, asistan müdürü, satış sorumlusu, denetmen ve gece müdürü gibi 

orta kademe yönetici pozisyonlarında çalışmak istedikleri görülmüştür. Öğrencilerin bu durumları 

onların sektörü çok iyi bilmemelerinden ve tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Bu noktada turizm 

sektöründe yer alan işletmelerin halkla ilişkiler bölümüne önemli görevler düşmektedir. Işık ve Eşitti 

(2014)’ün çalışmalarında da belirtildiği gibi halkla ilişkilerin önemli işlevlerinden birisi hedef kitlede 

sempati uyandırmak, hedef kitle üzerinde kurum imajının olumlu yönde oluşmasına katkıda bulunmak 

ve çalışanların çalıştığı kuruma karşı güvenini ve aitlik duygusunu oluşturup kuruma her yönden 

destek vermesini sağlamaktır. Dolayısıyla turizm işverenlerine ve turizm sektöründe yer alan 

işletmelerin halkla ilişkiler bölümüne, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin turizm sektöründeki 

önyargılarını ve negatif algılarını kırabilmek amacıyla sektörü tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaları 

önerilmektedir. Diğer yandan bu noktada, kariyerlerine ilişkin belirli bir karar vererek üniversiteye 

gelmiş fakat mezun olduktan sonra başlangıç seviyesi olarak en az orta düzey yönetici pozisyonlarında 

çalışma arzusu olan öğrencilere yönelik yapılacak yönlendirmelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

kurumlarda eğitimci rolünü üstlenen öğretim elamanlarının da öğrencilerin kariyer tercihlerini doğru 

kullanmaları noktasında, eğitim süreci boyunca ve eğitimlerini tamamladıktan sonraki mesleki 

konumları ve eğitimlerini aldıkları alan ile ilgili öğrencilerin şimdiki ve ilerideki muhtemel 

durumlarının neler olabileceği konusunda öğrencilere destek sağlamaları gerekmektedir.  

Son olarak çalışma, turizm endüstrisi ile ilgili bir kariyer hedefi ve beklentisi olmayan, turizm 

sektörü ile ilgili önyargıları olan ve özellikle özgüveni düşük turizm lisans öğrencilerine turizm 

endüstrisinde mutlaka iş deneyimine sahip olmaları gerektiğini önermektedir. Ancak bu şekilde 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2498 
 

öğrencilerin özgüvenleri artacak, önyargıları kırılacak ve eğitimini aldıkları bu alanda kariyer yapma 

hedefleri ortaya çıkabilecektir. 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da bir takım sınırlılıklar yer almaktadır. Araştırmanın 

sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde turizm eğitimi alan lisans öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmesi, sonuçların turizm eğitimi alan tüm lisans öğrencileri için genellenememesine neden 

olmaktadır. Turizm eğitimi alan tüm öğrencilerin, eğitimcilerin, sektör temsilcilerinin ve yasal 

mercilerin de araştırmaya dahil edilerek yapılacak daha detaylı çalışmalar, konunun tüm yönleriyle 

tartışılmasına ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.  
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ÖZET 

Dilin dört temel beceri alanı dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dinleme diğer dil becerilerinden 
önce gelişir, onlara temel oluşturur ve en çok kullanılan dil becerisidir. Dinleme becerisi diğer becerilere göre 
daha yakın zamanda ders programlarında yer almıştır. Türkçe Programı’nda aşamalı olarak kazandırılacak 
toplam kırk iki kazanıma yer verilmektedir. 

Programın amacına ulaşması için öğretmen bu eğitimi vermeye hazır olmalıdır. Mikro öğretim yöntemi 
öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamada etkili yöntemlerden biridir. 

Bu araştırmada iki temel amaç vardır. Birincisi öğretmen adaylarının dinleme eğitimi özyeterliğini 
geliştirmede mikro öğretim uygulamalarının etkisini belirlemek, ikincisi öğretmen adaylarının mikro öğretime 
yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın birinci amacı için deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest 
deseni kullanılmıştır, ikinci amacı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda bir 
devlet üniversitesinde, Türkçe Eğitimi bölümünde okuyan 42 öğretmen adayı yer almaktadır. Araştırma verileri 
Dinleme Özyeterlik Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda mikro 
öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının dinleme eğitimi özyeterliğinde anlamlı bir fark yarattığı ve 
öğretmenlik becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme Eğitimi, Özyeterlik, Mikro Öğretim. 

ABSTRACT 

Four main areas of language skills are listening, speaking, reading and writing. Listening develops 
before other language skills, creates them basis and it is the most used language skill. Listening skill involved in 
curriculum more recently than the other skills. Total 42 achievements are there in Turkish Curriculum which will 
be imparted gradually. 

Teachers should be ready to provide this training to achieve the objectives of the program. Micro 
teaching method is one of the effective methods to prepare teacher candidates to the profession. 

There are two main objectives in this research. One of them is to determine the effectiveness of micro 
teaching in helping student teachers gain listening training self-efficacy and the other one is to determine student 
teachers’ views on the micro teaching. The pretest-posttest, one group experimental research was used for the 
first objective and qualitative research method was used for the second objective. In the research working group 
42 student teachers are included who are studying in the Turkish Education Department at a state university. The 
research data were collected by Listening Self-Efficacy Scale, and a semi-structured interview form. As a result 
of the study, it was concluded that micro teaching applications made a significant difference in listening training 
self-efficacy and improved teaching skills. 

Keyword: Listening Training, Self-Efficacy, Micro Teaching. 
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GİRİŞ 

Dilin dört temel beceri alanı dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Bu beceriler içinde 

dinleme diğer dil becerilerinden önce gelişmeye başlaması, onlara temel oluşturması ve en çok 

kullanılan dil becerisi olması bakımından önemlidir. Konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek 

istediği mesajı, tam olarak anlayabilme becerisi (Özbay, 2006: 5) olarak tanımlanan dinleme pasif bir 

beceri gibi görünse de zihinsel pek çok aktiviteyi içerir. Bu zihinsel aktiviteler seslerin ve varsa 

konuşma görüntülerinin farkında olmayla ve onlara dikkati vermeyle başlayan, belli işitsel işaretlerin 

tanınması ve hatırlanmasıyla süren ve anlamlandırılmasıyla son bulan bir süreç (Ergin ve Birol, 2000: 

115) içinde gerçekleşir. 

Dinleme becerisi diğer becerilere göre daha yakın zamanda ders programlarında yer almıştır. 

Ders programlarına baktığımızda dinleme becerisinin 1924 programında yer almadığı görülür. 1929 ve 

1938 ortaokul Türkçe programlarında genel amaçlar içinde “talebede dinlediği ve okuduğu parçalar 

üzerinde düşünme ve bedii kıymeti takdir etme kabiliyetini inkişaf ettirmek (…)”.” (Temizyürek, 

Balcı,2006: 233), 1962 programında “Öğrencileri söz ve yazı ile ifade olunan düşünceleri, duyguları, 

iyi ve doğru olarak anlamaya alıştırmak.” (Temizyürek, Balcı, 2006: 312) şeklinde dinleme becerisine 

ilişkin gönderme yapıldığı görülür. Ancak dinleme eğitiminin nasıl yapılacağına dair bir açıklama 

yoktur. Dinleme becerisinin okullarda geliştirilecek bir beceri olarak ilk defa 1981 programında 

anlama başlığı altında ele alındığı görülür. Ancak 1981 programında dinlemeyle ilgili amaçlar bulunsa 

da dinleme öğretiminin nasıl yapılacağı ve nasıl ölçüleceği belirsiz kalmıştır. 2006 programında ise 

dinlemeye diğer dil becerileri gibi öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlikleri, ölçme araçları ile birlikte 

yer verilmiştir.  

Dinleme eğitiminin programlarda yakın zamanda yer bulmasının nedenlerinden biri çocukların 

okula başladıklarında konuşabiliyor ve dinleyebiliyor olmalarıdır. “Dinlemenin doğuştan gelen bir 

yetenek olduğu, bunun için özel bir eğitime gerek olmadığı düşünülmüştür. Günümüzde ise 

dinlemenin bir dil becerisi olduğu, diğer beceriler gibi geliştirilebilir olduğu kabul edilmektedir.” 

(Özbay, 2006, 43). Dinleme eğitimi bireyin dinleme süreçlerinin farkında olması, dinleme yoluyla üst 

düzey zihinsel beceriler geliştirebilmesi için gereklidir. Dinleme becerisinin geliştirilmesinde 

ilköğretim düzeyinde yapılacak çalışmalar dinlediklerini daha iyi anlayan, böylece sağlıklı iletişim 

kurabilen ve diğer dil becerilerini geliştirmede dinlediklerinden yararlanan bireyler yetiştirmek için 

önemlidir. “İnsan, bebeklik çağında özellikle kendisine yapılan seslenmeler dışında şuurlu olarak 

dinleme becerisine sahip değildir. Ama bazı sesleri de dinleyebilir (…) büyüdükçe kendi 

deneyimleriyle dinledikleri arasında ilgi kurmaya ve konuşmalara katılmaya başlar (…) Çocuğun 

dinleme becerisindeki bu gelişme ve algılama gücü 15-16 yaşına kadar sürer (…) Çocuğun küçük 

yaşlardan itibaren tercih ettiği ve seçtiği sesler daha ziyade duygularına, tutkularına, hayal gücüne 

bağlı olarak algıladığı seslerdir. Bu, zamanla değişerek ayrıntılara, mantık ilgilerine, doğru 
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anlamalara bağlı dinlemelere yönelir.” (Özbay, 2013, 70). İlköğretimde çocuklara çeşitli dinleme 

etkinlikleri uygulamak, onların ilerleyen yıllarda, yetişkinlik dönemlerinde daha iyi dinleyiciler 

olmalarını (Funk ve Funk, 1989: 661) sağlamak açısından da önemlidir. 

Dinleme becerisi İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda iletişim kurmanın ve 

öğrenmenin temel yollarından biri olarak ele alınmaktadır. “Bu becerinin geliştirilmesiyle, 

öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve 

bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmesi beklenmektedir.” (MEB, 2006, 

5). Türkçe Programı’nda; “dinleme/izleme kurallarını uygulama, dinleneni/izleneni anlama ve 

çözümleme, dinlediklerini/ izlediklerini değerlendirme, söz varlığını zenginleştirme, etkili dinleme/ 

izleme alışkanlığı kazanma” başlıkları altında aşamalı olarak kazandırılacak toplam kırk iki kazanıma 

yer verilmektedir. 

Programın amacına ulaşması için öğretmenin bu eğitimi vermeye hazır olması önemlidir. 

Eğitim fakülteleri Türkçe öğretmenliği bölümlerinde verilmekte olan Dinleme Eğitimi dersinin amacı 

Türkçe öğretmeni adaylarının gerekli kuramsal bilgileri öğrenerek iyi bir dinleyici olmalarını 

sağlamanın yanında uygulama yapabilecek beceriyi de kazanmalarını sağlamaktır. Eğitim 

fakültelerinde yetişen öğretmen adaylarının edindikleri kuramsal bilgileri beceriye dönüştürmelerini 

sağlama ve onları mesleğe hazırlanma yöntemlerinden biri de mikro öğretim uygulamalarıdır.  

Mikro öğretim, öğretmenlerin belirli görevleri başarmasını sağlamak, uygulamaların 

sonuçlarını dönütler yoluyla sınamasını kolaylaştırmak amacıyla doğal sınıf ortamındaki güçlükleri 

azaltan, olabildiğince gerçeğe uygun bir ortamda öğretmen adayı yetiştiren bir tekniktir (Demirel, 

1994, 67). Bu teknikle öğretmen adaylarının kuram ile uygulama arasında ilişki kurmalarını sağlamak 

(Skuja, 1990, 49) amaçlanmaktadır. Mikro öğretim tekniğinde; hedefler, davranışlar, beceriler, 

öğretim süreci ve bu süreçte yer alan öğrenci sayısı sınırlandırılarak öğretim yapılmaktadır (Allen, 

1980: 148).  

Mikro öğretim tekniğinin uygulama aşamaları şunlardır (Görgen, 2003: 57): 

1- Belli bir konuda 10-15 dakikalık bir ders planın hazırlanması.  

2- Dersin işlenmesi, varsa video kamera ile kaydedilmesi.  

3- Dersin izlenmesi ya da video kameraya kaydedilen dersin izlenmesi.  

4- Dersin hem öğretmen hem de izleyen grup tarafından değerlendirilmesi. (Mikro öğretim 

değerlendirme formunun doldurulması). Ayrıca, grup üyelerinin öneri, katkı ve eleştirileri sonucu bazı 

düzeltmelerin yapılması. 
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5- Dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi.  

6- Yeniden değerlendirme yapılması. 

Mikro öğretim uygulamalarının öğretmenlik becerilerini geliştirmede etkili olduğunu gösteren 

araştırmalar bulunmaktadır (Bayraktar, 1982; Çeliksoy, 1996; Kazu, 1996; Külahçı, 1994;  Görgen, 

2003; Kılıç, 2010; Küçükoğlu vd. 2012; Fernandez, 2005; Şen, 2009; Karadağ ve Akkaya, 2013; Bilen 

2014). Dinleme eğitimi becerileri kazandırmaya yönelik olarak mikro öğretim tekniği uygulamasına 

ise alanyazında rastlanmamıştır. Bu bağlamda araştırmanın alanyazına bir katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir. 

Bu araştırmada iki temel amaç vardır. Birincisi öğretmen adaylarının dinleme eğitimi 

özyeterliğini geliştirmede mikro öğretim uygulamalarının etkisini belirlemek, ikincisi öğretmen 

adaylarının mikro öğretime yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın problem cümlesi 

“Öğretmen adaylarının dinleme eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro öğretim uygulamalarının 

etkisi nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

Öğretmen adaylarının; 

1. mikro öğretim öncesinde ve sonrasında dinleme eğitimi özyeterlik puanları nasıldır? 

2. dinleme eğitimi özyeterlik algısı üzerinde mikro öğretim uygulamalarının etkisi var mıdır?  

3. mikro öğretime yönelik görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın birinci amacı için deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest deseni 

kullanılmıştır, ikinci amacı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  

Mikro öğretim uygulamalarına başlamadan önce öğretmen adaylarına yedi hafta süreyle 

dinleme eğitimiyle ilgili kuramsal bilgiler verilmiştir. Mikro öğretim uygulamalarına başlamadan önce 

dinleme eğitimi özyeterlik algılarını belirlemek üzere öntest uygulanmıştır. Altı hafta boyunca mikro 

öğretim uygulamaları yapılarak öğretmen adaylarının dinleme eğitimi ile ilgili kuramsal bilgilerini 

beceri düzeyine getirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda 2006 Türkçe Öğretim Programı’nda 

yer alan 42 kazanımdan ders ortamında uygulanması mümkün olanlar öğretmen adaylarına 

dağıtılmıştır. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma amacı ile ilgili kazanımlar süreç içinde 

gerçekleştirilebileceği için uygulamalarda yer almamıştır. Öğretmen adaylarından kazanımların 

öğretimine yönelik ders programı hazırlamaları, 10-15 dakika içinde hazırladıkları program 

doğrultusunda kendi sınıf arkadaşlarına öğretim yapmaları; dinleyici konumundaki öğrencilerden de 

ilköğretim öğrencisi davranışlarını göstermeleri istenmiştir. Her sunum sonunda sınıf arkadaşları ve 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2505 
 

ders öğretmeni tarafından dönütler verilmiştir. Ders eleştirileri dersin giriş, geliştirme ve kapanış 

bölümlerine uygunluğu açılarından yapılmıştır. Yapılan eleştiriler sonucunda iki öğrencinin ders 

anlatımını tekrar etmesi gerekli görülmüştür, dört öğrenci de dersin kapanış bölümünü tekrar etmiştir. 

Tüm öğrencilerin uygulamaları bittikten sonra öntest olarak kullanılan ölçek sontest olarak bir kez 

daha uygulanmıştır. 

Araştırmada dinleme eğitimi özyeterliğinde  mikro öğretim uygulamalarının etkililiğini  

sınamak için dinleme eğitimi özyeterliğine ilişkin öntest ve sontest ortalamaları arasındaki farka 

bakılmış ve bu farkın anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Verilerin dağılımı normal olmadığı için 

nonparametrik bir yöntem olan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarının konuşma eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro eğitimin rolüne ilişkin 

görüşlerini belirlemek için betimsel analiz yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 öğretim yılı güz dönemi, Bartın Üniversitesi Türkçe 

Öğretmenliği bölümü öğrencileri, örneklemini III. sınıf, Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 

dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 42 öğrenci katılmıştır. 

Öğretmen adaylarının konuşma eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro eğitimin rolüne ilişkin 

görüşlerini belirlemeye yönelik görüşmeler 16 öğrenci ile yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri Kurudayıoğlu ve Kana (2013) tarafından geliştirilen “Dinleme 

Özyeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Ölçek geliştirme çalışmaları Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersini almış 247 

öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .97, Barlett testi x2 

değeri 12600,32 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda 41 maddeden oluşan ve öz değeri 

1’den büyük iki faktör elde edilmiştir. İki faktör toplam varyansın %74,65’ini açıklamaktadır. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır (Kurudayıoğlu ve Kana, 2013: 248).  

Ölçeğin faktörlerinden biri “Dinleme Eğitimi Özyeterlik Algılası”nı belirlemeye yöneliktir ve 

21 maddeden oluşmaktadır; diğeri “Dinleme Becerisi Özyeterlik Algılası”nı belirlemeye yöneliktir ve 

20 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin yalnız “Dinleme Eğitimi Özyeterlik Algısı”nı 

belirlemeye yönelik olan alt boyutu kullanılmıştır ve ölçeğin güvenirliği 0.85 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın nitel bulgularını elde etmek için literatür taraması yapılarak görüşme formu 

hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Alınan görüşler 

doğrultusunda son şekli verilen görüşme formu 3 sorudan oluşan yapılandırılmış bir formdur. 3 
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öğretmen adayıyla yapılan ön uygulamada sorularda anlaşılmayan bir durum olmadığı, cevapların 

sorularla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Nitel veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Veriler, görüşme formunda kullanılan 

sorular dikkate alınarak düzenlenmiş ve sistematik biçimde betimlenmiştir. Grup üyelerinin 

görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Durumun daha iyi anlaşılması için 

neden-sonuç ilişkileri bakımından bulgular yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Öğretmen adaylarının mikro öğretim öncesinde ve 

sonrasında dinleme eğitimi özyeterlik puanları nasıldır?” sorusunun yanıtını belirlemek için ölçeğin 

öntest ve sontest puanlarının ortalamalarına ve standart sapmalarına bakılmıştır. Bulgular Tablo 1’de 

yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Öncesinde ve Sonrasında Dinleme Eğitimi 

Özyeterlik Puanları 

No Maddeler  𝑿� S 
N Ön test Son 

test 
Ön test Son test 

1 Dinleme eğitiminin kazanımlarına yönelik 
etkinlikler tasarlayabilirim. 

42 3.69 4.71 .468 .457 

2 Dinleme etkinliği planı hazırlayabilirim. 42 3.60 4.60 .497 .497 
3 Dinleme etkinliğine uygun yöntem seçebilirim. 42 3.76 4.60 .532 .497 
4 Dinleme etkinliğine uygun araç gereç seçebilirim. 42 3,64 4.57 .485 .547 
5 Öğrencilerin düzeylerine uygun dinleme metni 

seçebilirim. 
42 3.74 4.60 .445 .587 

6 Öğrencilerin kendilerini konuşmacının yerine 
koyarak dinlemelerini sağlayabilirim. 

42 3,79 4,38 ,415 ,492 

7 Öğrencilerin dinlediklerinden yeni fikirler 
üretmelerine yardımcı olabilirim. 

42 4.52 4.55 .505 .504 

8 Öğrencilere dinledikleri hakkında soru sorma 
alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olabilirim. 

42 4.38 4.45 .539 .504 

9 Öğrencilerin dinlerken not tutma alışkanlığı 
kazanmalarına yardımcı olabilirim. 

42 4.52 4.69 .552 .468 

10 Dinlediğiyle ilgili kendi yaşantısıyla bağlantı 
kurmalarına yardımcı olabilirim. 

42 4.55 4.64 .593 .485 

11 Dinlediğiyle ilgili günlük hayatla bağlantı 
kurmalarına yardımcı olabilirim. 

42 4.64 4.67 .533 .526 

12 Dinlemenin önemini öğrencilerin kavrayabilmesini 
sağlayabilirim 

42 4.45 4.52 .550 .552 

13 Öğrencilerin dinleme kurallarını uygulamasına 
yardımcı olabilirim 

42 4.40 4.45 .544 .507 

14 Öğrencilerin görgü kurallarına uygun dinlemelerini 
sağlayabilirim. 

42 4.48 4.55 .552 .550 

15 Öğrencilerin dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza 
dikkat etmelerini sağlayabilirim. 

42 4.43 4.50 .630 .595 

16 Dinlemeye hazırlık aşamasında öğrencilerin ön 
bilgilerini kullanmalarını sağlayabilirim. 

42 4.55 4.62 .670 .539 
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17 Öğrencilerin dinledikleri metin hakkında yapıcı 
tartışmalar yapabilmelerini sağlayabilirim. 

42 3.26 4.24 .497 .532 

18 Öğrencilerin dinledikleri metni çözümlemelerini 
sağlayabilirim. 

42 4.21 4.24 .645 .617 

19 Öğrencilerin dinledikleri metinleri içerik yönünden 
değerlendirmelerini sağlayabilirim. 

42 4.31 4.52 .517 .505 

20 Öğrencilerin dinledikleri metinleri dil ve anlatım 
yönünden değerlendirmelerini sağlayabilirim. 

42 4.33 4.50 .544 .612 

21 Dinleme etkinliğinin ölçme-değerlendirmesini 
yapabilirim. 

42 3.48 4.48 .552 .505 

 

Tablo 1’de dinleme eğitimi uygulamaları öncesinde yapılan öntestte öğretmen adaylarının 

özyeterlik puanlarının bütün maddelerde ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının kendilerini en yeterli gördükleri maddeler 10., 11. ve 16. maddelerdir. Bu maddelerin ortak 

özelliği dinlemeye hazırlık aşamasında yapılan; metin ile günlük hayat, kendi yaşantısı ve ön 

bilgileriyle ilişkilendirme çalışmalarını içeriyor olmalarıdır. Öğretmen adaylarının kendilerini en az 

yeterli buldukları maddeler sırasıyla 17., 21. ve 2. maddelerdir. Öğrencilerin dinledikleri metin 

hakkında yapıcı tartışmalar yapabilmelerini sağlayabilme, dinleme etkinliğinin ölçme ve 

değerlendirmesini yapabilme ve dinleme etkinliği planı hazırlayabilme konularında araştırmaya katılan 

öğrencilerin özyeterlikleri, diğer maddelere göre daha düşüktür. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yapılan uygulamalar sonrasında elde edilen ortalamalar bütün 

maddelerde az çok artış göstermektedir. Özellikle 1., 2., 3., 4., 5., 6., 17. ve 21. maddelerde 

ortalamalarda dikkat çekici artış olduğu görülmektedir. Bu sonuç yapılan mikroöğretim çalışmalarının 

dinleme eğitimi açısından planlama, etkinlik tasarlama, metin, yöntem ve uygun araç gereç seçme, 

metin hakkında yapıcı tartışmaları yürütebilme ve ölçme-değerlendirme yapabilme noktalarında 

öğretmen adayları için yararlı olduğunu göstermektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmen adaylarının dinleme eğitimi özyeterlik algısı 

üzerinde mikro öğretim uygulamalarının etkisi olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Öntestte ve 

sontestte elde edilen ortalamaların anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı Wilcoxon işaretli sıralar testi 

ile belirlenmiştir. Test sonucu Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Dinleme Eğitimi Mikro Öğretim Uygulamaları Öncesi ve 

Sonrası Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 
Negatif Sıra 0 .00 .00 5.855 .000 
Pozitif Sıra 42 19.50 903 
Eşit 0 _ _ 

Tablo 2’de görüldüğü gibi mikro öğretim uygulamalarının öncesinde ve sonrasında ortalama 

puanlarda görülen fark anlamlıdır (p<0.05).  
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Araştırmanın nitel kısmında, mikro öğretim çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini almak 

amacıyla 16 öğretmen adayına açık uçlu sorular sorulmuştur. Adayların verdikleri yanıtlar soruların 

sırasına göre aşağıda verilmiştir.  

Katılımcılara ilk olarak “Dinleme eğitimi bilgi ve becerilerinizin gelişmesi konusunda 

yaptığımız mikro öğretim uygulamaları hangi yönlerden etkili olmuştur?” sorusu yöneltilmiştir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Öğretmen adaylarının mikro öğretimin dinleme eğitimi bilgi ve becerilerini 

geliştirmeye yönelik görüşleri 

Mikro öğretimin sağladığı yararlar f % 

Teorik bilgileri somutlaştırma  16 100 
Derse başlama, dersi geliştirme ve bitirme  16 100 
Akran etkinliklerinden yeni fikirler edinme  14 87.5 
Beden dilini etkin kullanabilme  12 75 
Sınıf yönetimini sağlama  12 75 
Öğretmenlik konusunda özgüven sağlama  12 75 
Dersi planlama  12 75 
Etkinlik hazırlama  12 75 
Materyal hazırlama  12 75 
Çeşitli dinleme yöntem ve tekniklerini uygulama 9 56.25 
Yapıcı eleştiri becerisi geliştirme 9 56.25 
Topluluk karşısında heyecanı yenme 8 50 
Sınıfı güdüleme 6 37.5 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının tamamı teorik bilgileri somutlaştırma ile derse 

başlama, dersi geliştirme ve bitirme hususlarında mikro öğretimin yararlı olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu “akran etkinliklerinden yeni fikirler 

edinme, beden dilini etkin kullanabilme, sınıf yönetimini sağlama, öğretmenlik konusunda özgüven 

kazanma, dersi planlama,  etkinlik ve materyal hazırlama” hususlarında da mikro öğretimin önemli bir 

katkısı olduğu görüşündedir. 

Konu ile ilgili öğrenci görüşlerinden seçilen örnekler aşağıda verilmiştir. 

Teorik bilgileri somutlaştırma: “Derste öğrendiğim teori kısmı uygulamalar ile somut hale 

geldiği için dersin kalıcılığını arttırdı. (Ö1)” 

Derse başlama, dersi geliştirme ve bitirme: “Mikro öğretim uygulaması ile derse nasıl giriş 

yapabilirim öğrendim. Dersi toparlamadan, öğretmenin özetlemeden dersi bitirmesinin doğru bir 

davranış olmadığını, yani bilgilerin havada kalmaması için önemli olduğunu anladım. (Ö5)” 
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Akran etkinliklerinden yeni fikirler edinme: “Arkadaşlarımın yaptığı mikro öğretim 

uygulamaları bana yeni fikirler sundu. Bana verilen kazanım gibi diğer kazanımlarda da nasıl 

etkinlikler yapacağımı ve uygulayacağımı öğrendim. (Ö7)” 

Beden dilini etkin kullanabilme: “Jest ve mimikleri etkili kullanabilmeyi yaşayarak öğrendik. 

(Ö4)” 

Sınıf yönetimini sağlama: “Ders sırasında zorlandığımız anda sınıf yönetimini sağlama 

konusunda bizlere katkısı oldu. (Ö2)” 

Öğretmenlik konusunda özgüven sağlama: “Uygulamaların bana sağladığı en büyük yarar 

kuşkusuz özgüvenime yapmış olduğu büyük katkıdır. (Ö8)” 

Dersi planlama: “Bir ders planının nasıl yapılacağı ve planın işlenişi hakkında deneyim sahibi 

olduk. (Ö15)” 

Etkinlik hazırlama: “Kazanımı gerçekleştirirken öğrenciyi aktif tutacak etkinlikleri nasıl 

hazırlayabileceğimizi öğrendik. (Ö3)” 

Materyal hazırlama: “Kazanıma uygun materyal hazırlamayı ve derste kullanılacak 

materyaller ile öğrenmenin daha kalıcı olduğunu kavradım. (Ö16)” 

Çeşitli dinleme yöntem ve tekniklerini uygulama: “Dersin kazanımlarıyla dinleme 

yöntemlerinin arasındaki tutarlılığı öğrendik. (Ö11)” 

Yapıcı eleştiri becerisi geliştirme: “Arkadaşlarımızın ders anlatımlarına yönelik 

düşüncelerimizi de belirterek yapıcı eleştiri becerimiz gelişti. (14)” 

Topluluk karşısında heyecanı yenme: “En önemli katkısı şüphesiz ders anlatırkenki heyecanı 

yenme ve topluluk karşısında konuşmayı başarabilme hususunda olmuştur. (Ö12)” 

Sınıfı güdüleme: “Sunum yaparken olsun sunumu dinlerken olsun öğrencilerimizi güdüleme 

dikkatlerini çekme diye bahsettiğimiz olayları nasıl yapabileceğimizi uygulamalı olarak öğrendik. 

(Ö16)” 

Açık uçlu sorulardan ikincisi mikro öğretim sırasında öğretmen adaylarının karşılaştıkları 

güçlükleri belirlemeye yöneliktir. Mikro öğretim uygulamalarının güçlükleri hakkında katılımcıların 

verdikleri yanıtlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4: Mikro öğretim sırasında karşılaşılan güçlükler 

Karşılaşılan Güçlükler  f % 
Kazanıma uygun metin seçme 10 62.5 
Etkinlikleri hazırlama 6 37.5 
Heyecan 6 37.5 
Teknik sorunlar 4 25 
Tek kazanımla dersi sınırlandırma 4 25 
Yapay öğretim ortamı 4 25 
Yeni öğretim tekniklerini yadırgama 2 12.5 

 

Öğretmen adaylarının ifade ettikleri güçlükler ağırlıklı olarak  “kazanıma uygun metin seçme, 

etkinlikleri hazırlama ve heyecanlanma” şeklinde belirlenmiştir. Teknik sorunlarla karşılaşmış olmak, 

tek kazanımla sınırlandırılmış bir derste sınırların dışına çıkmamaya çalışmak, akranlarına yönelik 

yapılan uygulamanın yapay bir ortam olması ve geleneksel eğitimden uzak durmaya çalışarak öğretim 

yapmak mikro öğretim uygulamalarında karşılaşılan diğer sorunlar olarak ifade edilmiştir. 

Konu ile ilgili öğrenci görüşlerinden seçilen örnekler aşağıda verilmiştir. 

Kazanıma uygun metin seçme: “Derse hazırlık aşamasında en fazla zorlayan kazanıma uygun 

metin bulma kısmıydı. Bu kadar zorlanmamızın asıl sebebi tabiki yeterli metin olmamasından ziyade 

bizim acemiliğimiz. (Ö4)” 

Etkinlikleri hazırlama: “Kazanımlara uygun etkinlikler hazırlamakta oldukça zorlandım. 

Çünkü belli bir yaş sınırı olduğu için sınırları korumak ya da kesinleştirmek oldukça zordu. (Ö10)” 

Heyecan: “Ders esnasındaysa zorlayan tek şey tatlı heyecanımızdı. (Ö7)” 

Teknik sorunlar: “Mikro öğretim esnasında karşılaştığım zorluk teknik arızadan kaynaklı 

oldu. Bilgisayar teknik arıza vermişti ve bu da dersin zamanında işlenmesini zorlaştırmıştı ve beni 

tedirgin etmişti o an. (Ö8)” 

Tek kazanımla dersi sınırlandırma: “Derste işlenmesi gereken konunun sınırını belirlemekte 

kararsız kaldım. Şu konuyu anlatsam mı bu konuyu anlatsam mı diye hep acaba da kaldım. (Ö15)” 

Yapay öğretim ortamı: “Sonuçta karşımızda yaşıtlarımız varken gerçek bir öğretmen gibi 

davranmak kolay olmuyor. (Ö10)” 

Yeni öğretim tekniklerini yadırgama: “Kendi öğrencilik zamanlarımızda alışkın olmadığımız 

bu öğretim tekniklerini hala yabancılıyoruz. (Ö3)” 
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Öğretmen adaylarına sorulan son soru, yapılan mikro öğretim çalışmalarını geliştirmek için 

önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının önerileri Tablo 5’te 

yer almaktadır. 

Tablo 5: Mikro öğretim çalışmalarını geliştirmeye yönelik öneriler 

Öneriler f % 
Çalışmaların sık sık yapılması 3 18.75 
Öz değerlendirmeye yer verilmesi 2 12.5 
Ders planı hazırlama konusunun üstünde daha fazla durulması 2 12.5 

 

Katılımcıların çoğu çalışmalardan memnun olduklarını belirterek öneri sunmamışlardır. Bu 

nedenle az sayıda öneri sunulduğu görülmektedir. Öğretmen adayları mikro öğretim çalışmalarının sık 

sık yapılmasını, çalışma sonunda öz değerlendirmeye de yer verilmesini ve ders planı hazırlama 

yeterliğini geliştirmek için çalışmalara başlamadan önce örnekler verilerek uygulama yapılmasını 

önermişlerdir. Bu önerilerden seçilen örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Çalışmaların sık sık yapılması: “Bu tür çalışmaların biz öğretmen adaylarına çok şey kattığını 

düşünüyorum ve bu çalışmaların sık sık yapılmasının bize yararlı olacağını düşünüyorum. (Ö8)” 

Öz değerlendirmeye yer verilmesi: “Yaptığımız ders anlatımlarının sonunda öz 

değerlendirmeye de yer verilmesi iyi olurdu. (Ö13)” 

Ders planı hazırlama konusunun üstünde daha fazla durulması: “Bence ders planı hazırlama 

konusunun üstünde daha fazla durulmalı. (Ö5)” 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının dinleme eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro öğretim 

uygulamalarının etkisini ve öğretmen adaylarının mikro öğretime yönelik görüşlerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmada dinleme eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro öğretimin rolünü 

belirlemek üzere deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest deseni, öğretmen adaylarının mikro 

öğretime yönelik görüşlerini belirlemek için ise nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda dinleme eğitimi uygulamaları öncesinde yapılan öntestte öğretmen 

adaylarının özyeterlik puanlarının bütün maddelerde ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür. 

Özellikle metin ile günlük hayat, kendi yaşantısı ve ön bilgileriyle ilişkilendirme konularında 

öğretmen adaylarının özyeterliğinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının 

kendilerini en az yeterli buldukları maddeler ise “öğrencilerin dinledikleri metin hakkında yapıcı 

tartışmalar yapabilmelerini sağlayabilme, dinleme etkinliğinin ölçme ve değerlendirmesini yapabilme 

ve dinleme etkinliği planı hazırlayabilme” ile ilgilidir. 
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Yapılan uygulamalar sonrasında elde edilen ortalamalar bütün maddelerde az çok artış 

göstermiştir. Özellikle “planlama, etkinlik tasarlama, metin, yöntem ve uygun araç gereç seçme, metin 

hakkında yapıcı tartışmaları yürütebilme ve ölçme-değerlendirme yapabilme” noktalarında mikro 

öğretim çalışmalarının öğretmen adayları için yararlı olduğu görülmüştür. 

Öntest ve sontest ortalamaları arasında görülen farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

üzere Wilcoxon işaretli sıralar testi yapılmış, farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmanın nitel kısmında, mikro öğretim çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini almak 

amacıyla 16 öğretmen adayına açık uçlu sorular sorulmuştur.  

Katılımcılara ilk olarak “Dinleme eğitimi bilgi ve becerilerinizin gelişmesi konusunda 

yaptığımız mikro öğretim uygulamaları hangi yönlerden etkili olmuştur?” sorusu yöneltilmiştir. 

Öğretmen adaylarının tamamı teorik bilgileri somutlaştırma ile derse başlama, dersi geliştirme ve 

bitirme hususlarında mikro öğretimin yararlı olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

büyük bir çoğunluğu “akran etkinliklerinden yeni fikirler edinme, beden dilini etkin kullanabilme, 

sınıf yönetimini sağlama, öğretmenlik konusunda özgüven kazanma, dersi planlama,  etkinlik ve 

materyal hazırlama” hususlarında mikro öğretimin önemli bir katkısı olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bulguları daha önce yapılan araştırma bulgularıyla örtüşmektedir (Şen, 2009; Ismail, 

2011; Bakır, 2014). 

İkinci olarak mikro öğretim sırasında öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerin neler 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri güçlükler ağırlıklı olarak  

“kazanıma uygun metin seçme, etkinlikleri hazırlama ve heyecanlanma” şeklinde belirlenmiştir. 

Teknik sorunlarla karşılaşmış olmak, tek kazanımla sınırlandırılmış bir derste sınırların dışına 

çıkmamaya çalışmak, akranlarına yönelik yapılan uygulamanın yapay bir ortam olması ve geleneksel 

eğitimden uzak durmaya çalışarak öğretim yapmak mikro öğretim uygulamalarında karşılaşılan diğer 

sorunlar olarak ifade edilmiştir. 

Kazanıma uygun metin seçme, etkinlikleri hazırlama, tek kazanımla sınırlandırılmış bir derste 

sınırların dışına çıkmamaya çalışmak ve yeni öğretim yöntemlerini kullanmak ile ilgili sorunlar 

öğrencilerin deneyimsizliğiyle ilgilidir. Yapılan uygulamaların öğretmen adaylarını bu yönlerden 

geliştirdiği de belirlenmiştir. Bu nedenle belirlenen soruların yönteme yönelik olmadığı, öğrencilerin 

gelişim sürecinin bir parçası olduğu söylenebilir. 

Dersin gerçek sınıf ortamında işlenmemesi mikro öğretim uygulamalarında eleştiri 

noktalarından biri olarak ortaya çıkmaktadır (Külahçıoğlu, 1994; Kazu, 1996; Görgen, 2003; Ismail, 

2011; Kuran, 2009; Bakır, 2014). Ancak elde edilen kazanımların çokluğu göz önünde 
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bulundurulduğunda bu soruna rağmen mikro öğretim yönteminden uzaklaşmamak gerektiği 

görülmektedir. 

Son olarak yapılan mikro öğretim çalışmalarını geliştirmek için öğretmen adaylarının önerileri 

belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu çalışmalardan memnun olduklarını belirterek öneri sunmamışlardır. 

Bu nedenle az sayıda öneri belirlenmiştir. Bu öneriler; mikro öğretim çalışmalarının sık sık yapılması, 

çalışma sonunda öz değerlendirmeye de yer verilmesi ve ders planı hazırlama yeterliğini geliştirmek 

için çalışmalara başlamadan önce örnekler verilerek uygulama yapılması şeklindedir.  

Bu çalışmada yapılan ders sunumları akranlar ve öğretim elemanı tarafından 

değerlendirilmiştir, sunum yapan öğrencilerden özdeğerlendirme yapmaları istenmemiştir. Başka 

çalışmalarda yöntemin değerlendirme kısmı bir sorun olarak belirginleştiği halde (Ismail, 2011; Bilen, 

2014) bu araştırmada böyle bir sorun belirlenmediği gibi özdeğerlendirmeye de yer verilmesi istendiği 

görülmüştür. Hatta yapıcı eleştiri becerilerini geliştirdikleri için öğrencilerin yöntemin değerlendirme 

bölümünden memnun oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama noktasında, 

mikro öğretim uygulamaları öncesinde daha fazla örnek çalışma yapmalarının yöntemi daha etkili 

uygulamak açısından yararlı olacağı belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu Duban ve Kurtdede Fidan 

(2015) tarafından yapılan çalışmayla benzerlik göstermektedir.  

Sonuç olarak mikro öğretim çalışmalarının dinleme eğitimi özyeterliğini geliştirmede etkili 

olduğu görülmüştür. Mikro öğretimin öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ve ilkokul öğrencilerinin  “kitap” kavramına ilişkin 
sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı güz 
döneminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sınıf Eğitimi dördüncü sınıftaki 88 öğretmen adayı ile Burdur il 
merkezindeki üç farklı ilkokuldan seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 91 dördüncü sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) yaklaşımı ile 
desenlemiştir. Katılımcıların görüşleri araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme 
formu ile toplanmıştır. Katılımcılardan “Kitap …..… gibidir. Çünkü ……...” ifadelerini metafor kullanarak 
doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma bulguları 
doğrultusunda; sınıf öğretmeni adaylarının kitap kavramına ilişkin 45, ilkokul öğrencilerinin 36 farklı metafor 
ürettikleri, 10 metaforun hem sınıf öğretmeni adaylarında hem de ilkokul öğrencilerinde benzer olduğu 
belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlara göre oluşturulan sekiz kategori 
incelendiğinde öğrenci sayılarına göre en çok betimleme olarak kitap kategorisinde geliştirildiği görülmüştür. 
İlkokul öğrencilerinin geliştirdikleri metaforlara göre oluşturulan yedi kategori incelendiğinde öğrenci sayılarına 
göre en çok kişi olarak kitap kategorisinde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kitap kavramı, metafor, sınıf öğretmeni adayı, ilkokul öğrencisi. 

ABSTRACT 

The aim of this research is to find out the metaphors formed by classroom teachers' candidate and 
primary school students about the concept of books. The sample of the study is 88 classroom teachers candidate 
of Mehmet Akif Ersoy University and 91 elementary school students who determined by three different 
elementay schools from the random sampling method in the city center at Burdur in 2015-2016 academic year 
autumn period. In the study, phenomenology design is used which is one of qualitative research methods.  Their 
views were collected by an interview form consisting of open-ended questions developed by researchers. "Books 
are like ……… Because ................ " were asked to complete the phrase using metaphors. The data of research 
were examined using content analysis method. According to the results of the study, classroom teacher candidate 
produced 45, elementary school students produced 36 different metaphor about book comcept. 10 metaphor was 
similiar classroom teachers candidate and elementary school students. It was revealed that the description of 
books was the most descripted category with respect to student numbers between eight categories that were 
developed according to metaphors formed by classroom teachers' candidate. When analysing the seven 
categories that were developed according to metaphors formed by elementary school students, it was seen that 
the individual of books was the most descripted category with respect to student numbers. 

Keywords: Book concept, metaphor, classroom teachers candidate, elementary school students. 
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GİRİŞ 

Bireylere okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak, bugünkü modern dünyanın en önemli 

eğitim amaçlarından birisidir. Bugünün dünyasındaki milletlerarası yarışın dışında kalmak istemeyen 

ülkeler bir yandan ekonomilerini büyütmek isterken diğer yandan insanlarının refah ve güvenliği için 

eğitim seviyelerini ilerletme gayreti içindedirler (Arıcı, 2008). Okuma hem okul yaşamında hem de 

günlük yaşamda kazanılması gereken önemli bir beceridir. Ayrıca, sınavlarda başarılı olma, iyi bir 

kariyer yapabilme, toplumsal konumu yükseltme ve iletişim kurma, boş zamanları değerlendirme gibi 

daha pek çok alanda okumanın ne denli önemli bir yeri olduğu açıktır (Ülper ve Çeliktürk, 2013). Bu 

yüzden okula başlandığı ilk günden itibaren okuma becerisine ayrı bir önem verilir.  

Ancak, ilkokul döneminden itibaren üzerinde önemle durulan okuma becerisini geliştirmek 

için çeşitli etkinlikler yapılmasına rağmen okuma alışkanlığı ülkemizde istenilen düzeye 

ulaşamamıştır. Yapılan araştırmalarda da bu durum ortaya konulmuştur (Dökmen, 1994; Kurulgan ve 

Çekerol, 2008; Arıcı, 2008; Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003).  

Okumayı sevdirmek ve bunu alışkanlık haline getirebilmek için bireylerin kitap kavramı ile 

ilgili sahip olduğu algılarının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Son yıllarda bazı kavram ve olguların 

kişideki algılarının anlaşılabilmesi için metaforlar kullanılmaya başlanmıştır. Metafor yani benzetme 

bir kavram, ya da durumun başka bir kavram, olay ya da nesneye benzetilerek açıklanmasıdır (Oxford 

vd. 1998). Başka bir tanım ile metafor; soyut ve anlaşılması zor olan kuramsal bazı olguların 

anlaşılması ve açıklanmasında kullanılabilecek zihinsel bir araçtır (Yob, 2003). Bir başka ifade biçimi 

ile metafor algı aracıdır (Arnett, 1999). Metaforlar anlatımı kuvvetlendirmek, ifade dilini 

zenginleştirmek ve düşünceleri sözcüklere aktarmak için kullanılırlar (Morgan, 1998). 

Eğitim alanında bazı kavram ve olguların üzerine metaforik araştırmalar bulunmaktadır. 

“Okul” (Saban, 2008), “eğitim” (Akbaba Altun ve Apaydın, 2013), “uzay” (Karamustafaoğlu ve 

Aktürk, 2016), “matematik” (Güveli, İpek, Atasoy ve Güveli, 2011), “doğa” (Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 

2016), “çevre” (Kaya, 2014), “öğretmen” (Cerit, 2008; Çelikten, 2006), “küresel ısınma” (Ateş ve 

Karatepe, 2013), “çocuk” (Pesen, 2015), “e-kitap ve etkileşimli e-kitap” (Özer ve Türel, 2015) 

metaforik çalışma yapılan kavramlardan bazılarıdır. Ancak alayazına bakıldığında, Türkiye’de kitabın 

bireyin algısına göre ne anlama geldiğini belirlemeye dönük az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Kitaba 

yönelik algının belirlenmesi, okumaya olan ilgi ve alışkanlığının artırılması bakımından önemli 

görülmektedir. Yine çocukların ve sınıf öğretmeni adaylarının kitaplara yönelik algılarının 

karşılaştırmalı olarak araştırılması önemli bir konudur. İlkokul öğrencileri ile bir yıl sonra öğretmen 

olacak eğitim hayatının son aşamasında olan sınıf öğretmeni adaylarının kitap kavramına ilişkin 

metaforik algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı önemli bir konudur. 
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Bu doğrultuda, araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ve ilkokul 

öğrencilerinin  “kitap” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1) Sınıf öğretmen adaylarının kitap kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlar nelerdir? 

2) İlkokul öğrencilerinin kitap kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlar nelerdir? 

3) Sınıf öğretmeni adaylarının ve ilkokul öğrencilerinin kitap kavramına ilişkin ürettikleri 

benzer metaforlar nelerdir? 

4) Sınıf öğretmeni adaylarının kitap kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar hangi 

kategorilere ayrılabilir? 

5) İlkokul öğrencilerinin kitap kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar hangi 

kategorilere ayrılabilir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) yaklaşımı ile 

desenlemiştir. Olgubilim, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlara odaklanan 

araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi dördüncü sınıftaki öğretmen adayları ile Burdur il 

merkezinde bulunan üç farklı okuldan seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen ilkokul dördüncü 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllülük ilkesine göre 88 sınıf öğretmeni adayı, 91 

ilkokul öğrencisi katılmıştır. Toplanan veriler analiz edilmeden önce incelenmiş ve formu doğru 

biçimde doldurmadığı tespit edilen öğretmen adaylarından 2, ilkokul öğrencilerinden 8 veri araştırma 

dışı bırakılmıştır. 

Verilerin Toplanması. 

Katılımcıların “kitap” kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, “Kitap 

…………….gibidir. Çünkü …………………...……” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış formlar 

dağıtılmıştır. Öğrencilerden, kitap kavramını somut, soyut, canlı veya cansız bir şeye benzetmeleri ve 
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benzetmenin gerekçelerini yazmaları istenmiştir. Katılımcılara düşüncelerini aktarmaları için yeterli 

süre verildikten sonra ölçme aracı analizi yapılmak üzere geri toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Simsek, 2013). 

Katılımcılardan alınan veriler dört aşamada analiz edilmiştir. Bunlar (1) verilerin kodlanması, (2) 

kategorilerin oluşturulması, (3) verilerin kodlara ve kategorilere göre düzenlenmesi ve (4) geçerlik ve 

güvenirliği sağlama aşamasıdır. 

1. Aşama: Verilerin kodlanmasında, ilk olarak her grubun ürettiği metaforlar ve açıklamaları 

geçici bir listeye yazılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olmayan ve doğru bir doldurulmayan 

formlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu aşamada sınıf öğretmen adaylarından 2 form, 

ilkokul öğrencilerinden 8 form araştırma dışı bırakılmış ve 169 form üzerinden çalışma yürütülmüştür.   

2. Aşama: Kategorilerin oluşturulmasında, içerik analiz ile elde edilen kavramlar birbiriyle 

ilgilerine göre oluşturulan kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Birinci aşamada oluşturulan listedeki 

metaforlar ve açıklamaları okunarak ortak özellikler bakımından irdelenmiş, benzerlik ve 

farklılıklarına göre oluşturulan kategoriler altında listelenmiştir.  

3. Aşama: Verilerin kodlara ve kategorilere göre düzenlenmesinde; ortaya çıkan kod ve 

kategorilere göre, araştırmacı elindeki verileri belli bir sistem dahilinde düzenleme işlemi 

gerçekleştirmiştir.  Kategorilerin adlandırılmasında; alanyazında konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelenmiş ve araştırmalarda geliştirilen kavramsal kategorilerden de yararlanılmıştır (Bektaş, Okur ve 

Karadağ, 2014; Güneyli ve Akıntuğ, 2012). 

4. Aşama: Geçerlik ve güvenirlikte, güvenirliği sağlamak amacıyla; oluşturulan kategoriler 

altında toplanan metaforların bulunduğu kategoriyi temsil edip etmediğini test etmek amacıyla bir 

Türkçe eğitimi alan uzmanının görüşüne başvurarak irdelemiştir. 

İç geçerliği sağmak için, sınıf öğretmeni adaylarının ve ilkokul öğrencilerinin kitap hakkındaki 

algıları öncelikle doğrudan alıntılar yapılarak sunulmuştur. 
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BULGULAR 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi; “Sınıf öğretmen adaylarının kitap kavramı ile ilgili 

ürettikleri metaforlar nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin geliştirdikleri 

metaforlar ve frekanslarına ilişkin değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Kitap” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar 
Sıra Metafor Adı F % Sıra Metafor Adı F % 
1 Işık 3 3,48 24 Nehir 2 2,32 
2 Hayal 1 1,16 25 Sevgili 2 2,32 
3 Su 6 6,97 26 Yoldaş 1 1,16 
4 Aşk 2 2,32 27 Ev 1 1,16 
5 Arkadaş 6 6,97 28 Yakıt 1 1,16 
6 Alışveriş merkezi 1 1,16 29 İnsan 3 3,48 
7 Ananas 1 1,16 30 Gökkuşağı 2 2,32 
8 Ağaç 3 3,48 31 Gökyüzü 2 2,32 
9 Uzay mekiği 1 1,16 32 Radyo 1 1,16 
10 Dost 1 1,16 33 Hazine 2 2,32 
11 Yol 3 3,48 34 Okyanus 2 2,32 
12 Sonsuz kapılı odalar 1 1,16 35 Deniz 1 1,16 
13 Kamera 1 1,16 36 Umut 1 1,16 
14 Uçan halı 2 2,32 37 Sığınak 1 1,16 
15 Dünya küresi 1 1,16 38 Güneş 2 2,32 
16 Oksijen 1 1,16 39 Tren 1 1,16 
17 Evren 2 2,32 40 Kuş 1 1,16 
18 Hayat 13 15,11 41 Harita 1 1,16 

19 Farklı dünyalara açılan kapı 2 2,32 42 Öğretmen 1 1,16 

20 İlaç 1 1,16 43 El feneri 1 1,16 
21 Rüya 1 1,16 44 Ruh 1 1,16 
22 Kaçış 1 1,16 45 Yaşam Biçimi 1 1,16 
23 Dinleyici 1 1,16  Toplam 86 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, sınıf öğretmeni adaylarının 45 farklı metafor geliştirdikleri 

görülmüştür. Sınıf öğretmeni adayları kitap kavramını en çok “Hayat” (F:13, %15,11), “Arkadaş” 

(F:6, %6,97) ve “Su” (F:6, %6,97)  metaforlarını kullanarak düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi; “İlkokul öğrencilerinin kitap kavramı ile ilgili ürettikleri 

metaforlar nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ve 

frekanslarına ilişkin değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. İlkokul Öğrencilerinin “Kitap” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar 

Sıra Metafor Adı F % Sıra Metafor Adı F % 
1 Macera 3 3,61 20 İşveren 1 1,20 
2 Dost 10 11,62 21 Hayat 2 2,40 
3 Eğlence 2 2,40 22 Bilgi yuvası 1 1,20 
4 Yol arkadaşı 1 1,20 23 Bilgi dolu sandık 1 1,20 
5 Hayal 4 4,81 24 Tırtıl 1 1,20 
6 İnsan 1 1,20 25 Kurbağa 1 1,20 
7 Bilge insan 1 1,20 26 Şeker 1 1,20 
8 Beyin 3 3,61 27 Kapı 1 1,20 
9 Bilgi kaynağı 1 1,20 28 Ağaç 1 1,20 
10 Arkadaş 26 31,32 29 Luna park 1 1,20 
11 Akıl hocası 1 1,20 30 Dalga 1 1,20 
12 Aklın ilacı 1 1,20 31 Çerçeve 1 1,20 
13 Hayal dünyası 2 2,40 32 Okul 1 1,20 
14 Aile 2 2,40 33 Bilgi defteri 2 2,40 
15 Öğretmen 2 2,40 34 Farklı dünya 1 1,20 
16 Eğitim yuvası 1 1,20 35 Bilgi küpü 1 1,20 
17 Hazine 1 1,20 36 Defter 1 1,20 
18 Kare 1 1,20  

Toplam 83 100 
19 Yol 1 1,20 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ilkokul öğrencilerinin kitap kavramına ilişkin 36 farklı metafor 

geliştirdikleri görülmüştür. İlkokul öğrencileri kitap kavramını en çok “Arkadaş” (F:26, %31,32), 

“Dost” (F:10, %11,62) metaforlarını kullanarak düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi; “Sınıf öğretmeni adaylarının ve ilkokul öğrencilerinin kitap 

kavramına ilişkin ürettikleri benzer metaforlar nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre her iki 

gruptaki katılımcıların geliştirdikleri ortak metaforlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Katılımcıların Geliştirdikleri Benzer Metaforlar 
Hayal Hayat 
Arkadaş Yoldaş 
Ağaç İnsan 
Dost Hazine 
Yol Öğretmen 

 

Tablo 3’te kitap kavramına ilişkin metaforlar incelendiğinde 10 tane metaforun hem sınıf 

öğretmeni adayları hem de ilkokul öğrencileri tarafından geliştirildiği görülmüştür. Yine benzer 

metaforların en çok tekrar edilen metaforlar olduğu göze çarpmaktadır (Bkz: Tablo 1 ve 2). 
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Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemi; “Sınıf öğretmeni adaylarının kitap kavramına yönelik 

geliştirdikleri metaforlar hangi kategorilere ayrılabilir? şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre sınıf 

öğretmeni adaylarının geliştirdiği metaforlara yönelik kategoriler Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlara Yönelik 
Oluşturulan Kategoriler 

Sıra Kategoriler Metafor Adları Öğrenci Metafor 
F % F % 

1 Betimleme Olarak 
“Kitap” 

Yol (3), Hayat (13), Farklı Dünyalara Açılan 
Kapı (2), Ruh (1), Sonsuz Kapılı Odalar (1), 
Kaçış (1), Rüya (1), Umut (1), Hayal (1), 
Oksijen (1) 

25 29,07 10 22,22 

2 Doğa/ 
Coğrafya Olarak 
“Kitap” 

Ağaç (3), Evren (2), Nehir (2), Gökkuşağı (2), 
Gökyüzü (2), Okyanus (2), Deniz (1), Güneş 
(2)  

16 18,60 8 17,77 

3 Obje Olarak 
“Kitap” 

Ananas (1), Kamera (1), Dünya Küresi (1), 
Radyo (1), Kuş (1), Harita (1), İlaç (1), Hazine 
(2), Su (6) 

15 17,44 9 20,00 

4 Kişi Olarak 
“Kitap” 

Arkadaş (6), Dost (1), Dinleyici (1), Sevgili (2), 
Yoldaş (1), İnsan (3), Öğretmen (1) 

15 17,44 7 15,55 

5 Yönlendirici ve Yol 
gösterici Olarak 
“Kitap” 

Işık (3), El Feneri (1), Yakıt (1), Yaşam içimi 
(1) 

6 6,97 4 8,88 

6 Ulaşım Aracı 
Olarak “Kitap” 

Tren (1), Uzay Mekiği (1), Uçan Halı (2) 4 4,65 3 6,66 

7 Yer Olarak “Kitap” Alışveriş Merkezi (1), Ev (1), Sığınak (1) 3 3,48 3 6,66 
8 Duygu Olarak 

“Kitap” 
Aşk (2) 2 2,32 1 2,22 

TOPLAM 86 100 45 100 
 

Tablo 4 incelendiğinde, geliştirilen metaforlara göre oluşturulan sekiz kategori incelendiğinde, 

öğrenci sayılarına göre en çok betimleme olarak  kitap (F:25, %29,07) kategorisinde, en az duygu 

olarak kitap (F:2, %2,32) kategorisinde metafor geliştirildiği görülmektedir. Metafor sayılarına göre 

bakıldığında obje olarak kitap (F:9, %20,00) kategorisinde geliştirilen metafor sayısının fazlalığı 

dikkat çekmektedir. Aşağıda sınıf öğretmeni adaylarının ürettikleri metaforlara ilişkin örneklere yer 

verilmiştir. 

“Kitaplar yol gibidir. İnsan okudukça başka yerlere, başka diyarlara, farklı insanların yaşadığı 

yerlere gider. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında yolculuk eder.” (BETİMLEME OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar nehir gibidir. Çünkü kitabın içeriğine kaptırdığında kendisini nehrin özgürlüğüne 

kavuşmuş bir balık gibi hissedersin.” (DOĞA/COĞRAFYA OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar deniz gibidir. Kitap okurken kendimi rahatlamış sanki denizde yüzüyor gibi 

hissediyorum.” (DOĞA/COĞRAFYA OLARAK “KİTAP”) 
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“Kitaplar harita gibidir. Çünkü her noktası her satırı farklı bir noktaya farklı bir bilgiye 

sürükler. Her kitap aynı bir haritanın bölgeleri, illeri gibi kendine has kendine özgüdür.” (OBJE 

OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar arkadaş gibidir. Çünkü yalnız kaldığında, canın sıkıldığında ya da en güzel 

zamanlarında hep yanında olandır.” (KİŞİ OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar sevgili gibidir. Hayat nasıl tek yaşanmıyorsa, insan başka birine ihtiyaç duyuyorsa 

kitapsız bir hayat da düşünülemez.” (KİŞİ OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar ışık gibidir. Çünkü bizi aydınlatır. Görüş açımızı genişletir. Bilmediğimiz şeyleri 

gün yüzüne çıkarır.” (YÖNLENDİRİCİ VE YOL GÖSTERİCİ OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar el feneri gibidir. Kişinin karanlık dünyasını aydınlatır, bilgisini genişletir, kişiye yol 

gösterir. Karanlıkta yolumuzu bulmak için el fenerinden yararlanırız. Tıpkı kitapta el feneri gibi 

bizlerin doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.” (YÖNLENDİRİCİ VE YOL GÖSTERİCİ OLARAK 

“KİTAP”) 

“Kitaplar tren gibidir. Çünkü ilerledikçe farklı istasyonlar, farklı hayatlar, farklı yaşamlar 

görüyorsun ve hep hareket halinde. Duraklar hep sabit ama hayat hep akışkan.” (ULAŞIM ARACI 

OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar uzay mekiği gibidir. Bulunduğumuz andan ve mekandan çok seri bir şekilde hayat 

ettiğimiz zaman ve mekana ulaşmamızı sağlar.” (ULAŞIM ARACI OLARAK “KİTAP”) 

 “Kitaplar alışveriş merkezi gibidir. Çünkü içinde pek çok şey vardır. Çok kapsamlıdır. 

Aradığımız birçok şeyi içerisinde bulabiliriz.” (YER OLARAK “KİTAP”) 

 “Kitaplar aşk  gibidir. Çünkü sevgi, nefret, özlem, hüzün iç içedir.” (DUYGU OLARAK 

“KİTAP”) 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt problemi; “İlkokul öğrencilerinin kitap kavramına yönelik 

geliştirdikleri metaforlar hangi kategorilere ayrılabilir? şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre ilkokul 

öğrencilerinin geliştirdiği metaforlara yönelik kategoriler Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. İlkokul Öğrencilerinin “Kitap” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlara Yönelik 
Oluşturulan Kategoriler 

Sıra Kategoriler Metafor Adları Öğrenci Metafor 
F % F % 

1 Kişi Olarak 
“Kitap” 

Dost (10), Yol Arkadaşı (1), İnsan (1), Bilge 
İnsan (1), Arkadaş (26), Aile (2), Öğretmen (2), 
İşveren (1) 

44 53,02 8 22,22 

2 Betimleme Olarak 
“Kitap” 

Kare (1), Hayat (2), Dalga (1), Çerçeve (1), 
Farklı Dünya (1), Yol (1), Defter (1), Eğlence 
(2), Hayal (4), Macera (3) 

17 20,48 10 27,78 

3 Bilgi Kaynağı 
Olarak “Kitap” 

Beyin (3), Bilgi Kaynağı (1), Aklın İlacı (1), 
Bilgi Dolu Sandık (1), Bilgi Defteri (2), Bilgi 
Küpü (1), Akıl Hocası (1), Eğitim Yuvası (1), 
Bilgi Yuvası (1) 

12 14,46 9 25,00 

4 Obje Olarak 
“Kitap” 

Kapı (1), Şeker (1), Kurbağa (1), Tırtıl (1), 
Hazine (1) 

5 6,03 5 13,89 

5 Yer Olarak “Kitap” Okul (1), Luna Park (1) 2 2,40 2 5,55 
6 Yönlendirici ve Yol 

gösterici Olarak 
“Kitap” 

Hayal dünyası (2) 2 2,40 1 2,77 

7 Doğa/ 
Coğrafya Olarak 
“Kitap” 

Ağaç (1) 1 1,20 1 2,77 
 

TOPLAM 83 100 36 100 
 

Tablo 5 incelendiğinde, geliştirilen metafora göre oluşturulan yedi kategori incelendiğinde 

öğrenci sayılarına göre en çok kişi olarak kitap (F:44, %53,02) kategorisinde, en az doğa/coğrafya 

olarak kitap (F:1, %1,20) kategorisinde metafor geliştirildiği görülmektedir. Metafor sayılarına 

bakıldığında bilgi kaynağı olarak kitap (F:9, %25) kategorisinde geliştirilen metafor sayısının fazlalığı 

dikkat çekmektedir. Aşağıda ilkokul öğrencilerinin ürettikleri metaforlara ilişkin örneklere yer 

verilmiştir. 

“Kitaplar dost gibidir. Çünkü biz çocukların en iyi arkadaşıdır.” (KİŞİ OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar bilge insan gibidir. Her şeyi bize öğreten kitaptır. Kitaplar olmasa biz birçok şeyi 

öğrenemezdik.” (KİŞİ OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar kare gibidir. Çünkü kitabı genellikle kareye benzetirim. Kitabı elime aldığımda bana 

kitap kare gibi geliyor.” (BETİMLEME OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar çerçeve gibidir. Kitabı çerçeveye benzetme amacım, kitabın içinde resim vardır ya 

çerçevenin içinde de resim vardır. ” (BETİMLEME OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar bilgi dolu sandık  gibidir. Bilgimizi çoğaltır. Öğrenmede katkısı çoktur. Okumamızı 

geliştirmek için kitap okuruz. ” (BİLGİ KAYNAĞI OLARAK “KİTAP”) 
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“Kitaplar beyin gibidir. Çünkü içinde çok bilgi vardır o yüzden beyne benzetirim.” (BİLGİ 

KAYNAĞI OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar şeker gibidir. Çünkü Kitap okumak şeker yemek gibidir. Sanki kitap okurken tatlı 

bir şeyler yermişiz gibi gelir.” (OBJE OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar okul gibidir. Çünkü içinde bir sürü bilgi vardır. Okulda bir sürü bilgi var. Biz 

bilgilerimizi kitap ve okuldan öğreniyoruz.” (YER OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar luna park gibidir. Bizi içine çeker içindeki macerayı ve eğlenceyi anlamamızı sağlar. 

Kitap okurken içine girip oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. Oyun benim için eğlencelidir.” (YER 

OLARAK “KİTAP”) 

“Kitaplar hayaller dünyası gibidir. Çünkü kitap okudukça insanın hayalleri büyür. İnsanların 

böyle hedefleri kitap sayesinde gerçekleşir.” (YÖNLENDİRİCİ VE YOL GÖSTERİCİ OLARAK 

“KİTAP”) 

“Kitaplar ağaç gibidir. Çünkü ağacın meyce vermesi gibi bize bilgi verir.” 

(DOĞA/COĞRAFYA OLARAK “KİTAP”)  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulguları doğrultusunda; 

• Sınıf öğretmeni adaylarının kitap kavramına ilişkin 45, ilkokul öğrencilerinin kitap 

kavramına ilişkin 36 farklı metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Araştırma katılan gruplardaki öğrenci 

sayıları arasında pek fark olmadığı halde öğretmen adaylarının daha çok metafor ürettikleri 

görülmektedir. Bu sonuca bakarak sınıf öğretmeni adaylarının kitaba daha çok anlam yüklediği 

yorumu yapılabilir. 

• Sınıf öğretmeni adayları kitap kavramını en çok “Hayat”, “Arkadaş” ve “Su”; ilkokul 

öğrencileri en çok “Arkadaş” ve “Dost” metaforlarını geliştirdikleri görülmüştür. En sık kullanılan 

metaforların yine ortak (benzer) metaforlar olduğu dikkat çekmektedir.  

• Kitap kavramına ilişkin geliştirilen metaforlar incelendiğinde 10 tane metaforun hem 

sınıf öğretmeni adaylarında hem de ilkokul öğrencilerinde benzer olduğu belirlenmiştir. Bektaş, Okur 

ve Karadağ (2014) ilkokul ve ortaokul son sınıf öğrencilerinde metaforik algı olarak kitap başlıklı 

araştırmalarında her iki sınıf düzeyinde arkadaş, hayat, insan, ağaç, öğretmen ve hazine metaforlarının 

benzer olduğunu belirlemişlerdir. Bu bağlamda, araştırma sonucunun ilgili alanyazınla benzerlik 

gösterdiği söylenebilir. 
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• Sınıf öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlara göre oluşturulan sekiz kategori 

incelendiğinde öğrenci sayılarına göre en çok betimleme olarak  kitap kategorisinde, en az duygu 

olarak kitap kategorisinde metafor geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen metafor sayısına göre de en 

çok betimleme olarak kitap kategorisinde olduğu dikkat çekmektedir.  

• İlkokul öğrencilerinin geliştirdikleri metaforlara göre oluşturulan yedi kategori 

incelendiğinde öğrenci sayılarına göre en çok kişi olarak kitap kategorisinde, en az doğa/coğrafya 

olarak kitap kategorisinde metafor geliştirildiği görülmektedir. Kişi olarak kitap kategorisinde 

öğrenciler kitapları daha çok dost ve arkadaşa benzetmişlerdir. Kitaplarla ilgili “en yakın dostlarımız”,  

“her zaman arkadaşımız” gibi klişe ifadelerin sıklıkla kullanılması belki de çocukların kitaplarla ilgili 

benzetimlerinin nedeni olarak gösterilebilir. Yine Bektaş, Okur ve Karadağ (2014) araştırmalarında 

kitap algısı ile ilgili geliştirilen metaforlar incelendiğinde en çok kişi olarak kitap kategorisinde 

metafor geliştirildiğini belirlemişlerdir. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarının benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

• Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından birisi de ilkokul öğrencilerinin geliştirdikleri 

metaforlara göre oluşturulan bilgi kaynağı olarak kitap kategorisinde geliştirilen metafor sayısının 

fazlalığıdır. Bilgi kaynağı olarak kitap kategorisinin yalnızca ilkokul öğrencilerinde olması 

araştırmanın önemli bir bulgudur. Öğrenciler; bilgi küpü, bilgi yuvası, bilgi defteri, bilgi kaynağı, bilgi 

dolu sandık gibi metaforlar kullanarak kitaba ilişkin benzetimlerde bulunmuş, kitapların bilgi verici 

yönüne dikkat çekmişlerdir. Ancak sınıf öğretmeni adayların kitapların bilgi verici yönü ile ilgili 

hiçbir metafor kullanmamışlardır. Güneyli ve Akıntuğ (2012) Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

öğretmenliği öğrencilerinin kitap kavramına ilişkin zihinsel imgelerini belirlemeye yönelik yaptıkları 

araştırmalarında katılımcıların kitaba en çok “bilgi kaynağı” anlamı yüklediğini belirlemişlerdir. Bu 

yönüyle araştırma sonucu ilkokul öğrencinin bulguları ile benzerlik gösterirken, öğretmen adayları ile 

örtüşmemektedir. 
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Özet 

Türkçe Eğitimi Bölümünde eğitimini sürdüren öğretmen adaylarının, öğrenim sürecinde veya sosyal 
yaşamlarında kimseden yardım almadan teknolojik ürünleri kullanarak; arama motorlarından araştırmalar 
yapabilmek, sahip olduğu bilgileri depolayabilmek, içinde görsel ve işitsel öğeler olan ve efektli sunum dosyası 
hazırlayabilmek, görüntülü görüşme yapabilmek, görüntülü toplantı yapabilmek, haberleşmede metinsel veya 
görsel öğeler paylaşabilmek, haberleşmede elektronik postalar sığmayan verileri paylaşabilmek, matematiksel 
işlemler yapabilmek, elektronik temelli sosyal paylaşım ortamlarını kullanabilmek, bir eğitim setini kurup 
kullanabilmek konularında görüşleri belirlenecektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 
deseni kullanılacaktır. Araştırma çalışma gurubunu; gönüllü olarak araştırmaya katılan Türkçe Eğitimi 
Bölümünde 4. sınıfta öğrenimini sürdüren 20 öğretmen adayı oluşturacaktır. Araştırmada veri toplama tekniği 
olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılacaktır. Araştırmanın veri analizi iki 
veri kodlayıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucu elde edilen bulgular kodlar şeklinde 
oluşturulmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının neredeyse hepsinin iletişim kurmak için teknoloji araçlarını 
kullandığı ve kullanmaktan da memnuniyet duyduğu tespit edilmiştir. Ancak eğitimle ilgili olarak teknolojik 
araçlara yakınlık hususunda bazı öğretmen adaylarının eğer tercih seçeneği varsa kitapları tercih ettikleri 
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının hepsinin internet ortamında deneyimli bir sosyal ortam kullanıcısı olduğu 
ve ihtiyaç duyduklarında teknolojik yeniliklere uyum sağladıkları anlaşıldı. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmen adayları, Teknoloji kullanımı 
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GİRİŞ 

Muhasır medeniyete sahip olmanın yolu teknolojiyi üretebilmek ve yeni icatlara sahip 

olmaktan geçmektedir. İnsanoğlu olabildiğince az enerji harcayarak işlerini gerçekleştirmek 

istemektedir. Az zamanda daha çok iş yapmak isteyenler yaşamın her alanında teknolojik aletleri 

tercih etmektedir. Bireyler bir kere teknolojiyi hayatında kullanmaya başlanıldığında kendine kullanım 

alışkanlığı edinmeye çalışmaktadır. Bunun içgüdüsel olarak dildeki kolaycılık ilkesi ile benzerlik 

gösterdiği söylenebilir.  

XXI. yüzyılın araç gereçleri olarak bilgisayar ve mobil cihazlar ile akıllı telefonların en yaygın 

kullanıma sahiptir. Toplumun büyük bölümünün kolaylıkla kullandığı bu cihazlar, insanların 

hayatlarını pratikleştirip zamandan ve enerjiden tasarruf etmelerini sağlamaktadır.  

Teknolojik araçlar gereçler, yaşamın her alanında kullanıldığı gibi eğitim öğretim alanında da 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Son dönemde eğitimin her evresinde ve yönetiminde teknolojinin 

nimetlerinden yararlanarak kolaylaştırmalar yapılmıştır. Okullar direkt Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, 

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile eş zamanlı olarak haberleşebiliyor ve gerekirse görüntülü 

toplantılarla seminerler düzenlenebiliyor. Milli Eğitim Bakanı, her eğitim öğretim yılı başında veya 

sonlarında yapılan öğretmen seminerlerinde bütün il ve ilçe okulları ile aynı anda eş zamanlı toplantı 

yapabilmektedir. Veliler öğrencilerinin neredeyse tüm bilgilerine internet vasıtasıyla okula gitmeden 

internetin olduğu her yerden erişebilmekte ve öğretmenlerde internet aracılığı ile velilerle temas 

kurabilmektedirler. 

Türkiye’de her ilkokul çocuğuna devlet tarafından tablet dağıtılmıştır. Neredeyse bilgisayarla 

tanışmayan ve tablete dokunmamış öğrenci kalmamıştır. Okulların büyük çoğunluğunda akıllı 

tahtalarla eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Akıllı tahtaların gelecekte öğrencilere verilen tabletlerle 

etkileşimli olması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları olduğu bakanlık yetkililerince 

duyurulmuştur. 

Bu gelişmeler ışığında öğretmenlerimizin kendilerini ve derslerini yeni eğitim teknolojilerine 

adapte etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerimizin gerektiğinde arama motorlarından 

araştırma yapabilmeyi, sahip oldukları bilgileri cihazlara depolayabilmeyi, içinde görsel ve işitsel 

öğeler olan ve efektli sunum dosyası hazırlayabilmeyi, görüntülü görüşme ve toplantı yapabilmeyi, 

haberleşmede metinsel veya görsel öğeler paylaşabilmeyi, haberleşmede elektronik postalara 

sığmayan verileri paylaşabilmeyi, matematiksel işlemler yapabilmeyi, elektronik temelli sosyal 

paylaşım ortamlarını kullanabilmeyi, bir eğitim setini kurup kullanabilmeyi başarabiliyor olması 

teknolojiye ne kadar uyum sağladığı önemlidir. Bu teknolojik işlemlerin öğretmenlik meslek 

yaşamında sıkça kullanıldıkları görülmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının bu koşullara uyum 
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sağlayarak teknolojik araç gereçlerle çalışmaya hazır olarak mesleğe geçmeleri çok önemlidir. 

Öğretmen adaylarının da bu gelişmelere hazır olmaları iletişim için bir mecburiyete dönüşmektedir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, öğrenim sürecinde veya sosyal yaşamlarında kimseden yardım 

almadan teknolojik ürünleri kullanmalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini yansıtmaktır. Bu 

amaca bağlı olarak arama motorlarından araştırmalar yapabilmek, sahip oldukları bilgileri 

depolayabilmek, içinde görsel ve işitsel öğeler olan ve efektli sunum dosyası hazırlayabilmek, 

görüntülü görüşme yapabilmek, görüntülü toplantı yapabilmek, haberleşmede metinsel veya görsel 

öğeler paylaşabilmek, haberleşmede elektronik postalar sığmayan verileri paylaşabilmek, 

matematiksel işlemler yapabilmek, elektronik temelli sosyal paylaşım ortamlarını kullanabilmek, bir 

eğitim setini kurup kullanabilmek konularında görüşleri alınmıştır. 

YÖNTEM  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2015-2016 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Türkçe Eğitimi Bölümünde dördüncü sınıfta öğrenimini sürdüren gönüllü öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini; seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme 

kullanılarak belirlenen yirmi öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde 

edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, sormayı planladığı soruları önceden 

hazırlar. Araştırmacı görüşme sırasında gerek duyarsa cevapları daha ayrıntılı alabilmek için farklı ek 

sorular da yönlendirebilir ya da görüşme yapılan kişi ilk sorularda gelecek sorulara yönelik yeterli 

cevaplar verdiyse ileriki soruların görüşülmesine gerek kalmayabilir (Türnüklü,2000). Bir amaç için 

hazırlanan görüşme formu etkili bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). 

Veri Toplama Araçları ve Analiz 

Veri toplama aracı olarak önceden planlanarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sistematik ve aynı zamanda karşılaştırılabilir 

veriler sunması yönüyle araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008).  Görüşme 
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formu yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve ihtiyaç halinde görüşme formundaki soruların açıklamaları 

yapılmıştır. Görüşme formlarındaki ham verilerden içerik analizi yapılarak değerlendirmeler yapılmış, 

veriler iki kodlayıcı tarafından kodlara ayrılarak ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Katılımcıların 

görüşleri analiz edilirken, ifadelerin benzerliğine göre gruplamalar yapılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek,2008). 

BULGULAR VE YORUM 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında öğrenci görüşleri analiz edilmiştir. Bu görüşlerin 

analizi ile aşağıdaki sonuçlar belirtilmiştir. 

Soru veya iş ve işlemlere verilen görüşlere ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler tablolar 

halinde aşağıda verilmiştir. İlk görüşme maddesinin bulguları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırmalar yapabilmek ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Sağlıklı sonuçlara ulaşabiliyorum.  Memnuniyet  18 
Kullanabildiğim için çok mutluyum. Çünkü zamandan tasarruf 
ediyorum. 

Tasarruf  15 

Arama motorlarını her gün sıkça kullandığım için herhangi bir sorun 
yaşamadan google veya yandex üzerinden merak ettiklerime 
ulaşabiliyorum.  

Sık kullanıcı  13 

Arama motorlarında yeterince bilgi sahibiyim. Aradığım materyal 
kriterlerine göre sonuçlar alabiliyorum. 
 

İyi kullanıcı 10 

Güvenli olduğu sürece arama motorlarını kullanmayı doğru buluyorum. Kirli bilgi  6 
 

Tablo 1’deki verilere göre öğretmen adaylarının birbirine yakın birçok görüş belirttikleri 

görülmektedir. Öğrenciler arama motorlarının kullanımı ile ilgili; arama motorlarını kullanmaktan 

“memnuniyet” (18 öğretmen adayı) duyduklarını, arama motorlarını kullanınca zamandan “tasarruf” 

(15 öğretmen adayı) ettiklerini, günlük yaşamlarında “sık sık” (13 öğretmen adayı) kullandıklarını, 

arama motorlarının tüm özelliklerini “iyi” (10 öğretmen adayı) kullandıklarını ve ulaşılan bilgilerin 

“kirli bilgi” (6 öğretmen adayı) olabileceğine dikkat etmek gerektiğini bildirmişlerdir.  

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının arama motorlarının farklı açılardan faydaları ve 

zararları olabileceği yönünde düşüncelere sahiptirler denilebilir. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık olarak 

yarıdan fazlası arama motorlarını sık kullanmakta ve yarısının da iyi bir kullanıcı olduğu söylenebilir. 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının herhangi bir eğitim setini bilgisayar veya mobil cihazlarında 

kurup kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2532 
 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının bir eğitim setini bilgisayar veya mobil cihazlarında kurup 

kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler  Kodlar f  
Bilgi kazandırdığına inanıyorum ve kullanıyorum. kullanıyor 11 
Kullanmıyorum ama zorlanmadan kullanabileceğime inanıyorum. 
Halledebilirim. 

Özgüven  9 

Kullanmıyorum A15   Tercih etmeme 3 
Emin değilim Yapabileceğimi sanmıyorum. A17 Yapamam A11 Deneyimsizlik Korkusu 4 

 

Tablo 2’deki verilere göre öğretmen adaylarının yorumları deneyim ve bilgisayar kullanımına 

yatkınlığa bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Öğrenciler eğitim setlerinin kurulumu ve kullanımı ile 

ilgili olarak;  karmaşadan uzak bir şekilde kurulum yapabiliyor ve sorunsuzca şimdilerde “kullanıyor” 

(11 öğretmen adayı) olduklarını, ihtiyaç halinde kurulum işini rahatlıkla halledebileceklerini ve daha 

önce eğitim seti kullanmamalarına rağmen sorun yaşamadan kolayca kurup kullanabilecek “özgüvene” 

(9 öğretmen adayı) sahip olduklarını, geçmişte eğitim seti kullandıklarını ve setlerin artık daha “kolay 

kuruluma” (6 öğretmen adayı) sahip olduklarını, eğitim setlerini kullanabileceğimden emin olmamakla 

beraber yapabileceğimi de sanmıyorum bilgisayar kullanımı ile ilgili “kaygı” (4 öğretmen adayı) 

olduklarını, eğitim setlerini kurup kullanabilecek yetiye sahip olduklarına rağmen kitaptan çalışmak 

varken bu gibi eğitim setlerini “tercih etmemekte” (3 öğretmen adayı) olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının eğitim seti kurup kullanma ile ilgili olarak yarıdan 

fazlasının bu setleri kullandığı ve yarıya yakınının kullanmasa bile kullanmakta ve kurmakta zorluk 

yaşamayacağını bildirdiği söylenebilir. 

Tablo 3’de öğretmen adaylarının sahip oldukları bilgileri bilgisayar veya mobil cihazlarına 

depolayabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının sahip oldukları bilgileri bilgisayar veya mobil cihazlarına 

depolayabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Bilgilerimi kolaylıkla depolayabiliyorum. Kolayca 18 
Birikimlerimi kalıcı olarak korumak ve kaybetmemek için depoluyorum.  Korumak 11 
USB belleğimden HDD’ye veri taşıyorum.  Taşımak 9 
Bu gibi işlerde arkadaşlarımdan yardım alıyorum. Kendi başıma 
zorlanıyorum. 

Karmaşık 2 

  

Tablo 3’deki verilere göre öğretmen adaylarının tamamına yakınının aynı yetiye sahip 

oldukları görülmektedir. Öğrenciler bilgisayar veya mobil cihazlarına verileri depolayabilmek ile ilgili 

olarak;  Kolayca (19 öğretmen adayı) depolama yaptıklarını, birikimlerini kaybetmemek için 

“korumak” (11 öğretmen adayı) amaçlı olarak depolama yaptıklarını, yaptıkları çalışmaları “taşımak” 
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(9 öğretmen adayı) amaçlı olarak depolayabildiklerini, bu gibi işleri yapmanın çok “karmaşık” (2 

öğretmen adayı) olduğunu ve yapmakta zorlandığını bildirmişlerdir. 

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının ikisi hariç hepsi depolama işlemlerini zorlanmadan 

kolayca yaptıklarını ve bu işlemi verilerini taşımak veya korumak için yaptıkları söylenebilir. 

Tablo 4’de öğretmen adaylarının matematiksel işlemler için bilgisayar veya mobil cihazlarını 

kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğretmen adaylarının matematiksel işlemler için bilgisayar veya mobil cihazlarını 

kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
İşlemleri yapmakta zorlanmadan işlerimi daha çok geliştirebiliyorum. Özgüven 15 
Normalde de yapamıyorum. Bilgisayarda hiç yapamam. (Bunun ayrı bir 
uzmanlık gerektirdiğini ve daha da zorlaştırdığını düşünüyor.) 

Olumsuzluk 5 

Zor işlemleri basitleştiriyor Kolaylık 3 
 

Tablo 4’deki verilere göre araştırmaya katılanların dörtte biri bilgisayar veya mobil 

cihazlarında matematiksel işlemleri yapamadıkları ve bu işlemle ilgili olumsuzluk hissettikleri 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının matematiksel işlemler için bilgisayar veya mobil cihazlarını 

kullanabilmeleri ile ilgili olarak; matematiksel işlemlerin yapımında kolaylıkla yapabildiklerini ve her 

ihtiyaçlarını çözebilecek “özgüvene” (15 öğretmen adayı) sahip olduklarını, bilgisayar veya mobil 

cihazlarının dışında da bu işlemleri yapmakta zorlandıklarını ve bu şekilde daha da zorlanacaklarını 

bunun da “olumsuzluk” (5 öğretmen adayı) bir durum olduğunu düşündüklerini, katılımcılardan 

bilgisayar kullanımında en deneyimlilerin zor işlemlerinde bilgisayarla basitleştirdiklerini işlerini 

kolaylaştırdıklarını (3 öğretmen adayı) bildirmişlerdir. 

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun matematiksel işlemlerde 

bilgisayar veya mobil cihaz kullanabildikleri söylenebilir. 

Tablo 5’de öğretmen adaylarının içinde görsel, işitsel öğeleri olan ve efektli sunum dosyası 

hazırlayabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının içinde görsel, işitsel öğeleri olan ve efektli sunum dosyası 

hazırlayabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Gelişmiş bazı programlar yardımı ile daha çekici sunumlar 
hazırlayabiliyorum. 

Çekici 10 

Sunumların gelişmiş olarak öğrenim açısından daha olumlu olacağı 
görüşündeyim. 

Faydalı 7 

Biraz zorlanabilirim. Zorluk 6 
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Tablo 5’deki verilere göre araştırmaya katılanların hepsi sunum yapabiliyor ancak bazılarının 

bu konuda sıkıntı çekiyorlar. Öğretmen adaylarının içinde görsel, işitsel öğeleri olan ve efektli sunum 

dosyası hazırlayabilmeleri ile ilgili olarak; farklı programlar kullanarak “çekici” (10 öğretmen adayı) 

sunumlar hazırlayabildiklerini,  öğrenimde kullanım olarak geliştirilmiş sunumların “faydalı” (7 

öğretmen adayı) olduğu görüşünde olduklarını, sunumları zenginleştirirken çok “zorluk” (6 öğretmen 

adayı) yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının hepsinin basit düzeyde sunum hazırlayabildikleri, 

yarısının çekici sunumlar hazırlayabildikleri, bazılarının sunumların öğretim yönünden faydalı 

olduğunu ve bazılarının da çekici sunumlar hazırlamakta zorlandıkları söylenebilir. 

Tablo 6’da öğretmen adaylarının sosyal paylaşım ortamlarını bilgisayardan veya mobil 

cihazlarından kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının sosyal paylaşım ortamlarını bilgisayardan veya mobil 

cihazlarından kullanabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Sosyal paylaşım ortamlarını kullanmak haberleşmenin zorunluluğudur. Zorunluluk 20 
Bilgi, son dönemde sosyal paylaşım ortamlarındadır. Bilgi 15 
Birden fazla sosyal paylaşım ortamında kullanıcı hesabım var ve 
kolaylıkla bu sistemleri kullanıyorum. 

Yoğun 14 

Hayatı sıradanlıktan kurtarıyor. Eğlenceli 1 
 

Tablo 6’daki verilere göre araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu birden fazla sosyal 

paylaşım ortamı kullanmaktadır. Öğretmen adaylarının sosyal paylaşım ortamlarını bilgisayardan veya 

mobil cihazlarından kullanabilmeleri ile ilgili olarak; haberleşmede neredeyse zorunluluk haline 

geldiği için sosyal paylaşım hesabı kullandığını, içinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğunu ve 

“bilginin” (15 öğretmen adayı) sosyal ortamlarda olduklarını, eş zamanlı olarak birden fazla sosyal 

paylaşım ortamlarında aktif kullanıcı hesabını “yoğun” (14 öğretmen adayı) şekilde kullandıklarını, 

sosyal paylaşım ortamlarının hayatı sıradanlıktan çıkarak “eğlenceli” (1 öğretmen adayı) bir hale 

getirdiğini belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının sosyal paylaşım hesabı kullananlarının neredeyse 

hepsinin birden fazla sosyal paylaşım ortamını aynı anda aktif olarak kullandığı söylenebilir. 

Tablo 7’de öğretmen adaylarının metin veya görsel içerikli öğelerini bilgisayar veya mobil 

cihazları ile paylaşabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2535 
 

Tablo 7. Öğretmen adaylarının metin veya görsel içerikli öğelerini bilgisayar veya mobil 

cihazları ile paylaşabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
İnsanlara ulaşmak için gerekli. Gerekli 20 
Hiç zorlanmadan bu gibi işlemleri yapabiliyorum. Zorlanmamak 12 
Sıkça kullanıyorum. Sık sık 5 

 

Tablo 7’deki verilere göre araştırmaya katılanların hepsi öğretmen adaylarının metin veya 

görsel içerikli öğelerini bilgisayar veya mobil cihazları ile paylaşabilmektedir. Öğretmen adaylarının 

metin veya görsel içerikli öğelerini bilgisayar veya mobil cihazları ile paylaşabilmeleri ile ilgili olarak; 

insanlara ulaşmakta mutlaka (20 öğretmen adayı) kullanılması gerektiğini, paylaşımlarını yaparken hiç 

zorlanmadıklarını (12 öğretmen adayı), iletişim için sık sık (5 öğretmen adayı) paylaşımlar yaptıklarını 

belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının tamamının metin veya görsel içerikli öğelerini 

bilgisayar veya mobil cihazları ile paylaşabilmeyi önemli bir gereklilik olarak gördüğü ve 

çoğunluğunun bunları yaparken zorlanmadığı söylenebilir. 

Tablo 8’de öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil cihazlarından görüntülü aramalar 

ve görüşmeler yapabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 8. Öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil cihazlarından görüntülü aramalar ve 

görüşmeler yapabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Gayet olumlu bir durum. Olumlu 20 
Ailemle sık sık görüşüyorum. Sık sık 7 
Farklı birçok sistem üzerinden bunu yapabiliyorum. Farklı 6 
Daha önce yapmadım ama sıkıntı yaşamam Özgüven 2 

 

Tablo 8’deki verilere göre araştırmaya katılanların hepsi böyle bir teknolojinin varlığından 

kullanmasa bile mutlu olduğu söylenebilir.  Öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil 

cihazlarından görüntülü aramalar ve görüşmeler yapabilmeleri ile ilgili olarak;  uzakları yakın ettiği 

için gayet “olumlu” (20 öğretmen adayı) bir durum olduğunu, Ailesi veya akrabaları ile sık sık (7 

öğretmen adayı) görüştüklerini, farklı (6 öğretmen adayı) birden çok sistem kullanabildiklerini, daha 

önceden böyle bir işlem yapmasa bile gerektiğinde sorunsuzca (2 öğretmen adayı) kullanabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre katılımcıların hepsi görüntülü iletişim kurma ile ilgili olumlu duygular 

besledikleri söylenebilir. Farlı sistemlerle bu işlemlerin yapılabileceği anlaşılmaktadır. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2536 
 

Tablo 9’da öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil cihazlarından görüntülü toplantıya 

katılabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 9. Öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil cihazlarından görüntülü toplantıya 

katılabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f 
Denemedim ama lazım olursa sorun yaşamam. Özgüven 7 
Hiç ihtiyacım olmadı. İhtiyaçsızlık 5 
Sınıf arkadaşlarımızla sınavlara hazırlanmak için bazen toplantı 
yapıyoruz. 

Bazen 4 

Pek haberdar değilim. Bunu yapamam galiba Bilgisizlik 4 
 

Tablo 9’daki verilere göre araştırmaya katılanların bazılarının hiç görüntülü toplantı ortamına 

katılmamış olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının bilgisayardan veya mobil cihazlarından 

görüntülü toplantıya katılabilmeleri ile ilgili olarak;  denemese bile lazım olduğunda (7 öğretmen 

adayı) sorun yaşamadan katılabileceğini, hiç ihtiyacı (5 öğretmen adayı) olmadığı için kullanmadığını, 

sınıf arkadaşları ile bazen (4 öğretmen adayı) toplantı yapabildiklerini, hiç bilmedikleri (4 öğretmen 

adayı) için yapabileceklerine inanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre görüntülü toplantılara hiç katılmayan öğretmen adaylarının var olduğu ve 

bazılarının da katılmakta kaygılı oldukları söylenebilir. 

Tablo 10’da öğretmen adaylarının elektronik postalara sığmayan verileri internet ortamlarını 

kullanarak paylaşabilmeleri ile ilgili görüşleri sunulmuştur. 

Tablo 10. Öğretmen adaylarının elektronik postalara sığmayan verileri internet ortamlarını 

kullanarak paylaşabilmeleri ile ilgili görüşleri 

Örnek İfadeler Kodlar f  
Kolaylık sağlayan ortamlar var. Kolaylık 16 
Nasıl yapıldığını bilmiyorum Bilgisizlik 4 

 

Tablo 10’daki verilere göre araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun elektronik postalara 

sığmayan verileri internet ortamlarını kullanarak paylaşabildikleri söylenebilir.  Öğretmen adaylarının 

elektronik postalara sığmayan verileri internet ortamlarını kullanarak paylaşabilmeleri ile ilgili olarak; 

bazı ortamları kullanarak veri paylaşımını kolayca (16 öğretmen adayı) sağlayabildiklerini, bu gibi 

paylaşımların nasıl yapıldığını bilmediklerini (4 öğretmen adayı) belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu iletişimde kolaylıkların 

sağlanmasına olumlu baktıkları söylenebilir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Olması gerektiği gibi araştırmada sözü geçen tüm teknolojik araç ve ürünlerden araştırmaya 

katılan öğretmen adaylarımızın haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların sadece birkaçı 

bilgisayarlı çalışmalarda zorlandıklarını ve kaygılı olduklarını belirtmişlerdir. Ancak yarısına yakın 

katılımcı bilgisayarlı işlemlerde yeterli özgüvene sahip olduklarını ve ihtiyaç halinde yenilikleri kendi 

başlarına öğrenebileceklerini net bir şekilde dile getirmişlerdir. Bu durumu katılımcılar kendi bireysel 

yatkınlıkları ile ifade etmişlerdir.  

Öğretmen adayları arama motorlarını kullanarak araştırma yapabilmektedir. Bu eğitim 

öğretimde bilgi ve tecrübe eksikliklerini gerektiğinde destekleyebilecekleri anlamına gelebilir. 

Gerektiğinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak kendilerini geliştirebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Eğitim setleri bireysel eğitim için birçok yönden tasarruf sağlamaktadır. Eğer mobil bir 

cihazda kullanılıyorsa zaman ve mekan kolaylığı sağlamaktadır. Geçmişe göre eğitim setlerinin daha 

fonksiyonel olarak insanları yormadan kurulup kullanılabilecek durumda şekillendirildikleri 

anlaşılmaktadır.  

Elektronik ortamlarda yapılan çalışmaların taşınması, arşivlenmesi büyük önem arz 

etmektedir. Ders öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarının düzenlenmesi ve kaybedilmeden tekrar 

tekrar kullanılabilmesi için dosyaların taşınması veya arşivlenmesi çok önemlidir. Araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarımızın bazılarının bu işlemler için kaygı yaşamaları dışında neredeyse hepsinin bu 

ihtiyacını kolayca karşıladığı görülmüştür.  

Öğretmenler öğrencilerin sınav sonuçlarını düzenlenmek için bilgisayara öğrencilerin 

kayıtlarını girip kayıtlar üzerinde matematiksel işlemler yapmaktadırlar. Bu işlemler bittikten sonra 

veliler ve öğrencilere internet aracılığı ile bu verileri paylaşmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı bunu 

zorunlu kılmıştır. Araştırmanın bulguları da öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun bu sürece 

hazır olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenler akıllı tahtalar vasıtasıyla sunumlar paylaşarak derslerini zenginleştirmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının hepsinin basit düzeyde sunum hazırlayabildikleri, yarısının 

çekici sunumlar hazırlayabildikleri, bazılarının sunumların öğretim yönünden faydalı olduğunu ve 

bazılarının da çekici sunumlar hazırlamakta zorlandıkları ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmen adaylarının sosyal paylaşım hesabı kullananlarının neredeyse hepsinin birden fazla 

sosyal paylaşım ortamını aynı anda aktif olarak kullandığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının 

tamamının metin veya görsel içerikli öğelerini bilgisayar veya mobil cihazları ile paylaşabilmeyi 

önemli bir gereklilik olarak gördüğü ve çoğunluğunun bunları yaparken zorlanmadığı anlaşılmıştır. 
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Bütün katılımcıların görüntülü iletişim kurma ile ilgili olumlu duygular besledikleri söylenebilir. 

Farklı sistemlerle de bu işlemleri yapılabilecekleri anlaşılmaktadır. Görüntülü toplantılara hiç 

katılmayan öğretmen adaylarının var olduğu, bunların katılmakta kaygılı oldukları anlaşılmıştır. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun iletişimde kolaylıkların sağlanmasına olumlu baktıkları 

söylenebilir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının ihtiyaç duyduklarında yeniliklere uyum 

sağladıkları anlaşılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve organları iletişimlerini elektronik posta yolu ile yaparken 

öğretmenlerin kendilerini geliştirmemeleri mümkün görünmemektedir. Öğretmen adaylarının 

kendilerini bu ortamlara hazırlamaları gerekmektedir. Bu konuda üniversitelerin de öğretmenlerin 

teknolojik araçları kullanmak ile ilgili bilgi ve tutum ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk almaları 

önerilebilir. 
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Özet  

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlıca dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 
Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitenin Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda lisans 
birinci sınıfta Osmanlıca Türkçesi dersini alan Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlıca dersine yönelik 
tutumları belirlenmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmeni Adayları, Osmanlıca, Tutum. 
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GİRİŞ 

Osmanlı Türkçesi Osmanlı Devleti’nde 1928’e kadar Arap harfleri temelli bir alfabe ile 

yazılan, içinde Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun bir biçimde bulunduğu Türkçeyi ifade 

etmektedir. (Aktaran Kaya, 2013 s. 188) Bir bakıma Türkçenin Arap harfleriyle yazımı olan 

Osmanlı Türkçesinin tarihi seyri de Osmanlı İmparatorluğu ile paralellik göstermiştir. Günümüzde 

resmi olarak kullanılmayan bir dil olsa da 600 yıllık geçmişi içinde bu dil, verdiği binlerce kıymetli 

eser ve barındırdığı kültürel miras ile de öğrenilmesi mirasçıları tarafından öğrenilmesi elzem olan bir 

dildir. Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinleri anlayabilmek, okuyabilmek ve inceleyebilmek için 

gerekli vasıfları bize kazandıracağından, Osmanlı Türkçesi öğretimi oldukça önemlidir (Gümüşkılıç, 

2009).  

Öğrencilerin bir derse yönelik geliştirdiği tutumu o dersteki başarısını etkileyebileceği gibi o 

dersle ilgili yaşantılar da, tutumun gücünü veya yönünü etkileyecektir (Aktaran Kaya, 2013, s. 189). 

Öğrencilerin bir derse karşı geliştirdikleri duyuşsal özelliklerin en önemli göstergesi o derse yönelik 

tutumlarıdır. Tutum bireyin bir psikolojik objeye yönelik olumlu ya da olumsuz genel duyguları olarak 

tanımlanabilir (Watson, D. L. , Tregerthan G. ve Frank, J. , 1984). Tutumlar kişinin tutum geliştirdiği 

olguya yönelik davranışIarını etkileyen, yönlendiren, güdülenmeye hazırlayan önemli bir etmendir 

(Wrihtsman, S. L. , 1972)  

Günümüzde Osmanlı Türkçesi resmi olarak üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk 

Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde, Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği, Türkçe 

Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinde ayrıca Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümlerinde ve de Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu ortak ders olarak programlarda yer 

almaktadır. Ayrıca Genel Liselerde, Anadolu Liselerinde, Fen Liselerinde, Spor Liselerinde, Güzel 

Sanatlar Liselerinde, İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde seçmeli ders olarak 

programlarda yer almaktadır. (Talim ve Terbiye Kurul Kararı, 2014) Bunun dışında bazı belediyelerin 

bünyesinde, Halk Eğitim Merkezlerinde ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının öğretim merkezlerinde 

de ücretli veya ücretsiz olarak halka açık kurslar düzenlenmektedir. Halkın bu kurslara gösterdiği 

yoğun ilgi bize bu konudaki farkındalığın üniversitelerimizde özellikle de bu dili öğretecek olan 

Türkçe öğretmen adaylarında ne oranda bulunup bulunmadığını sorgulama gereği uyandırmıştır. 

Kendi tarih ve kökenleri ile ilgili sorular soran, bu soruların cevaplarını bulmanın ise onlara kalan 

mirası okuyup anlamaktan geçtiğini fark etmesi gereken gençliğin bu mirasın dili olan Osmanlıcaya 

bakışını anlamak çalışmanın ana hedeflerindendir. Osmanlı Türkçesini son yıllarda siyasi bir 

tartışmanın odağı haline getiren bakış açılarından uzak sadece atalarımızı ve bize bıraktıkları kültürü 
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anlamak ve bu kültürün devamlılığını sağlamak adına bu dili korunup bir şekilde kullanılmasını teşvik 

etmek de bir derecede önceliğimizdir. 

Araştırmamızla ilgili alanyazın incelendiği zaman Gümüşkılıç’ın 2009 yaptığı araştırma dersin 

bölümdeki en zor ders olarak kabul edilebileceği, Çifci’nin 2011 yılında yaptığı araştırma programda 

ders için yeterli sürenin verilmediği gibi bulgular vermektedir. Kaya’nın 2013 yılında yaptığı 

araştırma ise Tarih öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersine yönelik görüşleriyle ilgili bulgular 

vermektedir. Özkan ve Şahbaz’ın 2011 yılında yaptığı araştırmalar ise bize Türkçe öğretmeni 

adaylarının Osmanlı Türkçesi derslerine yönelik tutumu hakkında bazı bulgular vermektedir. Ancak 

doğrudan Türkçe öğretmeni adaylarına yönelik ve sadece Osmanlı Türkçesi dersiyle ilgili bir çalışma 

literatürde bulunmadığından çalışma bu özelliğiyle alanda bir ilktir. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırma, betimsel türde bir nitel çalışmadır. Araştırmada desen olarak ise nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Stake, durum çalışmasını üç türe ayırır: Gerçek, 

araçsal ve işbirlikli. (akt. Edt. Ersoy ve Yalçınoğlu 2013:31). Yapılan bu çalışma, üç durum çalışması 

türünden araçsal durum çalışmasının içerisinde bulunmaktadır. Araçsal durum çalışması, belirli bir 

durumun “bir konunun içyüzünü anlamayı sağlamak ya da bir genellemeyi yeniden düzenlemek” için 

yapılan çalışmalardır (Edt. Ersoy ve Yalçınoğlu 2013:31). 

Örneklem 

Araştırmada uygun örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar; mevcut, gönüllü veya 

kolayca erişilebilir ve araştırmaya katılmak isteyen insanları örneklemlerine dahil etmek 

istediklerinde uygun örnekleme kullanırlar ( Edt. Demir 2014:230). Araştırmada Türkiye’nin batısında 

bulunan bir üniversitenin Türkçe Eğitimi Bölümü’nün 56 kişiden oluşan üçüncü sınıf öğretmen 

adayları oluşturmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır.  Formun soruları, araştırmacı tarafından hazırlanmış ve iki öğretim üyesi tarafından 

kapsam geçerliliği kontrol edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri kodlama ve kategorize etmede 

üç araştırmacı tarafından sağlanarak güvenirlik elde edilmiştir. 
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Toplanan Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada, verilerin çözümlenmesi için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi yazılı, 

sözlü bir metni veya sembolü analiz edip rakamlara dönüştürüp bu rakamların üzerinden yoruma 

gitmek, diğer bir deyişle rakamları tekrar söze dönüştürmek olarak da tanımlanabilir (Kıncal, 

R.,2010:189). Durum çalışmalarında verilerin analizi nitel araştırmalarda verilen genel adımlarla 

aynıdır. Toplanan belgeler ve alan notları öncelikle düzenlenir, kopyası çıkartılır, kodlanır, özetlenir 

ve yorumlanır ( Büyüköztürk, 2012:250). 

Bulgular ve Yorum 

Veri toplama aracında katılımcılara 6 soru yöneltildi. İçerik analizi ile elde edilen 

bulgular yorumlandı. Öğretmen adayları Ö1, Ö2, Ö3…. şeklinde kodlandı. Katılımcılara 

sorulan sorulardan ilki “Osmanlı Türkçesini öğrenirken zorlanıyor musunuz? Nedenleriyle 

açıklayınız.” şeklindeydi. Katılımcıların görüşleri Tablo.1’de görüldüğü gibidir. 

Tablo1.Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesinin zorluk düzeyine dair 

görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesi zordur çünkü 41 
Kalıplar 22 
Anlayamamak 10 
Öğretim Üyesi Problemi 8 
Kur’an Harfleri 3 
Osmanlı Türkçesi kısmen zordur çünkü 7 
Osmanlı Türkçesi zor değildir 7 
  

 

Tablo1.’de görüldüğü gibi katılımcılar arasından 41 kişi zorlandığını, 7 kişi kısmen 

zorlandığını, 7 kişi ise zorlanmadığını belirtti. 

Tablo1.’de öğretmen adaylarının ilk soruya cevaplar arasında en fazla 22 kişi ile 

“zorlanıyorum” diyerek bu zorlanmanın Osmanlı Türkçesinin kalıplarından kaynaklandığı 

söylendi. Ö16 kodlu öğretmen adayı verdiği cevapta “Kalıplar, kurallar her yönüyle 

Türkçeden farklı, zorlanıyorum” şeklinde belirtti. 

Tablo1.’de zorlanmanın kaynaklanmasında ikinci sıradaki anlayamamak cevabını 10 

kişinin verdiği görülüyor. Ö1 kodlu öğretmen adayı bunun için  “Harfleri ilk defa görüyorum, 

anlayamıyorum.” ifadelerini kullandı.  
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Tablo1.’de zorlanmanın kaynaklanmasında etkili olan üçüncü etken, ders veren 

kişilerin alanında yeteri kadar uzman olmayışını göstermektedir. 8 öğretmen adayı bu şekilde 

ifade etmiştir. Ö15 kodlu öğretmen adayı, problemle alakalı “Hocamız konuyu uygun 

zamanda ve anlaşılır şekilde anlatamıyor.” demiştir. 

Tablo1.’de zorlanmadığını belirten 3 öğretmen adayının Kur’an-ı Kerim dili Arapça ile 

Osmanlı Türkçesinin aynı alfabe olmasına dayandırmıştır. Bu konuda Ö27 kodlu öğretmen adayı 

“Kuran kursuna gitmişliğim olduğu için Arap alfabesine hakimdim, zorlanmadım” görüşünde 

bulunmuştur. 

Görüşme formunda sorulan ikinci soru “Osmanlı Türkçesi öğretilmeli mi? Öğretilmeli olarak 

cevap verirseniz kaçıncı sınıftan (ilkokul, ortaokul veya lise) itibaren öğretilmeli? Öğretilmemeli 

derseniz, neden öğretilmemeli? Cevaplarınızı nedenleriyle birlikte açıklayınız” Verilen cevaplar 

Tablo.2’de gösterilmektedir. 

Tablo2. Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesinin öğretilmesine dair görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesi öğretilmeli 33 
İlkokul 5 
Ortaokul 9 
Lise 13 
Üniversite 9 
Osmanlı Türkçesi kısmen öğretilmeli 9 
Osmanlı Türkçesi öğretilmemeli 15 
Gerek Görmüyor 12 
Öğretilmemeli 3 

 

Tablo2.’de görüldüğü gibi katılan öğretmen adaylarından 33 kişi “Evet”, 9 Kişi “Kısmen” ve 

15 kişi “Hayır” şeklinde görüş bildirmiştir. 

Tablo2.’de verilen cevapların kodlaması görülmektedir. Bu cevaplar arasında “Gerek 

görmüyorum.” diyenlerin sayısı 12. Bu cevaba örnek olarak da Ö2 kodlu öğrenci “İleride 

kullanacağını düşünmüyorum, gerek görmüyorum.”  görüşünü belirtmiştir. 

İkinci soruya “Öğretilmemeli” diyenlerin sayısı 3’tür. Ö8 kodlu öğretmen adayı 

“Öğretilmemeli. O dersin yerine daha faydalı eğitimler verilebilir.” cevabını vermiştir. 

İlkokuldan başlamalı diyenlerin sayısı 5, ortaokul diyenler 9, lise diyenler 13 ve üniversite 

diyenler 9 kişidir. Bu cevaplara örnek cümleler ise  ilkokuldan başlamalı diyenler için Ö4 kodlu 

öğretmen adayı “Küçük yaşlardan(ilkokul) itibaren öğretilmeli, çocuklar atalarının dilini öğrenerek 

büyümeli.” , ortaokuldan başlamalı diyenler için Ö7 kodlu öğretmen adayı “Ortaokuldan itibaren 
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öğretilmeli, yeni bir dili öğrenmeye başlamak için ideal yaş aralığı” , liseden başlamalı diyenler için 

Ö6 kodlu öğretmen adayı “Liseden itibaren öğretilmeli, öncesinde ağır gelebilir hem de üniversiteye 

kadar temel eğitim alınmış olur.” ve üniversiteden başlamalı diyenlere örnek de Ö15 kodlu öğretmen 

adayı “Üniversiteden itibaren öğretilmeli, eski metinleri okumanın gerekli olduğu alanlarda çalışma 

yapmayı düşünenler için.” görüşlerini bildirmişlerdir. 

Öğretmen adaylarına yönlendirilen üçüncü soruda “Bir Türkçe öğretmeni adayı olarak 

Osmanlıca dersleri sizin için ne ifade ediyor? Nedenleriyle açıklayınız” sorusuna cevap aranmıştır. 

Verilen cevaplar Tablo.3’te görülmektedir. 

Tablo3. Türkçe öğretmeni adayları için Osmanlı Türkçesinin ifadesine dair görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesinin öğretmen adayları için ifadesi  
Geçmişimiz 15 
Kültür 4 
Eski Eserler 6 
Hiçbir Şey 10 

 

Geçmişimiz diyen 15 öğretmen adayına örnek olarak Ö32 kodlu öğretmen adayı “Geçmişimiz; 

atalarımızın kullandığı dil, şanlı Osmanlı dönemi aklıma geliyor” demiştir. Kültür cevabını veren 4 

öğretmen adayına örnek ise Ö26 kodlu öğretmen adayının “Osmanlı kültürü, yaşam tarzı aklıma 

geliyor.” cevabı gösterilebilir. 6 öğretmen adayı Eski Eserler demiştir ve Ö3 kodlu öğretmen adayının 

“Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri okumak bana keyif veriyor.” cevabı da buna örnek 

gösterilebilir. Hiçbir şey ifade etmediğini söyleyen kişilerin sayısı 10’dur. Ö30 kodlu öğretmen adayı 

“Hiçbir şey; kullanılmayan bir dil olduğu için anlam ifade etmiyor.” demiştir. 

Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına yönlendirilen bir diğer soru “Osmanlı 

Türkçesinin üniversite bittikten sonra işinize yarayacağını düşünüyor musunuz? Nedenleriyle 

açıklayınız.” idi. Tablo.4’te öğretmen adaylarının genel olarak yaklaşımı gözükmektedir. 32 kişinin 

“Evet”, 5 kişinin “Kısmen”, 19 kişinin ise “Hayır” cevabını verdiği sorunun verilen cevapların 

kodlaması yine aynı tabloda mevcuttur. 

Tablo4. Osmanlı Türkçesinin üniversiteden sonra işlerine yarayıp yaramayacaklarına dair 

görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesi üniversite bittikten sonra işime yarayacak 32 
Akademik Çalışma 4 
Kültür Seviyesi 5 
Maddi Kazanç 24 
Yeni Bir Dil 3 
Geçmişle Bağ 2 
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Osmanlı Türkçesi üniversite bittikten sonra işime kısmen yarayacak 5 
Osmanlı Türkçesi üniversite bittikten sonra işime yaramayacak 19 
Dilin Kullanılmaması 16 

 

“Akademik Çalışma” diyen kişiler 4,”Kültür Seviyesi” diyenler 5, “Maddi Kazanç” diyenler 

24, “Yeni Bir Dil” diyenler 3, “Dilin Kullanılmaması” diyenler 16 ve “Geçmişle Bağ” diyenlerin 

sayısı 2’dir. “Akademik Çalışma” cevabına örnek olarak Ö11 kodlu öğretmen adayının “Akademik 

çalışmalar yapmak istediğim zaman incelemem gereken eski eserleri anlayabilirim” cevabını 

gösterebiliriz. ”Kültür Seviyesi” cevabının örneği Ö26 kodlu öğretmen adayının cevabı olan 

“Osmanlıca bilmek kültür seviyemi arttırır, bana fazladan bir şeyler katar.”dır.  Bu soruda en çok 

verilen cevap olan “Maddi Kazanç” başlığına örnek Ö4 kodlu öğretmen adayının “Osmanlıcanın hem 

okullarda hem kurslarda seçmeli olarak öğretileceğini düşünüyorum ve alanda ben de ders 

verebilirim.” cevabıdır. “Yeni Bir Dil” diyenlere örnek cevap ise Ö55 kodlu öğretmen adayının 

cevabıdır: “Yeni bir dil öğrenmek her zaman faydalıdır.”. Olumsuz yönde cevap verenlerin en fazla 

verdiği cevap “Dilin Kullanılmaması” oldu. Buna örnek ise Ö3 kodlu öğretmen adayının “Resmi 

olarak ya da yaygın olarak kullanılan bir dil olmadığından işime yarayacağını düşünmüyorum.” 

cevabı olabilir. Katılımcıların bu soruda en az verdiği cevap olan “Geçmişle Bağ” başlığına örnek 

olarak da “Atalarımızla olan bağımızı koparmamak için gerekli olduğunu düşünüyorum.” cevabını 

gösterebiliriz. 

Araştırmada sorulan beşinci soru “Osmanlıca dersi seçmeli bir ders olsaydı öğrenmek ister 

miydiniz? Nedenleriyle açıklayınız.” idi. Tablo.5’te görülen verilen genel cevaplarda 32 öğretmen 

adayı “Evet”, 1 öğretmen adayı “Kısmen” ve 22 öğretmen adayı “Hayır” cevabı vermiştir. 

Tablo5. Osmanlı Türkçesi seçmeli ders olsaydı öğrenmek isteyip istemeyeceklerine dair 

görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesi seçmeli bir ders olsaydı öğrenmek isterdim 32 
Atalarımızın kullandığı dil 22 
Orijinal eserleri okumak 8 
Osmanlı Türkçesi seçmeli bir ders olsaydı kısmen öğrenmek isterdim 1 
Osmanlı Türkçesi seçmeli bir ders olsaydı öğrenmek istemezdim 22 
Önceliklerim farklı 6 
Ölü bir dil 10 
Önyargılıyım 3 

 

Öğretmen adaylarının en çok verdiği cevap “Atalarımızın Kullandığı Dil” olmuştur. 22 

öğretmen adayının verdiği cevaba örnek olarak Ö27 kodlu öğretmen adayının “Atalarımızın kullandığı 

dili bilmenin kültürel gelişimime katkı sağlayacağını düşünüyorum.” cevabı gösterilebilir. “Orijinal 

Eserleri Okumak” cevabını 8 öğretmen adayı vermiştir. Örnek olarak Ö28 kodlu öğretmen adayının 

“Bizden önceki dönemde yaşamış önemli insanların yazdığı birbirinden değerli eserleri orijinal 
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halleriyle okuyabilmeyi isterim.” cevabıdır. Olumsuz cevap verenlerin kullandığı “Önceliklerim 

Farklı” diyen 6 öğretmen adayının cevabına örnek de “Öncelikli olarak önem vermem gerektiğini 

düşünmüyorum o nedenle ilgi duymuyorum.” ile Ö53 kodlu öğretmen adayına aittir. Olumsuz görüş 

sahibi olanların en fazla verdiği cevap olan “Ölü Bir Dil” Ö5 kodlu öğretmen adayı tarafından “Ölü 

bir dil olduğu için öğrenmeyi gereksiz görüyorum.” şeklinde ifade edilmiştir. “Önyargılıyım” 

cevabına örnek Ö24 kodlu öğretmen adayının “Derslerinde zorlandığım için önyargılıyım o nedenle 

seçmezdim.” cevabıdır. 

Araştırma kapsamında yöneltilen son soru ise “Size göre Osmanlı Türkçesiyle yeni yetişen 

gençlik arasında bir bağ var mıdır? Nedenleriyle açıklayınız.” şeklinde olmuştur. Tablo.6’da verilen 

cevaplarda 4 öğretmen adayı bağ olduğunu, 7 öğretmen adayı kısmen bağ olduğunu ve 36 öğretmen 

adayı bağ olmadığını savunmaktadır. 

Tablo6. Osmanlı Türkçesi ile yeni yetişen gençlik arasında bağ olup olmadığına dair 

görüşleri 

 f 
Osmanlı Türkçesi ile yeni yetişen gençlik arasında bir bağ yoktur 36 
Batı dillerinin etkisi 6 
Osmanlıcaya ilgi duymama 21 
Kullanılmayan bir dil 7 
Osmanlı Türkçesi ile yeni yetişen gençlik arasında kısmen bir bağ vardır 7 
Osmanlı Türkçesi ile yeni yetişen gençlik arasında bağ vardır 4 
Atalarımızın dili 8 

 

Tablo.6’ya bakılarak “Batı Dillerinin Etkisi” cevabını 6 öğretmen adayı vermektedir. Ö57 

kodlu öğretmen adayı bunu “Zamane gençliği batı kültürünün etkisi altında büyüdüğü için onların 

diline daha çok ilgi gösteriyor.” şeklinde açıklamaktadır. 21 öğretmen adayı ile son soruya verilen en 

çok cevap “Osmanlıcaya İlgi Duymama” olmuştur. Ö48 kodlu öğretmen adayı bu başlıkta “Yeni 

yetişen gençlik özellikle gelişen teknolojinin etkisiyle Osmanlıcaya ilgi duymuyor.”  cevabını 

vermiştir.  “Kullanılmayan Bir Dil” cevabını 7 öğretmen adayı vermiştir. Ö5 kodlu öğretmen adayının 

“Kullanılmayan bir dil olduğu için bilmek gereksiz, bağ görmüyorum.” cevabı örnek olarak 

gösterilebilir. Olumlu yönde görüşü olanların tamamı “Atalarımızın Dili” cevabını vermiştir. Ö51 

kodlu öğretmen adayı “Elbette bağ var atalarımızın, dedelerimizin kullandığı dil, geçmişini 

bilmeyenin geleceği olamaz.” cevabını vererek bu cevaplara örnek gösterilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Genel olarak öğretmen adaylarının Osmanlı Türkçesini öğrenirken zorlandığı görülmektedir. 

Bunun farklı sebepleri mevcuttur ve bu sebepler ortaya koymaya çalışıldı. Bu zorlanmaların önüne 

geçildiğinde diğer sorulardan yola çıkılarak öğretmen adaylarının Osmanlı Türkçesini öğrenmek 
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istediklerini ve hayatlarının gelecek dönemlerinde de işlerine yarayacakları sonucunu çıkarabiliriz. 

Öğrenmelerindeki en büyük zorluk olan kalıpların fazla ve karışık olmasının önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Farklı öğretim stratejileriyle birlikte Osmanlı Türkçesinin öğretilmesi ve öğrenilmesi 

daha kolay olacağına inanıyoruz. 

Osmanlı Türkçesinin eğitimine üniversiteden başlatılmasının gecikme olarak ortaya çıktığını 

görmekteyiz. Öğretmen adaylarının çoğunun verdiği cevap olan ortaokul sürecinde ders saatlerinin 

uygun tutulması, ders sürecinin ve içeriğinin yaş grubuna uygun bir şekilde düzenlenmesi ile 

üniversite eğitimine başlamadan bu dille alakalı gereken temelin verilebileceğine inanılmaktadır. 

Osmanlı Türkçesinin öğretmen adayları için ifadesi, üçüncü soruya verilen cevaplarda 

görülmektedir. Büyük bir çoğunluğun kültürümüz ve geçmişimizle bağının olmasıyla ilişkili cevaplar 

vermesi aslında bu dersin öğretiminde kültürel ögeleri ve tarihsel olayları kullanarak derse ilginin 

arttırılabileceğini göstermektedir. 

Osmanlı Türkçesinin seçmeli ders olmasıyla alakalı soruya verilen cevaplar ile 

üniversite bittikten sonra işlerine yarayıp yaramayacağına dair soruya verdikleri cevapları 

ilişkilendirerek Osmanlı Türkçesinin hayatlarının sonraki evrelerinde de kullanabileceklerine 

inandıklarını göstermektedir. Özellikle hükumet politikaları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

eğitim politikalarıyla Osmanlı Türkçesine verilen önemin arttırılması ve eğitimine daha erken 

başlanması öğretmen adaylarının yönelimini olumlu yönde etkilemektedir. 

Öğretmen adaylarının Osmanlı Türkçesiyle yeni yetişen gençlik arasında bir bağ 

olmadığına inanması öğrenim sürecinde belki de en olumsuz etkendir. Bu bağ tahsis 

edildiğinde Osmanlı Türkçesinin öğreniminde istek artarak öğrenim süreci daha kolay hale 

gelecektir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde günümüz popüler şarkıların sözcüklerin 
doğru telaffuzlarının öğrenilmesine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmış olup durum çalışması deseniyle desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin batısında yer 
alan bir üniversitenin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem grubundaki yabancı uyruklu öğrencilere dilbilgisel hatalar olan iki adet 
şarkı dinletilmiştir. Dinleme sonrası öğrencilere şarkının sözlerinde dilbilgisel hatalar olan kısımlar eksik 
verilmiş ve öğrencilerden bu eksik bölümleri doldurmaları istenmiştir. Sonuç olarak araştırmada yabancı uyruklu 
öğrencilerin boşluk doldurma sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda günümüz popüler şarkılarının yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimine olumsuz etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, popüler şarkı, dilin doğru kullanımı 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı iletişimin temelini oluşturan dinleme becerisinin doğru 

şekillendirilmesine ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Dinleme dil öğretiminde uzun yıllar 

boyunca pasif olarak ele alınmış bir dil becerisidir. Gelişen dünyayla birlikte iletişimin önemi daha da 

fazla fark edilmiş ve bu fark edişle birlikte iletişimin bileşenlerini oluşturan unsurlar da ön plana 

çıkmaya başlamıştır. Bonet, Woodbury ve Zayszly dinlemenin, nefes alma hariç, en fazla yaptığımız 

aktivite olduğunu belirtmişlerdir (2001). İnsanların hayatın her alanında iyi iletişim kurmaları 

gerektiğini fark etmeleri onları iyi iletişim kurmanın kaynağı olan dinleme becerisini anlamaya ve 

anlamlandırmaya yönlendirmiştir. White ve Evans da iyi dinlemenin yaptığımız her şeyin temelini 

oluşturduğunu belirtmişlerdir (2005). 

 Peki dinleme nedir? Bu sorunun cevabını arayan pek çok dil bilimci dinlemeyi 

tanımlamıştır. Wolvin ve Coakley dinleme ile ilgili 15 tanım bulunduğunu belirtmiştir (1996). Bu 

tanımlardan karşımıza çıkanlardan biri de Romero’nun tanımıdır. Romero’ya göre dinleme: 

• Kulaklarınız aracılığıyla bilgiyi almak 

• Bu bilgiye anlam kazandırmak 

• Bu bilgiyle ilgili ne düşündüğünüze veya ne hissettiğinize karar vermek 

• Ve duyduğunuza cevap vermektir (2009). 

Ayrıca Dawns da dinlemeyi şu şekilde tanımlar; dinleme, birinin söylediklerini duymak, 

onlara dikkat etmek ve onları anlamlandırmak için çaba sarf etmektir (2008). Dawns’a göre dinleme 

beş aşamadan oluşur. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmıştır: 

• Katılım  

• Anlama 

• Yorumlama 

• Cevaplama 

• Hatırlamadır. 

Goh ve Vandergrift (2012) dinleme eğitimi ile ilgili şu vurguyu yapar; beceri eğitimi süreçleri 

incelendiğinde öğrencilerin öğrenmede en çok sıkıntı duyduğu beceri dinleme becerisidir.Peki bu 

eğitimi daha eğlenceli ve aktif hale getirmenin yolları nelerdir? Bu soruyla birlikte karşımıza dinleme 

eğitiminde kullanılan öğretim etkinlikleri çıkmaktadır. Yabancı dil sınıflarında şarkıların neden önemli 

olduğu konusunda Schoepp şu üç noktaya vurgu yapmaktadır: 
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1. Duygusal sebepler: şarkılar aktif öğreniciler için herhangi bir tehdit içermeyen, 

güvene dayalı ve destekleyici bir ortam sunarlar. 

2. Bilişsel sebepler: şarkılar dilin anlamlı ve akıcı kullanılmasına sebep olurlar. 

3. Dilbilimsel sebepler: şarkılar akademik alanda kullanmayacakları çok çeşitli güncel 

dil ögesiyle karşılaşırlar (Schoepp,2001:akt: Şevik,2012:12). 

Kirsch, dinleme etkinliklerinde kullanılan metinlerin anlamlı, uygun ve gerçek materyallerden 

oluşturulması gerektiğini belirtmiştir (Kirsch,2008: akt:Şevik,2012:12). Güncel metinler öğrencilerin 

daha fazla ilgisini çekmektedir. Fakat diğer yandan gerçek metinlerin kullanılması dil öğreniminde 

bazı dezavantajlar da ortaya çıkarmaktadır. Günlük yaşantımızda, sabah arabamızın radyosunu 

açtığımızda, çocuklarımızın ya da öğrencilerimizin dinlediği şarkılara kulak misafiri olduğumuzda dil 

yapılarının çoğunluğunun deforme edilerek kullanıldığını fark ederiz. Peki bu deformasyonlar dil 

yapılarının öğrenilmesini nasıl etkiler? Moreno, Sameniego ve Mayra şarkıların en iyi öğretim 

materyallerinden biri olduğunu çünkü bir şarkının içinde dilbilgisi, sosyal konular gibi öğrencilerin 

içinde yaşadığı gerçek dünyada karşılarına çıkabilecek çok çeşitli bilgiyi bulmanın mümkün olduğunu 

belirtirler (2011:8).  

Yabancı dil öğretiminde şarkıların kullanımıyla ilgili Batdı ve Semerci’nin 2012 yılında 

yaptığı araştırmanın bulgularına bakıldığında öğrencilerin yabancı dil öğretiminde şarkıların 

kullanılmasına yönelik olumlu görüşleri olduğu bulgusuna ulaşılmış, şarkıların yerinde ve amacına 

uygun olarak kullanıldığı zaman yabancı dil öğretimine ve de dilbilgisi alt becerisine olumlu etkisi 

olacağı belirtilmiştir. Nişancı’da 2013 yılında yaptığı çalışmasında hayatının geçmiş yıllarındaki 

yabancı dil öğrenimi uygulamalarından hafızasında en kalıcı olanın şarkılarla yapılan uygulamalar 

olduğunu ifade eder. 

Popüler Türkçe şarkıların dilin kullanımına etkisiyle ilgili ise Arıç’ın 2013 yılında yapmış 

olduğu araştırma incelendiğinde şarkıların dilin yozlaştırdığı bulgusuna ulaşılır. Yine aynı araştırma 

konuşma diliyle yazıya geçirilen sözcüklerin yazı dilini de bozduğunu ifade eder. Biz bu çalışmada 

günümüz popüler şarkılarının yabancı dil olarak Türkçe Öğrenen öğrencilerin dilbilgisi yapılarını nasıl 

etkilediğini belirlemeye çalıştık.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırma betimsel türde bir nitel çalışmadır. Nitel araştırma desenlerinden araştırmaya uygun 

olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, katılımcı gözlemleri, derinlemesine 

görüşmeleri ile doküman toplama yoluyla elde edilen verilerin derinlemesine ve boylamsal olarak 
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incelenmesini içerir (Glesne, 2012: 31).  Durum çalışmasını Yin (1984, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2012: 

277) güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içerisinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik 

arasında sınırların belirgin olmadığı, birden fazla kanıt ve veri kaynağının bulunduğu durumlarda  

kullanılan bir araştırma yöntemi olarak tanımlamıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. 

Araştırmada tipik durum örneklemesinin seçilmesinin amacı ortalama durumları çalışarak belirli bir 

alan hakkında fikir sahibi olmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011:110). Araştırmanın çalışma grubunu 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Türkiye’nin batısında bulunan bir üniversitenin Türkçe 

Öğretim Merkezinde B1 kurunda öğrenim gören 22 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerden 12’si erkek 10’u bayandır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış boşluk doldurma formu ve yarı-

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Bu formlar araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve üç 

öğretim üyesi tarafından kapsam geçerliliği gözden geçirilmiş sorulardan oluşmuştur. Verilerin 

kodlara ve kategorilere dönüştürülmesi işlemi üç araştırmacı tarafından gerçekleştirilerek güvenirlik 

sağlanmıştır.   

Veri Analizi 

Boşluk doldurma formlarının ve yarı-yapılandırılmış görüşme formlarının 

değerlendirilmesinde içerik analiz kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, 

verilerin saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız (Yıldırım ve Şimşek, 2011:227). Bu 

araştırmada içerik analizi tekniklerinden biri olan kategorisel analiz kullanılmıştır. Kategorisel analiz, 

“belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmış kriterlere 

göre kategoriler halinde gruplandırılması”dır (Bilgin, 2000: 15). Kategorisel analizde önce veriler 

kodlanır. Bu kodlama bazen bir sözcük ile bazen de bazen de birkaç sözcükten oluşan bir deyim ile 

yapılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:228). Kodlardan yola çıkarak verileri genel düzeyde 

açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen (Yıldırım ve Şimşek, 2011:236) 

temalar belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır.  

Veri Toplama Süreci 

Verilerin elde edilmesi süreci araştırmacılar tarafından hazırlanan boşluk doldurma 

formlarının sınıf içi etkinlik uygulamalarında dağıtılmasıyla başlamıştır. Katılımcılar kağıtlara göz 
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attıktan sonra seçilen şarkılar dinletilmiş ve formdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle 

doldurmaları istenmiştir. Bu etkinlik iki farklı zamanda iki farklı şarkı ile yapıldıktan sonra boşluk 

doldurma formları araştırmacılar tarafından değerlendirilmek üzere toplanmıştır. Aradan birkaç gün 

geçtikten sonra ise etkinlik ile ilgili sorular içeren bir görüşme formu katılımcılara dağıtılmış ve 

cevaplamaları istenmiştir. Katılımcılar bu formu da cevapladıktan sonra verilerin toplanması süreci 

tamamlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde popüler şarkılar Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen B2 

seviyesindeki öğrencilere dinletilmiş, bu şarkılar içerisinde yer alan telaffuzu hatalı olan kelimeler boş 

bırakılarak öğrencilerden bu boşlukları doldurmaları istenmiştir. Tablo 1’de öğrencilerin boşluk 

doldurmaları doğru, yanlış, boş bırakılmaları ve boşluklarla farklı kelimeler yazmalarıyla ilgili 

değerler verilmiştir.  

Tablo 1: 1 numaralı boşluk doldurma formuna verilen cevaplar 

 Doğru Yanlış Boş Farklı kelime 
 f % f % f % f % 
A1 7 31,8 10 45,5 5 22,7 0 0 
A2 7 31,8 10 45,5 3 13,6 2 9,1 
A3 9 40,9 12 54,5 1 4,5 0 0 
A4 6 27,3 11 50,0 4 18,2 1 4,5 
A5 7 31,8 12 54,5 1 4,5 2 9,1 
A6 6 27,3 14 63,6 1 4,5 1 9,1 

Tabloda A  kodu form içerisinde yer alan boşlukları ifade etmektedir.  

Tablo 1’e bakıldığı zaman öğrencilere verilen boşluk doldurma formunun ilk sorusunda 7 

öğrencinin “patlayacağım” şeklinde doğru olarak yazdığı görülmektedir. 10 öğrenci ise kendisinden 

yazılması istenilen kelimeyi yanlış olarak yazmıştır. Bu yanlış cevapların içerisinde “patlıcam” ve 

“patlıycam” cevapları sıklık göstermektedir. 5 öğrenci ise soruyu boş bırakmıştır. Beklenilen cevapla 

hiç ilintili olmayan kelime kullanımı bu soruda görülmemektedir. 

İkinci soruda ise öğrencilerin yüzde 31,8’i doğru cevap olan “çatlayacağım” cevabını 

vermiştir. 10 öğrenci ise yanlış cevap vermiştir. Yanlış cevapların içinde “çatlıcam” , “çatlıyacağım” 

gibi cevaplar sıklık göstermektedir. Üç öğrenci soruyu boş bırakmıştır. 2 öğrenci ise beklenen cevapla 

alakasız olarak “çatcam” gibi cevaplar vermiştir. 

Üçüncü soru incelendiğinde 9 öğrencinin “soracağım” doğru cevabını verdiği görülmektedir. 

12 öğrenci ise soruyu yanlış cevaplamıştır. Yanlış cevapların içinde “sorucam” kelimesi sıklıkla 

geçmektedir. 1 öğrenci ise soruyu boş bırakmıştır. 
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Tablodaki dördüncü soruyu incelendiğinde ise “patlayacağım” doğru cevabının bu defa 6 

öğrenci tarafından verilebildiği görülmektedir. 11 öğrenci ise soruyu yanlış olarak cevaplamıştır. Bu 

yanlış cevapların içinde “patlıyacağım” ve “batlıycam” gibi cevaplar sıklıkla görülmektedir. Soru 4 

öğrenci tarafından boş bırakılmıştır. 1 öğrenci ise beklenilen cevapla alakasız “patcam” cevabını 

vermiştir. 

Beşinci soruyu incelediğimizde ise öğrencilerin yüzde 31,8’inin doğru cevap olan 

“çatlayacağım” kelimesini yazdığını görmekteyiz. Öğrencilerin yüzde 54,5’i ise soruyu yanlış olarak 

cevaplamıştır. Yanlış cevapların içerisine “çatlıcam” ifadesi sıklık gösterir. Öğrencilerin yüzde 4,5’i 

ise soruyu boş bırakmıştır. Yüzde 9,1’lik dilim ise beklenen cevapla ilintli olmayan cevaplar vermiştir. 

Tablodaki son soruyu incelediğimizde ise 6 öğrencinin doğru cevap olan “soracağım” 

kelimesini verdiği bulgusuna ulaşılır. 14 öğrenci ise soruyu yanlış cevaplandırmıştır. Bu yanlış 

cevapların içerisinde “sorucam” cevabı sıklıkla görülmektedir. 1 öğrenci soruyu boş bırkaırken 1 

öğrenci ise beklenen cevapla alakalı olmayan bir cevap vermiştir. 

Tablonun geneline bakıldığında öğrencilerin soruları büyük oranda yanlış cevapladığı 

görülmektedir. Yanlış cevaplar ise sıklıkla şarkıdaki yanlış telaffuz ile paralellik göstermektedir. 

Soruyu hiç cevaplamayan veya alakasız cevaplar veren öğrencilerin sayısı da görece az olsa da 

toplama bakıldığında anlamlı bir çoğunluk oluşturmaktadır. 

Tablo 2: 2 numaralı boşluk doldurma formuna verilen cevaplar 

          Doğru Yanlış Boş Farklı kelime 
 f % f % f % f % 
B1 6 27,2 10 45,4 5 22,7 1 4,5 
B2 5 22,7 15 68,1 1 4,5 1 4,5 
B3 5 22,7 11 50,0 5 22,7 1 4,5 
B4 4 18,1 16 72,7 1 4,5 1 4,5 

Tabloda B kodu form içerisinde yer alan boşlukları ifade etmektedir. 

Tablo 2’yi incelediğimizde ise ilk sorunun 6 öğrenci tarafından “yatacağız-kalkacağız” 

şeklinde doğru cevaplandığı görülmektedir. 10 öğrenci ise soruya yanlış cevap vermiştir. Bunların 

içinde “yatcaz-kalkcaz” cevabı sıklık göstermektedir. Soru 5 öğrenci tarafından boş bırakılırken 1 

öğrenci ise tamamen bağlam dışı olan “kaçan-kaçan” cevabını vermiştir. 

İkinci soruyu incelediğimizde ise sorunun 5 öğrenci tarafından “oradayım” şeklinde doğru 

olarak cevaplandığı bulgusuna ulaşırız. 15 öğrenci ise soruya yanlış cevap vermiştir. Bu yanlış 

cevapların içinde “ordayım” cevabı sıklıkla görülmektedir. 1 öğrenci soruyu boş bırakırken 1 öğrenci 

beklenmedik bir cevap vermiştir. 
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Tablodaki üçüncü soru ile ilgili verileri incelediğimizde ise karşımıza 5 öğrencinin soruyu 

“yatacağız-kalkacağız” şeklinde doğru cevapladığı bulgusuyla karşılaşırız. 11 öğrencinin ise soruyu 

yanlış cevapladığını görürüz. Bu yanlış cevapların içerisinde yine “yatcaz-kalkcaz” cevabı sıklık 

göstermektedir. Soruyu boş bırakan öğrenci sayısı yine 5 kişiden oluşmaktadır ve farklı kelime 

kullanan öğrenci sayısı da yine 1 kişidir. 

Tablonun son sorusu olan dördüncü sorula ilgili verilere bakıldığında ise 4 öğrencinin doğru 

cevap olan “oradayım” kelimesini yazdığı görülmektedir. 16 öğrenci ise soruya yanlış cevap vermiştir. 

Bu yanlış cevapların içerisinde yine “ordayım” cevabı defaatle verilmiştir. Soru 1 öğrenci tarafından 

boş bırakılırken 1 öğrenci ise beklenen cevapla alakasız “ozalım” cevabını vermiştir. 

Tablodaki bulgulara bakıldığında öğrencilerin çok büyük çoğunluğunun soruları yanlış 

cevapladığı görülmektedir. Yanlış cevaplar yine sıklıkla şarkıdaki yanlış taleffuzla paralellik 

göstermektedir. Boş bırakan ve ilgisiz kelime yazanların sayısı da doğru cevap sayısına yakındır. 

Araştırmanın bir sonraki adımında ise öğrencilere iki sorudan oluşan görüşme formu 

uygulanmıştır. İlk soruda öğrencilere boşluk doldurma formuna verdikleri yanlış cevapların nedenleri 

sorulmuştur. İkinci soruda ise öğrencilerin araştırma kapsamında yapılan etkinlikler ile ilgili görüşleri 

sorulmuştur. Bu kapsamda elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir: 

Tablo 3: Görüşme formunun ilk sorusuna verilen cevaplar 

                                                                                                                  f                            % 
                                                                                                                  15                            
Duyduğum gibi yazdım                                                                            8                           53,3 

Yanlış telaffuz ettiği için karıştırdım                                                       4                           26,6 

Telaffuzu hızlıydı                                                                                     2                           13,3 

Ben zaten doğru yazdım                                                                           1                           6,6 

 
Tablo 3 incelendiğinde elde edilen bulgular öğrencilerin yarısından çoğunun yanlış 

yapmalarının sebebi olarak duydukları gibi yazmalarını belirttiği yönündedir. Öğrencilerin 

çeyreğinden biraz fazlası ise şarkıda kelime hatalı telaffuz edildiği için karıştırdığını söylemiştir. 

Yüzde 13,3’lük bir kesim ise şarkıda geçen kelimelerin çok hızlı telaffuz edildiği yönünde görüş 

belirtmiştir. 1 öğrenci ise zaten doğru yazdığını söylemiştir. 
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Tablo 4: Görüşme formunun ikinci sorusuna verilen cevaplar 

                                                                                                                   f                           % 
                                                                                                                  15                          
Eğlenerek öğreniyoruz                                                                              5                         33,3 
Dinleme ve telaffuz becerilerimizi geliştiriyor                                         4                         26,6 
Doğru şekilde konuşma ve yazma becerilerimiz geliştiriyor                   3                         20,0 
Yanlış telaffuzları da öğreniyoruz                                                            2                         13,3 
Kitaba bakmadan da yazma etkinliği yapmamız faydalı                          1                         6,6 

 

Tablo 4’ü incelediğimizde öğrencilerin hepsinin etkinlik ile ilgili olumlu görüşler belirttiği 

bulgusuna ulaşırız. Bu olumlu görüşler içerisinde “eğlenerek öğreniyoruz” görüşü 5 öğrenci ile en çok 

sık ifade edilen görüştür. 4 öğrenci ise etkinliğin dinleme ve telaffuz becerilerini geliştirdiği yönünde 

görüş belirtmiştir. 3 öğrenci ise etkinliğin doğru şekilde konuşma ve yazma becerilerini geliştirdiğine 

inanmaktadır. 2 öğrenci günlük hayatta karşılaşabilecekleri hatalı telaffuzları da öğrendiklerinden 

bahsetmiştir. 1 öğrenci ise kitaba hiç bakmadan, sadece dinleme sonrasında yazma etkinliklerini çok 

yapmadıklarından ve bu nedenle faydalı olduğundan bahsetmiştir.  

SONUÇ 

Girişte de söylediğimiz gibi  bir dilin yabancı dil olarak öğrenilmesinde şarkıların önemli bir 

yeri vardır. Günümüzün modern dünyasında akıllı telefonlarda, internette, radyolarda, televizyonlarda 

çalınan şarkılar çoğu zaman oturduğumuz herhangi bir yerde, sokakta yahut evimizde bile kulağımıza 

çalınabilmektedir. Bu durumda ülkemizde yaşayıp yine ülkemizde Türkçe öğrenen yabancılar üzerinde 

de şarkıların etkisi büyüktür. Bu araştırma da telaffuzu hatalı olarak söylenen şarkıların yabancıların 

dilbilgisi kullanımları üzerindeki etkisini olçmüş ve  çok büyük ölçüde olumsuz bir etki yaptığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler telaffuzu hatalı şarkıları dinlediklerinde 

dilbilgisi kullanımlarında da şarkıdan duydukları hataları maalesef yazıya da geçirmektedir. Bu durum 

hem derslerinde hem de günlük hayatta kullandıkları Türkçe bilgilerinde bozulmaya yol açmaktadır. 

Bu bozulma öğrencilerin ilerleyen zaman içindeki öğrenmelerine de olumsuz yansıyacaktır. Bu 

yüzden de öğrenilen yanlışların telafisini yapmak ve doğru öğrenmeleri gerçekleştirmek daha da zor 

bir süreç haline dönüşecektir. 

Bunların yanı sıra öğrencilerin araştırma ile ilgili olumlu görüşlere sahip olması benzer 

araştırmaları yapmak için teşvik edici ve umut verici bir durumdur. Öğrenciler uygulamalar ile ilgili 

farklı temalar altında toplanabilecek tutumlar geliştirmiş olsalar da bu tutumların hepsi olumludur. 

Özellikle etkinliğin faydalı olduğunu düşünenlerin büyük çoğunluğunun etkinlikler sırasında 

eğlendiğini söylemesi bilimsel araştırma sürecinin onla için sıkıcı olmadığını göstermesi bakımından 

sevindiricidir. 
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 Bu araştırmanın sonuçları dikkate alınarak şu öneriler geliştirilebilir:  

Yanlış telaffuz içeren şarkıların neden olduğu olumsuz etkiyi azaltmak ve hatta ortadan 

kaldırmak için hem ders içi etkinliklerde hem de ders dışı zamanlarda mümkün olduğunca öğrencileri 

hatalı sesletim içermeyen şarkılara maruz bırakmak gerekebilir. 

Ders içi etkinliklerde öğrencilere Türkçenin hatasız ve düzgün olarak kullanıldığı şarkıların 

dinletilmesi sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Ders dışı zamanda ise düzgün ve hatasız şarkılar 

seçilip onlara dinlemeleri tavsiye edilebilir. Bununla birlikte öğrencilerde hatalı telaffuzlarla ilgili 

farkındalık da yaratılabilir. 
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ÖZET 

Yaşayan diller kapsamında Türkiye’de Çerkezce ilk ve ortaokullarda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı 
itibarıyle seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bunun akabinde Türkiye’de ilk olarak Düzce 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans ve 
yine Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü seviyede Çerkez dili öğretimi gerçekleşmiştir. 
Çerkezce sesçil bir dildir ve fonetik ağırlıklıdır. Dolayısıyla telaffuz önemlidir. Aynı şekilde Çerkez dili Kiril 
alfabesi ile öğretilmekte olduğundan, Latin alfabesi ile onlarca yıl eğitim gören öğrenciler için Kiril 
alfabesindeki bir dilin okunup yazılması yoğun bir çabayı da yanında getirmektedir.  Çalışmamızda, Düzce 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 2015-2016  yılında birinci 
sınıfta  uygulanmakta olan eğitim ve öğretim metodu ortaya konulacaktır. Ardından Çerkezce dil eğitiminde 
uygulanan yöntem, yabancı dil öğretim prensipleri ve öğrencilerin bakış açıları yönünden tartışılacaktır. 
Böylelikle Kiril alfabesinin öğrenimi, Çerkezcenin telaffuzu ve okunup-yazılmasında öğrencilerin deneyimleri 
ve uygulanan öğretim metodunun yansımalarının ortaya konulması mümkün olacaktır. Ayrıca bahse konu 
yöntemin bir yabancı dil olarak Çerkezce eğitiminin Türkiye şartlarındaki uygulanabilirliği, hedeflenen başarı ve 
elde edilen sonuçlar tartışılarak önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çerkezce, dil öğretimi, Düzce, Adigece, yaşayan diller. 

ABSTRACT 

Within the scope of Living Languages Adygabze was introduced into middle school curricula (5-8th  
grades) in Turkey in 2012-2013 Academic Year and has been taught as an elective course since then. 
Subsequently  for the first time at Duzce University in Turkey, an Undergraduate programme was launched at 
the Department of  Circassian Language and Literature within the  Faculty of Science and Letters. Similarly,  the 
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first Master’s programme was launched at the Institute of Social Sciences, Düzce University.  Circassian 
Language is a “phonetic” language. For this reason pronunciation is of great importance. Since Cyrillic Alphabet 
is used in the teaching of Adygabze, it requires a great deal of effort for the students who have learnt Latin 
Alphabet for tens of years to read and write a language that is taught using Cyrillic Alphabet. In this study, 
education and teaching methods used with first year students in the academic year of  2016 at the Department of  
Circassian Language and Literature, Faculty of Science and Letters, Duzce University will be introduced. Then 
the method used in the teaching of Adygabze will be discussed with regards to foreign language teaching 
principles and the learners’ perspectives. Thus it will be possible to depict students’ learning experiences with 
regard to Cyrillic Alphabet,  pronunciation, reading and writing in the Circassian Language. What’s more, the 
applicability of the teaching method in question in the teaching of Adygabze as a foreign language in Turkey, 
target success and attained results will be discussed and suggestions will be made. 

Key word: Circassian, language teaching, Duzce, Adygabze, living languages. 

 

GİRİŞ 

Dil, insan gruplarını farklı kılan; içinde,  ait oldukları toplumların tarihini, o toplumların 

geçirdikleri süreç ile kültürel güzellikleri, dünyaya bakış açıları ile iç dünyalarını barındıran en temel 

ögedir. Dolayısıyla hemen herkes, kendi dilini geliştirmeye, onu korumaya içtenlikle çalışmalı ve tüm 

imkan ve gücünü bilinçli bir şekilde bu amaç için kullanmalıdır. Adigece Çerkezlerin ana dilidir ve bu 

çalışma boyunca Çerkezce ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Çerkezler dünyada birçok ülkede 

bulunmalarına karşın nüfus olarak en çok Türkiye’de yaşamaktadırlar. Ancak Türkiye’deki 

Çerkezlerin Adigece okuma ve yazma bildikleri söylenemez. Günümüzde Türkiye’deki Adigece, 

Çerkezlerin yoğun halde yaşadıkları bölgelerde, halkın salt konuşma dili olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye’de Çerkezce, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle ortaokullarda yaşayan diller 

kapsamında seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Akabinde 2013 yılı itibariyle de Düzce 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Çerkez Dili ve Edebiyatı 

ABD’nda lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmeye 

başlanmıştır. 

Adigece’nin üniversitede okutuluyor olması, bir yabancı dil olarak bu dilin öğrenilmesi 

imkanını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Çerkezce’nin kendi miras dili olmayanlarca da 

öğrenilmesi fırsatı doğduğu gibi Çerkezce bilmeyen Çerkezlerin de bu dili ikinci bir dil olarak da olsa 

öğrenebilmelerinin yolu açılmıştır. Günümüzde dünyada Çerkezce eğitim-öğretimi üç ayrı  grupta 

değerlendirilebilir:  

1) Anadili Adigece olanlara Adige dilinde eğitim (Adige Cumhuriyeti eğitim kurumlarındaki 

öğretim),  

2) Adigece’nin yabancı/ikinci dil dersi olarak öğretimi (Shkhapatseva, 2005: 250), 
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3) Adigece’nin üniversitelerde bir program/bölüm düzeyinde öğretimi.  

Bu bağlamda Adigece öğretiminin hem bir yabancı dil olarak hem de lisans ve lisansüstü 

seviyede işlerlik kazanması ilk kez Türkiye’de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Adigece’nin bir yabancı 

dil olarak eğitim ve öğretimde yer alması onun diğer dünya milletlerince tanınmasına kapı 

aralayacaktır. Türkiye’de Adigece eğitim alan öğrenci profili, miras dili Adigece olanlarla birlikte 

olmayanları da kapsamaktadır. Dolayısıyla Düzce Üniversitesi’ndeki Adigece eğitimi, yukarıda 

sıraladığımız ikinci ve üçüncü öğrenici gruplarının dil öğrenimi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

kurgulanmayı gerekli kılmaktadır. 

Çerkez diline hem bir yabancı/ikinci  dil olarak hem de lisans ve lisansüstü seviyede bilimsel 

bir yaklaşımla  işlerlik kazandırmaya çalışırken, Çerkez dilinin ve öğrencilerin özellikleri ve 

hedeflenen öğrenim çıktıları göz önüne alındığında en uygun yöntem olarak eklektik yöntem  

öngörülmüştür. Dil öğretiminde eklektik yöntem, öğretim yöntemi olarak içinde bulunulan bağlam ve 

eğitim öğretim hedeflerine en uygun ve “kullanışlı” metod ve teknikleri seçme ve kullanma esnekliği 

sağladığı için özellikle göreceli olarak az öğretilen dilleri öğretmede güvenli bir yaklaşım olarak tercih 

edilmektedir ve bu dillerin öğretiminde neyin işleyip neyin işlemediğini anlama konusunda da bir 

laboratuvar işlevi görmektedir. 

Adige dilbilimcileri,  N. Paneş, Z. Blagoz, H. Bagirоkov ve M. Shkhapatseva vd. de yaklaşım 

olarak Adigece öğretiminde eklektik yöntemi uygun görmüşlerdir ve bunların içerisinde Paneş bu 

konuda özellikle öne çıkmaktadır. Bunların dışında çalışmamızda eklektik yöntem bağlamında, A. 

Schukin, G.Kitaygorodskaya, L. Zolotyh, R. Ellis, M. Long, R. Schmidt, S. Krashen, vd. gibi bilim 

adamlarının yaklaşımları da göz önüne alınmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD programında 2015-

2016 Eğitim-Öğretim yılında birinci sınıf öğrencilerine uygulanan öğretim programını tanıtmak, 

programın niteliklerini, hedef dilin özellikleri ve günümüzde eklektik yaklaşımda ortaya çıkan göreceli 

olarak kabul görmüş yabancı dil öğretim prensipleri bağlamında tartışmak ve programın uygulandığı 

birinci sınıfta okuyan öğrencilerin programla ilgili tutumlarını sunmaktır. Çalışmadan beklenen fayda 

paydaşları söz konusu programda uygulanan yaklaşım ile ilgili diyaloglara teşvik etmesi ve  program 

iyileştirme süreçlerinde yol gösterici olmasıdır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli, nitel araştırma desenlerinde yaygın olarak kullanılan eylem 

araştırmasıdır. “Eylem araştırması, bizzat uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının kendisinin ya da 

bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması veya 

ortaya çıkmış sorunu anlama ve çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir 
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yaklaşımdır” (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 295). Diğer bir ifadeyle; “Eylem araştırması, araştırılan 

durumun içinde bulunan ve bu durumla doğrudan ilgili kişiler tarafından yapılır” (Büyüköztürk ve 

diğer, 2013: 255). 

Çalışma, Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD’lında görevli ve çalışmanın evrenini oluşturan sınıfta 

derse giren bir öğretim üyesi ve yüksek lisans eğitimlerinin bir parçası olarak bu çalışmanın konusunu 

teşkil eden programın benzeri olan ve Çerkezce konuşma, yazma, okuma ve dilbilgisi   becerilerini 

geliştirmeyi hedefleyen yüksek lisans bilimsel hazırlık programını tamamlamış iki yüksek lisans 

öğrencisi tarafından gerçekleştirilmiştir.   

Çalışmada Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD programının özellikleri bizzat bu programda çalışan 

ve benzer bir programa öğrenci olarak katılan kişiler tarafından tanıtılmaktadır.   Daha sonra  bizzat 

sözkonusu programa yaklaşık altı aydır katılmakta olan öğrencilere uygulanmış olan programla ile 

ilgili tutum anketi ve sonuçları sunulmakta ve tartışılmaktadır. 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini, Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD programı ve bu 

programda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında birinci sınıfta okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. İlk 

olarak Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD öğretim programı yabancı dil öğretim 

prensipleri bağlamında tanıtılmaktadır. Daha sonra öğrencilere Adigece Dil öğretiminde okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeye yönelik verilmiş olan tutum anketi ve sonuçları 

sunulmaktadır. Toplam 16 öğrenciye yarı yapılandırılmış, açık uçlu sorular da içeren ‘Tutum Anketi’ 

hazırlanarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda bulgular bölümünde dile getireceğimiz sonuçlara 

ulaşılmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD programında Adigece 

öğretimi konusunda öneriler ortaya konulacaktır. 

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Bu çalışma, üniversite hayatına başlayana kadar Latin harflerle eğitim ve öğretim görmüş 

Çerkez Dili ve Edebiyatı ABD programı öğrencilerine Adigecenin yabancı dil olarak öğretilmesinin 

Türkiye’deki örneğidir ve alanında bir ilk olan eylem araştırmasıdır. Dolayısıyla, uygulanmakta olan 

mevcut eğitim ve öğretim metodları zamanla ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre iyileştirmelere tabi 

tutularak geliştirilecektir. Benzer bir uygulama olmadığından sadece Düzce Üniversitesi’ndeki 

uygulama, evren ve örneklem ile yetinmek zorunda kalınmıştır. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI 

Düzce Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencilerine uygulanan program öğrencilerin Adige 

dilinde Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kiterlerine göre B1 seviyesinde işlevsel olabilmelerini 
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hedeflemektedir. Diğer bir deyişle, programın amacı öğrencilerin Çerkez dilinde akademik bir ortamda 

işlevsel olabilmelerini sağlamaktır. Program, öğrencilerin Kiril alfabesi ile özellikle karmaşık ünsüz 

sesleri tanıyarak, okuyup yazabilmelerini, Adige dilinde sınıf ortamında konuşup dinlediklerini 

anlayabilmelerini, ilgi duydukları konularda tartışmalar ve grup çalışmaları yürütebilmelerini ve Adige 

dili grameri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir. Bu amaçlara ulaşmak amacıyla öğretim 

programı okuma-yazma, konuşma-dinleme ve gramer derslerinden oluşmaktadır. Haftalık ders saatleri 

Çerkezce Grameri, 4; Çerkezce Okuma-Yazma, 6; Çerkezce Konuşma-Dinleme, 6 olmak üzere toplam 

16 saattir.  

Dersler için kullanılan materyaller Adigece gramer çalışma kağıtları, dinleme materyalleri, 

sınav materyalleri, Adigece-Türkçe, Türkçe-Adigece sözlükler, yardımcı gramer kitapları, eş anlamlı-

zıt anlamlı kelimeler sözlüğü gibi kaynaklardır. Bu materyallerden henüz Türkiye'de üretilenleri yok 

gibidir. Halihazırda Adige Cumhuriyeti'nde yayımlanmış ve dil öğretiminde kullanılan materyaller, 

Türkiye şartlarına uyarlanarak kullanılmaktadır. 

Adigece gramer derslerinde kullanılan materyaller, hedef yapıların otomatikleşmesinin 

sağlanması amacıyla öncelikli olarak ve sıkça “mekanik” alıştırmaların yer aldığı ancak zamanla 

kontrollü, yarı kontrollü alıştırmaların sunulduğu çalışma kağıtlarından oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

kendileri tarafından hazırlanan bu materyallerde, daha çok boşluk doldurma, fiil çekimleri yapma, 

eşleştirme, gruplandırma, söz konusu yapıları kullanmak amacıyla hem hedef dilden Türkçe’ye hem 

de Türkçe’den hedef dile çeviri yapma, cümleleri benzer yapılarla anlamlarını bozmadan tekrar 

yazma, Çerkezce yazılmış cümledeki hatayı bulma ve düzeltme, soru-cevap, görsel ipuçlarından 

yararlanarak tanıtıcı  cümle-paragraf yazma/konuşma etkinliklerine yer verilmektedir. Kazanımların 

serbest yazılı ve sözlü etkinliklerde ifade bulmasına ise sık olmamakla birlikte fırsat verilmeye 

çalışılmaktadır. 

Konuşma ve Dinleme materyalleri olarak ise kimi zaman internet olanaklarından 

faydalanılmakta olup, kimi zaman Adige Cumhuriyetinde dil öğrenenler için hazırlanmış olan dinleme 

aktivitelerinden uyarlama yapılmaktadır ancak çoğu zaman öğretmenler kendi ses kayıtlarını almakta 

ve ders içeriği için kullanmaktadırlar. Dinleme içeriği tablolaştırılarak boşluk doldurma çalışması 

yapılmakta, cümle tamamlama, kısa ve uzun cevap yazma, doğru/yanlış cevabı seçme ve düzeltme, 

eşleştirme ve gruplandırma yapma, dinlenen metni sözlü olarak tekrar anlatma ve yazma şeklinde 

etkinliklere de yer verilmektedir. Kimi zaman ip ucu olarak kullanılan görsel materyallerden 

faydalanarak öğrencilere sözlü betimleme yapma, sözlü ve yazılı kısa paragraflar/hikayeler 

anlatma/yazma etkinlikleri yaptırılmaktadır.  

Okuma ve Yazma dersinde kullanılan materyalleri ise, bazan Adige Cumhuriyetinde 

Adigeceyi ana dili olarak okuyan öğrenciler için hazırlanmış olan ancak alt sınıflarda okutulan otantik 
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mini hikayeler, yazılı metinler oluşturmaktadır. Kimi zaman ise orjinal metinler uyarlanarak 

kullanılmaktadır. Ancak öğretmenlerin kendi üretimlerini içeren yazılı metinlerle de ders içeriği 

desteklenmektedir. Sesli ve sessiz okuma etkinlikleriyle telaffuz ve anlama becerilerinin gelişmesine 

çalışılmaktadır. Metinlerin okunması sonrasında, öğrencilerin metinleri kendi cümleleriyle tekrar 

anlatmaya çalışması, kısa ve uzun cevap gerektiren anlama sorularına sözlü/yazılı cevap verme, 

eşleştirme, gruplandırma, kelime tahmini ve kelime-tanım eşleştirme çalışması, sözlük çalışması, 

doğru/yanlış cevabı belirleme ve yanlışı düzeltme, konu ile ilgili kendi yaşantısından sözlü olarak 

örnek olay anlatma, paragraf yazma vb. çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca imla kurallarının doğru 

şekilde özümsenmesi için “dikte” çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci kitlesine uygun hazır materyaller 

olmaması sebebiyle, bu etkinlik öğretmen tarafından bir metnin okunması ve metnin öğrencilere 

yazdırılması şeklinde sürdürülmektedir. Öğretmenler, ders içeriğine paralel olarak bireysel/grup 

çalışmalarına imkan verecek ortamlar yaratmakta, öğrencilerin sesli ve görüntülü olarak öğrenim 

çıktıları üretmelerine olanak vermekte ve böylece kendi üretimlerini görme, kontrol etme, düzeltme ve 

geliştirmelerine de zemin hazırlamaktadırlar.  Ölçme ve değerlendirme materyalleri ise ders içeriğine 

paralel olarak öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanmış yazılı, görsel-işitsel materyallerden 

oluşmaktadır.  

DİL ÖĞRETİM PRENSİPLERİ VE ADİGECE 

 Yabancı dil öğretimine eklektik yaklaşım, bir yabancı dil öğretim metodunu bütüncül olarak 

alıp uygulamak yerine yabancı dil öğretiminin amacı, bağlamı, kaynak dil ve hedef dilin özellikleri 

gibi değişkenleri de gözönüne alarak programın ihtiyaçlarına göre farklı metotların güçlü yönlerinden 

faydalanarak oluşturulmuş öğretim programlarını kastetmektedir. Bu bağlamda, eklektik yaklaşımlara 

yakın bir yaklaşım büyük ölçüde farklı metotlardan ve araştırma sonuçlarından beslenerek 

oluşturulmuş yabancı dil öğretim prensipleridir. Yabancı dil öğretim prensipleri farklı bağlamlarda 

farklı uygulamalı dilbilimcilerin dil eğitimine karşı kendine özgü bakış açılarını yansıtırlar, 

dolayısıyla, dil öğretim prensipleri açısından bir konuda hemfikir oldukları ya da ayrıştıkları durumlar 

gözlemlenebilmektedir. Bu bağlamda Çinli öğrencilere Rusçayı yabancı dil olarak öğretmek için L. 

Zolotyh,  M.L. Lapteva, M.S. Kunusova, T.K. Bardina gibi Rus dilbilimciler aşağıdaki prensipleri 

temel almışlardır: 

1. Bilimsel ilke;   

2. Görsellik ilkesi;  

3. Bilinç ve kursiyerlerin aktifliği ilkesi;  

4. Pekiştirme ilkesi;   
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5. Dilsel ilke;  

6. Sistemlilik ilkesi; 

7. Odaklanma ilkesi;  

8. Minimize dil ilkesi;   

9. Dil ve konuşma düzeyinde dilsel olayların farklılaşma ilkesi;  

10. İşlevsellik ilkesi; 

11. Biçemin farklılaşma ilkesi;  

12. Uygun metod kullanım ilkesi; 

13. İletişims1el yaklaşım ilkesi; 

14. Sözel ön hazırlık ilkesi;  

15. Dört becerinin birlikte öğretilmesi ilkesi;  

16. Farklılaşma ve bütünleşiklik ilkesi;  

17. Mesleki dil öğretimi ilkesi;   

18. Durumsal ve tema temelli öğretim ilkesi;   

19. Yabancı dilde alıştırma ve pratik yapmanın önemi ilkesi. (Zolotyh 2012: 5-14). 

İkinci dil öğrenimi/edinimi araştırmaları ve yöntemleri konusunda çok sayıda çalışmaya sahip 

olan  Rod Ellis, var olan araştırma ve bulguların özeti denebilecek çalışmasında dilin formal 

ortamlarda öğretimi ile ilgili aşağıdaki prensipleri ortaya koymuştur:   

1. Öğretim, öğrencilerin hem zengin kalıplaşmış ifade dağarcıklarını hem de kural-temelli 

yeterliliklerini geliştirmelerini sağlamalıdır. 

2. Öğretim, öğrencilerin ağırlıklı olarak anlama odaklanmalarını sağlamalıdır. 

3. Öğretim, öğrencilerin yapıya da odaklanmalarını sağlamalıdır. 

4. Öğretim, açık bilgiyi ihmal etmeden ağırlıklı olarak hedef dilin örtük 

bilgisini geliştirmeye yönelik olmalıdır.  
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5. Öğretim, öğrencilerin yerleşik izlencelerini/edinimlerini dikkate almalıdır. 

6. Başarılı formal dil öğrenimi, kapsamlı hedef dil girdisi gerektirmektedir. 

7. Başarılı formal dil öğrenimi öğrenim çıktısı için imkanlar da gerektirmektedir. 

8. Hedef dilde etkileşim kurma fırsatı, hedef dil yetkinliği geliştirmede önemli rol 

oynamaktadır. 

9. Öğretim, öğrencilerin bireysel farklılılarını dikkate almalıdır. 

   10. Öğrencilerin hedef dil yeterliklerini değerlendirmede, kontrollü üretimler yanında serbest 

üretimlerin de ele elınması önemlidir. (Ellis 2005: 209-224). 

Görüldüğü üzere prensipler farklı dil öğretim yöntem ve metotlarından ilkeler içermektedir. 

Zira dil eğitimi karmaşık bir süreçtir. Hedef dil ve öğrenci ile sosyal çevrenin şartlarına göre farklı 

prensiplerin uygulanmasını zorunlu kılacak durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple, 

Düzce Üniversitesi’ndeki Çerkezce eğitim ve öğretiminin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki prensipler 

izlenerek eklektik bir yöntem takip edilmektedir:  

1. Artikülasyon: benzer seslerin öğretilmesine öncelik verilmesi; 

2. Kalıplaşmış ifadelerin öğretimi; 

3. Öğretimde dört becerinin kullanımı; 

4. Okuma, konuşma ve yazmada düzeltici dönüt sağlanması; 

5. Öğrenci farklılığına göre bireysel, çift ve grup çalışmalarına fırsat verilmesi; 

6. Kolaydan zora gitme; 

7. Dilin, sınıf ortamı dışında kullanımının sağlanması; 

8. Kaynak dilden hedef dile olumlu transfer sağlayacak konulara öncelik verilmesi (İsim 

benzerlikleri, vurguda benzerlik vb.); 

9. Hedef dilin hem araç hem de amaç olarak kullanılması esastır ancak bu durum öğrenmeyi 

engelliyorsa kaynak dilden destek alınmalıdır yaklaşımının benimsenmesi; 

10. Edebi  metinlerden yararlanma; 
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11. Adige kültürünü yansıtıcı öğeleri kullanma. 

ÇERKEZCE’DE SESLER 

Çerkezce İber-Kafkas dil ailesine, Türkçe ise Ural-Altay dil ailesine mensuptur ve her iki dilin 

de farklı dil yapısı vardır. Buna rağmen ikisi de eklemeli dildir. Türkçe sondan eklemeli, Çerkezce ise 

önden ve sondan eklemelidir. Çerkezce öğretiminde Türkçe ve Çerkezce, karşılaştırmalı olarak 

gündeme gelmektedir.  

Türkçe ve Çerkezce’nin fonetik sistemi harf ve ses sayısı bakımından oldukça farklıdır. 

Türkçe’de 8 ünlü, 21 ünsüz olmak üzere 29 harf var iken, Çerkezce’de 10 ünlü, 54 ünsüz ve iki işaret 

olmak üzere 66 harf vardır. Dolayısıyla seslerin çıkarılması çok önemlidir. Çünkü doğru çıkarılmayan 

sesle ifade edilen kelimede anlam kaybolur ya da anlamda kayma yaşanabilir. 

Örnekler: 

Шы (at) –  щы (3) 
    Šᴕə    –  Šə 
Лъы (kan) – л1ы (adam) 
     ӏ‘ə  –    ḷ‘ə 
Шэ (yağ) – щэ (süt) 
Šᴕᾰ         –           Šᾰ 
K1э (çekirdek) – чэ (dalak) 
Č ̣ᾰ          –  Čᾰ 
Жьы (hava) – жъы (eski) 

Žə – Žᶥ ə 

N. Paneş, Adigece’deki ünsüzlerin telaffuzunun zorluğunu aşmada anadili Rusça olanlara 

Adigece öğretirken izleyeceği sırayı aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

1. grup olarak;  “л” dışındaki б,в,г,д,ж,з,к,м,н,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ,  

2. grup: гу, дж, дз, жь, ку, л, I, I у;  

3. grup: п I, т I, п I у, т I у, цу;  

4. grup: чъ, ч I, шъ, ц I, жъу, хъ, хъу;  

5. grup: гъ, гъу, к I, к I у, къ, къу, хь, ш I;  

6. grup: лъ, л I, ш I у, шъу.  

ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ’NDEKİ MEVCUT YAKLAŞIM 

Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrenciler alfabeyi öğrenirken ünlü seslerin 

artikülasyonunda zorlanmadıkları için ünlü harfler, ünsüzlerden bağımsız olarak öğretilmektedir; 
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ünsüz harfler ise sonradan verilmektedir. Bundan hareketle seslerin doğru şekilde çıkarılabilmesi için 

aşağıdaki sıra izlenmektedir:  

1. grup: ünlüler: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. öğrencilere verilmektedir. 

2. grup: Adigece'deki ünsüz seslerin Türkçe'deki ünsüz ses karşılığı öne alınmaktadır. 

Öğrencilerin latin harflerle eğitim aldıklarını düşünürsek Adigece seslerin Türkçedeki karşılığını 

bulmak kolay olmaktadır.  

 

Б б  В в  Г г  Гу гу  Д д  Дж дж  Дз дз  Дзу дзу  Ж ж  З з  К к  Ку ку  

B b Vv  G g Gu gu  Dd  Cc  Dz dz  Dzu dzu  Jj  Zz  Kk  Ku ku  

 

Б б  В в  Г г  Гу гу  Д д  Дж дж  Дз дз  Дзу дзу  Ж ж  З з  К к  Ку ку  

B b Vv  G g Gu gu  Dd  Cc  Dz dz  Dzu dzu  Jj  Zz  Kk  Ku ku  

 

Yumuşatma (ь), kalınlaştırma (ъ) ve kesme (I) işaretleri ile 

3. grup: гъ, жъ, къ, лъ, хъ,чъ, шъ;  

4. grup: хь, жь; I, Iу;  

5. grup: к1, л1, п I, т I, цI, чI, шI;  

6. grup :гъу, жъу,  къу, пIу, кIу, тIу, хъу, шъу,  шIу;  

gruplama sırası takip edilmektedir. 

Harflerin yanına getirilen yumuşatma(ь), kalınlaştırma (ъ) ve kesme(I) işaretleri kullanılarak 

artikülasyonun sağlanmasında aşağıdaki gruplama sırası takip edilmektedir.  

1. «işaret» olanlar:  

Ъ- (пхъэшэ тамыгъэ:kalınlaştırma) işareti 7 harfle bir araya gelmektedir: гъ, жъ, къ, лъ, 

хъ,чъ, шъ;  

Ь – (шъэбэ тамыгъэ: yumuşatma) işareti 2 harfledir: хь, жь;  

2. Hem «işaret» hem de «ses» olanlar  
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I – kesme işareti 7 ses oluşturmaktadır :  к1, л1, п I, т I, ц1, ч1, ш1;  

У – harfi 14 ses oluşturmaktadır: гу, гъу, дзу, жъу, ку,   къу, к1у, п1у, т1у, цу, хъу, шъу,  

ш1у, Iу.  

Paneş'in gruplandırmasının Türkiye'de Çerkezce öğretiminde kullanılması mümkün değildir. 

Ancak, Adigece ses artikülasyonunun, anadili Rusça olan ve Kiril alfabesini bilen öğrencilerce de  

kolay olmadığını göstermesi bakımından bu gruplandırma önemlidir.  

Çerkezce ve Türkçe’de karşılıklı birer anlamı olan kelimelerin öğrenilmesinde sorun 

yaşanmamaktadır. Örneğin; жьыбгъэ (rüzgar), тыгъэ (güneş), гъожьы (sarı), ины (büyük),чъыгы 

(ağaç), v.d.  Ancak, Çerkezce’de tek bir kelime bir çok Türkçe kelimenin karşılığı olabilmekte, cümle 

içerisindeki kullanımına bağlı olarak anlamı çıkartılabilmektedir. Örneğin: унэ (ev, oda, 

apartman), “Сятэ унэ ыш1ыгъ” (Babam ev yaptı), “Тэ унэ къытатынэу шыт” (Bize apartman dairesi 

verilecek), “Пшъашъэм унэр къызэ1ихыгъ” (Kız odayı düzenledi) cümlelerinde farklı anlamlarda 

kullanılmıştır. Aynı şekilde, джанэ (gömlek, elbise) “Пшъашъэм джэнэ плъыжь къыщэфыгъ” (Kız 

kırmızı elbise satın aldı),  “К1алэм джэнэ фыжь къыщэфыгъ” (Çocuk beyaz gömlek satın aldı) 

cümlelerinde farklı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak Türkçede de benzer şekilde “yağıyor” fiili “Kar 

yağıyor”, “Yağmur yağıyor” örneklerinde aynı işlevi görür iken, Çerkesçe’de “Осыр къесы”  (Kar 

yağıyor), “Ощхыр къешхы”   (Yağmur yağıyor) eylemlerinde bu eylemler için farklı kelimeler 

kullanılmaktadır.  

Diğer taraftan yapısal olarak, Çerkezce “ergatif” sisteme sahip bir dildir. Bu yüzden, bu 

sisteme sahip olmayan Türkçe ile Çerkezce arasında dilbilgisi açısından çok büyük farklar vardır. 

Ergatif yapıda üç kelime vardır ve bu yapıda özne ergatif formda, nesne yalın formda ve fiil ise 

geçişli’dir. Ancak yalın yapıda, iki kelime vardır ve fiil geçişsiz isim ise yalın formdadır. Aşağıdaki 

örneklerden de anlaşılacağı üzere: 1) Пшъашъэ-м джанэ-р  е-ды (Kız elbise dikiyor). Пшъашъэ-м 

“kız” ergatif formda ve cümlede özne pozisyonunda, джанэ-р “elbise” yalın formda ve cümlede düz 

nesne pozisyonunda, е-ды “dikiyor” yüklem olup 3. tekil kişi geçişli fiildir. 2) Пшъашъэ-р   ма-дэ 

(Kız dikiyor). Пшъашъэ-р “kız” özne olup yalın formdadır;  ма-дэ ise 3. tekil kişi geçişsiz fiildir.  

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Türkçe ile kıyaslandığında, ergatif yapısı ile  

çok daha farklı bir dilbilgisine sahip olan Çerkezce’nin öğretiminde dilbilgisi kurallarının edinimi, 

dilin diğer becerilerinin edinimi kadar önemlidir. Dilbilgisi öğretimi geleneksel olarak, Long’un 

(2001) “yapılara odaklanma” yaklaşımı (focus-on-forms) olarak adlandırdığı, önceden seçilmiş 

yapıların sistematik öğretimi yoluyla kurala dayalı becerinin geliştirilmesine yöneliktir. Ancak  bu tarz 

bir öğretimin, öğrencilerin ezberlenmiş kalıpları öğrenmeleriyle  ya da soyut kuralları 
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içselleştirmeleriyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğretmenlerin fark etmeleri gerekmektedir (Ellis 

2005:210).  

Son dönemlerde dil edinimiyle ilgili bulgulardan biri gramer yapılarının tahmin edilebilir bir 

düzen içerisinde ilerlediğidir. Dili edinenler, bazı dilbilgisi yapılarını erken bazılarını ise daha sonra 

edinme eğilimindedirler. Dili edinen her bir birey arasında yüzde yüz bir uzlaşım yoktur. Ancak 

somut, istatistiksel olarak anlamlı benzerlikler vardır. Krashen, yetişkinler üzerinde yaptığı 

araştırmada, yetişkinlerin öğrenme düzeni ile çocukların ikinci dil edinim düzeninin oldukça benzer 

olduğunu bildirmiştir (Krashen 1982:12-13). İkinci dil öğretiminde dil bilgisini vurgulamadan, 

konuşma becerisine yoğunlaşmak daha etkili olacaktır. Ancak dil bilgisi yapılarını bilmeden dili 

düzgün bir şekilde öğrenmenin mümkün olmadığı da bir gerçektir. Bu sebeple, başlangıç seviyesinde 

dilbilgisi öğretimine kısmen yer verilmelidir; ancak üst sınıflarda dilbilgisinin öğretimine, hedef 

dilbilgisi konularının dizilişi dikkate alınarak daha çok yer verilmelidir (Khachemizova  2012: 145).   

 Çerkezce’nin Türkiye’de ikinci dil olarak öğretiminde, öğrencilerin hedef dilde sözlü ve yazılı 

yetkinlik kazanmaları için farklı yaklaşımların kullanılması bir gerekliliktir. Öğretmenin dil 

öğretimine yaklaşımı, kullanacağı eğitim metodu ve teknikler, öğretimin amacı, eğitim materyalinin 

içeriği ve niteliği ile Çerkez ve Türk Dili arasındaki ilişki gibi faktörlerce belirlenmektedir.  

Daha önce de belirtildiği gibi, Çerkezce’nin ikinci dil olarak öğretilmesi ilk olarak Düzce 

Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Bu sebeple, Çerkezce’nin ikinci dil olarak öğretilmesi için uzun süre 

denenmiş ve kullanılmış bir program bulunmamaktadır. Çerkezce’nin öğretimini bir sisteme oturtmak 

ve bilimsel temellere dayandırmak amaçlı çalışmalarda kaynak teşkil etmesi açısından Çerkez Dili ve 

Edebiyatı öğrencilerine tarafımızca hazırlanan ekte sunulan 22 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket 

sonuçları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.  

BULGULAR 

Çalışmaya 2015-2016 akademik yılında Çerkez Dili ve Edebiyatı programına başlayıp derse 

düzenli olarak devam eden 5’i kız, 11’i erkek toplam 16 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere neden Çerkez 

dilini öğrenmeyi seçtikleri sorulduğunda en önemli etken olarak Çerkezce’nin öğrencilerin miras 

dili/ana dili olması öne çıkmaktadır. Diğer takip eden nedenler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 Kız Erkek  Toplam 
Çerkezce öğrenmek 
istiyorum 

1 4 5 

Çerkezce anadilim 2 4 6 
Çerkezceyi ilginç 
buluyorum 

1 2 3 

Puanım tuttuğu için geldim 1 1 2 

Tablo 1. Katılımcıların Çerkezce’yi neden seçtiniz sorusuna yanıtları. 
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Tablo 2’de öğrencilerin Çerkezce derslerini ilginç bulup bulmadıklarının ve neden ilginç 

bulup bulmadıklarının gerekçeleri verilmektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere genel olarak öğrenciler 

Çerkezce derslerini ilginç bulmaktadırlar. 

Çerkezce dersleri size ilginç 
geliyor mu? 

Evet Hayır 

Kız 2 0 
Erkek 8 3 
Neden? alfabe farklılığı, harf fazlalığı, ilginç 

dil, öğretmenler çok iyi, dersler 
eğlenceli, akıcı, farklı örf adetleri 
öğrenmek ilginç, öğretim tekniği iyi, 
eski içi dolu kadim bir dil, Türkçeye 
göre değişik bir yabancı dil, 

hemen hemen Türkçeyle aynı 
kelimeler var, çünkü anadilim, 

 

Tablo 2. Çerkezce derslerinin ilginç bulunma ve bulunmama ve neden ilginç bulunup 

bulunmadığı sorularına yanıtlar.  

Diğer taraftan  açıkuçlu sorulardan, “Çerkezce öğrenirken en çok zorlandığınız noktalar 

nelerdir” sorusuna cevap olarak  öğrencilerin çoğu Türkçe’dekinden farklı seslerin olmasından dolayı 

telaffuzda, yazmada, okumada,  konuşmada, sesleri çıkarmada, birbirine benzeyen sesleri ayırdetmede, 

kaçırılan dersin telafisinde, çalışmak için kaynak bulmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

“Zorlandığınız noktaları aşabilmeniz için neler yapmalısınız?” sorusuna yönelik olarak  çoğu 

öğrenci daha fazla Çerkezce okuma etkinliği ve alıştırma yapmaları gerektiğini, zorlandıkları seslerde 

daha fazla pratik yapmalarının iyi olacağını, boş vakitlerde kelime ezberlenmesi gerektiğini, daha fazla 

kaynak kitaba ihtiyaç duyduklarını, bu ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ve bireysel bir yol 

haritası çıkarmalarının (bol bol yazmak, bilenlere sormak, birlikte çalışmak, sık sık tekrar, öğretmen 

ve üst sınıf öğrencileriyle daha fazla iletişim kurmak vb.) iyi olacağını ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. Programdaki derslerin işleniş şekli ile ilgili öğrenci görüşleri.  

Dersin adı İşleniş şekli yeterli 
Kız/Erkek 

İşleniş şekli yetersiz 
Kız/Erkek 

Şunlarla desteklenmeli 

Çerkezce okuma ve 
yazma 

4/10 0/1 yazılı kaynaklarla, hocamızın kullandığı 
farklı teknikler etkili, sıkça okumaya yer 
verilmeli, 

Çerkezce dilbilgisi 4/4 0/1 Dersi daha iyi anlamamız için 
öğretmenin Türkçe’yi daha iyi bilmesi 
gerekir; çünkü dilbilgisi çok zor 
0/4 

Çerkezce dinleme ve 
konuşma 

3/7 1/2 Yazılı kaynaklarla, ders esnasında biraz 
daha Türkçe kullanılmalı, daha çok ders 
saati olması daha iyi olur, daha çok 
Türkçe kullanılarak, kurallar açıklanmalı, 
kesin kuralların olduğu bir kitap veya el 
kitabı hazırlanmalı, hocanın anlattığının 
Türkçe çevirisinin de yapılması gerekir  
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Anket sonuçları öğrencilerin zorlandıkları noktaları açıkça göstermektedir. Öğrencilerin çoğu 

Çerkezce ile ilk olarak Düzce Üniversitesinde tanışmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, Çerkezce baskın bir 

çoğunlukla daha önce bu dille hiç bir aşinalık kazanmamış öğrencilerin karşısına ilk olarak 

üniversitede çıkmıştır. Öğrencilerin, Latin harfleriyle eğitim görmüş olmaları gerçeği, Kiril alfabesine 

ilk olarak aşinalık kazanma durumunu karşımıza çıkarmaktadır. Adigece’deki harflerin sayısının 

çokluğu öğrencileri ilk aşamada zorlamaktadır. Sonrasında ise öğrencilerin seslerin artikülasyonunda 

zorluk çekmeleri bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.  

2015-2016 yılında Düzce Üniversitesinin Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim 

görmeye başlayan öğrencilerden anadili Çerkezce olan 6 kişi, öğrenmek isteyen 5 kişi, bu dili çok 

ilginç bulan 3 kişi, üniversite puanı tuttuğu için gelen ise 2 kişidir. Ankette verilen cevaplar ışığında, 

her ne kadar iki katılımcı puanları tuttuğu için geldiklerini belirtmişlerse de bu iki kişi dahil tüm 

öğrencilerin zor olmasına rağmen istekli bir şekilde Çerkezce’yi öğrenme çabası içerisinde olmaları 

dikkate değerdir. 

Öğrenciler dili iyi bir şekilde öğrenebilmek için çalışmaları gerektiğini de söylemektedirler. 13 

katılımcıdan 10’u Çerkezce’yi ilginç bulurken, 3 kişi ya anadili olduğu için ya da her iki dilde 

kullanılan benzer kelimelerden yola çıkarak dillerin benzer olduğunu düşünerek Çerkezce’yi ilginç 

bulmamaktadır. Öğrencilerin çoğunun Çerkezce’ye ve genel anlamıyla ikinci dil edinimine olumlu 

bakış açıları geliştirdikleri görülmektedir. Okuma ve Yazma dersinin işleniş şeklini 14 öğrenci yeterli 

görürken 1 öğrenci ders işleniş şeklinin yetersiz olduğunu düşünmekte ve diğerleri de okumaya ağırlık 

verilmesi ve farklı teknikler kullanılması konusunda fikir belirtmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Çerkez Dili ve Edebiyatı öğretim programının özellikleri öğretilen dilin özellikleri ile dili 

öğrenen öğrencilerin kaynak dili ile hedef dilin farklılıklarını göz önüne alarak geliştirilmiş bir 

program olma özelliği taşımaktadır. Ses açısından oldukça zengin olan Çerkezce öğretilirken önemli 

ölçüde zaman ses öğretimine ve artikulasyonuna ayrılmaktadır.  Öğrencilerin yaşı da göz önüne 

alındığında Çerkezce’deki sesleri çıkarmada zorlanmaları anlaşılır bir durumdur. 

Bununla birlikte eğitim öğretim ortamı olarak Kiril alfabesinin kullanılıyor olması ikinci 

zorluk olarak göze çarpmaktadır; ancak Adigece’nin Latin karakterlerle yazılmasında yoğun ses kaybı 

yaşanmakta ve dil, orjinalliğini, ses zenginliğini tamamiyle yitirmektedir. Örneğin: “къабзa?”: temiz 

mi? anlamındadır. Ancak biz bu kelimeyi “kabza” olarak yazıp telaffuz ettiğimizde tüfeğin kabzası 

gibi bir anlam değişimine uğrattığımız gibi ses kaybına da sebebiyet vermiş oluruz. Kaldı ki, anadili 

Türkçe olan öğrencilerin “къ”  sesini çıkarmakta zorlanmadıkları yukarıdaki örneklerimizde de 

görülebilmektedir.  Aynı şekilde “мат1э” kelimesi kazmak anlamına gelirken bu kelimenin Latin 

harflerle “mate” Adigece telaffuzdaki karşılığı sepettir. Adigece’nin artikülasyonunu, Kiril harflerden 
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uyarlanan mevcut alfabenin en iyi şekilde sağladığı görülmektedir. Ayrıca, Kiril harflerden uyarlanan 

mevcut alfabe ile Çerkezce öğrenen öğrenciler Adige dilinde üretilmiş  eserlere kolaylıkla ulaşma 

imkanını da elde edebilmektedirler.  

Öğrencilerin derslerde Türkçe açıklamalara ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri anlaşılır bir 

durumdur. Bu durumun özellikle başlangıç aşamasında bazı zorluklar getirdiği iddia edilebilir. Ancak 

öğrencilerin hocaları ile Çerkez dilinde iletişim kurmak zorunda kalmaları uzun vadede öğrencilerin 

lehine bir durum oluşturmaktadır. Öğrencilerde gözlenen dil kullanımı öğrencilerin Türkçe 

kullanmayan hocalarla çalışıyor olmalarının avantajlarını göstermektedir. Öğrenciler kısa sürede 

Çerkezce sınıf dilini ve karşılıklı basit güncel konuşmaları gerçekleştirebilir hale gelmektedirler.  

Bu zorluklar dışında öğrencilerin genel anlamıyla Çerkez dili eğitim-öğretiminden memnun 

oldukları anlaşılmaktadır. Ancak öğretim elemanlarının ve bu çalışmanın parçası olan yüksek lisans 

öğrencilerinin gözlemi Çerkez dilini öğretmeye ayrılan ilk yılın öğrencilere Çerkezce temel becerileri 

kazandırmakta yetersiz kaldığı yönündedir. Bu konuda haftalık 16 saatlik ders miktarının arttırılması 

bir seçenek olarak düşünülebilir ancak asıl sorun öğrencilerin Çerkezce ile sınıf dışında karşılaşıyor 

olmamaları olarak gözükmektedir. Bu konuda özellikle yapılandırılmış bir şekilde öğrencilerin Düzce 

ilindeki Çerkez toplumu ile iletişimi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenciler internet ortamında hem sözlü 

hem de yazılı olarak iletişim için teşvik edilmelidir. Bu konuda diğer bir seçenek de Adige 

Cumhuriyeti ile ilişkilerin arttırılmasıyla öğrencilerin karşılıklı olarak değişiminin sağlanması olabilir. 

Son olarak, özellikle Türkçe konuşan öğrencilerin Çerkezce’de zorlandıkları sesler konusunda 

kesinlikle dil laboratuvarı çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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 EK 1:  

ÇERKES DİLİ EDEBİYATI BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENİMİ TUTUM 

ANKETİ 

Bu anket, 5-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Çanakkale Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 8. 

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu’nda tarafımızca sunulacak olan “Adigece/Çerkesçe 

Öğretim İmkanlarının Başlangıç Seviyesi Dil Eğitiminde Kullanımı: Düzce Üniversitesi Örneği” 
başlıklı bildirime veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Anket içeriğindeki sorular ve onlara 

vereceğiniz cevaplar siz katılımcılara asla herhangi bir yasal yükümlülük getirmemektedir. Bu anketin 

yapılmasındaki amaç, yaşayan diller içerisinde sayılan Çerkesçe’nin öğretilmesi, öğrenilmesi ve 

yeniden işler hale getirilmesinde öğrenenler ve öğretenler açısından teknik olarak incelemektir. Bu 

ankete katılmakla, eğitim ve öğretim görmekte olduğunuz bölümünüzün akademik ortamda bilimsel 

anlamda ele alınması, tartışılması ve en önemlisi tanıtılmasına katkı sağlamış olacaksınız. Anket 

sorularını içtenlikle cevaplamanızı umuyor, saygılar sunuyorum. 

Çalışma Gurubu Adına: Doç. Dr. Susana Shkhalakhova 

 

ANKET FORMU 

Size uygun seçeneği lütfen daire içerisine alınız! Ör:© 

1. Cinsiyetiniz:   
a) Bayan   b) Bay 

2. Çerkesçe Bölümünü neden seçtiniz? 
a)Çerkesçe öğrenmek istiyorum 
b)Çerkesçe anadilim 
c)Çerkesçe’yi ilginç buluyorum 
d)Puanım tuttuğu için geldim 

3. Çerkesçe öğrenmekte zorlanıyor musunuz? 
a) Evet 
b) Hayır 

4. Derslere sürekli katılıyor musunuz? 
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a)Evet 
b)Hayır (ise) 
Haftada kaç saat gelmediğinizi yazınız? 
................................................................................. 
Neden gelmediğinizi yazınız? 
.......................................................................................................................................................... 

5. Çerkesçe dersleri size ilginç geliyor mu? 
a) Evet 

Neden?................................................................................................................................... 
b) Hayır 

Neden?................................................................................................................................... 
6. Ailenizde başka Çerkesçe konuşabilen birey var mı?  

 a)Evet var     
b) Hayır yok 

7. Çerkesçe öğrenirken en çok zorluk çektiğiniz noktalar nelerdir?  
......................................................................................................................................................... 

8. Zorlandığınız noktaları aşabilmeniz için neler yapmalısınız? 
.......................................................................................................................................................... 

9. Çerkesçe Bölümü’ne gelmenizle dil öğrenimine karşı tutumunuzda neler değişti?  
…………………………………………………………………………………........................................ 

10. Orta öğretimde ve üniversitelerde ‘yaşayan diller’in öğretilmesi size göre ülkemize neler kazandırıyor?    
a)Hoşgörülü bireyler  b) Kültürel zenginlik   c) Toplumsal birlik ve beraberliğin artması  d) Hepsi  e) 
Hiçbir şey katmıyor 

11.  “Çerkesçe okuma ve yazma” dersi için; 
a)Dersin işleniş şekli yeterli     b) Dersin işleniş şekli yetersiz, c)Şunlarla desteklenmeli 
......................................................……………………………………………….. 

12. “Çerkesçe dilbilgisi” dersi için; 
a)Dersin işleniş şekli yeterli     b) Dersin işleniş şekli yetersiz, c)Şunlarla desteklenmeli 
......................................................……………………………………………….. 

13.  “Çerkesçe dinleme ve konuşma” dersi için; 
 a)Dersin işleniş şekli yeterli     b) Dersin işleniş şekli yetersiz, c)Şunlarla desteklenmeli 
......................................................……………………………………………….. 

14.  Çerkesçe’yi daha iyi öğrenmek için neler yapmanız gerekir? 
a)Çokça dinlemek, anlamak için dinlemek, sürekli kulağında olması(kulak dolgunluğu olması için 
dinlemek),  
b)Çerkesçe uygun, orjinal yazılı metinleri sürekli okumak 
c) Çokca Çerkesçe konuşmak 
d)Sözlük çalışması yapmak 
e)Ders dışı dil etkinlikleri 
f)Çeviri etkinlikleri (Çerkesçe-Türkçe, Türkçe-Çerkesçe) 
g) Hepsini yapmak gerekir 
h)Diğer......................................................................................................................................... 

15. Ev ödevlerinizi düzenli yapıyor musunuz? 
a)Her zaman yapıyorum 
b)Bazen yapıyorum 
c) Hiç yapmıyorum 

16. Ev ödevleri dışında Çerkesçe çalışıyor musunuz? 
a) Sürekli çalışıyorum 
b) Bazen çalışıyorum 
c) Hiç çalışmıyorum 

17. Çerkesçe öğrenirken internet kaynaklarından faydalanıyor musunuz? 
a)Evet yararlanıyorum 
b)Hayır yararlanmıyorum 
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18. Çerkesçe’yi hangi sınıf içi etkinlik(lerle) daha iyi öğrenirsiniz? 
a)Grup çalışması 
b)Oyunlar oynayarak 
c)Diğer.......................................................................................................................................... 

19. Çerkesçe öğreniminde aşağıdakilerden hangisinde  başarılısınız? 
a)Konuşmak 
b)Yazmak 
c) Dilbilgisi 
d)Dinleme-anlama 
e) Hepsi 

20. Çerkesçe’deki başarı seviyenizi arttırmak istiyor musunuz? 
a)Evet 
b)Hayır 
c)Durumumdan memnunum 
d)Arttırmayı istiyorum 

21. Ders programındaki derslerden hangisinin daha fazla yer almasını istersiniz? 
a)Çerkesçe okuma ve yazma 
b)Çerkesçe dinleme ve konuşma 
c)Çerkesçe dilbilgisi 

22. Çerkesçeyi daha iyi öğrenebilmek için size göre, ders programında başka neler yer almalıdır? 
.......................................................................................................................................................... 
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Abstract 

One of the areas of interest in the field of teaching and learning English as a foreign language is learner 
attributions which are commonly defined as “perceived causes of success and failure”. The study investigated 
the attributions of Tourism Faculty students for their success and failure in learning English as a foreign 
language. The study concentrated particularly on language skills and aimed to find out at which skills the 
learners were most successful and least successful and the reasons behind that outcome. The sample consisted of 
200 learners, 101 males and 99 females, from different grade levels. They were asked to state how they 
perceived their success in writing, reading, listening, speaking and grammar. After analysing the responses using 
a grounded theory approach allowing categories to emerge from the data it was discovered that learners 
perceived themselves most successful in “reading” and least successful in “speaking”. While learners attributed 
their success in reading mostly to internal and controllable reasons like “interest” and “liking”, they attributed 
their failure in speaking to some psychological reasons like “anxiety”, “dislike”, “excitement” and “fear of 
making mistakes”. The results yielded significant implications for ELT teachers and the policy makers. 

Key words: Attributions, Language Skills, EFL, Tourism Faculty, Success and Failure 

 

1. INTRODUCTION 

One of the areas of interest in the field of teaching and learning English as a foreign language 

is learner attributions which are commonly defined as “perceived causes of success and failure”. 

Considering the origins of the attribution theory, the existent literature has emphasized that the notion 

of attribution has its roots within the discipline of educational psychology (Williams & Burden, 1997; 

Weiner, 1979, 1986; Biddle, 1993). Potentially, work on this field is likely to provide insights into 

better understanding the educational value of attribution theory in teaching a foreign language. In 

recent years attribution theory (Weiner, 1992) has come to represent the reasons that individuals 

attribute to their perceived successes and failures in achievement situations including academic ones. 

It is of particular value in language learning as a foreign language due to the common failures and 

successes that students experience in pursuing various language courses aimed at achieving the desired 

level of proficiency in handling the basic language skills such as reading, writing, grammar and 

listening.    
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For the students enrolled in the Faculty of Tourism, taking English courses is compulsory and 

acquiring the language skills is prerequisite for the tourism sector where, as Leslie and Russell (2006) 

have argued, in the context of a competitive global market, having one or more FLs are increasing in 

importance for potential employees willing to work. In the Turkish context, tourism sector has been 

increasingly evolving with an emphasis on FL ability. However, as Sevgi (1992) has noted, 

representing one of the most important problems faced when seeking qualified staff in the sector is 

degree candidates’ relative lack of FL skills. Consequently, graduates have employment problem 

depending on FL ability and this has been explored in many studies (Temizkan, S.P. &Temizkan, R., 

2014; Avcıkurt and Karaman, 2002; Demirkol, 2002; Gürdal, 2002). To minimize these language 

problems and to equip students with the language skills essential for having a good position in the 

sector, student attributions for success and failure in learning a foreign language can be undertaken to 

be able to meet the diverse language needs of students. This aspect of attribution theory proves 

promising as a field of research in connection with ESP (English for Specific Purposes) which is 

described simply as the teaching of English used in academic studies or the teaching of English for 

vocational or professional purposes (Hutchinson & Waters, 1987). To our knowledge, no study of this 

type has been carried out. Moreover, no comprehensive study has been conducted to determine to what 

students in language classes attribute their failures and successes in the Faculty of Tourism in Turkish 

context. Therefore, the present study aims to explore to what reasons Turkish prep school learners of 

English with different language backgrounds attribute their successes and failures in going about the 

skills of English.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Attribution Theory, developed primarily by Weiner (1979, 1986, 1992) attempts to discover 

how individuals view causes for success and failure (Mori, 2009). Weiner (2000) highlighted that the 

researchers of the fields of motivation, social psychology, and educational psychology have 

scrutinized the conception of attribution theory ever since its first mention. As learners’ attributions 

are argued to be closely related to student motivation (Weiner, 1974; Woolfolk et al., 2011) 

influencing it throughout learners’ academic life, motivation along with educational psychology are 

going to be touched upon before scrutinizing attribution theory and related studies.  

Contrary to what Weiner (1974) claimed Gobel et al. (2011) stated that students might 

attribute their achievement situations to many more factors such as: attitude, effort, peers, 

environment, teacher, luck, assistance, enjoyment, instructions, distractions, problems with policies, 

other people, mood, sickness, and personal traits (Gobel, et al., 2011). Thus, there might be many 

more explanations students can give as a reason for success and failure in learning a task. In Weiner’s 

Attributional Theory these attributional explanations are classified into three dimensions (Weiner, 
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1992): Internal/external, Stable/unstable and Controllable/uncontrollable. Weiner (1992) stated that 

every success and failure attributional cause can be described using these three dimensions. 

Forsyth & McMillan (1981) explain the influence of attributions on learning in terms of 

dimensions. They argue that the student who fails a test and believes the cause lies in some external, 

unstable factor, such as teacher bias, may continue to expect failure because teacher bias is almost 

impossible to control. They further claim that if students think they can somehow have control over 

their teacher's bias, then expectations may become more positive. Therefore, all three variables, 

controllability, stability, and locus of causality, are, in an interactive fashion, related to expectations of 

the learners. After failure, individuals who attribute their outcomes to external, uncontrollable and 

stable factors are the most negative in their expectations. Those who succeed and believe internal, 

controllable and unstable factors were the cause of their success should, on the other hand, be the most 

positive in their expectations of their future success. 

Weiner (1972) in his influential study claimed that individuals differ in their predispositions to 

attribute achievement outcomes to various attributional factors. There are a variety of environmental 

factors which might be inferred as causal factors of achievement outcomes. Weiner (1974) and Stipek 

(1998) posited a comprehensible list of factors as follows: percentage and number of prior success and 

failure experiences, pattern of performance, primacy and decency, social norms, past performance, 

time spent at the task, co-variation of the outcomes with incentives, and a multitude of other factors 

are among the cues one uses to infer attributions of causality. 

Weiner (1972) defines Attribution Theory as a construct which investigates the perception of 

causality, or the judgement of why a particular incident occurred as a consequence of which future 

actions are determined by the perceiver.  Weiner (1974,1986, 1992, 2000), Williams & Burden (1997), 

Dörnyei (2001), Slavin (2003), and Brown (2007) describe attribution theory in terms of four 

explanations for success and/or failure in achieving a personal objective:  

1. Ability,  
2. Effort,  
3. Perceived difficulty of a task, and  
4. Luck.  

Two of those factors are internal to the learner: ability and effort; and two are attributable to 

external circumstances outside of the learner: task difficulty and luck. Weiner (1986, 1992) suggests 

that learners, mostly, tend to explain or attribute their success or failure on a task on these four 

attributions. Peacock (2009) stated that attributions are perceived reasons for success and failure 

resulting from self-questioning such as ‘Why did I get a poor grade?’ According to Weiner (1986, 
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1992) there are four most important factors (ability, effort, task difficulty, and luck). In practice these 

factors can be framed as follows:  

Ability: I am clever. 
             I am good at learning languages. 
Effort: I study hard 
           I do my homework properly. 
Task difficulty: The exam was difficult. 
           English is easy. 
Luck: I was lucky. 

Another dimension used to classify the range of attributions applies to, what is termed, ‘causal 

dimensions’.  Causal Attributions are classified into three causal dimensions (locus of control, 

stability, and controllability). These attributions can be, in effect, exemplified as follows:  

Locus of control: Whether the attributions are internal or external. 

Internal: I didn’t study hard. 

External: The coursebooks were boring. 

Stability: Whether the attributions are stable or unstable. 

Stable: The coursebooks were boring. 

Unstable: I didn’t study hard. 

Controllability: Whether the attributions are controllable or uncontrollable. 

Controllable: I didn’t study hard. 

Uncontrollable: The coursebooks were boring. 

Overall Table 1 provides an overview of the dimensional scheme for causal attributions below. 

Table 1: Dimensional classification scheme for causal attributions 

(Most cited) 
Attributions 

Locus of causality 
(Dimension 1) 

Stability 
(Dimension 2) 

Controllability 
(Dimension 3) 

Ability İnternal Stable Uncontrollable 
Effort İnternal Unstable Controllable  
Task difficulty External Stable Uncontrollable  
Luck External Unstable Uncontrollable  
 

3. Aim of the Study 

In this empirical study the main purposes to emerge were (1) to investigate the attributions of 

Tourism Faculty students for their success and failure in learning English as a foreign language, and 
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(2) to find out in which skills the learners were most successful and least successful and the reasons 

behind that outcome. To do this, the study addressed the following research questions: 

1. At which English Language skills are the students of Tourism Faculty most successful and 

least successful? 

2. What are their perceived causal attributions for success and failure in skills of English as a 

foreign language? 

4. METHOD 

4.1. Participants 

The study was conducted at the Tourism Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University. The 

sample consisted of 200 learners, 101 male and 99 female, from different grade levels. The 

participants were assured of confidentiality and given the choice of whether or not to participate. 

Below Table 2 and Table 3 respectively display distributions of participants according to class and 

department:  

Table 2: Distribution of participants depending on class 

Class F % 

1st 90 45 

2nd 59 29 

3rd 39 19 

4th 12 6 

Total 200 100 

 

Table 3: Distribution of participants depending on department 

Department  F % 

Travel Management and 
Tourism Guidance 

84 42 

Accommodation Management 116 58 

Total 200 100 

 

The figures in the Tables 2 and 3 above are indicative of background knowledge of the 

participants in the study. Table 2 shows that first-year students (90 students) outnumber the students in 

the other classes, indicating that they play major role in voicing language attributions. As for Table 3, 

it is made clear that the participants come from two distinct departments, Travel Management and 
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Tourism Guidance, and Accommodation Management both of which are situated within the Faculty of 

Tourism. 

4.2. Instrument and Procedure 

The design of the study was rooted in qualitative research. For this purpose, data were 

primarily collected by means of a semi-structured questionnaire. The participants were asked to report 

at which skills they are good or bad and all the underpinning reasons behind that choice. The data 

were transcribed, and then analysed using a grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1990) 

allowing categories to emerge from the data. In the light of the resulting data, a classification of the 

items in the form of language skills was made.  

5. Findings and Discussion 

Table 4: Which skill are you good at? 

 Mean 

Reading 3,89 

Writing 3,09 

Listening 2,99 

Grammaring 2,77 

Speaking 2,24 

 

To capture a general understanding of students’ perceived attributions made for the language 

skills at which they are good or bad, students were asked to rank their competence on reading, writing, 

listening, grammaring, and speaking, marking values ranged from 5 for ‘very successful’ to 1 for ‘not 

at all successful’. As it is seen from the Table 4, most of the learners stated that they were good at 

Reading skills (3,89). The next skill at which learners felt good was Writing (3,09), followed by 

listening (2.99). In contrast to these three skills, the remaining two skills, grammaring and speaking 

were relatively problematic areas facing the majority of students.  In particular, speaking was cited as 

the skill in which learners perceived to be the least proficient (2,24). The results suggest that most of 

the students appear to become successful in some skills as with reading and writing because of strong 

emphasis on them regardless of the others such as speaking or grammaring. Ideally, one way of coping 

with this inconsistency among skills is to integrate the four skills. As Widdowson (1978) noted,  

integrating the four language skills in instruction helps raise learners' proficiency levels and enables 

advanced language learning. 
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In line with this framing of students’ perceived competences on the four language skills, the 

study seeks to identify learners’ attributions for being good at reading in Table 5. 

Table 5: Learners’ Attributions for Being Good at Reading 

  Attributional Factors F 

1 I like reading 17 

2 I devote more time to reading 14 

3 I am interested in Reading  14 

4 I watch movies with subtitles 11 

5 Reading is easier 10 

6 I read the lyrics of the songs I listen to 4 

7 I feel happier when I read 4 

8 I am talented 3 

9 Reading is fun 3 

10 Teachers are effective 3 

11 I read books in English 3 

12 Reading is my hobby 3 

13 It is an individual activity 2 

 

Attributional factors cited by the learners for being good at reading skills are demonstrated in 

Table 5. A total of 91 different causal attributions were reported for being good at reading. Learners 

mostly cited “I like reading” attribution and similar positive statements for their success in reading. 

Overall 78% of the attributions were internal (For example; ‘I am talented’) and 22% of them were 

external factors (For example; ‘Teachers are effective’). These might support the view that reading 

should be considered to be an individual pursuit by students and for this reason students need to be 

motivated to keep reading individually. 

Table 6: Learners’ Attributions for Being Good at Writing 

  Attributional Factors F 

1 I like writing 6 

2 I am interested in writing 6 
3 It is easier 3 
4 I have talent 2 
5 I make an effort 2 
6 I feel free when I write 2 

 

Reading skills are followed by writing at which only 21 statements were reported by students 

who stated that they were very good at writing skills. Attributional factors cited by the learners for 
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being good at writing skills are demonstrated in Table 6. Learners mostly cited “I like writing” and “I 

am interested in writing” attributions for their success in writing. Many of the attributions were 

internal, indicating that learner success in writing is closely linked to individual effort or interest. 

Another skill that is frequently cited by students applies to listening. Attributional factors cited 
by the learners for being good at listening skills are demonstrated in Table 7. 

Table 7: Learners’ Attributions for Being Good at Listening 

  Attributional Factors F 

1 I watch movies. 12 

2 I listen to songs. 10 

3 I have practice with people. 9 

4 I practice listening activities. 8 

5 I have strong wish. 5 

6 I am interested. 5 

7 I like listening to people. 5 

8 I am a good listener. 4 

9 I am talented. 3 

 

It is apparent that 65 different attributions were cited for being good at listening skills.  These 

learners mostly cited “I watch movies” and “I listen to songs” attribution for their success in respect of 

listening. Again 97% of the attributions were internal, suggesting the need to stimulate students’ 

interest in watching movies and listening to songs in the process of employing listening tasks.  

The attributional factors cited by these learners for being good at grammaring skills are shown 

in Table 8. 

Table 8: Learners’ Attributions for Being Good at Grammaring 

  Attributional Factors F 

1 We are taught grammar mostly.  18 

2 I am interested. 14 

3 I practice grammar. 8 

4 It is easier. 7 

5 I am talented. 4 

6 I like grammar. 4 

7 I watch movies with subtitles. 3 

8 Teachers taught us effectively. 3 

9 I attended a private course. 2 

10 I read a lot. 2 

11 I had a prep class education. 2 
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 Learners mostly cited “We are taught grammar mostly” attribution for their success in 

grammaring. This might suggest that language courses available for students are greatly grammar-

based and explicitly taught in a teacher-fronted manner. This attribution corresponds to one of the 

external factors that in turn inform the grammar teaching in Turkish context. 

Moving into the attributions that students made for failure, as Table 9 displays, an 

overwhelming number of attributions (F=113) were mentioned as the reasons why learners failed in 

speaking skill. Obviously speaking appears to be the skill that students find most difficult and 

challenging compared to the other skills. Attributional factors cited by the learners for being poor at 

speaking skills are demonstrated in Table 9.  

Table 9: Learners’ Attributions for Being Poor at Speaking 

  Attributional Factors F 

1 I don’t practice the language. 18 

2 I get excited when I talk. 13 

3 I don’t have the opportunity to practice. 10 

4 I don’t like speaking. 8 

5 I don’t make effort to improve. 8 

6 I have limited vocabulary. 8 

7 I am anxious of being criticized by friends. 8 

8 Lack of speaking classes. 8 

9 I feel anxious about making mistakes. 7 

10 It is boring. 7 

11 I am reluctant. 6 

12 I am scared of talking in English.  5 

13 I don’t believe in myself. 4 

14 I have difficulty in making sentences. 3 

 

Table 9 shows that learners mostly cited “I don’t practice the language” and “I get excited 

when I talk” attributions for their failure in speaking. 18 students stated that their failure in speaking 

was entirely caused by the lack of adequate practice in using English. On the other hand, notably, most 

of the attributions fell into anxiety factors, which means that psychological barriers to speaking 

English might partly explain the causes of failure in speaking. Given the whole statements involved in 

speaking cited by students, 68% of the attributions were internal and 32% of them were external 

factors. 

It follows that the other skill to which students attributed their failure relates to grammaring. 

Attributional factors mentioned by the learners for being poor at grammaring skills are exhibited in 

Table 10. 
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Table 10: Learners’ Attributions for Being Poor at Grammaring 

  Attributional Factors F 

1 I did not study grammar properly. 17 

2 I did not attach importance. 11 

3 There is no availability of practising.  7 

4 As a result of rote learning at school. 6 

5 Teachers applied different methodology. 6 

6 It is difficult. 6 

7 It is boring. 5 

10 My Turkish grammar is weak.  5 

11 I am reluctant. 5 

12 My base knowledge is limited. 4 

13 My vocabulary is limited. 3 

14 I do not like grammar. 3 

 

Learners mostly cited “I did not study grammar properly” and “I did not attach importance” 

attributions for their failure in grammar. Importantly most of the attributions are associated with the 

lack of personal effort. A key point in the teaching of grammar effectively is to help students to engage 

in grammar intensively by taking responsibility for their own learning. 

6. Conclusion 

The results of this attribution study tell us a lot about the beliefs of learners about their success 

and failure in EFL skills. At the same time our findings revealed considerably more attributional 

factors than suggested by Weiner’s (1986) initial research which were ‘task difficulty’, ‘ability’, 

‘luck’, and ‘effort’.  

The findings from the study also suggest that stakeholders in syllabus design should consider 

learners’ causal attributions when designing tasks involved in the four skills. In so doing, students’ 

articulated success in reading as well as their failure in speaking can be a determining factor in 

designing language tasks actually corresponding to students’ perceived language needs involved in 

these areas. Reasonable balance among these skills should be built up in the process of language 

teaching. 

It is common that language materials are central to teaching language skills. As such, the 

selection of materials is of particular importance in the process of language teaching skills. Therefore 

materials should be selected or developed based on the needs of Tourism Faculty learners as identified 

in the present study. 

It has been shown in the study that speaking is the most problematic skill as perceived by the 

majority of students. The conclusion drawn from the results of the study reveals that both individual 
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and psychological factors seem to predict many of the difficulties in speaking. In addition to equipping 

students with essential abilities in communication, anxiety of the learners should be psychologically 

dealt with.  

Consequently, traditional teaching methodologies covering the four language skills should be 

diversified and rearranged on the basis of current teaching approaches in order to address the actual 

language needs of the students of the Tourism Faculty. 
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Özet 

Yabancı dil öğretiminin, farklı ülkelerde yaşayan bireylerle iletişim kurabilmek, yabancı dilde yapılan 
çeşitli yayınları veya haberleri anlayabilmek, farklı ülkelerdeki gelişmelerden haberdar olmak gibi birçok amacı 
vardır. Her ne kadar birçok ülkede anadilde eğitim verilse de ikinci bir dilin veya yabancı bir dilin önemi üzerine 
yapılan sempozyum, kongre veya konferans gibi etkinliklerde sürekli durulmaktadır. Bu nedenle yabancı dil 
öğretimi birçok ülkede ciddiyetle verilen derslerin başında gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; öğretmen 
adaylarının yabancı bir dil bilmenin gerekliliğine ilişkin görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde 
bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Çukurova 
Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde okuyan 307 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel 
tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ ve ‘Karma Model’ kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ve 20 maddeden oluşan ‘Yabancı Dilin Gerekliliği Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması 
tekrardan yapılmış ve Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.81 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada, eğitim 
fakültesinde okuyan öğrencilerin ikinci bir dil bilmenin öneminin farkında oldukları, ilköğretimden itibaren her 
öğrencinin ikinci bir dili en azından kendisini ifade edecek kadar bilmesi gerektiği, yabancı dil derslerini verecek 
olan öğretmenlerin hangi dili öğreteceklerse o dilin lisans bölümünden mezun olmaları gerektiği gibi sonuçlara 
ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada ülkemizde etkili bir şekilde veya istenilen seviyede yabancı dil öğretilemediği ve 
dilin önemi ve gerekliliği konusunda demografik değişkenlere bağlı olarak bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler 
arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılığın olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, İkinci dil, Dilin önemi, Dilin gerekliliği, Eğitim fakültesi 

Abstract 

Foreign language teaching, communicating with people living in different countries, conducted in a 
foreign language to understand various publications or news, there are many purposes, such as to be aware of 
developments in different countries. Although it's been given to education in the mother tongue as a second 
language in many countries, or with a foreign language on the importance of the symposium focuses constantly 
at events such as congresses or conferences. Therefore, foreign language teaching is one of the courses listed in 
earnest in many countries. The aim of these study teachers of their views on the necessity of knowing a foreign 
language is also trying to determine some demographic variables into consideration. The sample of the study in 
the 2015-2016 academic years studying at Cukurova University Faculty of Education is due to create 307 
teachers. In the study, which is one of the descriptive method 'General Scanning Model' and 'mixed model' it is 
used. When used in this study consists of 20 items and 'the validity and reliability of the Foreign Language 
Requirements Survey made again and Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.81 was calculated as the 
interior. Research, training faculty provides students are aware of the importance of knowing a second language, 
a second language for all students from primary school at least should know enough to express himself, the 
teacher will give the foreign language courses to the results as they have to graduate from the undergraduate 
division of the language they are to teach what language has been reached. In addition, research in our country 
effectively or desired level of importance cannot be taught foreign languages and language requirements, 
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depending on the demographic variables between male students and female students reached the conclusion that 
there is a significant difference statistically. 

Keywords: Foreign language, Second language, Importance of language, Necessity of language, Faculty 
of education 

 
GİRİŞ 

Yabancı dil öğretimi; öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, ilgi duymalarını 

sağlamak, farklı kültürlere karşı merak uyandırmak, öğrencilere konuşma yürekliliği ve serbestliği 

vererek onlara öğrenmeye başladıkları dili okuldan sonra da kendi kendilerine geliştirme güç ve 

isteğini kazandırmak, yabancı dil yolu ile kelime hazinelerini zenginleştirebileceklerini, genel 

kültürlerini artırabileceklerini, düşünüş ve anlayış ufuklarını genişletebileceklerini kavratarak bu yolda 

onlara rehberlik etmektir (Aküzel, 2006: 6). Günümüzde her birey bazı amaçlar nedeniyle en az bir 

yabancı dil bilme çabası içerindedir. Günümüzde iş arayan bireylere sorulan temel sorulardan birisi 

yabancı dil biliyor musunuz veya kaç yabancı dil biliyorsunuz sorusudur. Bu nedenle artık yabancı dil 

bilmek lüks olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle teknolojinin bu kadar 

geliştiği bir dönemde farklı dillerde yayınlanan birçok bilgiye ulaşabilmek ve tüm ve her alandaki 

gelişmeleri takip edebilmek için de yabancı dil bilmek ayrıca bir zorunlu ve gerekli hale gelmiştir.  

Aküzel, (2006)’e göre bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilmek, ticaret, politika ve 

haberleşme alanlarında çağı yakalayabilmek için öğrenmede öncelikle dünyada teknoloji, bilim ve 

kültür alanında en fazla kullanılan dillere ağırlık verilmelidir. Zaten küreselleşen dünyada ulusların 

kendi dillerinin dışında, yüzyılın dili haline gelen başta İngilizceyi öğrenmeleri ve kullanmaları her 

açıdan bir zorunluluk haline gelmiştir (Acat & Demirel, 2002). Türkiye'de yabancı dil öğrenen 

bireylerin içsel faktörlerden çok araçsal faktörler ve bütünleştirici faktörlere dayalı olarak motivasyon 

kaynakları ile önemli ölçüde güdülendikleri gözlenmektedir. Çoğunlukla bireylerin büyük bir 

çoğunluğu zaten yabancı dil öğrenmeye dönük büyük bir isteğe sahiptir ve yabancı dil öğrendikleri 

zaman bunun onlara birtakım avantajlar sağlayacağını düşünmektedirler. Bu avantajlar arasında 

toplumda ilgi görmek, iş bulabilmek, bilimsel anlamda daha rahat çalışmalar yapabilmek ve daha 

farklı kültürlerden insanlarla arkadaşlıklar kurabilmek sayılabilir (Acat & Demirel, 2002). 

Ayrıca devlete bağlı okullara devam eden öğrenciler yaşamlarının ilerleyen noktalarında 

karşılaştıkları yabancı dil sınavlarında başarılı olmak ya da yabancı dil bilmeyi gerektiren bir işe 

girmek istedikleri ve hatta yurt dışında çeşitli amaçlarla bir süre bulunmak istedikleri zamanlarda 

yaşadıkları dil sorununun daha da fazla farkına varmaktadırlar (Acat & Demirel, 2002). Yabancı dil 

bilme gereksinimi, toplumlararası ilişkilerin yoğunluk kazanması ve kitle iletişim araçlarının 

gelişmesine paralel olarak artış göstermekte ve dün olduğu gibi bugün de güncelliğini korumaktadır 

(Yaşar, 1993). Yabancı bir dil dünyaya açtığı kapı aracılığıyla kişiye yabancı kültürleri tanıyabilme, 
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anlayabilme, kendi kültürünün bilincine varabilme ve ufkunu genişletme olanağı sunar (Aküzel, 

2006). Yabancı dil bilme bireyin kelime hazinesini geliştirir, akademik başarını yükseltir, genel 

kültürünü arttırır, hitap etme becerini geliştirir ve özelliklerde bireyin sosyalleşmesini ve kendine olan 

güvenini arttırır.   

YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliğine ilişkin görüşleri 

hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının yabancı dilin 

gerekliliği konusundaki görüşlerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm demografik 

değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada, öğretmen 

adaylarının görüş ve düşüncelerinden yararlanılarak yabancı dil öğrenmenin gerekliliği konusu ile 

ilgili olarak çeşitli öneriler de getirilmeye çalışılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Hakkari Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi öğrencileri, 

örneklemini ise yine Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, 

İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde okuyan toplam 307 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma; öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenmenin gerekliliği hakkındaki görüşlerini 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm demografik değişkenlerini de göz önünde 

bulundurarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından 

konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar ve araştırmalarda kullanılan anket ve ölçekler taranmış ve 

araştırmacı tarafından yeni bir ‘Yabancı Dilin Gerekliliği Anket’i geliştirilmiş ve araştırmada 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan anket için önce bir alan araştırması yapılmış daha sonra 

öğretmen adaylarına konu ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplardan 

hareketle 27 maddelik taslak bir anket oluşturulmuştur. Gerekli analitik çalışmalardan sonra anketten 7 

madde çıkarılarak 20 maddelik bir anket oluşturulmuş ve eğitim bilimleri alanında uzmanlaşmış beş 
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öğretim üyesinin de anketle ilgili görüşleri alındıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak ilgili 

ankete son hali verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ‘Yabancı Dilin Gerekliliği Anket’inin geçerlilik ve güvenirlik 

çalışmaları hesaplanmış ve 20 maddeden oluşan anketin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.81 

olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik değişkenlere bağlı 

olarak ankete verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F testi, t- testi ve tek 

yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket beşli 

likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) 

Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anketin genel 

değerlendirmesi aşağıdaki gibidir (Özkartal, 2016a-2016b; Sarıgöz, 2014; Sarıgöz, 2015; Sarıgöz, 

2016): 

8.0
5

15
SS

EDD  - EYDSA =
−

==
 

SA: Seçenek Aralığı 

EYD: En Yüksek Değer    

EDD: En Düşük Değer  

SS: Seçenek Sayısı 

1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

2.61 - 3.40: Kararsızım 

3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

Anket, eğitim fakültesinde okuyan 307 öğretmen adayına uygulanmış ve bazı demografik 

değişkenlere bağlı olarak öğretmen adaylarının, yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüş ve 

düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘genel 

tarama modeli’ ve ‘karma model’ kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, 

örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010: 79). Genel tarama 

modeli, insanların tutumları, inanışları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi 
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türlerini belirlemede kullanılan bir araştırma modelidir (Mcmillan & Schumacher, 2001). 

Karma model, bir çalışma ya da çalışmalar dizisindeki aynı temel olgulara ilişkin nitel ve nicel veriler 

toplamayı, toplanan verileri analiz etmeyi ve yorumlamayı içerir (Leech & Onwuegbuzie, 2007). 

BULGULAR 

Bu bölümde öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenmenin gerekliliğine yönelik görüşlerine 

yönelik bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğrencilere ‘Yabancı 

Dilin Gerekliliği Anketi’ uygulanmış ve öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak 

yorumlanmıştır. 

Tablo. 1 Öğretmen adaylarının Yabancı Dilin Gerekliliği Anketine verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi 
analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  Ss Sd t p 

1.Bayan 133 86.098 5.798 305 1.012 .312 

2.Erkek 174 85.374 6.514    
    p>0.05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının yabancı 

dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bayan öğretmen adayları ile erkek 

öğretmen adayları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinden hareketle bayan öğretmen adayları ile erkek öğretmen adaylarının yabancı dilin 

gerekliliği konusundaki görüşlerinin birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

Tablo. 2 Öğretmen adaylarının Yabancı Dilin Gerekliliği Anketine verdikleri cevapların 

sınıf düzeyi değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Sınıf Düzeyi N x  
Ss Sd t p 

3.Sınıf 156 85.705 6.028 305 .051 .959 

4.Sınıf 151 85.669 6.422    

    p>0.05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının yabancı 

dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 3. sınıfta okuyan 

öğretmen adayları ile 4. sınıfta okuyan öğretmen adayları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle 3. sınıfta okuyan öğretmen 

adayları ile 4. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği konusundaki görüşlerinin 

yine birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 
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Tablo. 3 Öğretmen adaylarının Yabancı Dilin Gerekliliği Anketine verdikleri cevapların 

okunulan bölüm değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Öğrenim Görülen 
Bölüm 

 
N 

 

x  

 
Ss 

Var. 
Kay. 

Kar. 
Top. 

 
Sd 

Kar. 
Ort. 

 
F 

 
p 

Anlamlı 
Fark 
(Anova) 

1)BÖTE 43 83.07 5.02 G.içi 963.27 5 192.65 5.342 .00 5-1 
5-2 
6-1 

2)DKAB 86 84.29 6.71 G.ara 10854.71 301 36.06   
3)Alm. Öğ. 26 85.62 5.80 Toplam 11817.98 306    
4)İng. Öğ. 47 85.85 6.06       6-2 
5)Sınıf Öğ. 54 87.56 4.56        
6)Türkçe Öğ. 51 88.16 6.84        
Toplam 307 85.69 6.22        

     p< .05  

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı bölümlerde okuyan öğretmen 

adaylarının öğrenim gördükleri bölüm değişkenine bağlı olarak; Sınıf Öğretmenliği, BÖTE ve DKAB 

öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları arasında Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 

öğretmen adayları lehine, Türkçe Öğretmenliği, BÖTE ve DKAB öğretmenliği bölümlerinde okuyan 

öğretmen adayları arasında ise Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo. 4 Öğretmen adaylarının Yabancı Dilin Gerekliliği Anketine verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YABANCI DİLİN GEREKLİLİĞİ 
ANKET MADDELERİ x  

Beceri 
Düzeyi 

Konuşma kabiliyetini geliştirir. 4.49 Kesinlikle Katılıyorum 
Farklı dile sahip bireylerle iletişim kurdurur. 4.23 Kesinlikle Katılıyorum 
Bireyi daha dikkatli yapar. 4.15 Katılıyorum 
Yaratıcılığı arttırır. 4.20 Katılıyorum 
Araştırma yaparken kolaylık sağlar. 4.19 Katılıyorum 
Öğrenmeyi hızlandırır. 4.28 Kesinlikle Katılıyorum 
Akademik başarıyı arttırır. 4.35 Kesinlikle Katılıyorum 
Teknolojiyi yakından takip etmeyi sağlar. 4.12 Katılıyorum 
Duyu organlarını daha duyarlı hale getirir. 4.17 Katılıyorum 
 Hafızayı güçlendirir. 4.42 Kesinlikle Katılıyorum 
 Bilgi paylaşımını sağlar. 4.40 Kesinlikle Katılıyorum 
 Öz güveni arttırır. 4.46 Kesinlikle Katılıyorum 
 Farklı kültürleri öğretir. 4.47 Kesinlikle Katılıyorum 
 Bireyi sosyalleştirir. 4.31 Kesinlikle Katılıyorum 
 Bireyi motive eder. 4.22 Kesinlikle Katılıyorum 
 Ana dilin daha iyi öğrenilmesini sağlar. 4.25 Kesinlikle Katılıyorum 
 Unutkanlığı azaltır. 4.27 Kesinlikle Katılıyorum 
 Ezber kabiliyetini arttırır. 4.30 Kesinlikle Katılıyorum 
Kelime hazinesini arttırır. 4.24 Kesinlikle Katılıyorum 
 Fikir yürütme kabiliyetini arttırır. 4.19 Katılıyorum 

        Genel aritmetik ortalama:  4.28  (Kesinlikle Katılıyorum) 
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Tablo 4’de Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği anket 

maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve beceri düzeyleri hesaplanmıştır. Öğretmen 

adaylarının yabancı dilin gerekliliği anket maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalamalarından; 1. maddenin ‘Konuşma kabiliyetini geliştirir.’ ( x =4.49), 13. maddenin ‘Farklı 

kültürleri öğretir.’ ( x =4.47), 12. maddenin ‘Öz güveni arttırır.’ ( x =4.46) ve 10. maddenin ‘Hafızayı 

güçlendirir.’ ( x =4.42) anketteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit 

edilmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğretmen adaylarının, yabancı dil 

öğrenmenin konuşma kabiliyetini geliştirdiği, farklı kültürlere ait bilgi edindirdiği, bireyin öz güvenini 

arttırdığı ve bireyin hafızasını geliştirdiği öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri 

yanıtlardan anlaşılmaktadır.  

Yine tablo 4’teki verilerden hareketle öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği anket 

maddelerine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 8. maddenin ‘Teknolojiyi yakından takip 

etmeyi sağlar.’ ( x =4.12), 3. maddenin ‘Bireyi daha dikkatli yapar.’ ( x =4.15), 9. maddenin ‘Duyu 

organlarını daha duyarlı hale getirir.’ ( x =4.17) ve 5. maddenin ‘Araştırma yaparken kolaylık  

sağlar.’ ( x =4.19) maddelerinin anketteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

belirlenmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğretmen adaylarının, yabancı dil 

edinmenin teknolojiyi yakından takip etmede, bireyin dikkatini arttırmada, duyu organlarını daha 

duyarlı hale getirme ve araştırma yapma gibi konularda istenilen seviyede olmadığı öğretmen 

adaylarının anket maddelerine verdikleri yanıtlardan hareketle söylenebilir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, 

yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adayları ile 

erkek öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle kadın öğretmen adayları ile erkek 

öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin birbirine yakın ya da denk 

olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, 

yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 3. sınıfta okuyan 

öğretmen adayları ile 4. sınıfta okuyan öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle 3. sınıfta 
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okuyan öğretmen adayları ile 4. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği 

hakkındaki görüşlerinin birbirine yakın ya da denk olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, 

yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin öğretim görülen bölüm değişkenine bağlı olarak 

farklı bölümlerde okuyan öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın sebebini belirleyebilmek için yapılan analiz sonucunda Sınıf 

Öğretmenliği, BÖTE ve DKAB öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları arasında Sınıf 

Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları lehine, Türkçe Öğretmenliği, BÖTE ve DKAB 

öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları arasında ise Türkçe Öğretmenliği bölümünde 

okuyan öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamalarından; Konuşma kabiliyetini geliştirir, Farklı kültürleri öğretir, Öz güveni arttırır ve 

Hafızayı güçlendirir maddelerinin anketteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

tespit edilmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğretmen adaylarının, yabancı dil 

öğrenmenin konuşma kabiliyetini geliştirdiği, farklı kültürlere ait bilgi edindirdiği, bireyin öz güvenini 

arttırdığı ve bireyin hafızasını geliştirdiği anket maddelerine verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır.  

Öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamalarından; 

Teknolojiyi yakından takip etmeyi sağlar, Bireyi daha dikkatli yapar, Duyu organlarını daha duyarlı 

hale getirir ve Araştırma yaparken kolaylık  sağlar maddelerinin anketteki en düşük aritmetik 

ortalamaya sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle 

öğretmen adaylarının, yabancı dil edinmenin teknolojiyi yakından takip etmede, bireyin dikkatini 

arttırmada, duyu organlarını daha duyarlı hale getirme ve araştırma yapma gibi konularda istenilen 

seviyede olmadığı anket maddelerine verilen yanıtlardan hareketle söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri yanıtların genel 

aritmetik ortalaması beklenen (Kesinlikle Katılmıyorum) beceri düzeyinin en alt sınır seviyesindedir. 

Gerek anket maddelerine verilen yanıtlardan gerekse de öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden 

hareketle, öğretmen adaylarının yabancı dilin gerekliliği konusunda bilgili oldukları ancak beklenen 

seviyede bilinçli olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının 

ikinci bir dil bilmenin öneminin farkında oldukları, ilköğretimden itibaren her öğrencinin ikinci bir dili 

en azından kendisini ifade edecek kadar bilmesi gerektiği ve özellikle yabancı dil derslerini verecek 

olan öğretmenlerin hangi dili öğreteceklerse o dilin en az lisans bölümünden mezun olmaları gerektiği 

gibi sonuçlara da ulaşılmıştır. 
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Öneriler 

Yabancı dil öğretimi veya öğrenimi çeşitli öğretim ilke ve yöntemleri kullanılarak 

yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilmeleri için doğru 

yöntem veya yöntemler seçilmeli ve böylelikle yabancı dil öğrencilere doğru yöntemlerle 

öğretilmelidir. 

Yabancı dil öğretecek olan öğretim elemanları hangi dili öğreteceklerse o dil ile ilgili alanda 

en az eğitim fakültelerinin lisans bölümünden mezun olmalıdırlar. Eğer dil öğretecek öğretmen 

adayları eğitim fakültesi mezunu değillerse ve dil alanında bölüm mezunuysalar mutlaka pedagojik 

formasyon derslerini almış olmalıdırlar.  

Gerek devlet okullarında gerekse de özel kuruluşlarda çalışan öğretmen veya öğretmen 

adaylarıyla görüşmeler yapılarak tecrübe veya deneyim kazanmak isteyen öğretmen veya öğretmen 

adaylarına hizmet içi eğitimler verilerek yabancı dil öğretimi konusunda tüm öğretmen veya öğretmen 

adayları iyice eğitilmelidirler. 

Okullarda verilen yabancı dil derslerinin saatleri tekrardan belirlenmeli ve öğrencilerin 

haftalık ders saatleri bir yabancı dili etkili olarak öğrenebilecekleri kadar olmalıdır. Yabancı dil 

dersleri hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak laboratuarlarda işlenmelidir.   

Öğrencilerin bir yabancı dili etkili olarak öğrenebilmeleri için derslerde ihtiyaç duyulan 

materyaller kullanılmalı ve öğrencilerin yabancı dili iletişim kurarak öğrenebilmeleri için mektup 

arkadaşlıkları gibi iletişim kurabilecekleri sistemler oluşturulmalıdır. 
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Özet 

Kaygı, bir uyaranla karşılaşıldığında bilişsel, duyuşsal veya devinişsel olarak değişime uğrama 
veya korkunun yansıması olarak ifade edilmektedir. Ortaöğretime kadar istenilen seviyede yabancı dil 
öğrenemeyen öğrenciler, ortaöğretime geçtiklerinde derslerin biraz daha ağırlaştığını fark etmekte bu 
durum öğrencilerin kaygı seviyesini yükseltmekte dolayısıyla öğrencilerin motivasyonları 
düşürmektedir. Bu nedenle kaygı, özellikle ortaöğretimde okuyan öğrencilerin başarı düzeyini 
etkileyen önemli bir uyarandır. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil 
öğrenmelerini etkileyen kaygılarına ilişkin görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde 
bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Adana il 
merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretimde okuyan 273 ortaöğretim öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 27 maddeden oluşan ‘Yabancı Dil Kaygı Ölçeği’nin geçerlik 
ve güvenirlik çalışması tekrardan yapılmış ve Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,92 olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmada, ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenmedeki kaygı 
düzeylerinin beklenenden yüksek olduğunu, öğrencilerin kaygılarını yükselten en büyük etkenin 
yabancı dili ilköğretimde öğrenememelerinin olduğu, bunun sebebinin ise dil öğrenmeye gerekli 
önemi ilköğretimde vermedikleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, yabancı dil kaygısı 
bakımından demografik değişkenlere bağlı olarak bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir görüş farkının olmadığı gibi sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, Kaygı, Korku, Ortaöğretim 

Abstract 

Anxiety, cognitive encountered when a stimulus, affective or psychomotor is expressed as a reflection 
of the fear of change or not. Secondary school students as unable to learn a foreign language at the required 
level, they passed the course of secondary education raises the anxiety level of students to realize that this 
situation slightly worsened therefore reduces the motivation of students. Therefore, concern is particularly 
important stimuli affecting the achievement levels of students attending secondary education. The aim of this 
study Some of the students read their views on the concerns that affect the learning of foreign languages in 
secondary education are also trying to determine demographic variables into consideration. The sample of the 
study in the 2015-2016 academic year studying in the city of Adana Provincial Directorate of National Education 
in secondary education constitutes 273 secondary school students. In the study, which is one of the descriptive 
method 'General Scanning Model' is used. When used in this study consists of 27 articles and 'Foreign Language 
Anxiety Scale reliability and validity studies conducted again and Cronbach's Alpha internal consistency 
coefficient was calculated as 0.92. In the study, secondary education provides students was higher than expected 
level of anxiety in foreign language learning, increase students' concerns that the biggest factor in foreign 
language were unable learned in elementary school, the importance that it is essential to language learning is the 
reason led to results as they are not in primary school. Also in the survey, in terms of foreign language anxiety 
among male students and female students due to demographic variables, such as the results reached in the 
absence of a statistically significant difference of opinion. 
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GİRİŞ 

Öğrencilerin bilmediği bir konuyu öğrenmeleri veya öğrenmeye çalışmaları öğrenciler 

üzerinde çoğunlukla stres etkisi yaratmaktadır. Bu nedenle öğrenciler bilmedikleri bir konuyu 

öğrenirken çoğunlukla sıkıntıya düşerler veya kaygılanırlar. Öğrenciler öğrenme konunda 

zorlandıklarında bedensel veya zihinsel olarak bir uyarılmışlık durumuna geçerler. Bu uyarılmışlık 

durumuna ise kaygı denmektedir. Kaygı kavramını Aydın & Zengin, (2008) sezilen bir tehlikeye 

hazırlanma sırasında algılanan güçsüzlük duygusunun yaşandığı duygusal bir durum olarak 

tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü, (2005)’nde ise kaygı, üzüntü, endişe duyulan 

düşünce veya tasa olarak tanımlanmaktadır. Taş, (2006) ise kaygıyı kişinin bir uyaranla karşı karşıya 

kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık 

durumu, Enç, (1990) ise Ruhbilim özlüğünde kaygıyı, güçlü bir istek ya da dürtünün amacına 

ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren tedirgin edici bir duygu olarak tanımlanmaktadır. 

Öğrencilerin okul hayatlarında en fazla kaygı duydukları derslerden veya öğrenmelerden birisi 

de yabancı dil dersleri veya yabancı dil öğrenme esnasındaki kaygılarıdır. Young, (1999) yabancı dil 

kaygısını ikinci bir dili öğrenirken ya da kullanırken ortaya çıkan endişe ve olumsuz duygusal tepki 

olarak tanımlanmaktadır. Birçok öğrenciye göre bilinmeyenleri öğrenmek stres vericidir. Özellikle bu 

öğrenmeler onunda başarılı olunması gereken bir sınav varsa bu durum öğrenciyi daha da kaygılı hale 

getirmektedir. Yabancı dil öğrenen öğrenciler sınıf içerinde veya arkadaşları arasında yabancı dil 

konuşmak zorunda kaldıklarında öğrenci için bu durum daha da güç hale gelmektedir.   

Bu araştırmada ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir yabancı dil öğrenirken ne kadar 

kaygılandıkları veya kaygı düzeylerinin seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Problem Cümlesi 

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki kaygıları hangi 

düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki 

kaygılarını cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen okul demografik değişkenlerini de göz önünde 

bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada, öğrencilerin görüş ve düşüncelerinden 

yararlanılarak yabancı dil öğrenme konusu ile ilgili çeşitli öneriler de getirilmeye çalışılmıştır.  
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Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okullarında 

öğrenim gören öğrenciler, araştırmanın örneklemini ise yine Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

il merkezindeki farklı 3 ortaöğretim okulunda 2. sınıfta ve 3. sınıfta öğrenim gören toplam 273 

ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma; ortaöğretimde okuyan öğrencilerin dil öğrenmedeki kaygılarını cinsiyet, sınıf 

düzeyi ve öğrenim görülen okul demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak 

belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından konu ile ilgili 

olarak araştırmalarda kullanılan anket ve ölçekler taranmış ve araştırmaya uygun olduğu düşünülen 

Doğan, (2008) tarafından geliştirilmiş olan Lise Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen 

Yabancı Dil Kaygısı adlı çalışmada geliştirilmiş olan Yabancı Dil Kaygı Ölçeği araştırmada 

kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1454 öğrencinin öğrenim 

gördüğü 17 okuldan rastgele yöntemle 293 öğrenciye uygulanan veri toplama aracı sayesinde 

geliştirilmiştir. Ölçeği geliştirebilmek için araştırmacı tarafından ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce 

öğrenmelerinde kaygının etkisi araştırılmış ve veri toplama araçları olarak anketler kullanılmıştır. 

Anket formları ‘kişisel bilgiler’ ve ‘İngilizce öğrenmede kaygılar’ olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Konuya uygun olarak bir Likert ölçeği geliştirilmiştir. Öğrencileri yönlendirmemek 

amacıyla olumlu ve olumsuz maddeler kullanılmıştır. Daha sonra oluşturulan ölçeğin ilk taslağı 

evrenin örnekleminde bulunan üç okulda 80 öğrenciye uygulanmıştır. Bu pilot uygulamada elde edilen 

sonuçlara göre geçerlik, güvenirlik testleri yapılmıştır. Cronbach alfa katsayısının 0.92 bulunmuş 

olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Kaygı puanları her öğrencinin toplam 27 

soruya verdiği cevapların, 1 ile 5 arasında, değerlerinin toplamından oluşmaktadır. Kaygı değerleri 

minimumu 27 ve maksimumu 135 değerleridir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenlere bağlı olarak ölçeğe verdikleri 

cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F testi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan 

Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket beşli likert türünde (1) 

Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 

Katılıyorum şeklinde 27 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anketin genel 

değerlendirmesi aşağıdaki gibidir (Özkartal, 2016a-2016b; Sarıgöz, 2014; Sarıgöz, 2015; Sarıgöz, 

2016): 
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SA: Seçenek Aralığı 
EYD: En Yüksek Değer    
EDD: En Düşük Değer  
SS: Seçenek Sayısı     
 

1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 
1.81 - 2.60: Katılmıyorum 
2.61 - 3.40: Kararsızım 
3.41 - 4.20: Katılıyorum 
4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 
 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘Genel Tarama Modeli’ 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010). Genel tarama modeli, insanların tutumları, 

inanışları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi türlerini belirlemede kullanılan bir 

araştırma modelidir (Mcmillan & Schumacher, 2001). 

BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin dil öğrenmede kaygı ve görüşlerine yönelik bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak öğrencilere ‘Yabancı Dil Kaygı Ölçeği’ uygulanmış 

ve öğrencilerin ölçeğe verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Tablo. 1 Ortaöğretimde  okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  
Ss Sd t p 

1.Bayan 142 57,204 17,136 271 1,090 ,277 

2.Erkek 131 59,405 16,144    
    p>0,05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye 

yönelik kaygılarının cinsiyet değişkenine göre bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>,05) belirlenmiştir. Araştırma verilerinden 

hareketle bayan öğrenciler ile erkek öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki kaygılarının 

birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

Tablo. 2 Ortaöğretimde  okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların sınıf düzeyi değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Sınıf Düzeyi N x  
Ss Sd t p 

2.Sınıf 128 59,078 13,920 271 ,761 ,447 

3.Sınıf 145 57,538 18,791    
    p>0,05 
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Tablo 2’deki veriler incelendiğinde ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

konusundaki kaygılarının sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. 

sınıfta okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>,05) 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki kaygılarının yine birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir. 

Tablo. 3 Ortaöğretimde  okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların öğrenim görülen okul değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Öğrenim 
Görülen Okul 

 
N 

 

x  

 
Ss 

Var. 
Kay. 

Kar. 
Top. 

 
Sd 

Kar. 
Ort. 

 
F 

 
p 

Anlamlı 
Fark 
(Anova) 

1)A Anad L. 92 58,64 17,85 G.içi 36,40 2 18,20 ,065 ,937  
2)B Anad L. 89 58,37 17,97 G.ara 75580,13 270 279,93   
3)C Anad L. 92 57,77 14,13 Toplam 75616,53 272    
Toplam 273 58,26 16,67        

   p>0,05  

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı okullarda okuyan 

öğrencilerin, öğrenim gördükleri okul değişkenine bağlı olarak; A Anadolu Lisesi, B Anadolu Lisesi 

ve C Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

belirlenmiştir [F(,065), p(,937); p> ,05]. Dolayısıyla araştırma verilerinden hareketle A, B ve C Anadolu 

liselerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki kaygılarının yine birbirine denk 

veya yakın olduğu söylenebilir. 

Tablo. 4 Öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YABANCI DİL KAYGISI  
ÖLÇEK MADDELERİ x  

Beceri 
Düzeyi 

İngilizce dersinde konuşma sırası bana geldiğinde elim ayağım titrer. 1.74 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

İngilizce dersinde hazırlıksız konuşmak zorunda kaldığım zaman telaşa kapılırım. 2.05 Katılmıyorum 
Kendi anadili İngilizce olan biriyle konuşmak beni huzursuz eder. 2.65 Kararsızım 
İngilizceyi diğer öğrencilerin önünde konuşmak konusunda çok çekingenim. 2.28 Katılmıyorum 
İngilizce derslerinde bana söz verildiğinde kalbimin çarptığını hissederim. 2.02 Katılmıyorum 
Her zaman diğer öğrencilerin İngilizceyi benden daha iyi konuştukları duygusuna kapılırım. 1.91 Katılmıyorum 
İngilizce derslerinde bir soruya gönüllü olarak cevap vermekten çekinirim. 2.27 Katılmıyorum 
İngilizce derslerinde konuşurken düşüncelerimi iyi organize edemediğimden kafam karışır. 1.92 Katılmıyorum 
İngilizce konuşmak için gereken kuralları öğrenmekte zorlanırım. 2.03 Katılmıyorum 
İngilizce konuştuğum zaman diğer öğrencilerin bana güleceklerinden korkarım. 1.79 Kesinlikle 

Katılmıyorum 
İngilizce telaffuzum konuşmam için yeterli seviyede değildir. 1.98 Katılmıyorum 
Öğretmenimin İngilizce dersinde konuşurken yaptığım hataları düzeltmesi durumunda 
üzülürüm. 

2.02 Katılmıyorum 

İngilizce öğretmenimin yaptığım her hatayı düzeltmek için hazır beklediği düşüncesi beni 1.72 Kesinlikle 
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korkutur. Katılmıyorum 
İngilizce derslerinde iyi hazırlanmış olsam bile, yine kaygı duyarım. 2.13 Katılmıyorum 
İngilizce derslerine iyi hazırlanmak için üzerimde baskı hissederim. 3.68 Kararsızım 
İngilizce dersleri hızlı ilerledikçe geride kalmaktan korkarım. 1.92 Katılmıyorum 
İngilizce dersinde dinlediğimiz kaset ve CD’leri anlayamazsam endişelenirim. 2.20 Katılmıyorum 
İngilizce öğretmenim hazırlıklı olmadığım konularda sorular sorduğunda kendimi huzursuz 
hissederim. 

2.00 Katılmıyorum 

İngilizce soru sormam istendiğinde cümle kuramam diye endişelenirim. 2.21 Katılmıyorum 
İngilizce sınavına ne kadar fazla çalışırsam kafam o kadar fazla karışır. 2.07 Katılmıyorum 
İngilizce dersleri sırasında, sık sık kendimi dersle ilgili olmayan şeyler düşünürken bulurum. 1.93 Katılmıyorum 
İngilizce derslerinde başarısız olmam durumunda karşılaşabileceğim sorunlar beni 
endişelendirir. 

2.38 Katılmıyorum 

İngilizce sınavlarında kendimi rahatsız hissederim. 3.27  
Sürekli olarak diğer öğrencilerin İngilizce düzeylerinin benden daha iyi olduğunu düşünürüm. 2.40 Katılmıyorum 
İngilizce ders saatlerinin arttırılması beni rahatsız eder. 1.96 Katılmıyorum 
Öğretmenimin İngilizce dersinde söylediği şeyleri anlayamamak beni korkutur. 1.76 Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Çoğu zaman İngilizce derslerine gitmekten çekinirim. 1.99 Katılmıyorum 

Genel aritmetik ortalama:  2,16  (Katılmıyorum) 

Tablo 4’de Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yabancı dil kaygı ölçeğine verdikleri 

cevapların aritmetik ortalamaları ve beceri düzeyleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin yabancı dil kaygı 

ölçeğine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 15. maddenin ‘İngilizce derslerine iyi 

hazırlanmak  için üzerimde baskı hissederim.’ ( x =3,68), 23. maddenin ‘İngilizce sınavlarında 

kendimi rahatsız hissederim.’ ( x =3,27) ve 3. maddenin ‘Kendi anadili İngilizce olan biriyle 

konuşmak  beni huzursuz eder.’ ( x =2,65) ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler 

olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, İngilizce 

derslerine hazırlanırken üzerlerinde baskı hissettikleri, yabancı dil sınavlarında kendilerini rahatsız 

oldukları ve yabancı bir turistle konuşmaktan çekindikleri veya bu konularda tedirgin oldukları ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin yabancı dilde 

kendini ifade etme, iletişim kurma veya bir sınava girme gibi konularda tedirgin oldukları söylenebilir. 

Yine tablo 4’teki verilerden hareketle öğrencilerin yabancı dil kaygısı ölçek maddelerine 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 13. maddenin ‘İngilizce öğretmenimin yaptığım her 

hatayı düzeltmek için hazır beklediği düşüncesi beni korkutur.’ ( x =1,72), 1. maddenin ‘İngilizce 

dersinde konuşma sırası bana geldiğinde elim ayağım titrer.’ ( x =1,74), ve 26. maddenin 

‘Öğretmenimin İngilizce dersinde söylediği şeyleri anlayamamak beni korkutur.’ ( x =1,76) 

maddelerinin ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. Ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, öğretmenlerinden pek çekinmedikleri, sınıf 

içerisinde söz verildiğinde çok fazla tedirgin olmadıkları ve İngilizce derslerinde hata yapmaktan çok 

fazla korkmadıkları ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle söylenebilir. Bu sonuçlardan 
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hareketle öğrenciler yabancı dil öğretmenlerinden ve sınıf içindeki aktivitelerinden odaklı olarak çok 

fazla kaygı taşımadıkları söylenebilir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, yabancı 

dil öğrenme kaygıları hakkındaki görüş ve algılarının cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile 

erkek öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin yabancı dil 

öğrenme kaygılarının birbirine denk olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, yabancı 

dil öğrenme kaygıları hakkındaki görüş ve algılarının sınıf düzeyi değişkenine göre 2. sınıfta okuyan 

öğrenciler ile 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle 2. sınıfta okuyan öğrenciler ile 

3. sınıfta okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının yine birbirine denk olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplardan hareketle, yabancı 

dil öğrenme kaygıları hakkındaki görüş ve algılarının öğrenim görülen okul değişkenine bağlı olarak 

A, B ve C okullarında okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerinden hareketle farklı ortaöğretim okullarında 

okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının yine birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamalarından; İngilizce derslerine iyi hazırlanmak  için üzerimde baskı hissederim, İngilizce 

sınavlarında kendimi rahatsız hissederim ve Kendi anadili İngilizce olan biriyle konuşmak  beni 

huzursuz eder maddelerinin ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, İngilizce derslerine 

hazırlanırken üzerlerinde baskı hissettikleri, yabancı dil sınavlarında kendilerini rahatsız oldukları ve 

yabancı bir turistle konuşmaktan çekindikleri veya bu konularda tedirgin oldukları ölçek maddelerine 

verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin yabancı dilde kendini ifade 

etme, iletişim kurma veya bir sınava girme gibi konularda tedirgin oldukları söylenebilir. 

Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamalarından; İngilizce 

öğretmenimin yaptığım her hatayı düzeltmek için hazır beklediği düşüncesi beni korkutur, İngilizce 
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dersinde konuşma sırası bana geldiğinde elim ayağım titrer ve Öğretmenimin İngilizce dersinde 

söylediği şeyleri anlayamamak beni korkutur maddelerinin ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya 

sahip maddeler olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, 

öğretmenlerinden pek çekinmedikleri, sınıf içerisinde söz verildiğinde çok fazla tedirgin olmadıkları 

ve İngilizce derslerinde hata yapmaktan çok fazla korkmadıkları ölçek maddelerine verilen yanıtlardan 

hareketle söylenebilir. Bu sonuçlardan hareketle öğrenciler yabancı dil öğretmenlerinden ve sınıf 

içindeki aktivitelerinden odaklı olarak çok fazla kaygı veya endişe taşımadıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri yanıtların genel aritmetik 

ortalaması beklenen (1.00-1.80; Kesinlikle Katılmıyorum) beceri düzeyinden biraz yüksek olarak 

(2.16; Katılmıyorum) seviyesinde çıkmıştır. Gerek ölçek maddelerine verilen yanıtlardan gerekse de 

öğrencilerle yapılan görüşmelerden hareketle, öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda bir ön 

yargılarının olduğu bu ön yargılarını çoğunlukla yenemedikleri belirlenmiştir. 

Öneriler 

Öğrenme ve öğretme konusunda başarı nasıl artırılabilir veya öğrenci başarısını nasıl 

yükseltebiliriz gibi konularda gerekli kurum ve kuruluşlar devamlı araştırmalar yapmaktadır. Ancak 

yabancı dil öğrenme konusunda ilk yapılması gereken öğrencilere herkesin yabancı bir dil 

öğrenebileceği konusunda bilinçlendirmek ve öğrencilerdeki ön yargıyı yıkmaktır. Bunun için 

öğrencilere alanda uzmanlaşmış kişilerce destek verilmeli ve tüm öğrencilerdeki ön yargı yıkılmalıdır. 

Yabancı dil eğitimi veren tüm öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmeli ve bu hizmet içi 

eğitimlerde yabancı dil öğretiminde önce öğrencide psikolojik olarak olumsuz bir durum varsa bu 

durumun belirlenmesi ve giderilebilmesinin sağlanması konusunda tüm öğretmenler 

bilinçlendirilmelidir.  

Öğrencilere yabancı dil öğretiminde verilecek olan kaynaklar öğrenci seviyeleri iyice 

belirlendikten sonra öğrenci seviyesine göre seçilmelidir. Eğer sınıftaki öğrencilerin seviyesi 

beklenenden düşükse öğrencilere düşük seviyeden yani onların seviyesinden başlanılarak yabancı dil 

eğitimi verilmelidir. 

 Yabancı dil eğitiminde CD, İnternet, Bilgisayar gibi hem görsel hem de işitsel materyallerin 

önemi çok büyüktür. Bu nedenle her okulda mutlaka yabancı dil laboratuarları olmalı ve bu 

laboratuarlar derslerde etkin olarak kullanılmalıdır. 

Yabancı dil öğrenmede karşılıklı iletişim çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilere gerek kendi 

aralarında gerekse de İngilizce konuşmalarını geliştirebilmeleri için yurt dışından ve güvenilir 
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sitelerden arkadaş edinmeleri önerilmeli ve böylelikle iletişim konusunda öğrencilerin seviyeleri 

beklenen düzeyin üzerine çıkarılmalıdır.  
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Abstract 

In Turkey and in the modern world, students are taught foreign languages with many different kinds of 
methods and approaches effectively by their teachers or instructors. Students in foreign language classes are 
taught four basic skills and they attend many workshops on teaching these essential basic skills to their students 
effectively.These basic skills are speaking, writing, reading and listening. There are many classroom activities 
and games which are used in speaking classes. All of them must be chosen according to the societies, 
intelligences and to the age groups of our students. 

This study deals with the role of the speaking courses and the useful classroom activies in German, 
Spanish and in English classes in higher education. Sample classroom activities will be shared. The role of the 
speaking classes in foreign language education will be highlighted. Useful books and websites for speaking 
classes will be suggested. 

Key words: speaking classes, useful books, websites, sample classroom activities 

INTRODUCTİON 

In recent years, students in most of the cities in Turkey are very lucky, if they are interested in 

learning English or the other foreign languages in the schools or at the universities they study at. 

Instructors who work at the universities and the teachers who work at the schools attend many 

seminars, workshops for the courses they teach and their classes are more modern than the classes in 

the past.University students have the opportunity to develop or improve their speaking skills while 

attending the language classes in their universities. 

In Turkey, unfortunately, some students are against learning or developing foreign languages, 

but some students love learning English or the other foreign languages and they motivate their 

teachers or instructors to teach their courses happily. This study deals with the speaking classes and 

the role of speaking classes in foreign language learning. 

THEORETİCAL BACKGROUND 

Why are Speaking Classes Necessary in Foreign Language Learning? 

Listening, speaking, reading  and writing are the four foreign language learning skills and they 

are all interconnected. Profiency in each skill is very important and it can help people to become 

more successful in bussiness life and daily life.  Speaking classes are very important in 
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foreign language education as they help learner to be accurate and fluent in speaking. 

Individulas who can speak fluently and effectively can easily become professional 

communicators.(Gillis:2013). 

  As Gillis (2013) states that; 

The capacity to put words together in a meaningful way to reflect thoughts, opinions, 

and feelings provides the speaker with these important advantages: 

    Ability to inform, persuade, and direct. 

  Ability to stand out from the rest. 

 Ability to benefit derivatively. 

 Career enhancement. 

    As  it has been mentioned by Crystal (2005:1) that; 

“The distinction between speech and writing is traditionally felt to be fundamental to any 

discussion about language. Indeed, many would find the difference so basic and obvious that they 

might question the need to devote any space to it at all. The distinction is transparent, they might say. 

Speech uses the transmitting medium of 'phonic substance', typically air-pressure  movements 

produced by the vocal organs, whereas writing uses the transmitting medium of 'graphic substance', 

typically marks on a surface made by a hand using an implement. It is simply a physical thing. The 

study of sounds is one dimension; the study of symbols is another;and that is that - apart from the 

nuisance of having to bring the two dimensions together when getting to grips with spelling.” 

Accuracy and fluency are two crucial topics in teaching speaking courses. There are many 

different approaches and methods to helps students to gain fluency and accuracy in speaking classes. 

As Thornbury (2015) illustrates this: 

“Accuracy and fluency: it used to be the case that, of these two constructs, fluency was the one 

that was the most elusive and contentious – difficult to define, difficult to test, and only rarely 

achieved by classroom learners. 

It’s true that fluency has been defined in many different, sometimes even contradictory ways, 

and that we are still no nearer to understanding how to measure it, or under what conditions it is 

optimally realized.” 

 Richards (2009:2) indicates : 
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“Approaches to the teaching of speaking in EFL/ESL have been more strongly influenced by 

fads and fashions than the teaching of listening. “Speaking”intraditional  

methodologies usually meant repeating after the teacher, memorizing a dialog, or responding 

to drills, reflecting the sentence-based view of proficiency prevailing in the audiolingual and other 

drill-based or repetition-based methodologies of the 1970s. The emergence of communicative 

language teaching in the 1980s lead to changed views of syllabuses and methodology, which are 

continuing to shape approaches to teaching speaking skills today. Grammar-based syllabuses were 

replaced by communicative syllabuses built around notion, functions, skills, tasks or other 

non-grammatical units of organization. Fluency became a goal for speaking courses and this could be 

developed through the use of information-gap and other tasks that required learners to attempt real 

communication despite limited proficiency in English. In so doing they would develop communication 

strategies and engage in negotiation of meaning, both of which were considered essential to the 

development of oral skills.” 

   It has been stated by Thornbury (2010): 

“As a teacher, I have to confess that I can’t recall any enduring effects for teaching 

pronunciation in class – but then, I very seldom addressed it in any kind of segregated, pre-emptive 

fashion. Most of my ‘teaching’ of pronunciation was reactive –  a case of responding to learners’ 

mispronunciations with either real or feigned incomprehension. There are only two pron-focused 

lessons that I can remember feeling good about: one was where I used an inductive approach to guide 

a group of fairly advanced learners to work out the rules (or, better, tendencies) of word stress in 

polysyllabic words (the students seemed generally impressed that the system was not as arbitrary as it 

had appeared), and another where I used a banal dialogue that happened to be in the students’ 

workbook to highlight the different spellings of the /ay/ phoneme – a lesson that was more about 

spelling than pronunciation, really – but, again, one that helped dispel the myth that there are zero 

sound-spelling relationships in English.” 

Learning and Positivity 

Positivity is always essential in learning and teaching foreign languages. If the learners do not 

want to learn the things which the instructor would like to teach very happily and enthusiastically, the 

instructor can never teach anything to them. If the instructor is not happy what he/she is teaching and 

if he/she is not positive while thinking or teaching, his or her learners can hardly get benefits. 

      Fredrickson (2009: 39-40) states that; 
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“ The beauty of emotions is that they are highly individualized, depending more on your inner 

interpretations than on your outer circumstances. What makes one person awestruck with inspiration 

may be totally lost on another person. Likewise, what amuses one person may offend another. This 

means that each person’s pathway to flourishing is unique.” 

METHOD 

Participants 

The participants consisted of  90 university students at Dokuz Eylul University in the city of 

Izmir in Turkey. Their ages ranged from 19-23. 

Teaching Procedure 

The participants were asked to reply to the following questions during the 2nd and the 3rd   

weeks of their courses: 

1- Do you think reading and learning quotes can make you happy or happier while learning 

new things? 

2- Do you think speaking courses will be useful while learning English? 

3-  Do you think talking about your favourite subjects in speaking classes will make        you a 

better student? Please talk about your favourite subjects. 

4- Do you think you need more listening activities to speak fluently or to be a better speaker? 

Why? 

Sample Classroom Activity to Warm Up 

 The following titles and  quotes were given the students to do pairwork and group work 

activities.  They were also asked to bring pictures and photos to their speaking classes. They used their 

pictures and photos while talking about the following topics: 

  Level: Intermediate and Upper Intermediate 

Be A Pessimist or Be Hopeful and Optimistic (Ben-Shahar, 2012: 91) 

 You see things; and you say, “ Why?” But I dream things that never were; and I say,  “ Why 

not?”- George Bernard Shaw 

 Insist on Perfection or Recognize when good enough will do (Ben-Shahar, 2012: 156) 
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 Settle for a choice that meets your core requirements rather than searching for the elusive 

best.- Barry Schwartz 

Surrender to Negativity or Bring positive energy wherever you go (Ben-Shahar, 
2012:174) 

Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine. – Anthony  

D’ Angelo 

Dwell on Failures or Focus on Successes (Ben-Shahar, 2012: 265) 

Wherever your attention goes, your energy flows and life grows.- Brian Bacon 

Never too old: ( Tishio, 2012: 15) You are never too old to set another goal or to dream a new 

dream.-C.S. Lewis 

Sample Classroom Activity to Do Pair work 

   Level: Upper Intermediate ( Clanfield& Benne, 2015:118): 

Students were asked to read and to ask the following questions to each other in 9 or 10 

minutes 

1- Can you remember the last time you really laughed? What was the reason?   

2- Look at these proverbs and try to explain what they mean. Can you think of other 
proverbs about laughter in your language? Tell the class. 

   Time spent laughing is time spent with the gods (Japanese) 

    Much laughter, little wit (Portuguese) 

    Laugh and the world laughs with you; weep and you weep alone ( American) 

    People show their character by what they laugh at  (German) 

    The teeth that laugh are also those that bite ( West African) 

     He who laughs too much is hiding his grief (Italian) 

Sample Classroom Activity 

  Level: Elementary ( Clanfield& Pickering, 2015:104): 

  Students were asked to answer the following questions: 

1- Match the two parts of the sentences. Then listen and check your answers. 
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1- I was                 a- a baby when I was 38. 

2- I left                  b- home when I was 18. 

3- I left                  c- school when I was 16. 

4- I graduated        d- married when I was 33. 

5- I started              e- born when my mother was 21. 

6- I got                    f- from work when I was 60. 

7- I had                   g- work when I was 23. 

8- I retired               h- from university when I was 22. 

2- Look at the sentences in exercise 1 again. Make them true for people in your country. 

Compare your ideas with a partner. People in my country usually graduate from university when they 

are 25. 

3-  Which two events do you think change our lives the most? 

Sample Classroom Activity  to Talk About a Live Event 

 Level: Intermediate: (Rogers, Knowles&Knowles, 2014:127) 

 Students were asked to do the following exercises to improve their speaking skills. 

A- Read and complete the conversation with the words and phrases from the box 

      absolutely  amazing  atmosphere  better  friendly  fun  worth it 
 

Anna: How was the festival? 

Jon:    Oh, it was (1) -------------------------! We had such alot of (2)-------------------- four 
different stages, which each played a different kind of music. I loved the rock stage! 

Anna: What was the admision charge like? 

Jon: You know what festivals are like these days! It cost a fortune, and I couldn’t 

afford to do it all the time, but it was (3) ----------------------------------. 

Anna: What about the bands? 

Jon: The Lizards, who came on last, were (4) ---------------------------- brilliant! 

Anna: Was there a good crowd? 

Jon: Yeah. There were loads of people, and everyone was really (5) 
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---------------------There was a really good (6) ----------------------------------- 

Anna: What’s happening next year? 

Jon: Well, the people who organised it said that it’ll be even (7)-------------------------- 

next year! Why don’t you come? We could book tickets in advance! 

Anna: Great idea! 

B- Read the conversation again and find the questions Anna asks about these things. 

1- The performances 

2- The cost 

3- The people who attended 

4- The event generally 

5- The future of the event 

C- Think of a live event you went to recently, or imagine one. For example, a music 

festival, a ballet, a concert or a play. Using key words only, make notes about the event. 
Think about: 

- The event generally- The cost - The performances - The people who attended 

- The future of the event 
 

Purpose of this study: 

In  recent years, English and the other European languages such as German and Spanish have 

been taught at the schools and at the universities with many contemporary and  modern approaches 

and methods by their teachers or instructors. Unfortunately, the four basic language learning skills 

cannot be taught effectively due to the course credit hours. In some schools and in some universities, 

all of the learning skills can be taught more effectively by their teachers or instructors.  The quality of 

their course books and the quality of the students in foreign language classrooms are also important 

issues in teaching these important skills. 

The purpose of this study was to understand  if the speaking courses were important in foreign 

language learning or not. The outcomes of these speaking classes and the classroom activities were 

reviewed and the new course syllabus were prepared according to these outcomes. 

Objectives 

1- To give students the chance to practice English as much as possible 
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2- To teach them the role and the importance of using the internet effectively 

3- To teach some quotes which can give positive energy while learning new things  

     or studying 

4- To teach the new words and phrases in their course books 

5- To teach students how to gain fluency and accuracy effectively 

Findings 

Data Analysis 

According to the answers of the questions which were asked during the 2nd and the 3rd weeks 

of the courses students had attended, the following results were found: (During the 2013-2014 

academic year and during the 2014-2015 academic year, the same questions were asked and the same 

results were received): 

90 students indicated that reading and learning quotes could make them happy or happier 

while learning new things 

90 students indicated that sharing their quotes would give positive thoughts to their friends or 

classmates 

85   students indicated that they would be more optimistic and enthusiastic if they read  quotes 

on optimism and positivity every day    

80   students indicated that they would be more successful students if they shared theirquotes  

with their classmates every day 

90  students indicated that the classroom activities and the speaking exercises on their course 

books were very useful in learning English as a foreign language 

Students’ Attitudes 

Classroom applications in this study were conducted in different classes in the English 

Preparatory Classes Department at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey during the 

2013-2014 academic year and during the 2014-2015 academic year. In each of these classes, there 

were nearly 30 Turkish university students from different faculties at Dokuz Eylul University in the 

city of Izmir. 

Students’ Perceptions 
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85 students found the teaching tasks very useful and they realised that they improved their 

language skills. They brought their quotes, pictures and photos regularly and informed me that their 

interests and motivation increased day by day. Their fluency and accuracy also improved day by day 

while doing pair works with their quotes, pictures and photos. They also informed their course books 

were very useful in learning Engliah as a second language. 

4. Conclusion 

The role of the course books which the teacher or the instructors use in their ESL or ELT 

classes are inevitable. The role of using quotes to motivate our studenrts are also inevitable. Students 

in foreign language classrooms often need to be motivated with different methods. The quotes which 

have optimism will definitely motivate them and will help them to be more active and talkative in their 

classes. If the students can be active and talkative, they can improve their speaking skills. 

The role of the speaking in classes are always essential. The credit hours in compulsory 

courses are important to teach speaking skills as they take time to teach. It is hoped that this study will 

help all my colleagues to teach speaking courses happily and it is also hoped that my colleagues will 

do better courses in their classes. 
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Abstract 

There are many approaches and methods to teach English effectively. Students who learn English as a 
second language often need to be motivated with different teaching methods and approaches. The wonder 
approach is one of them. Wonder is a crucial issue in learning new languages. The scope of wonder in foreign 
language learning is greater than curiosity. If the curosity in learning increases, the love of learning new things 
increases, too. According to the educational backgrounds, social differences and the intelligences of our students, 
many different kinds of classroom activities can be used in our ESL or in ELT classes. 

This paper deals with the wonder approach in English language learning classes. Different kinds of 
methods which help to use the wonder approach will be told. Sample classroom activities will be shared. The 
role of the wonder approach in learning English will be highlighted. Different kinds of blogs, books and websites 
will be suggested. 

Key words: Wonder approach, curiosity, love of learning, useful websites and books 

 
INTRODUCTION 

New methods, approaches and techniques in the language teaching area have always helped 

foreign language educators to create joyful class hours and to create their own materials according to 

the language levels of their students. 

The main purpose of  all of these approches and methods are to increase learners’s love and 

interest in learning  the foreign languages they are learning. Love of learning and curiosity in learning 

a foreign language is a crucial topic. Because it is impossible to teach a foreign language effectively to 

people who are not interested in learning or who do not love learning and who are not curious in 

learning a foreign language. Although some students love learning languages, there are some 

situations which demotivate them to learn something effectively. To learn a language effectively, it is 

better to know how to study effectively and how to motivate ourselves effectively.  

Although love of learning is an important topic in learning a foreign language, talents and 

strengths are also very important subjects to improve or develop our language learning skills. 

According to the talents and strengths in the foreign language learning classes, the wonderful approach 

can be used to motivate the foreign language learners. 
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In ESL classes, using wonder approach is one of the most useful mothods. In this study, the 

beneficial effects of this approach and sample classroom activities will be handled. 

THEORETICAL BACKGROUND 

What is Wonder Approach? 

   It is defined by L’Ecuyer (2014) as: 

«Wonder, innate in the child, is an inner desire to learn that awaits reality in order to be 

awakened. Wonder is at the origin of reality-based consciousness, thus of learning. The scope of 

wonder, which occurs at a metaphysical level, is greater than that of curiosity. Unfortunate 

misinterpretations of neuroscience have led to false brain-based ideas  in the field of education, all of 
these based on the scientifically wrong assumption that children’s learning depends on an enriched 
environment.  

These beliefs have re-enforced the Behaviorist  Approach to education and to parenting and 
have contributed to deadening our children’s sense of wonder. We suggest wonder as the center of all 
motivation and action in the child. Wonder is what makes life genuinely personal. Beauty is what 

triggers wonder. Wonder attunes to beauty through sensitivity and is unfolded by secure attachment. 

When wonder, beauty, sensitivity and secure attachment are present, learning is meaningful.» 

From this definition, it is undertood that the sense of wonder is an important issue for a 

meaningful learning and the scope of wonder is essential for motivation. 

Love of Learning and Curiosity 

  Learning can be achieved happily if the learners love the things they learn and if they  are 

curious what they are learning. 

   Peterson&Seligman (2004: 163) state that; 

"Love of learning is a strength that teachers would like to see in their students, that parents 

want to encourage in their children, that therapists support in their clients and that employers try to 

foster in their employees. In fact, love of learning is a strength to which researchers and the lay public 

seem able to point with ease, even though it has not been the specific focus of a research 

literature.Instead, love of learning has been discussed in relation to major conceptual dimensions of a 

number of constructs, including motivational orientation, competence, value, and well-developed 

interest."   

    As Peterson&Seligman (2004: 125) indicates: 
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   "Curiosity, interest, novelty-seeking, and openness to experience represent one's intrinsic 

desire for experience and knowledge. Curiosity involves the active recognition, pursuit, and regulation 

of one's experience in response to challenging opportunities."    

Learning and Positivity 

In order to love something, we must have positive feelings and we must know positivity.  

Fredrickson introduces ten forms of positivity as joy, gratitude, serenity, interest, hope, pride, 

amusement, inspiration, awe, and love. (Fredrickson, 2009:39)  

Fredrickson further illustrates this (2009:39): 

"I focus on these ten positive emotions for two reasons. First, they are targets of a growing 
amount of scientific research, including my own.)Second, over the years we’ve examined the daily 
emotional experiences of hundreds  of people-ranging from college students to working men and 
women in midlife and beyond. From this we’ve learnt that these ten forms of positivity color people’s 
day-to-day lives the most. Other forms certainly exist. Yet our research shows that these ten are the 
most common. With one important exception, I describe them in the order of their relative frequency, 
starting with the ones people feel most often, and moving on toward those felt more rarely. The 
exception is love, which appears to be the most frequently experienced form of positivity."   

METHOD 

Participants 

   The participants were 58 university students in the English Preparatory classes at Dokuz 

Eylul University in the city of Izmir in Turkey. Their ages range from 19 to 22.   

Teaching Procedure  

The participants were asked to reply to the following questions during the 1st and the 2nd 

weeks of their courses: 

  1-  Do you like listening to music while studying English? 
  2-  Do you like drawing pictures? 
  3-  Do you like taking photos? 
  4-  Do you like acting and dancing? 
  5-  Do you like using the internet? 
  6-  Do you like using your mobile phone for learning English? 
  7-  Do you like cooking? 
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  8-  Do you like travelling? 
  9-  Are you an optimist or a pessimist person? Why? 
 10-  Do you live alone or with your family? 

Different classroom activities and methods were used to motivate those students during the 

class hours according to the answers of the questions which were used for this study. These 

participants were also administered a questionnaire including  28 questions of a multiple intelligence 

and they were asked to reply the following questions every two weeks: 

Title of the subject: 

Activities during the course hours: 

What have I gained from this course? 

My studies about the topic after school 

What have I learnt from this topic? 

The questions which were asked to the participants inquired about  students’ perceptions and 

preferences towards the teaching procedure. This task was designed to give students the chance to 

practice English with the methods they liked. 

 The participants were administered a questionnaire including 28 questions of a multiple 

intelligence questionnare and they were asked to reply the following questions every two weeks: 

Sample Classroom Activities 

Warm up Activities: 

The following activity is suggested by the British Council (2010): 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/happiness-snip-away-lesson-plan.pdf 

Happiness is a snip away 

Topic: Jobs 
Aims: 
- To provide practice of the vocabulary of jobs and of reading and speaking skills 
- To introduce the topic of jobs with discussion and a dictation 
- To identify and exchange information 
- To allow learners to give their own opinions about what makes a good/bad job 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/happiness-snip-away-lesson-plan.pdf
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 Level: Pre-intermediate and above 
Procedure 
Introduction 
• Introduce the lesson by asking the learners to discuss the following questions in pairs. 
Get feedback open class by asking for interesting answers. 
Do you have a job? What is it? Tell your partner about it. If you don’t have a job, 
what job would you like to have? 
Vocabulary and discussion 
• Some of the target language is introduced in the following dictation exercise. 
Tip: Traditional dictation has gone out of fashion in ELT but it has some useful 
functions in a class – here it encourages the learners to think and talk more 
about the target language, and forces them to make guesses about spelling. It 
also focuses learners on the task very quickly. 
Read the learners the following list of 15 jobs: 

Teacher 
Waitress 
Doctor 
Hairdresser 
Marketing manager 
Chemical engineer 
Managing Director 
Policeman/woman 
Nurse 
Ambulance Driver 
Soldier 
Bee-keeper 
Chef 
Property investor 
Farmer 

• Now give them an opportunity to check and compare answers together. 

One way to now check the spelling is right – which is important – is to ask learners to write 

their answers on the board. If this delays your class, you can dictate the words directly to learners who 

stand at the board. 

• Open class ask learners what they think are the best and the worst jobs from the list. 
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• Now ask learners in groups to sort the jobs out into categories – 3 or 4 – in any way they 

like. Give an example by showing them a possible grouping, e.g. doctor, nurse, ambulance driver. 

Explain they need to justify their choices but accept all logical answers. 

Tip: Grouping exercises generate a great deal of discussion about meaning and 
connections between words. They also encourage learners to be creative in the 
connections they make. 
• When learners finish, put them into different groups and ask them to explain their choices 
to others. 
Sample Classroom Activity for the Pre-intermediate Level of Students 
Directions: Students filled each link with jobs that were independent and gave reasons 
why they needed each other. (Haley, 2010:155). 
Interdependence Chains 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
Sample Class Activity to Improve Vocabulary Knowledge (Haley, 2010:160) 
Directions:  
1- Students were assigned a different vocabulary word 
2- During the class hours, students wrote down other words they heard or read that helped 

them describe their vocabulary word. 
3-  In the other box, a picture of what the word reminded them of or looked liked in their 

mind was drawn by the students  
                                 

                               Vocabulary Word 
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Words to Describe Your Word                           Draw a Picture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sample Classroom Activity for the Upper Intermediate Students: (Campbell &Tennant, 
2011:32) 
Complete the sentences with the correct word about the taste or texture of food. The first 
letter is given for you. 
1- This food tastes d---------------------. Can you give me the recipe? 
2- You need to stir it otherwise it goes i------------------------------. 
3- The meat's a bit c-----------------------, I guess I didn't cook it for long enough. 
4- If you add aittle lemon juice it'll make it a bit s--------------------------. 
5- Wow! How much chilli did you put in this? It's really s-------------------------. 
6- I find English food really b-----------------------. It doesn't seem to taste of anything. 
7- These apples are nice and c------------------------ when you bite into them. 
8- My mother used to make this lovely chocolate cake that was all s---------------------  
     on the side. 
Answers:  
1- delicious                  4-  split 
2- inseperable              5- attached 
3- cracks                      6- strong 
 

Purpose of this study: 

In Turkey, English is taught as a second language as a compulsory course at universities and 

in colleges. Some students are not interested in learning a foreign language and they think learning a 

foreign is unnecessary in universities. They are interested in learning their courses in their own 

departments, but they do not love learning English as a foreign language and they do not have any 

curiosity. In this stituation, teaching something to these kinds of students seems as if it is a torture, 
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although working as a foreign language teacher or an instructor is a very honourable and enjoyable 

occupation. 

  Some students do not have any curiosity and moreover, they do not buy their course books 

and they do not do the things which are said by their instructors or teachers. These kinds of students 

demolish the motivation of their friends and their instructors in classes. This study, therefore, 

conducted to find out if the wonder approach for teaching and learning a foreign language helps 

language teachers, instructors or learners or not and if there were new approaches for teaching and 

learning a foreign language to help language teachers, instructors or learners. 

Objectives 

Time: 8 weeks ( 4 topics, 8 lessons=8 steps) 
Objectives:   

1-  To give students the chance to practice English according to their interests, needs and 
their   habits 

 2-  To give students the chance to learn how a learner they are 
 3-  To write a report of the whole research and experiment 

  4-  To find new thinking and creative methods in teaching and learning a foreign language 
   Assessment:  

                                          2 minute  presentation   3% 
                                                         Written report  7% 
    Oral presentation of the completed experiment 10% 

Findings 

Data Analyis 

  According to the answers of the questions which were asked during the 1st and the 2nd 
weeks of the courses students had attended, the following results were found: 

   58 students indicated that they liked listening to music while studying English 
   50 students indicated that they liked drawing pictures 
   50 students indicated that they liked taking photos 
   55 students indicated that they liked acting and dancing 
   50 students indicated that they liked using the internet 
   45 students indicated that they liked using their mobile phones for learning English 
   50 students indicated that they liked cooking 
   50 students indicated that they liked travelling 
   50 students informed that they were optimist students 
   50 students informed that they lived alone in Izmir during the academic year   
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According to to the answers which were asked students to find out their likes on the activities 

during the course hours, students liked attending the warm-up activities which made them wonder 

what they were going to learn in their course books. 

Students’ Attitudes  

  Classroom applications in this study were conducted in two different classes in the English   

Preparatory Classes Department at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey during the 

2014-2015 academic year. Students in these two classes were from different faculties at Dokuz Eylul 

University in the city of Izmir in Turkey. Participants of this study participated all of their English 

classes regularly during this study. Students in these two classes attended the classes half heartedly 

during the 1st and the 2nd week of their courses which were taught by me and most of them didn't 

have any course books.They all accepted the wonder approach and the games which made them 

wonder about the topics they were interested in were useful in learning English as a second language. 

Their motivation increased day by day and they attended their class hours full heartedly.   

Students’ Perceptions 

Students in these classes informed that wonder approach in learning English as a foreign and 

as a second language was very useful as it triggered them to learn the new words enthusiastically and 

happily and they realised that they consistently improved their reading and understanding skills. They 

participated in pair work and group work activities during the class hours and informed me that their 

interests and motivation increased due to the classroom activities which were used to make them 

wonder to learn new ideas and new topic on their course books. Besides, their communication skills 

also improved rapidly.   

CONCLUSION 

Love of learning and curiosity in learning a foreign language can be increased by using 

different kinds of language games and warm-up activities which will be useful to improve our 

students’ language learning skills such as reading, writing ,speaking and listening. The wonder 

approach is a neccessary approach which often motivates students to learn new things in ESL or EFL 

classes.  

Games and activities in the ESL or in the EFL classes must be chosen according to the 

language levels and ages of our students. Course books which are used during the class hours are also 

so much important to increase our students’ love of learning and curiosity. Therefore they should be 

chosen very carefully.   
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Up to here, definitions of the wonder and the wonder approach have been given. Definitions of 

the love of learning and curiosity have also been handled. The role of positivity has been highlighted. 

Sample classroom activities and useful websites which can be found different kinds of classroom 

activities have been suggested. 

It is hoped that this study will help colleagues to create more joyful and happier class hours. 
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APPENDIX 1-  

 Links for Multiple Intelligences Theory and Applications 

http://gse.gmu.edu/research/mirs 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4186291/
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/happiness-snip-away-lesson-plan.pdf
http://www.inged.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56
http://iteslj.org/games/
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www.howardgardner.com 

www.pz.harvard.edu/index.cfm 

www.pz.harvard.edu/Pls/HG_MI_after_20_years.pdf 

www.gardnerschool.org 

www.616.ips.k12.in.us 

www.spectrumschool.org 

APPENDIX 2  

Multiple Intelligences Based Learning Styles Self-Test- Wilderness Ed Edition 

• Check each question that you would answer “yes” to. “Yes” doesn’t mean always yes, but it should 
mean usuallyyes. 

• Please just go with your first impulse: if you are thinking hard: you are probably thinking too hard. 

• If you don’t like how something is worded, feel free to fix it to your liking. 

• You can use some half points if you like to do things like that, but you’ll need to develop your own 
graphic system for 

what half of a check looks like. 

Verbal/Linguistic Intelligence ___ 

___ I prefer written directions rather than a map. 

___ I enjoy telling stories, jokes & riddles. 

___ I enjoy word games (e.g. Scrabble & riddles.) 

___ I read books just for fun. 

___ I like using field guides to see what things are. 

___ I am a good speller (most of teh time.) 

___ I like talking and writing about my ideas. 

___ If I have to memorize something I sometimes create a rhyme or saying to help 

       me remember. 

___ If something breaks and won't work, I read the instruction book first. 

___ For a class presentation I prefer to do a lot of book research and writing. 

Logical/Mathematical Intelligence ___ 

___ I find it easy to use the scales on maps. 

___ I like logical puzzles and brain teasers. 

___ I enjoy rope system challenges. 

___ If I have to memorize something I tend to place events in a logical order. 

___ I like to find out how things work. 

___ I enjoy computer and math games. 

___ I love playing chess, checkers, Monopoly, cribbage, cards or other games. 

___ In an argument, I try to find a fair and logical solution. 

http://www.howardgardner.com/
http://www.pz.harvard.edu/index.cfm
http://www.pz.harvard.edu/Pls/HG_MI_after_20_years.pdf
http://www.gardnerschool.org/
http://www.616.ips.k12.in.us/
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___ If something breaks and won't work, I look at the pieces and try to figure out how it works. 

___ For a class presentation I prefer to create logical systems, and use charts and graphs. 

Visual/Spatial Intelligence ___ 

___ I prefer a map to written directions. 

___ I daydream a lot. 

___ I enjoy hobbies such as photography. 

___ I like to draw and create. 

___ If I have to memorize something I draw a diagram to help me remember. 

___ I like to doodle on paper whenever I can. 

___ In a magazine, I prefer looking at the pictures rather than reading the text. 

___ In an argument I try to keep my distance, keep silent or visualize some solution. 

___ If something breaks and won't work I tend to study the diagram of how it works. 

___ For a class presentation I prefer to draw pictures. 

Bodily-Kinesthetic Intelligence ___ 

___ I like playing sports and other physical activities. 

___ I enjoy activities such as woodworking, sewing and building models. 

___ When looking at things, I like touching them. 

___ I have trouble sitting still for any length of time. 

___ I use a lot of body movements when talking. 

___ If I have to memorize something I write it out a number of times until I know it. 

___ I tend to tap my fingers or play with my pencil while reading things like this form. 

___ In a bad argument I tend to strike out and hit things or run away. 

___ If something breaks and won't work I tend to play with the pieces to try to fit them together. 

___ For a class presentation I prefer to move props around, hold things up, or build a model. 

2004 NOLS Wilderness Educator Notebook The National Outdoor Leadership School 

Musical/Rhythmic Intelligence ___ 

___ I enjoy listening to music. 

___ I tend to hum to myself when working. 

___ I like to sing. 

___ I play a musical instrument quite well. 

___ I can usually tell if music is off-key. 

___ If I have to memorize something I try to create a rhyme about the event. 

___ I an argument I tend to shout or punch or move in some sort of rhythm. 

___ I can remember the melodies of many songs. 

___ I notice natural sounds like rain falling and birds singing. 

___ For a class presentation I prefer to put new words to a popular tune or use music. 
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Interpersonal Intelligence ___ 

___ I get along well with others. 

___ I like to belong to clubs and organizations. 

___ I have several very close friends. 

___ I like helping teach other students, and can do it without it creating a power struggle. 

___ I like working with others in groups. 

___ Friends ask my advice because I seem to be a natural leader. 

___ If I have to memorize something I ask someone to quiz me to see if I know it. 

___ I care about the physical and mental welfare of my fellow expedition members. 

___ If something breaks and won't work I try to find someone who can help me. 

___ For a class presentation I like to team teach. 

Intrapersonal Intelligence ___ 

___ I like to work independently. 

___ I like to keep a personal journal. 

___ I like myself, most of the time. 

___ I don't like crowds. 

___ I know what I am good at and what I am weak at. 

___ I find that I am strong-willed, independent, and don't follow the crowd. 

___ I know what I want to do with my life. 

___ In an argument I will usually walk away until I calm down. 

___ I can express my feelings. 

___ For a class presentation I like to contribute something that is uniquely mine, often based on how I 
feel. 

Naturalist Intelligence ___ 

___ I am keenly aware of my surroundings and of what goes on around me. 

___ I love to go exploring in the woods and looking at the flora and fauna. 

___ I enjoy gardening or raising animals. 

___ I like to collect things (e.g., rocks, sports cards, stamps, etc.) 

___ I like to get away from the city and enjoy nature. 

___ If I have to memorize something, I tend to organize it into categories. 

___ I enjoy learning the names of living things in our environment, such as flowers and trees. 

___ In an argument I tend to compare my opponent to someone or something I have read or heard about 
and react accordingly. 

___ If something breaks down, I look around me to try and see what I can find to fix the problem. 

___ For a class presentation I prefer to organize the information into categories so it makes sense. 

Add bonus points by category headings, like this:  +1 

• If you used any half points give yourself a bonus point in math. 
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• If you did any editing to this form, or noticed the typo give yourself a bonus point in verbal. 

• If you were humming or singing to yourself while you filled this out.give yourself a bonus point in 
music. 

• If it will make you feel good add a point to your favoritelearning style andto intrapersonalintelligence. 

• Now go back and add up the number of positive responses in each category, placing the numbers on 
the lines next to the headings. Your areas with the greatest numbers are your strongest preferences. You can 
compare your preferences to those of others, but the actual numbers don’t compare well. 

This self-assessment was adapted by NOLS from J. Ivanco, 1998 at 
http://snow.utoronto.ca/courses/mitest.html 

  

http://snow.utoronto.ca/courses/mitest.html
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ADİGECENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GRAMER ÖĞRETİMİ SORUNU -

FİİLLERİN ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ  

THE PROBLEM OF GRAMMER TEACHING OF ADYGHE LANGUAGE AS THE SECOND 

LANGUAGE – EXAMPLES OF VERB TEACHING 

 

Hamit Yüksel 

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi. 

Yrd.Doç.Dr. Tülay Sarar Kuzu 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 

 
Özet 

Adigece; Kafkas Dil ailesine ait bir dil olarak Türkçeden önemli farklılıklar göstermektedir. 
Çerkes/Adige alfabesi, 1938 yılında N.F.Yakovlev ve D.A. Ashkhamaf tarafından Rus alfabesinden adapte 
edilerek oluşturulmuştur.  Kiril kökenli olup, alfabede 66 ses vardır. Bunlardan 10 tanesi ünlü 56 tanesi ünsüz 
seslerdir.  En önemli farklılık ise Türkçenin akuzatif, Adigecenin ise ergatif bir dil olmasıdır. Dilbilimsel ve 
çağdaş öğretim yaklaşımları uyarınca Çerkesçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde,  öncelikle bu dile özgü 
gramer kuralları ile dilin özgün özelliklerinin belirlenmesi ve işlenmesi önemlidir. Sonrasında ise Türkçenin 
kural ve özellikleriyle karşılaştırmalı olarak öğretilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada,  Adigece 
gramer öğretiminin en belirgin sorunlu konusu olan fiillerin öğretimi üzerinde durulmuştur. Çalışma Düzce 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çerkesçe Ana Bilim Dalı’nda 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen 
Çerkesçe/Adigece eğitim ve öğretimi örnekleriyle sınırlı tutulmuştur. Gözlemler ve inceleme sonuçlarından yola 
çıkılarak Adigece fiilerin öğretimi kısaca değerlendirilmiş ve bu konuda öneride bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Adigece/Çerkesçe,  gramer öğretimi, ergativite, akuzitif, fiil 

Abstract 

Adyghe language, as a member of the Caucasian languages family, shows significant differences from 
Turkish. The Circassian /Adyghe alphabet was formed by N. F. Yakovlev and D.A. Ashkhamaf by adapting it 
from the Russian alphabet. The Circassian/Adyghe alphabet is of Cyrillic origin and has 66 sounds, of which 10 
are vowels and 56 are consonants. The most important difference with Turkish language is that Turkish is a 
nominative-accusative language whereas Adyghe is an ergative-absolutive language. In accordance with the 
linguistic and contemporary teaching approaches, when teaching Circassian as a foreign language it is important 
that the language specific grammatical rules and the original language characteristics are identified and 
addressed. Following that, it should be taught by comparing these with the rules and characteristics of Turkish. 
Within this scope, in this study firstly the teaching of the verbs is emphasized, which is one of the most 
problematic areas of Adyghe grammar. The study is limited to examples of education and training of the 
Circassian / Adyghe language since 2013 at Düzce University, Faculty of Science and Letters, Department of 
Circassian Studies.  Based on the results of the observations and analysis, the teaching of Adyghe verbs was 
concisely evaluated and suggestions on the subject are provided. 

Keywords: Adyghe/Circassian language, grammar teaching, nominative, absolutive, verb 
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GİRİŞ  

Diller akuzatif (nominativ) ve ergatif (absolitiv) diller olarak iki kategoride 

sınıflandırılmaktadır. Türkçe, fiil çekim eki özneye göre olan “nominatif-akuzatif” bir dildir (Lezgin 

2015:85). Ancak Adigece168, geçişsiz fiil öznesi yalın halde, geçişli fiil öznesi ise bükünlü halde 

bulunan “ergatif-absolitiv” bir dildir (Polinsky 2015:2). Adigecede fiili geçişli olan cümlelerde fiil 

çekimleri nesneye göredir. Diğer bir ifadeyle; “fiil çekim eki özneye göre olan dillere akuzativ 

(nominativ), fiili geçişli olan cümlelerde fiil çekimleri nesneye göre olan dillere de ergativ (absolitiv) 

diller denilmektedir (Lezgin 2015:85).  

Adigecede kelimeler, yapısal olarak önden ve sondan eklemelidir (Шъаукъо 2009:349). 

Kelimeler tür olarak ise üç temel grupta ele alınmaktadır (Шъаукъо 2009:289-299): 

1. Dilin Temel Sözcükleri (Бзэ Лъапсэ гущы1эхэр ):  

а) İsimler(Пкъыгъуац1эхэр), b) Sıfatlar,(Плъышъуац1эхэр) , c) Sayılar, (Пчэгъуац1эхэр) d) 
Zamirler (Ц1эпапк1эхэр), e) Fiiller (Глаголхэр) , f) Zarflar (Наречиехэр)  

2. Yardımcı Sözcükler (Бзэ 1эпы1эгъу гущы1эхэр)  

3. Ünlemler  (Мэждометиехэр ) 

Adigecede, bu çalışmanın konusunu oluşturan "fiil"ler bu sınıflamadan anlaşılacağı üzere  

dilin temel kelimeleri grubunda yer almaktadır. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Adigece ile Türkçenin fiiil çekimlerindeki yapı ve işleyiş özelliklerinden 

kaynaklanan farklılık ile bu farklılığın neden olduğu öğrenme-öğretme güçlüğünü ortaya koymak ve 

bu konuda çözüm önerisinde bulunmaktır.  

Geçişli Fiiller 

Geçişli fiillerde kişi ekleri zamana ve fiilin başındaki ünsüzün yumuşak veya sert oluşuna göre 

değişir.  

Örneğin; bu kişi ekleri sadece şimdiki zamanda aşağıdaki gibidir: 
Tekil şahıslar Çoğul şahıslar 

сэ тэ 

о шъо 

е а 

                                                                 
168 Burada Çerkescenin batı lehçesi(Адыгейбзэ) kastedilmektedir. 
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Kişi zamiri Мы уахът/ şim. Zaman 
Сэ/ben сэхьы/ 

götürüyorum 

О/sen  охьы/ 
götürüyorsun 

Ар/ащ/o ехьы/ 
götürüyor 

Тэ/biz тэхьы/ 
götürüyoruz 

Шъо/siz шъохьы/ 
götürüyorsunuz 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

ахьы/ 
götürüyorlar 

 

Diğerlerinde, yani geçmiş ve gelecek zamandaki kişi ekleri fiilin yumuşak ya da sert 

ünsüzlerle başlamasına bağlı olarak değişir. 

Yumuşak ünsüzler:  (б,в,г,гъ,гъу,д,дж,дз,дзу,ж,жъ,жъу,жь,з,л,м,н,р harfleri/sesleri) ile 

başlayan fiillerin önüne kişi ekleri olarak: 

Tekil Şahıslar Çoğul Şahıslar 

з д 

б шъу  

ы а 

 

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ 
уахът/geç.zaman 

Мы уахът/ şim. 
zaman 

Къэк1ощт уахът/ 
gel. Zaman 

Мыдэныгъэ/ 
оlumsuz 

Упч1э/ soru 

Сэ/ben згъэбылъыгъ/ 
saklamıştım 

сэды/ 
dikiyorum 

Здыжьыщт/ 
Dikeceğim 

зыгъэш1эгъэп/ 
hayret etmedim 

здыгъа?/ 
dikiyor muyum? 

О/sen бгъэбылъыгъ/ 
saklamıştın 

оды/ 
dikiyorsun 

Бдыжьыщт/ 
Dikeceksin 

бгъэш1эгъэп/ 
hayret etmedin 

бдыгъа?/ 
dikiyor musun? 

Ар/ащ/o ыгъэбылъыгъ 
saklamıştı 

еды/ 
dikiyor 

Ыдыжьыщт/ 
Dikecek 

ыгъэш1эгъэп/ 
Hayret etmedi 

ыдыгъа?/ 
dikiyor mu? 

Тэ/biz дгъэбылъыгъ/ 
saklamıştık 

тэды/ 
dikiyoruz 

Ддыжьыщт/ 
Dikeceğiz 

дгъъш1эгъэп/ 
hayret etmedik 

ддыгъа?/ 
dikiyor muyuz? 

Шъо/siz жъугъэбылъыгъ/ 
saklamıştınız 

шъоды/ 
dikiyorsunuz 

Жъудыжьыщт/ 
dikeceksiniz 

жъугъэш1эгъэп/ 
hayret etmediniz 

жъудыгъа?/ 
dikiyor musunuz? 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

агъэбылъыгъ/ 
saklamışlardı 

Ады/ 
dikiyorlar 

Адыжьыщт/ 
Dikecekler 

агъэш1эгъэп/ 
hayret etmediler 

адыгъа?/ 
dikiyorlar mı? 

 

Sert ünsüzlerle (к,ку,къ,лъ,п,т,ф,х,хь,хъ,хъу,цу,ч,чъ,ш,шъ,шъу,щ,Iу,шI,чI,кI,лI,цI,тI,пI 

sesleri)  başlayan fiillerin önüne kişi ekleri olarak geçmiş ve gelecek zaman fiil çekimlerinde aşağıdaki 

gibi с,п,ы,т,шъу, а kişi ekleri gelir: 
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Tekil Şahıslar Çoğul Şahıslar 

 с т 

п шъу  

ы а 

 

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ уахът мыдэныгъэ/ 
geç.zaman olumsuz 

 Сэ/ben спшагъэп/ 
yorulmamıştım 

О/sen ппшагъэп/ 
yorulmamıştın 

Ар/ащ/o ыпшагъэп/ 
yorulmamıştı 

Тэ/biz тпшагъэп/ 
yorulmamıştık 

Шъо/siz шъупшагъэп/ 
yorulmamıştınız 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

апшагъэп/ 
yorulmamışlardı 

 

Ayrıca ублэн (başlamak), ухын (bitirmek), узэдын (düzenlemek), укъон (bozmak), унэк1ын 

(boşaltmak), упч1эн (sormak) утэн (karıştırmak), ушэтын (denemek), ушъын (ikna etmek), ушэфын 

(sır tutmak) fiillerinde kişi ekleri ikinci şahıslarda aşağıdaki gibidir: 

Tekil Şahıslar Çoğul Şahıslar 

сы ты 

у  шъу  

ы а 

 

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ 
уахът/geç. zaman 

Мы уахът/  
şim. zaman 

Къэк1ощт уахът/ 
 gel. zaman 

Мыдэныгъэ/ 
 оlumsuz 

Упч1э/ 
 soru 

 Сэ/ben сыухыгъ/ 
bitirmiştim 

сыухы/ 
bitirdim 

сыухыщт/ 
bitireceğim 

сыухырэп/ 
bitirmedim 

сыухыгъа?/ 
bitirdim mi? 

О/sen уухыгъ/ 
bitirmiştin 

уухы/ 
bitirdin 

уухыщт/ 
bitireceksin 

уухырэп/ 
bitirmedin 

уухыгъа?/ 
bitirdin mi? 

Ар/ащ/o ыухыгъ/ 
bitirmişti 

ыухы/ 
bitirdi 

ыухыщт/ 
bitirecek 

ыухырэп/ 
bitirmedi 

ыухыгъа/ 
bitirdi mi? 

Тэ/biz тыухыгъ/ 
bitirmiştik 

тыухы/ 
bitirdik 

тыухыщт/ 
bitireceğiz 

тыухырэп/ 
bitirmedik 

тыухыгъа?/ 
bitirdik mi? 

Шъо/siz шъуухыгъ/ 
bitirmiştiniz 

шъуухы/ 
bitirdiniz 

шъуухыщт/ 
bitireceksiniz 

шъуухырэп/ 
bitirmediniz 

шъуухыгъа/ 
bitirdiniz mi? 

Ахэр/Ахэм/ 
Onlar 

аухыгъэх/ 
bitirmiştiler 

аухых/ 
bitirdiler 

аухыщт/ 
bitirecekler 

аухырэп/ 
bitirmediler 

аухыгъа?/ 
bitirdiler mi? 
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Geçişsiz Fiiller 

Geçişsiz fiiller; aşağıda açıklandığı gibi statik, dinamik ve bu iki gruba da girmeyen diğer 

fiiller olarak üç grupta ele alınarak öğretilmektedir. 

1) Statik fiiller 

щытын (durmak), щысын (oturmak), щылъын (yatmak), щыщын (oralı olmak) fiilleri statik 

fiillere örnektir. Dinamik fiillerden olduğu halde (-къэ),(-къы) ön ekleri ile başlayan fiiller, kişi ekleri 

aynı olduğundan statik grupta gösterilmektedir. Örneğin; къэк1он (gelmek), къэшъон (oynamak), 

къыдэ1эпы1эн (yardım etmek) gibi fiillerde kişi ekleri statik fiillerle aynıdır. 

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ 
уахът/geç.zaman 

Мы уахът/ şim. 
zaman 

Къэк1ощт уахът/ gel. zaman Мыдэныгъэ/ оlumsuz Упч1э/ soru 

Сэ/ben сы-щытыгъ/ 
durdum 
сы-къэк1уагъ/ 
geldim 

сы-щыт/ Ben 
duruyorum 
сы-къэк1о 
/geliyorum 

сы-щытыщт/ щытын/  
duracağım 
Сы-къэк1уащт/ 
geleceğim 

сы-щысэп/ 
oturmuyorum 
сы-кэк1орэп/ 
gelmiyorum 

сы-щыта?/ duruyor 
muyum?. сы-
къэк1уагъа/ 
gelmiyor muyum?  

О/sen у-щытыгъ/ 
durdun 

у-щыт/ Sen 
duruyorsun 

у-щытыщт/ щытын/ 
durursun 

у-щысэп/ 
oturmuyorsun 

у-щыта?/ duruyor 
musun? 

Ар/ащ/o -щытыгъ/ 
Durdu 

-щыт/ O 
duruyor 

-щытыщт/ щытын/ durur щысэп/ 
oturmuyor 

-щыта?/  
duruyor  mu? 

Тэ/biz ты-щытыгъ/ 
durduk 

ты-щыт/ Biz 
duruyoruz 

ты- щытыщт/ щытын/ 
dururuz 

ты-щысэп/ 
oturmuyoruz 

ты-щыта?/ duruyor 
muyuz? 

Шъо/siz шъу-щытыгъ/ 
durdunuz 

шъу-щыт/ Siz 
duruyorsunuz 

шъу-щытыщт/ щытын/ 
durursunuz 

шъу-щысэп/ 
oturmuyorsunuz 

шъу-щыта?/ 
duruyor musunuz? 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

-щытыгъэх/ 
Durdular 

-щытых/ 
duruyorlar 

Щытыщтых/щытыных/ 
dururlar 

щысы-хэп/ 
oturmuyorlar 

-щытыха?/ 
duruyorlar mı? 

 

2)Dinamik fiiller:  

Eğer fiil ünlü harflerle (а,е,ё,и,о,у,ы,э,ю,я) başlarsa dinamik fiiller; еджэн (okumak), есын 

(yüzmek), еплъын (bakmak), и1эн (sahip olmak) kişi ekleri olarak şunları alırlar:  

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ 
уахът/geç.zaman 

Мы уахът/ şim. 
zaman 

Къэк1ощт уахът/ gel. 
zaman 

Мыдэныгъэ/ 
оlumsuz 

Упч1э/ soru 

Сэ/ben с-еплъыгъ/ 
baktım 

с-еджэ/ 
okuyorum 

сы-к1ощт/ 
сык1он/giderim 

c-есыгъэп/ 
yüzmedim 

с-еджа?/ 
okuyor muyum? 

О/sen у-еплъыгъ/ 
baktın 

у-еджэ/ 
okuyorsun  

у-к1ощт/ук1он/ 
gidersin 

У-есыгъэп/ 
yüzmedin 

у-еджа?/ 
okuyor musun? 

Ар/ащ/o еплъыгъ/baktı еджэ/okuyor к1ощт/к1он/gider есыгъэп/ 
yüzmedi 

еджа?/ 
okuyor mu? 

Тэ/biz т-
еплъыгъ/baktık 

т-еджэ/ 
okuyoruz 

ты-к1ощт/тк1он/ 
gideriz 

т-есыгъэп/ 
yüzmedik 

т-еджа?/ 
okuyor muyuz? 

Шъо/siz шъу-еплъыгъ/ 
baktınız 

шъу-еджэ/ 
okuyorsunuz 

щъу-к1ощт/ 
щъук1он/gidersiniz 

щъу-есыгъэп/ 
yüzmediniz 

щъу-еджа?/ 
okuyor musunuz? 
 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

еплъыгъэх/ 
baktılar 

еджэ-х/ 
okuyorlar 

к1о-щтых/к1оных/ 
giderler 

есыгъэхэп/ 
yüzmediler 

еджэха?/ okuyorlar 
mı? 
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3) Dinamik ve statik grupta yer almayan fiiller: 

Dinamik ve statik grupta yer almayan diğer,  к1он(gitmek),тхэн(yazmak), лъыхъон(aramak), 

чъэн(koşmak) gibi fiillerin çekimi aşağıdaki gibidir: 

Kişi zamiri Блэк1ыгъэ 
уахът/geç.zaman 

Мы уахът/ şim. 
zaman 

Къэк1ощт уахът/ gel. 
zaman 

Мыдэныгъэ/ 
оlumsuz 

Упч1э/ soru 

Сэ/ben сытхагъ/ 
yazmıştım 

сэтхэ/ 
yazıyorum 

сык1ощт/ 
сык1он/giderim 

Cык1огъэп/ 
gitmedim 

сытхагъа?/ 
yazdım mı? 

О/sen утхагъ/ 
yazmıştın 

отхэ/ 
yazıyorsun  

ук1ощт/ук1он/ 
gidersin 

Ук1огъэп/ 
gitmedin 

утхагъа?/ 
yazdın mı? 

Ар/ащ/o тхагъэ/yazmıştı матхэ/yazıyor к1ощт/к1он/gider к1огъэп/ 
gitmedi 

тхагъа?/ 
yazdı mı? 

Тэ/biz тытхагъ/yazmıştık тэтхэ/ 
yazıyoruz 

тык1ощт/тк1он/ 
gideriz 

тык1огъэп / 
gitmedik 

тытхагъа?/ 
yazdık mı? 

Шъо/siz шъутхагъ / 
yazmıştınız 

шъотхэ/ 
yazıyorsunuz 

щъук1ощт/ 
щъук1он/gidersiniz 

щъук1огъэп 
/gitmediniz 

щъутхагъа?/ 
yazdınız mı? 
 

Ахэр/ 
Ахэм/onlar 

тхагъэх/ 
yazmıştılar 

матхэх/ 
yazıyorlar 

к1ощтых/к1оных/ 
giderler 

к1огъэхэп/ 
gitmediler 

тхагъэха?/ yazdılar 
mı? 

 

SONUÇ 

Adigecedeki fiil sınıflandırmasının Türkçedekinden farklı olması,  Adigecede kimi fiillerin 

kişi çekimlerinin ön eklerle yapılması, bu kişi eklerinin de fiillerin durumlarına, (statik, dinamik, ve 

bunlardan farklı olanlar) bulundukları zamana, geçişli veya geçişsiz oluşlarına ve ayrıca sert ya da 

yumuşak ünsüzlerle başlamalarına göre değişiyor olmaları ikinci dil olarak Adigece öğrenen 

öğrencilerin fiil konusunu kavramakta zorlandıkları  durumlardır. Dolayısıyla fiillerin öğretiminde 

sorun yaşanmaktadır.  

Bu çalışma ile ana dili Türkçe olan öğrencilere Adigecedeki fiillerin öğretilmesinde dikkate 

alınması gereken noktalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer bir ifadeyle; Türkçenin akuzitif bir dil 

olması, statik ya da dinamik fiil ayrımının olmaması, ergatif bir dil olan Adigecenin Türkçe konuşan 

öğrencilere öğretilmesindeki yaşanan zorluğun sergilenmesi amaçlanmıştır.  Bu belirlemelerin 

Adigecenin yabancı dil olarak öğretildiği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarındaki eğitimcilere, 

öğrencilerin ana dil yapılarını göz önünde bulundurarak eğitim-öğretim materyali hazırlamalarında 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.   

Bu bağlamda, Düzce Üniversitesi Çerkesçe Bölümü’nde yürütülen Adigece derslerindeki 

gözlemlerden de yararlanılarak şöyle bir çözüm önerilmesi uygun görülmüştür: Adigey’deki Adigece 

öğretiminden farklı olarak fiiller dört grupta ele alınıp her bir gruptaki fiilin alacağı kişi eki ayrı ayrı 

gösterildiğinde, Türk öğrencilerin daha kolay kavrayabilmeleri sağlanabilecektir. Diğer bir anlatımla; 

fiillerin, öncelikle geçişli ve geçişsiz olarak ikiye ayrıldıktan sonra geçişsiz fiillerin de statik, dinamik 

ve bu iki gruba da girmeyen diğer fiiller olarak sınıflandırılmak suretiyle öğretilmesi uygun olacaktır.  
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Adigebze özet(Адыгэбзэ псалъэ къыхэщыпык1а): 

Мы докладыр зытеухуар:и анадэлъхубзэр Тыркубзэ еджак1уэхэм адыгабзэм хэт 

глаголхэр егъэщ1эным ехьал1а ущэтынхэр, 1эмалхэр, и хабзэхэр къихутэным и лэжъыгъэщ. 

Тыркбзэр аккузативу зыбзэу зэрыгъэпсам къыхэк1ыу глаголыр статис, динамик гупыуэ 

зыхэк1ыркъым. Адыгабзэр къапщтэмэ эргативу гъэпсащ.Тырку-хэхэсу еджак1уэхэм Дюздзэ 

Университетым къыщызэ1уаха адыгабзэ кудамэм илъэсипл1 хъуауэ адыгабзэ грамматика 

щырагъэджым дэж глаголыр лъы1эс, лъымы1эс( статис, динамик ещанэуи мы т1ум хэмыхьэ 

глаголхэр) гупипл1ыуэ гуэщауэ утык1у къыралъхэри еджак1уэхэм тыншыуэ къагуро1э 
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ÖZET 

Uluslararası bir muhasebe meslek örgütü olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC); kamu 
yararına uygun yüksek kalitede hizmet sunma anlayışıyla, muhasebe mesleğini uluslararası düzeyde geliştirmeyi 
amaçlamış ve bu amaca yönelik olarak farklı alanlarda standartlar ve yönergeler yayınlamıştır. Bu standartlardan 
biri olan Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları (IES) muhasebeci eğitim programlarını standart hale 
getirmiştir. 

Çalışmanın amacı; kamu ve özel kesimde ihtiyaç duyulan muhasebe meslek elemanı yetiştirmeye 
yönelik faaliyette bulunan Meslek Yüksekokullarında verilen muhasebe eğitimini Uluslararası Muhasebeci 
Eğitimi Standartları (IES) açısından değerlendirmek ve muhasebe eğitiminin geliştirilmesine yönelik olarak 
çözüm önerileri getirmektir.  

Çalışmada, Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları’ndan yararlanılarak hazırlanan anket, faktör 
analizi yöntemi kullanılarak boyutlandırılmış ve Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇSBMYO), 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nda öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre, ÇSBMYO’da verilen muhasebe eğitimi IES’nı yeterli düzeyde karşılayamamaktadır, 
bunun yanısıra öğrencilerin,  en çok “meslek etiği” boyutunda, en düşük düzeyde de “örgütsel ve işletme bilgisi” 
boyutunda yeterlilik kazandıkları tespit edilmiştir. Çalışmada son olarak, ÇSBMYO’ nun “mesleki beceriler”, 
“mesleki eğitim” ve “örgütsel ve işletme bilgisi” alanlarında standartları karşılayabilecek nitelikte eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştirmesine yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebeci, Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları, Muhasebe 
Eğitimi 

ABSTRACT 

International Federation of Accountant (IFAC) which is an international professional organization; 
aimed to developed the accounant profession at an international level with the understanding to provide high 
quality services in accordance with the public interest and published several standards and guidelines in different 
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areas for this purpose. One of these standards is International Educational Standards for Professional 
Accountants (IES) standardised the accounting training programs all over the words. 

The aim of the study is the evaluation of accounting training at Vocational Colleges which carry out 
activities in order to educate accounting professions for the need of public and private sectors, in terms of 
International Educational Standards for Professional Accountants and making suggestions towards the 
development of accounting training at Vocational Colleges. 

In the study, a survey prepared by using the IES, have been resized by factor analysis and applied to the 
second grade students of Accounting and Tax Applications Program at Çanakkale Vocational College of Social 
Sciences (ÇSBMYO). According to the findings, the accounting training at ÇSBMYO, can not meet the IES at a 
sufficient level and also, it’s assigned that the students have gained the highest qualification at the dimension of 
“Professional Etic” and the lowest qualification at the dimension of  “Organizational and Business Information”. 
Finally in the study, some suggestions have been made for implementation of educational activities which meet 
the standards in the fields of “Professional Traninig”, “Professional Etic” and “Organizational and Business 
Information”. 

Key Words: Accounting, Accountant, International Education Standards of Professional Accountant, 
Accounting Education. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde profesyonel muhasebecilerin çalışma hayatındaki hızlı değişime ayak 

uydurabilmeleri için sadece muhasebe bilgi ve becerileri yeterli olmayacaktır. Bunun yanısıra, 

toplumda muhasebe mesleğine artan talep, profesyonel muhasebecileri, sürekli bir gelişim sürecine ve 

beraberinde topluma daha fazla katkı sağlamaya yöneltmektedir. Böylece muhasebe meslek elemanı 

gerektiğinde bir girişimci, bir ortak, iyi bir finansal analist, başarılı bir satış elemanı, bir halkla ilişkiler 

sorumlusu ve bazen de iyi bir yönetici olma becerisine sahip olmalıdır (Köse ve Yılmaz; 2003). 

Muhasebe eğitim programları, bu değişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmeli ve 

muhasebe eğitimi alanlara muhasebe, denetim ve vergi bilgilerinin yanında işletmecilik, liderlik 

becerileri, bilgiyi oluşturma ve kullanma becerileri, iletişim becerileri kazandırılmalıdır. Ayrıca 

mesleki eğitimin yeterli düzeyde verilebilmesi için meslek etiğinin de, eğitim alanlara kazandırılması 

şarttır. 

Ülkemizde muhasebe eğitimi üniversitelerde; dört yıl süreyle eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürüten fakültelerde ve iki yıl süreyle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten meslek yüksekokullarında 

verilmektedir (Çelenk vd. 2010: 159) Meslek yüksekokullarının muhasebe ve vergi uygulamaları 

programlarının amacı, fakülte ve meslek yüksekokullarının diğer programlarından farklı olarak, 

“muhasebe meslek elemanı” yetiştirmektir. Bu bağlamda, çalışmada meslek yüksekokullarının 

muhasebe ve vergi uygulamaları programında verilen muhasebe eğitimi ele alınmıştır.  
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Çalışmada, teorik olarak muhasebe eğitimi, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(IFAC)’ın muhasebe eğitimine yönelik çalışmaları ve Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları 

(IES)’ e ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Araştırma bölümümde ise, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nda verilen muhasebe eğitimi, Uluslararası 

Muhasebeci Eğitimi Standartları açısından irdelenmiş ve öğrencilerin muhasebe eğitiminden elde 

ettikleri kazanımların; cinsiyet, not ortalaması ve iş tecrübesine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

MUHASEBE EĞİTİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBECİ EĞİTİMİ STANDARTLARI 

Muhasebe Eğitimi 

Günümüzdeki anlamıyla muhasebe, sadece bilgiyi kaydeden ve raporlayan bir süreç değil, 

aynı zamanda işletmenin amaçlarına ulaşmalarında etkili bir rol oynayan bir bilgi sistemidir (Sevim ve 

Elmacı, 2013). Muhasebenin sağladığı finansal bilgi, işletmelerin içinde bulunduğu çevredeki 

değişime uyum sağlayarak, faaliyetlerini etkin ve verimli olarak sürdürmeleri ve doğru kararlar 

almaları açısından son derece önemlidir. Bu durum muhasebenin işletmelerdeki önemini arttırmaktadır 

(Demir, 2012: 109). “İşletme dili” olarak ifade edilen muhasebe, sürekli güncellenen bir bilgi 

sistemidir. Muhasebe eğitimiyle, bu dilin kavramlarının öğretilmesi, bilgilerin bu dilde ifade edilmesi 

ve muhasebe bilgi sistemi içerisinde üretilen bilgilerin kullanma becerisinin geliştirilmesi hedef olarak 

alınmaktadır (Akbulut vd. 2014: 76).  

Muhasebe eğitiminde, teorik bilgi ve uygulama birbirini tamamlar ve sürekli bir etkileşim 

içindedir. Eğitimin her aşamasında verilen temel bilgilerin kavratılması ve bu bilgilerin uygulamayla 

pekiştirilmesi gereklidir (Çukacı ve Elagöz, 2006: 148). Bu nedenle, muhasebe eğitiminin temel amacı 

muhasebe bilgisinin kazandırılmasının yanında bu bilgileri analiz edip yorumlayarak karar almada 

kullanabilme yetisinin de diğer disiplinlerden faydalanılarak kazandırılmasıdır (Zaif ve Ayanoğlu, 

2007:117). 

Muhasebe eğitiminin kalitesi, işletmelerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olmakta ve 

dolaylı olarak da ekonominin gelişimine önemli bir etki yapmaktadır. Bu nedenle, pekçok kurum ve 

kuruluş ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe eğitimi üzerinde çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar 

(Çelenk vd. 2010: 159). Bu kurumlardan biri olan, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC); 

uluslararası bir muhasebe meslek örgütü olup, kamu yararına uygun yüksek kalitede hizmet sunma 

anlayışıyla, muhasebe mesleğini uluslararası düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktadır. IFAC, bu amaca 

yönelik olarak pekçok standart geliştirmiş ve yayınlamıştır. Bu standartlardan biri de Uluslararası 

Muhasebeci Eğitimi Standartlarıdır (IES). 
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Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları 

IFAC bünyesindeki Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları Komisyonu (IESB) 

tarafından hazırlanan, Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları (IES); muhasebe meslek 

örgütlerine, işverenlere, akademisyenlere ve öğrencilere yol gösterici olacak, profesyonel 

muhasebecilerin gelişimi ve eğitimi için geliştirilmiş olan ilkelerden oluşmaktadır.  

IES’ nın amacı, muhasebe eğitiminin ve mesleki gelişim programlarının etkinliğinin 

iyileştirilmesidir. Etkin eğitim ve gelişim programları ile, çok sayıda yetkin muhasebecilerin yetişmesi 

ve muhasebe mesleğine toplumdaki güvenin artması söz konusu olacaktır  (Pincus vd. 2008: 21). 

IES, muhasebe eğitimine yönelik sekiz standarttan oluşmaktadır. Bu standartların başlıkları 

aşağıdaki gibidir; 

• Giriş Koşulları, 

• Mesleki Eğitim, 

• Mesleki Beceriler, 

• Mesleki Değerler, Etik ve Davranışlar, 

• Uygulama Deneyimi, 

• Mesleki Yetenek ve Yeterliliğin Ölçülmesi, 

• Sürekli Mesleki Gelişim, 

• Profesyonel Denetçiler için Gerekli Yeterlilik Şartları. 

Çalışmada Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda verilen muhasebe eğitimi IES’ 

nın “mesleki eğitim”, “mesleki beceriler” ve “mesleki değerler, etik ve davranışlar” standartları 

açısından irdelendiğinden, aşağıda bu üç standartla ilgili açıklamalara yer verilecektir: 

Mesleki Eğitim: Muhasebe meslek eğitiminin içeriği, IES’nın ikinci standardı olan 

“Muhasebe Eğitim Programlarının İçeriği Standardı” ile düzenlenmiştir. Bu standardın amacı, artarak 

karmaşık hale gelen ve değişen çevrede faaliyet gösterecek muhasebe meslek mensuplarına ileri 

düzeyde muhasebe bilgisi kazandırılmasıdır. Muhasebe bilgisi, aşağıda belirtilen üç temel başlıkta 

gruplandırılmış olup, mesleki eğitim programlarının esasını oluşturmaktadır (IFAC, 2014: 37); 

• Muhasebe ve finans bilgisi, 

• Örgütsel ve işletme bilgisi, 

• Bilgi teknolojileri bilgisi ve yeterliği. 

Mesleki Beceriler: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki yeterlilikleri kazanabilmeleri 

için gerekli olan beceriler, IES’ nın üçüncüsü olan “Mesleki Beceriler ve Genel Eğitim Standardı” ile 
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belirlenmiştir. Standart aynı zamanda, bu becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak genel eğitimin 

nasıl olması gerektiğini de ortaya koymuştur. Muhasebe meslek elemanlarının, mesleki eğitim 

sürecinde kazanmaları gereken mesleki beceriler beş başlık altında gruplandırılmıştır. Bu beceriler 

aşağıdaki gibidir (IFAC, 2014; 45); 

• Entelektüel beceriler  

• Teknik ve fonksiyonel beceriler 

• Kişisel beceriler 

• Kişiler arası ve iletişim becerileri 

• Örgütsel ve işletme yönetimi becerileri 

 Mesleki Değerler, Etik ve Davranışlar: Mesleki değerler, etik ve davranışlar, muhasebe 

meslek mensubunun mesleğin bir üyesi olarak tanımlayan mesleki davranış ve özellikleridir 

(Sadowski ve Thomas, 2012: 16). Muhasebe eğitim programları sürecinde meslek mensuplarının 

kazanmaları gerekli olan “mesleki değerler, etik ve davranışları” tanımlayan standardın (IES 4) amacı, 

aday meslek mensuplarının mesleki değer, etik ve davranışlar kazanmasını sağlamaktır. Standart,  

eğitim programlarında verilen mesleki değer ve davranışların kapsamının muhasebe meslek 

mensuplarını (IFAC, 2014; 52-53); 

• Sosyal sorumluluk ve kamu çıkarına, 

• Sürekli gelişme ve öğrenmeye, 

• Güvenilirliğe ve sorumluluğa, 

• Nezakete ve saygıya, 

• Yasa ve düzenlemelere bağlı olmaya yöneltmesi gerektiğini belirtmektedir. 

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 

Bu bölümde, araştırmanın amacı, yöntemi ve araştırma bulgularına yönelik açıklamalara yer 

verilecektir. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; ÇSBMYO’ da verilen muhasebe eğitimini Uluslararası Muhasebeci 

Eğitimi Standartları açısından değerlendirmek ve verilen eğitimin Uluslararası Muhasebeci Eğitimi 

Standartlarını karşılayabilirlik düzeyini ölçümleyebilmektir. Bunun yanısıra, Muhasebe ve Vergi 

Programında öğrenim gören öğrencilerin demografik değişkenlere göre muhasebe meslek 

standartlarına ilişkin kazanımlarında anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı da belirlenmeye 

çalışılacaktır. 
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Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇSBMYO’ da öğrenim gören 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma, evren 

içerisinden “kolayda örneklem yöntemi” ile gün içerisinde ders kapsamında bulunan öğrenciler ile 

gerçekleştirilmiştir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 120 ikinci sınıf öğrencisi öğrenim 

görmekte olup, veri toplama aşamasında 120 öğrenciden 100’üne (yaklaşık % 83’üne) ulaşılmış ve 

verilerin elde edilmesi için sözkonusu örneklem grubu üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma 

sonuçları örneklem grubu ile sınırlıdır.  

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket 

Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları boyutlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Anketin ilk 

bölümünde demografik bilgilere, ikinci bölümünde ise muhasebe eğitimi standartlarını ifade eden; 

mesleki eğitim, mesleki beceri ve örgütsel bilgi ve meslek etiği boyutlarına ilişkin ifadelere yer 

verilmiştir. Ankette muhasebe eğitimi standartlarını ifade eden toplam yirmi ifade bulunmaktadır. 

Muhasebe meslek standartlarını ölçmeye yönelik değişkenlerin seçenekleri (1) Kesinlikle 

Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 

hazırlanmış, 5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiş sorulardan oluşmuştur. 

Anket soruları SPSS13 İstatistik paket programında değerlendirilmiş ve araştırma bulguları 

faktör analizi, Independent Samples T-Testi, Tek Yönlü Anova Testi, Tamhane Testi ve Ortalamalar 

testi ile yorumlanmıştır. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada muhasebe eğitimi standartlarını ifade edilen faktörlerle öğrencilerin 

cinsiyetlerine, genel ağırlıklı not ortalamalarına ve iş tecrübelerine göre muhasebe eğitiminde almış 

oldukları kazanımlarının ölçülmesine ilişkin tespitlere bulunulmuştur. Bu bağlamda üç adet hipotez 

oluşturulmuştur; 

Hipotez 1: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

Hipotez 2: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri not ortalamalarına göre 

farklılaşmaktadır.  
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Hipotez 3: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri iş tecrübelerine göre 

farklılaşmaktadır. 

Güvenilirlik Testleri 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin iç tutarlılığı “Cronbach Alpha Katsayısı” ile 

değerlendirilmiştir. Cronbach Alpha analizi sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirlik oranına sahip 

olduğu belirlenmiştir. (alpha=, 0.911) 

Anket sorularının tamamı faktör analizine tabi tutularak varyansı temsil eden faktörler 

belirlenmiş ve “Kaiser-MMeyer-Olkin (KMO) Testi ile faktör analizinin güvenilirliği test edilmiştir. 

KMO Testi sonucuna göre; yapılan faktör analizi yüksek güvenilirliğe (0.911>0.500) sahiptir 

(Stevens, 2002: 390). Faktör analizinde veriler “varimax yöntemi” ile rotasyona tabi tutularak ankette 

yer alan ifadelerden birbiriyle ilişkili olanların biraraya gelmesi sağlanarak faktörler elde edilmiştir.         

Tablo 1. KMO and Bartlett’s Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,911 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 947,766 
df 190 
Sig. ,000 

 

Frekans Dağılımları 

Araştırma bulgularına ilişkin frekans dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Bulgularına İlişkin Frekans Dağılımları 

Demografik  
Özellikler 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 44 44 
Kadın 56 56 

Not 
Ortalaması 

1-2 60 60 
2.01-2.50 27 27 
2.51-3 13 13 

İş Tecrübesi Çalışmıyorum 70 70 
Yarı zamanlı muhasebe ile ilgili bir işte çalışıyorum 1 1 
Yarı zamanlı muhasebeyle ilgili olmayan bir işte 
çalışıyorum 

15 15 

Başka bir işte çalışıyorum 14 14 
 Toplam 100 100 
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Faktör Analizi  

Araştırmada uygulanan ölçek Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartlarına (IES) yönelik 

ifadelerden yararlanılarak oluşturulmuştur. IESB tarafından belirlenen muhasebe eğitimi 

standartlarının alt boyutlarından üçü olan, ‘mesleki eğitim’, ‘mesleki beceri’ ve ‘mesleki değerler, etik 

ve davranışlar’ boyutları ele alınmıştır. Uygulanan faktör analizi yöntemi ile SPPS programı, IESB 

tarafından belirlenen standartları, dört alt boyutta gruplandırılmış, mesleki eğitim boyutunun içerisinde 

ifade edilen örgütsel ve işletme bilgisi değişkeni, ilave bir faktör olarak çalışmaya dahil etmiştir. 

Faktör analizi sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Araştırma Faktörleri 

 Mesleki 
Eğitim 
Boyutu (F1) 

Meslek 
Etiği 
Boyutu(F2) 

Mesleki 
Beceri 
Boyutu (F3) 

Örgütsel 
Bilgi 
Boyutu(F4) 

Raporlama sürecinde muhasebe bilgisinin rolünü anlamamı sağladı  ,848    
Vergilendirmenin finansal ve yönetsel kararlara etkisini anlamamı sağladı.  ,829    
Finansal tablo analiz, finansal araçlar, kaynak yönetimi, finansal yönetimi 
yeterli düzeyde öğrenmemi sağladı. 

,798 
   

Bilişim teknolojilerini kullanma ve bilişim araçlarını muhasebe 
problemlerine uygulama becerisi edinmemi sağladı 

,737    

Planlama, bütçeleme, maliyet muhasebesi, kalite kontrol, başarı ölçümü vs. 
yeterli düzeyde bilgi edinmemi sağladı 

,702 
   

Muhasebe denetimine ilişkin yeterli düzeyde bilgi edinmemi sağladı ,671    
Sosyal güvenlik ve kanunları içeren yasal çerçeve bilgileri hakim olmamı 
sağladı. 

,552 
   

Mesleki bilgi ve becerileri gerçek iş ortamında geliştirmemi sağladı  ,881   
Mesleki değerleri, etik kuralları ve davranışları iş ortamında geliştirmemi 
sağladı 

 
,877 

  

İşletmenin ve iş ilişkilerinin nasıl çalıştığını anlamamı sağladı  ,831   
İşletme faaliyet ve fonksiyonları ile muhasebe faaliyetleri arasında ilişki 
kurmamı sağladı 

 
,804 

  

Mesleğimi dürüst ve tarafsız olarak gerçekleştirmemi sağlayacaktır  ,698   
Muhasebe mesleğinin etik ve mesleki sorumluluklarını kavrayabilmemi 
sağladı 

 
,640 

  

Mesleğimi bağlılık ve gizlilik gibi temel ilkelere uyumlu olarak 
gerçekleştirmemi sağlayacaktır 

 
,603 

  

Düşünce ve görüşlerini ifade etme, tartışma, bildirme ve savunma yetisi 
sağladı 

  ,799  

Kültürel ve entelektüel farklı insanlarla etkileşimde bulunabilme becerisi 
kazandırdı 

  
,798 

 

Sorunu tanımlama ve çözebilme becerisi kazandırdı   ,600  
Stratejik planlama, proje yönetimi, insan ve kaynak yönetimi ve karar verme 
yetilerini elde etmemi sağladı 

  
,598 

 

Makro ve mikro ekonomi ile ilgili yeterli düzeyde bilgi edinmemi sağladı    ,886 
Örgütsel bilgi ve işletme bilgisi edinmemi sağladı    ,528 

0,50 altında olan değerler gösterilmemiştir. 
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Faktörlerin varyansları açıklama güçleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Tablo 4’den görüldüğü gibi 

faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesi %71.029’dur. Varyansı açıklama yüzdesi en yüksek olan 

faktör mesleki eğitim boyutu faktörüdür. Bu faktörün varyansı açıklama yüzdesi %25.197’dir. 

Tablo 4. Faktörlerin Varyansı Açıklama Yüzdeleri 

 
 Rotation Sums of Squared Loadings 
  Total % of Variance Cumulative % 
Mesleki Eğitim Boyutu Faktörü (F1) 5,039 25,197 25,197 
Meslek Etiği Boyutu Faktörü (F2) 4,861 24,305 49,503 
Mesleki Beceri Boyutu Faktörü (F3) 2,722 13,608 63,111 
Örgütsel Bilgi Boyutu Faktörü (F4) 1,584 7,918 71,029 

 

Faktörlerin İstatistiksel Analizleri ve Hipotez Testleri 

Muhasebe meslek standardını ölçen değişkenlerin boyutlarına ilişkin ortalama değerler Tablo 

5’de gösterilmiştir. Söz konusu veriler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören 

öğrencilerin öncelikle ‘mesleki değerler, etik ve davranışlar’ boyutuna yönelik konularda kazanım 

sağladıklarını göstermektedir (3.44). Bunun yanısıra, verilere göre öğrencilerin eğitim süresinde en az 

kazanım sağladıkları boyutun ‘örgütsel ve işletme bilgisi’ boyutu olduğu görülmektedir (2.91). 

Tablo 5.  Faktörlerin Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Mean Std. Deviation 
Mesleki Eğitim Boyutu Faktörü (F1) 3,2100 ,93324 

Meslek Etiği Boyutu Faktörü (F2) 3,4412 1,07664 
Mesleki Beceri Boyutu Faktörü (F3) 3,2500 ,88120 
Örgütsel Bilgi Boyutu Faktörü (F4) 2,9150 ,92128 

 

Faktörlerin istatistiksel analizleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinin 

aldıkları muhasebe eğitiminden, IES bağlamında edindikleri kazanımlar ile cinsiyet, not ortalaması ve 

iş tecrübesi gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Cinsiyet Durumu: Öğrencilerin cinsiyetleri ile muhasebe eğitim sürecince elde ettikleri 

kazanımlara yönelik yapılan analizde ‘meslek etiği’ faktöründe anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Diğer alt faktörlerde herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Buna göre hipotez 1 kısmen kabul 

edilmektedir.  
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Tablo 6.  Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin “Independent Samples” T – Testi” 

 t df Sig. (2-tailed) 
Mesleki Eğitim Boyutu Faktörü (F1) ,563 100 ,937 

,563 92,468  
Meslek Etiği Boyutu Faktörü (F2) -1,281 100 ,000 

-1,138 35,072  
Mesleki Beceri Boyutu Faktörü (F3) -,341 100 ,582 

-,339 90,400  
Örgütsel Bilgi Boyutu Faktörü (F4) ,707 100 ,705 

,699 88,458  
 

Tablo 7’de sunulan ortalamalar tablosu incelendiğinde meslek etiği faktöründe erkeklerin 

cinsiyet farklılıkları grup ortalamaları 3.22, bayanların ise söz konusu ortalamaları 3.56 olarak 

bulunmuştur. Muhasebe eğitiminde meslek etiğine yönelik bayan öğrenciler erkek öğrencilerden daha 

fazla kazanım sağlamışlardır.  

Tablo 7. Cinsiyet Farklılıkları Grup Ortalamaları 

 Cinsiyet N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

Meslek Etiği 
Boyutu Faktörü 

Erkek 4 3,2229 1,37029 ,27406 

Kadın 6 3,5681 ,85515 ,13041 

 

Not Ortalamaları: Not ortalamalarına göre yapılan analizde Levene istatistiği sonuçlarına 

göre Tablo 8’de görüldüğü gibi, varyansların 2, 3 ve 4 no’lu faktörlerde homojen oldukları ortaya 

çıkmıştır (F2>0.05, F3>0.05, F4>0.05) 

Tablo 8: Muhasebe Meslek Standartları İle Öğrencilerin Not Ortalamalarına İlişkin 

Varyansların  Homejenliği Testi 

  Levene Statistic df1 df2 S ig. 
F1 5,634 2 100 ,006 
F2 ,014 2 100 ,986 
F3 1,524 2 100 ,226 
F4 1,552 2 100 ,220 

 

  ANOVA testi sonuçlarına göre muhasebe eğitiminden elde ettikleri kazanımlar ile 

öğrencilerin not ortalamaları arasında anlamlı farklılığın sadece ‘muhasebe eğitimi boyutunda olduğu 

tespit edilmiştir. Söz konusu durum Tablo 9’da gösterilmiştir (F1=p: 0,00<0.05). 
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  Tablo 9. Muhasebe Meslek Standartları ile Not Ortalamalarına İlişkin ANOVA Testi 

   
Sum of 
Squares f 

Mean 
Square F Sig. 

Mesleki Eğitim Boyutu 
Faktörü (F1)  

Between 
Groups 

10,131 2 3,377 7,483 ,006 

Within Groups 48,214 64 ,753   
Total 58,345 67    

Meslek Etiği Boyutu 
Faktörü (F2)  

Between 
Groups 

8,573 2 2,858 ,647 ,056 

Within Groups 69,090 64 1,080   
Total 77,663 67    

Mesleki Beceri Boyutu 
Faktörü (F3)  

Between 
Groups 

6,235 2 2,078 2,664 ,055 

Within Groups 49,937 64 ,780   
Total 56,172 67    

Örgütsel Bilgi Boyutu 
Faktörü (F3)  

Between 
Groups 

7,133 2 2,378 2,698 ,053 

Within Groups 56,396 64 ,881   
Total 63,529 67    

 

Tablo 10 irdelendiğinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrenim gören 

öğrencilerin not ortalaması 2.01- 2.50 arasında olan öğrencilerin mesleki eğitim boyutuna ilişkin 

kazanımları (3.55), not ortalaması 1-2 aralığında olan öğrencilere göre (3.04) daha yüksek düzeyde 

çıkmıştır. Not ortalamasına ilişkin yapılan analize göre anlamlı farklılığın sadece mesleki eğitim 

boyutunda belirlenmesi nedeniyle hipotez 2 kısmen kabul edilmiştir. 

Tablo 10. Mesleki Eğitim Boyutu İle Not Ortalamalarına İlişkin Tamhane Testi Çoklu 

Karşılaştırma Tablosu 

       95% Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable (I) f (J) f 

Mean Difference (I-
J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F1(Mesleki 
Eğitim Boyutu) 

1-2 2.01-
2.50 

-51455* ,17923 ,016 ,9527 -,0764 

2.51-
3.00 

-,27198 ,31931 ,791 -1,1186 ,5746 

2.01-
2.50 

1-2 ,51455* ,17923 ,016 -,4334 ,9527 
2.51-
3.00 

-,24257 ,31976 ,841 ,0764 1,0907 

2.51-
3.00 

1-2 27,198 ,31931 ,791 -,5746 1,1186 
2.01-
2.50 

-,24257 ,31976 ,841 -1,0907 ,6056 

 

İş Tecrübesi: İş tecrübesine göre yapılan analizde öğrencilerin muhasebe meslek 

standartlarına yönelik tutumları ile iş tecrübeleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Bundan dolayı hipotez 3 reddedilmiştir. 
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Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Çalışma kapsamında ifade edilen değişkenler Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

tarafından belirlenen muhasebe eğitim süreciyle ilgili genel kabul görmüş teknik ve uygulama 

standartları (IES) doğrultusunda oluşturulmuştur. Muhasebe meslek standartlarını ölçen değişkenler 

faktör analizi yöntemiyle ‘mesleki eğitim’, ‘mesleki beceri’, ‘meslek etiği’ ve ‘örgütsel ve işletme 

bilgisi’ alt boyutlarında gruplandırılmıştır. 

Çalışmada Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin 

mesleki eğitimde edinmiş oldukları kazanımlara yönelik değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Raporlama sürecinde muhasebe bilgisinin rolünü anlamamı sağladı (S.1) 

• Vergilendirmenin finansal ve yönetsel kararlara etkisini anlamamı sağladı (S.3) 

• Finansal tablo analiz, finansal araçlar, kaynak yönetimi konularını kapsayan finansal yönetim 
bilgilerini yeterli düzeyde öğrenmemi sağladı (S.5) 

• Bilişim teknolojilerini kullanma ve bilişim araçlarını muhasebe problemlerine uygulama 
becerisi edinmemi sağladı (S.8) 

• Planlama, bütçeleme, maliyet muhasebesi, kalite kontrol, başarı ölçümü gibi konularda yeterli 
düzeyde bilgi edinmemi sağladı (S.9) 

• Muhasebe denetimine ilişkin yeterli düzeyde bilgi düzeyini edinmemi sağladı (S.9) 

• Sosyal güvenlik ve kanunları içeren yasal çerçeve yönelik bilgilere hakim olmamı sağladı 
(S.4) 

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin edinmiş oldukları 

mesleki becerilere yönelik kazanımları ölçen değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Düşünce ve görüşlerini ifade etme, tartışma, bildirme ve savunma yetisi sağladı (S.13) 

• Kültürel ve entelektüel olarak farklı insanlarla etkileşimde bulunabilme becerisi kazandırdı 
(S.12) 

• Sorunu tanımlama ve çözebilme becerisi kazandırdı (S.11) 
• Stratejik planlama, proje yönetimi, insan ve kaynak yönetimi, karar verme yetilerini elde 

etmemi sağladı (S.14) 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin meslek etiğine ilişkin 
edinmiş oldukları davranış kazanımlarına yönelik değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Mesleki bilgi ve becerileri gerçek iş ortamında geliştirmemi sağlayacak (S.21) 

• Mesleki değerleri, etik kuralları ve davranışları iş ortamında geliştirmemi sağlayacak 
(S.22) 

• İşletmenin ve iş ilişkilerinin nasıl çalıştığını anlamamı sağladı (S.19) 

• İşletmenin faaliyet ve fonksiyonları ile muhasebe faaliyetleri arasında ilişki kurmamı 
sağladı (S.20) 

• Mesleğimi dürüst ve tarafsız olarak gerçekleştirmemi sağlayacaktır (S.17) 
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• Muhasebe mesleğinin etik ve mesleki sorumluluklarını kavrayabilmemi sağladı (S.16) 

• Mesleğimi bağlılık ve gizlilik gibi temel ilkelere uyumlu olarak gerçekleştirmemi 
sağlayacaktır (S.18) 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin edinmiş oldukları örgütsel 
ve işletme bilgisine ilişkin kazanımları ölçen değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Makro ve mikro ekonomi alanında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmamı sağladı (S.6) 

• Yeterli düzeyde örgütsel bilgi ve işletme bilgisi edinmemi sağladı (S.7) 

Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları; ‘mesleki eğitim’, ‘mesleki beceriler’, ‘mesleki 

değerler, etik ve davranışlar’ boyutlarını içermektedir. Çalışmada Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında verilen muhasebe eğitiminin, 

Uluslararası Muhasebeci Eğitimi Standartları açısından irdelenmesi yapılarak, öğrencilerin muhasebe 

meslek standartlarına ilişkin edinmiş oldukları kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

sonucuna göre öğrenciler almış oldukları eğitim sürecinde öncelikli olarak mesleki etiği boyutunda 

kazanım sağladıklarını ifade etmişlerdir. Meslek etiği boyutu öğrencilerin kazanım sağladıkları birinci 

boyutu oluşturmuştur.  

Öğrenciler almış oldukları muhasebe eğitimi ile öncelikli olarak mesleki değerleri, etik 

kuralları ve davranışları iş ortamında geliştirmeyi sağladıklarını, İşletmenin ve iş ilişkilerinin nasıl 

çalıştığını anlayarak, işletme faaliyet ve fonksiyonları ile muhasebe faaliyetleri arasında ilişki kurmayı 

sağladıklarını, mesleklerini dürüst ve tarafsız olarak yapmayı öğrendiklerini, muhasebe mesleğinin 

etik ve mesleki sorumluluklarını kavradıklarını, mesleklerini gizlilik gibi temel ilkelerle yürütme 

becerisi kazandıklarını açıklamışlardır.  

Yapılan araştırma ile öğrenciler almış oldukları eğitim ile sırasıyla mesleki beceriler 

geliştirdiklerini, mesleki eğitim ve örgütsel bilgi açısından kazanımlar sağladıklarını açıklamışlardır. 

Ancak ifade edilen tüm boyutlar muhasebe meslek standartlar açısından ÇSBMYO’ nun yeterli 

düzeyde uluslararası muhasebeci eğitimi standartlarını karşılayamadığını göstermektedir. Muhasebe ve 

Vergi Uygulamarı Programında öğrenim gören öğrenciler, öğrenimleri süresince en çok uluslararası 

muhasebeci eğitimi standartlarından birisi olan ‘meslek etiği’ konusunda kazanım sağladıkları, en 

düşük düzeyde örgütsel bilgi ve işletme bilgisi açısından yeterlilik kazandıklarını açıklamışlardır. 

Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlardaki düşük skorlar, ÇSBMYO’ nun öncelikli olarak mesleki 

beceriler, mesleki eğitim ve örgütsel bilgi alanlarında standartları karşılayabilecek nitelikte eğitim 

faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerekliğini vurgulamaktadır.  

Araştırmanın ikinci kısmında öğrencilerin cinsiyetlerine, genel ağırlıklı not ortalamalarına ve 

iş tecrübelerine göre muhasebe meslek eğitiminde almış oldukları kazanımlarının ölçülmesine ilişkin 

tespitlere bulunulmuştur. Bu bağlamda üç adet hipotez oluşturulmuştur. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2654 
 

Hipotez 1: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır.  

Araştırma bulgularına göre cinsiyete göre meslek etiği konusunda farklılaşma görülmüş, 

bayan öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla meslek etiği konusunda kazanımlar 

sağladıkları belirtilmiştir. Mesleki eğitim, mesleki beceri ve örgütsel bilgi boyutlarında cinsiyete göre 

herhangi bir farklılaşma görülmediği için hipotez 1 kısmen kabul edilmiştir. 

Hipotez 2: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri not ortalamalarına göre 

farklılaşmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, not ortalaması 2-2.5 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 1- 2 

aralığında olan öğrencilere göre mesleki eğitime yönelik kazanımları daha yüksek düzeyde çıkmıştır. 

Meslek etiği, mesleki beceri ve örgütsel bilgi boyutlarında not ortalamasına göre herhangi bir 

farklılaşma görülmediği için hipotez 2 kısmen kabul edilmiştir. 

Hipotez 3: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, IES 

bağlamında muhasebe eğitiminden edindikleri kazanımlara ilişkin düşünceleri not ortalamalarına göre 

farklılaşmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre iş tecrübesi ile öğrencilerin muhasebe meslek standartlarına ilişkin 

düşüncelerde herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Hipotez 3 reddedilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın konusu kamu ve özel kesimde ihtiyaç duyulan muhasebe meslek elemanı 

yetiştirmeye yönelik faaliyette bulunan, ÇSBMYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nda 

verilen muhasebe eğitiminin, IES açısından değerlendirilmesidir. Birçok alt boyuttan oluşan IES, 

muhasebe meslek elemanı yetiştirmek üzere uygulanan eğitim programları için yol gösterici bir nitelik 

taşımaktadır. Muhasebe mesleğini yerine getirmek için eğitim gören öğrencilerin,  mesleki bilgi ve 

beceriye sahip olması ve mesleki değer, etik ve davranışlarla ilgili konulara da hakim olması 

gerekmektedir. IES tüm bu temel unsurlara ilişkin kavram ve esasları tanımlayarak, çeşitli standartlar 

geliştirmiştir. 

ÇSBMYO’ da verilen muhasebe eğitiminin IES’ nı karşılayabilirlik düzeyini ölçmeye yönelik 

olarak gerçekleştirilen araştırmanın bulguları muhasebe eğitimi alan öğrencilerin öncelikle “mesleki 

değerler, etik ve davranışlar” boyutuna yönelik konularda kazanım sağladıklarını ve bunun yanında 
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meslek etiğine yönelik, bayan öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla kazanım sağladıklarını 

göstermektedir. 

Araştırma sonuçları, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin “meslek etiği” boyutundan sonra 

sırasıyla “mesleki beceriler” ve “mesleki eğitim” boyutlarında kazanım sağladıklarını göstermektedir. 

Ayrıca, öğrenciler eğitim sürecince en az kazanım sağladıkları boyutun “örgütsel bilgi ve işletme 

bilgisi” boyutu olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanısıra, araştırma sonuçlarında “mesleki eğitim” 

boyutuna ilişkin olarak, not ortalamaları 2’nin üstünde olan öğrencilerin kazanımlarının daha yüksek 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. İş tecrübesinin ise öğrencilerin muhasebe eğitiminde edindikleri 

kazanımlara herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre veriler, ÇSBMYO’ da verilen muhasebe eğitiminin IES’ nı yeterli 

düzeyde karşılayamadığını göstermekte olup, özellikle “mesleki eğitim”, “mesleki beceriler” ve 

“örgütsel bilgi” alanlarında standartları karşılayabilecek nitelikte bir eğitim programının 

gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma sonuçları, ÇSBMYO’ da verilen muhasebe eğitiminde, öğrencilerin en fazla 

“mesleki değerler, etik ve davranışlar” boyutuna yönelik konularda kazanım sağladıklarını 

göstermekle birlikte, bu kazanım yeterli bir düzeyde değildir. Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, 

meslek ahlakı, tutum ve davranışlarının kazandırılması yönünde, muhasebe alan uzmanlık derslerinde, 

iş dünyasından gerçek ve yaşanmış olaylara ilişkin okuma parçalarının kullanılması ve benzer nitelikte 

örnek olay çalışmalarının yapılması uygun olacaktır. Bunun yanısıra, meslek mensuplarının kendi 

deneğim ve tecrübelerini öğrencilere aktarabilecekleri ortamların oluşturulması, meslek etiğinin 

kazandırılmasında etkili olacaktır. 

IES’ nın “mesleki beceri” standardı, muhasebe meslek mensuplarının edindikleri mesleki 

bilgiyi başarılı bir şekilde uygulamasına yönelik olarak zihinsel, teknik, kişisel, toplumsal ve 

organizasyonel becerilere sahip olmasıyla ilgili olup, kısa bir eğitim sürecinde kazandırılması zor bir 

yeterliliktir. Bu nedenle, muhasebe eğitiminde ilgili mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik 

öğrencileri yönlendirebilecek ve yol gösterici olabilecek bir öğretim programı oluşturulmalıdır. 

Mevcut öğretim programında, bu yönde bir güncelleme yapılarak, sosyoloji, psikoloji ve davranış 

bilimleri gibi dersler eklenmeli ve İletişim, Türk Dili, Güzel Sanatlar ve Araştırma Yöntemleri 

derslerinin içerikleri de yenilenmelidir. Bunun yanısıra, mesleki becerilerin geliştirilmesi açısından, bu 

alanla ilgili mevcut derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

IES, mesleki eğitim programlarının içeriğini, muhasebe-finans bilgisi, bilişim teknolojileri 

bilgisi ve örgütsel bilgi ve işletme bilgisi olmak üzere üç temel unsur altında toplamıştır.  
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ÇSBMYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’na ait öğrenim programında yer alan 

uzmanlık derslerinin içerikleri, standardın mesleki eğitim programında yer alan muhasebe-finans 

konularına ilişkin bilgilerin büyük çoğunluğunu içermektedir. Ancak, öğrenim programı ve ders 

içerikleri, muhasebe mesleğindeki gelişmeler ve meslekten beklentiler doğrultusunda güncellenmeli ve 

özellikle de derslerin işlenişi sırasında uygulanan öğretim yöntemleri gözden geçirilmelidir. Yine 

mesleğin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, vaka incelemesi, proje geliştirme ve grup 

çalışmaları gibi farklı ve yeni öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. 

Standarda göre mesleki eğitim programının bir diğer unsuru olan, bilişim teknolojileri bilgisi; 

genel teknoloji bilgisi ve kullanma yeterliliğini içermekte olup, ÇSBMYO’ nda verilen muhasebe 

eğitimi sürecinde bilgi teknolojileri ve kullanımına ilişkin bilgiler öğrencilere Ofis Programları I-II ve 

Paket Programlar I-II dersleri kapsamında verilmektedir. Ancak, öğrencilerin edindikleri bu bilgileri 

kullanarak uygulama yapma konusunda zaman ve yer açısından kısıtlama söz konusudur. Muhasebe 

eğitimde verilen, bilgi teknolojileri ve kullanım becerilerine ilişkin bilgilerin, değişen ihtiyaçlar 

doğrultusunda güncellenmesi ve edinilen bilgilerin eğitim sürecinde kullanımı konusunda gerekli alt 

yapının oluşturularak, zaman ve uygulama yönünden ortaya çıkan kısıtlamalar önlenmelidir.  

Çalışmada, mesleki eğitim boyutu içinde yer almasına karşın uygulanan faktör analizi ile ayrı 

bir faktör olarak gruplandırılan ‘örgütsel bilgi ve işletme bilgisi’ boyutu, öğrencilerin muhasebe eğitim 

sürecinde en az kazanım elde ettikleri boyut olarak belirlenmiştir. ÇSBMYO Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Programı’nın öğretim programında, ‘örgütsel bilgi ve işletme bilgisi’ boyutu ile ilgili 

olarak, makro ekonomi, mikro ekonomi ve işletme dersleri yer almakta ancak, standardın öngördüğü; 

örgütsel davranış, üretim yönetimi, pazarlama, kurumsal yönetim gibi alanları içeren dersler ise yer 

almamaktadır. ÇSBMYO’ da verilen muhasebe eğitiminin ‘örgütsel bilgi ve işletme bilgisi’ standardı 

kapsamında geliştirilebilmesine yönelik olarak, öğretim programının bu alanla ilgili dersleri içerecek 

şekilde güncellenmesi ve mevcut derslerin de içeriklerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi uygun 

olacaktır. 

Ulusal düzeyde pek çok meslek yüksekokulunda, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 

bulunmaktadır. Ön lisans muhasebe eğitiminin IES açısından değerlendirilmesine yönelik benzer 

çalışmaların yapılarak, karşılaştırmalı sonuçların analiz edilmesi önerilmektedir 
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Özet 

Araştırmada, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda  eğitim gören öğrencilerin hizmet 
kalitesi algıları ölçümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; öğrencilerin meslek yüksekokulu hakkındaki 
düşüncelerini içeren hizmet kalitesi beklentileri ile hizmet kalitesi algılarını ölçümleyebilmek, aralarındaki 
pozitif ve negatif yönlü farklılıkları belirleyebilmektir. Çalışmada hizmet kalitesi boyutlarını ölçen değişkenler 
eğitim-öğretim faaliyetleri boyutu, öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu, fiziksel varlıklar boyutu ile 
güvenilirlik alt boyutlarında gruplandırılmıştır. Beklenen ve algılanan kalite arasındaki ölçümlerde tüm 
boyutlarda negatif yönlü farklar belirlenmiş, özellikle, öğrencilerin eğitim –öğretim faaliyetleri, fiziksel koşullar, 
yanıt verebilirlik ve öğrenci odaklılık boyutuna vermiş oldukları yanıtlardaki daha düşük skorlar, öğrencilerin bu 
boyutlardaki daha yüksek düzeydeki memnuniyetsizliklerini ifade etmiştir. 

Çalışmada, eğitim öğretim faaliyetleri ve güvenilirlik boyutlarında beklenen ve algılanan kalite 
düzeyine göre bayan öğrencilerin daha yüksek bir memnuniyete sahip oldukları belirlenmiştir. Bölümlere göre 
yapılan analizde Halkla İlişkiler Programı öğrencileri okullarının fiziksel varlıklardaki kalite düzeylerini diğer 
bölümlere kıyasla daha yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca hizmet kalitesi kavramı bölüm derslerinde 
incelenen öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri ile güvenilirlik boyutundaki bekledikleri kalite algıları daha 
yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışmada elde dilen verilerin değerlendirilmesinde SERVQUAL tekniği 
kullanılmış, veriler Faktör analizi, T-Testi, Anova Testi ve Tukey testi ile yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kalite, Hizmet kalitesi, Yükseköğretimde Kalite, Beklenen Kalite, Algılanan Kalite 

ABSTRACT 

In the research, the service quality perception of the students of Çanakkale Vocational College of Social 
Sciences, was tried to measure. The aim of the study, is to measure the service quality expectations and 
perceptions including the student thoughts about the college and to determine the positive or negative differences 
between them. In the study, the variables which measure the dimensions of service quality, was grouped in sub-
dimensions as educational activities dimension, students focus and responsiveness dimension, physical assets 
dimension and reliability dimension. The negatice differences was determined in all sub-dimensions in the 
measurement between the expected and percieved quality, especially the lower scores in the answers of the 
students in educational activities dimension, students focus and responsiveness dimension, physical assets 
dimension, expressed the higher dissatisfactions of the students in these dimensions. 

In the study, ıt was identified the female students have higher satisfactions according to the expected 
and perceived quality level in educational activities and reliability dimensions. In the analysis performed 
according to the departments, ıt was determined that the students of Public Relations Programe disqualified the 
quality level of physical assets compared to the other programs. Also, the expected quality perceptions of the 
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students who learned service quality concept during education programe, were found at a higher level in the 
dimension of educational activities and relaibility dimensions. In the study, SERVQUAL technique was used in 
the evaluation of the data and they were analyzed with Factor Analysis, T-test, Anova Test and Tukey Test. 

Keyword: Quality, Service Quality, Quality in Higher Education, Expected Quality, Perceived Quality 

 

 

GİRİŞ 

Günümüz Türkiye’sinde üniversite sayılarındaki artış rekabeti tetiklemiş, bu durum da “kalite” 

kavramının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Kalite kavramının ifade ettiği sürekli iyileştirme 

düşüncesi, çağın gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla üniversitelerin bünyelerinde sürekli 

değişim ve dönüşüm geçirmelerini beraberinde getirmiştir. Bu durum hem devlet, hem de vakıf 

üniversitelerinin öğrenci sayılarını artırmak ve nitelikli öğrencileri bünyelerine çekebilmek amacıyla 

yönetim, fiziksel koşullar, akademik çalışmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri ve öğretim elemanları 

boyutlarında kalitelerini sık sık sorgulamalarına neden olmuştur. 

Literatürde hizmet kalitesi; bir örgütün müşteri beklentilerini karşılayabilmesi ve müşteri 

beklentilerinin ötesinde hizmet sunabilmesi olarak ifade edilmektedir. Hizmet kalitesi, kalitenin 

müşteri tarafından algılanan performans düzeyini ya da hizmetin tüketiciyi tatmin edebilme düzeyini 

göstermektedir. Hizmet kalitesi algılaması, hizmete ilişkin beklenti düzeyi ile algılanan deneyimlerin 

karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmakta, bu bağlamda beklenen kalite ile algılanan kalite arasında 

pozitif yönde bir fark varsa hizmetin tatminkar olduğu ifade edilmektedir.  

Çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulundaki eğitim-öğretim hizmetlerini içeren kalite boyutları eğitim-öğretim faaliyetleri 

boyutu, öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu, fiziksel varlıklar boyutu ile güvenilirlik alt 

boyutlarında gruplandırılmıştır. Öğrencilerin algıladıkları hizmet kalitesindeki düşük ve yüksek 

skorlar Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde, 

güçlü yönlerinin daha da iyileştirilmesine zayıf yönlerinin güçlendirilmesinde önem teşkil edecektir. 

Bu bağlamda öğrencilerin memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörler analiz edilerek, kalite algılarını 

etkileyen faktörlerdeki iyileştirmeler üzerinde sistematik çalışmaları yapılması yüksekokul yönetimine 

öngörülecektir. 

Kalite, Hizmet Kalitesi ve Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Kavramları 

Kalite kavramı;  “bir mal veya hizmetin müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme 

yeteneği" olarak ifade edilebildiği gibi bir ürün veya hizmetin özelliklerinin, mevcut veya ileride gerek 
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duyulabilecek müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği olarak da tanımlanabilmektedir (Zengin ve 

Erdal, 2000: 45). Kalite müşterinin ürün ve hizmetten olan beklentisini algılayarak, müşteri 

ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisi, bu bağlamda ürün ve hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeye 

yönelik çalışmaların yapılmasını ifade eden bir kavramdır (Peters, 1999: 7). Günümüzde sürdürülebilir 

rekabetçi pozisyonu devam ettirebilmede ve belirlenen amaçlara ulaşabilmede kalite kavramının 

önemli bir işlevi bulunmaktadır. Literatürde yapılan pek çok çalışma hizmet kalitesi ile memnuniyet 

derecesi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır (Sumaedi vd., 2012: 164). 

Hizmet kalitesi, müşteri beklentilerinin karşılanabilme derecesi ile ölçümlenebilmektedir 

Hizmet kalitesi; müşteri beklentileri ile algılamaları arasındaki karşılaştırma olarak ifade edilmektedir 

(Parasuraman vd., 1985: 42). Yapılan karşılaştırma; beklenen kalite ile algılanan kalite arasında 

negatif bir fark varsa, müşterinin hizmet kalitesini olumsuz olarak değerlendirdiğini, pozitif bir fark 

varsa hizmet kalitesini olumlu olarak değerlendirdiğini göstermektedir (Okumuş ve Duygun, 2008: 

19).  Hizmet sektöründe hizmet kalitesi bireyden bireye değişiklik gösterebilmekte, bu durum kalitenin 

müşteri beklentilerine odaklandığı düşüncesini açıklamaktadır (Kılıç ve Eleren, 2009: 92). 

Hizmet kalitesini ifade eden boyutlar aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Odabaşı, 2000: 93): 

Fiziksel varlıklar: Fiziksel ortamın görünüşü, ekipmanı, ergonomisi, çalışanları ve 

malzemeleri kapsamaktadır.  

Güvenilirlik: Söz verilen hizmetin doğruluğu, tutarlılığı, hizmeti gerçekleştirebilme 

becerisidir. 

Karşılık verebilmek: Zamanında, doğru ve açık bir biçimde müşteri taleplerine yanıt 

verebilmektir.  

Güvence: Çalışanların bilgi ve nezaket ile güven vermesini içermektedir.  

Empati: Kendini müşterinin yerine koyarak, bireyselleştirilmiş ilgiyi müşteriye 

yöneltebilmektir. 

Günümüzde üniversite sayılarındaki artış üniversiteler arasında rekabeti gündeme getirmiş, 

öğrencilerin üniversite tercihlerinde eğitim-öğretim kalitesi algılarına dayalı olarak üniversite tercihi 

yapmalarını beraberinde getirmiştir. Üniversiteler, iş dünyasının isteklerine cevap verecek şekilde 

öğretim programlarını güncelleyerek, yaratıcı ve yenilikçi düşünme fırsatları ile öğrencileri 

destekleyerek, uygulama alanlarını genişleterek, teknolojiyi de bünyesine geçirebilecek şekilde çağın 

ihtiyaçlarına uygun hizmet verebilme yeterliliğine sahip olmalıdırlar (Karakaya vd.,2016: 41). Bu 

bağlamda, üniversitelerde verilen eğitim-öğretim hizmetlerinde öğrencilerin beklentilerini iyi 

anlayarak, sözkonusu beklentilerini karşılayabilecek eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlanması önem 
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teşkil etmektedir (Tayyar ve Dilşeker, 2012: 185). Çünkü eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin 

yükseltilmesinde itici güç unsurunu öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin beklentileri, hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli faktörlerinden birisini 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin beklentilerinin karşılanarak sözkonusu beklentilerinin üstünde hizmet 

sunulabilmesi için öncelikle öğrencilerin beklentileri üzerinde durulması gerekmektedir (Güzel Şahin, 

2011: 50). 

Üniversitelerde sunulan hizmet; öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, sözkonusu 

durum öğrencilerin derslere uyum kabiliyetlerinin, derslere katılımlarının üniversiteye olan 

bağlılıklarının artmasını beraberinde getirebilecektir. Bu boyutuyla öğrencilerin algılamış oldukları 

hizmet kalitesinin belirlenmesi ve belirlenen standartlara uygun eğitim verilmesi oldukça önem 

taşımaktadır (Özgül ve Devebakan, 2005: 94). Eğitim kurumlarından birisi olan üniversiteler, 

günümüz toplumlarında hizmet kalitesini yükseltmek için kalite standartlarından yola çıkarak daha 

etkin ve daha başarılı sistemler kurmaya çalışmalıdırlar (Arıkboğa, 2003: 83). 

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda (ÇSBMYO) 

öğrenim gören öğrencilerin beklenen kaliteye ve algılanan kaliteye ilişkin düşüncelerini belirleyerek, 

ÇSBMYO’na ilişkin düşündükleri hizmet kalitesini ölçümleyebilmektir. Buna ilaveten araştırmanın 

diğer kısmında demografik değişkenler ile öğrencilerin bekledikleri ve algıladıkları hizmet kalitesine 

ilişkin düşüncelerde anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. 

Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın evrenini ÇSBMYO’da öğrenim gören Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme 

Yönetimi, Yerel Yönetimler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

programı ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma evren içerisinden “tesadüfi örnekleme 

yöntemi” ile gün içerisinde ders kapsamında bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu 

bölümlerde toplamda 436 öğrenci öğrenim görmekte olup, veri toplama aşamasında 436 öğrenciden 

224’üne (yaklaşık % 63’üne) ulaşılmış ve verilerin elde edilmesi için sözkonusu örneklem grubu 

üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları örneklem grubu ile sınırlıdır.  

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Hizmet kalitesini ölçmek 

amacıyla Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1991) tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği 

kullanılmıştır. SERVQUAL ölçeğinin seçilmesinde literatürde yapılan pek çok çalışmada 

uygulanarak, geçerliliği ve güvenilirliğinin test edilmiş olması etkili olmuştur. 
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Anketin ilk bölümünde demografik bilgilere, ikinci bölümünde ise SERVQUAL ölçeğinden 

uyarlanan beklenen ve algılanan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik 18 ifadeden oluşan toplam 36 soru 

yer almıştır. Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik değişkenlerin seçenekleri (1) Kesinlikle Katılmıyorum, 

(2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir.  

Araştırmada algılanan ve beklenen kalite boyutlarını ölçen faktörlerle, öğrencilerin 

cinsiyetlerine, bölümlerine ve kalite eğitimi hakkındaki bilgi düzeylerine ilişkin tespitlerde 

bulunulmuştur. Bu bağlamda üç adet hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Hipotez 2: ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri öğrenim görülen programa göre farklılaşmaktadır.  

Hipotez 3: : ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri kalite eğitimi hakkındaki bilgi düzeylerine göre farklılaşmaktadır. 

Anket soruları SPSS 13 İstatistik paket programında değerlendirilmiş ve araştırma bulguları 

faktör analizi, Independent Samples T-Testi, Tek Yönlü Anova Testi ve Tuket Testi ile 

yorumlanmıştır. 

Güvenilirlik Testleri Ve Faktör Analizi 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin iç tutarlılığı “Cronbach Alpha Katsayısı” ile 

değerlendirilmiştir. Cronbach Alpha analizi sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirlik oranına sahip 

olduğu belirlenmiştir. (alpha=, 0.911) 

Anket sorularının tamamı faktör analizine tabi tutularak varyansı temsil eden faktörler 

belirlenmiş ve “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi ile faktör analizinin güvenilirliği test edilmiştir. 

KMO Testi sonucuna göre; yapılan faktör analizi yüksek güvenilirliğe (0.881>0.500) sahiptir 

(Stevens, 2002: 390). Faktör analizinde veriler “varimax yöntemi” ile rotasyona tabi tutularak ankette 

yer alan ifadelerden birbiriyle ilişkili olanların biraraya gelmesi sağlanarak faktörler elde edilmiştir. 

KMO Testi sonucuna göre; yapılan faktör analizi yüksek güvenilirliğe (0,902>0.500) sahiptir 

(Stevens, 2002: 390). Faktör analizinde veriler “varimax yöntemi” ile rotasyona tabi tutularak ankette 

yer alan ifadelerden birbiriyle ilişkili olanların biaraya gelmesi sağlanarak faktörler elde edilmiştir.  
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Tablo 1: KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,911 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 947,766 
df 190 
Sig. ,000 

 

Frekans Dağılımları 

Araştırma bulgularına ilişkin frekans dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Araştırma Bulgularına İlişkin Frekans Dağılımları 

Demografik Değişkenler ve Diğer Veriler  Sayı Yüzde 
Cinsiyet Erkek 83 37,1 

Kadın 141 62,9 
Program İşletme Yönetimi 60 26,8 

Muhasebe 55 24,6 
Yerel Yönetimler 41 18,3 
Büro Yön. ve Yön. Asistanlığı 37 16,5 
Halkla İlişkiler 31 13,8 

Hizmet kalitesi kavramını Duydum ama ayrıntılı bilgim yok 104 46,4 
Bölüm derslerimde incelendi 74 33,0 
Kalite dersi aldım 46 20,5 

 

Verilerin değerlendirilmesi sırasında SPSS programı hizmet kalitesi boyutlarını; öğrenci 

odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu (F1), eğitim öğretim boyutu (F2), fiziksel varlıklar boyutu (F3) 

ve güvenilirlik boyutları (F4) olmak üzere gruplandırmıştır. Faktör analizi sonuçları Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3: Faktör Analizi Sonuçları 

Rotated Component Matrix Component 
 F1 F2 F3 F4 
ÇSBMYO’da çalışanlar öğrencilerin yerinde isteklerine karşı  duyarlıdır. ,810    
ÇSBMYO çalışanları öğrencilerin şikayet ve önerilerini dikkate almaktadır. ,808    
ÇSBMYO çalışanları öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözülebilmesinde  
her türlü çabayı sarf etmektedir. 

,767    

ÇSBMYO çalışanları öğrencilerine hizmet etmede istekli davranmaktadır. ,717    
ÇSBMYO çalışanları öğrencilerine ilgili davranmaktadır (ders dışı zamanlar, danışmanlıklar 
vb) 

,693    

ÇSBMYO’da öğrenciler öğretim elemanlarına ders dışı zamanlarda kolaylıkla 
danışmaktadırlar. 

,536    

ÇSBMYO’da danışman öğretim elemanları ders kayıtları, stajlar vb. konularda öğrencilerini 
belirli zaman aralıklarında bilgilendirmektedirler. 

,529    

ÇSBMYO’da verilen dersler bilgimi artırıcı nitelikte ve anlayabileceğim şekilde işlenmektedir.  ,736   
ÇSBMYO’da aldığım eğitim ben bir üst eğitim kurumunda (fakülte düzeyinde) başarılı 
olabilmemi sağlayacak niteliktedir. 

 ,717   

ÇSBMYO’da öğretim elemanları öğrencilere ders sürecinde soru sorarak, onları dinleyerek ve 
onların sorularına ayrıntılı yanıt verecek ilgiyi göstermektedir. 

 ,651   
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ÇSBMYO çalışanlarının akademik ve mesleki bilgi düzeyi yeterlidir.  ,578   
ÇSBMYO çalışanları öğrencilerin öğrenme becerilerinin gelişiminde çaba sarf etmektedir.  ,504   
ÇSBMYO modern görünüşlü okul binasına ve fiziksel ortama sahiptir.   ,725  
ÇSBMYO’nun tüm fiziksel koşulları değerlendirildiğinde kaliteli hizmet sunmaktadır.   ,684  
ÇSBMYO’da derslerde kullanılan eğitim materyalleri (projeksiyon, ders notları vb) yeterli 
düzeydedir. 

  ,623  

ÇSBMYO temizlik, aydınlatma ve ısıtma gibi fiziksel görünüm unsurları açısından yeterlidir.   ,613  
ÇSBMYO’da önceden belirlenen akademik takvimin uygulanmasında titiz davranılmaktadır.    ,732 
ÇSBMYO’da dersler vaktinde yapılmaktadır.    ,566 

0,50 altında olan değerler gösterilmemiştir. 

Faktörlerin varyansları açıklama güçleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Tablo 4’den görüldüğü gibi 

faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesi %59.523’dür. Varyansı açıklama yüzdesi en yüksek olan 

faktör öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu faktörüdür. Bu faktörün varyansı açıklama yüzdesi 

%23.373’dür. 

Tablo 4: Faktörlerin Varyansı Açıklama Yüzdeleri 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 
  Total % of Variance Cumulative % 
 F1 4,207 23,373 23,373 
F2 2,800 15,558 38,931 
F3 2,113 11,741 50,672 
F4 1,593 8,852 59,523 

 

Tablo 5’de SERVQUAL boyutlarına ilişkin skorlardan yararlanarak ÇSBMYO’da öğrenim 

gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin algıları ve beklentilerine ilişkin değişkenler 

ölçümlenmeye çalışılmıştır. Buna göre tüm boyutlarda öğrencilerin beklentileri ve gerçekleştirilen 

hizmet performansı arasında negatif yönde farkların olduğu görülmektedir. En yüksek farkı öğrenci 

odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu (-1.11) oluşturmakta ve sözkonusu boyut ile öğrenciler tüm 

ÇSBMYO çalışanları tarafından yerinde isteklerine, şikayetlerine bekledikleri oranda karşılık 

alamadıklarını vurgulamışlardır. En düşük farkı güvenilirlik boyutu oluşturmuş, bu boyutta 

öğrencilerin bekledikleri ve algıladıkları hizmet kalitesi arasında daha düşük bir farklılığın çıktığı  

(-0.54) görülmüştür. Bu boyut öğrencilerin derslerin vaktinde yapılması, akademik takvimin 

uygulanmasında titiz davranılması gibi değişkenlerle ölçülmüş ve zamanında, doğru, açık bir şekilde 

öğrenci taleplerine yanıt verebilme yeteneğini ifade etmiştir. Öğrenciler sözkonusu boyutlara yüksek 

puanlar vererek (4.00), güvenilirlik boyutunda ÇSBMYO’da aldıkları eğitimden daha yüksek oranda 

beklentilerini karşıladıklarını ifade etmişlerdir 
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Tablo 5: SERVQUAL Boyutlarına İlişkin Skorlar 

SERVQUAL Boyutu Algıların 
Ortalaması 

Beklentilerin 
Ortalaması 

SERVQUAL Boyutunun 
Skoru 

Öğrenci Odaklılık ve Yanıt Verebilirlik Boyutu  3.55 4.66 -1.11 
Eğitim-Öğretim Boyutu 3.72 4.66 -0.94 
Fiziksel Varlıklar Boyutu 3.65 4.57 -0.92 
Güvenilirlik Boyutu 4.00 4.54 -0.54 

 

 Faktörlerin İstatistiksel Analizleri ve Hipotez Testleri 

Faktörlerin istatistiksel analizleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin bekledikleri ve algıladıkları 

hizmet kalitesine ilişkin düşünceleri ile cinsiyet, program ve iş tecrübeleri gibi değişkenler arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Cinsiyet Durumu: Öğrencilerin cinsiyetleri ile ÇSBMYO’dan bekledikleri ve algıladıkları 

hizmet kalitesine ilişkin yapılan analizde eğitim-öğretim boyutu ile güvenilirlik boyutunda anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır. Diğer alt faktörlerde herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Buna göre 

hipotez 1 kısmen kabul edilmektedir. 

Tablo 6: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin “Independent Samples” T - Testi” 

 DEĞİŞKENLER t df Sig. (2-tailed) 
 
 
Öğrenci Odaklılık ve 
Yanıt Verebilirlik 
Boyutu  (F1) 

Beklenti Ortalama -1,280 222 ,202 
Beklenti Ortalama -1,268 166,741 ,207 
Algı Ortalama 1,524 222 ,129 
Algı Ortalama 1,520 170,603 ,130 

 
 
Eğitim-Öğretim Boyutu 
(F2) 

Beklenti Ortalama -2,093 222 ,037 
Beklenti Ortalama -2,045 159,917 ,042 
Algı Ortalama -2,093 222 ,037 
Algı Ortalama -2,045 159,917 ,042 

 
 
Fiziksel Varlıklar 
Boyutu  (F3) 

Beklenti Ortalama -1,936 222 ,054 
Beklenti Ortalama -1,824 142,508 ,070 
Algı Ortalama 1,631 222 ,104 
Algı Ortalama 1,669 184,626 ,097 

 
 
Güvenilirlik Boyutu (F4) 

Beklenti Ortalama -2,905 222 ,004 
Beklenti Ortalama -2,716 139,003 ,007 
Algı Ortalama ,207 222 ,836 
Algı Ortalama ,205 167,814 ,838 

 

Tablo 7’de sunulan ortalamalar tablosu incelendiğinde eğitim öğretim boyutunda bayan 

öğrencilerin bekledikleri (4.69) ve algıladıkları (3.75) hizmet kalitesi boyutunun erkek öğrencilere 

kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Sözkonusu veriler bayan öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 
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yüksek oranda eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik beklentilerde bulunduklarını 

göstermektedir. Aynı zamanda veriler, bayan öğrencilerin ÇSBMYO’nun eğitim-öğretim 

faaliyetlerindeki başarısını erkek öğrencilere daha yüksek düzeyde algıladıklarını ifade etmektedir. 

Güvenilirlik boyutuna ilişkin yapılan analizde bayan öğrencilerin bekledikleri (4.62) hizmet kalitesine 

ilişkin düşünceleri erkek öğrencilerden (4.40) daha yüksek düzeyde bulunmuştur.  

Tablo 7: Cinsiyet Farklılıkları Grup Ortalamaları 

 

Program: Programlara göre yapılan analizde Levene istatistiği sonuçlarına göre varyansların 

1, 2, 3 ve 4 no’lu faktörlerde homojen oldukları ortaya çıkmıştır (F1>0.05, F2>0.05, F3>0.05 

F4>0.05) 

Tablo 8: Hizmet Kalitesi Boyutları İle Öğrenim Görülen Programlara İlişkin Varyansların 

Homejenliği Testi 

DEĞİŞKENLER 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

 
 
Öğrenci Odaklılık ve 
Yanıt Verebilirlik 
Boyutu  (F1) 

Beklenti Ortalama 1,977 4 219 ,099 
Algı Ortalama 

1,578 4 219 ,181 

 
 
Eğitim-Öğretim Boyutu 
(F2) 

Beklenti Ortalama 2,254 4 219 ,064 
Algı Ortalama 

,922 4 219 ,452 

 
 
Fiziksel Varlıklar 
Boyutu  (F3) 

Beklenti Ortalama 2,549 4 219 ,050 
Algı Ortalama 

3,052 4 219 ,018 

 
 
Güvenilirlik Boyutu (F4) 

Beklenti Ortalama 1,695 4 219 ,152 
Algı Ortalama 1,764 4 219 ,137 

 

ANOVA testi sonuçlarına göre hizmet kalitesi boyutları ile öğrencilerin öğrenim gördükleri 

programlar arasında anlamlı farklılığın öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik algısı boyutu, eğitim 

Değişkenler Cinsiyet N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

Eğitim-
Öğretim 
Boyutu 
Faktörü 

Beklenti Ortalama Erkek 83 4,5807 ,43237 ,04746 

Beklenti Ortalama Kadın 141 4,6993 ,39542 ,03330 

Algı Ortalama Erkek 83 3,6651 ,68297 ,07497 

Algı Ortalama Kadın 141 3,7504 ,74033 ,06235 

Güvenilirlik 
Boyutu  

Beklenti Ortalama Erkek 83 4,4036 ,62693 ,06881 

Beklenti Ortalama Kadın 141 4,6206 ,48144 ,04054 
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öğretim faaliyetleri beklenti boyutu, fiziksel koşullardaki algılanan kalite boyutu ve güvenilirlik 

konusundaki beklentiler boyutlarında belirlenmiştir. Sözkonusu durum Tablo 9’da gösterilmiştir 

(F1=p: 0,01<0.05, F2=p: 0,02<0.05, F3=p: 0,00<0.05, F4=p: 0,00<0.05). 

Tablo 9. Hizmet Kalitesi Boyutları İle Programlara İlişkin ANOVA Testi 

 Dependent Variable  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

F1  
Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 1,354 4 ,339 1,941 ,105 

Within 
Groups 

38,202 219 ,174 
  

Total 39,556 223    
 F1  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

8,507 4 2,127 3,166 ,015 

Within 
Groups 

147,088 219 ,672 
  

Total 155,595 223    
F2  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

1,898 4 ,475 2,882 ,024 

Within 
Groups 

36,055 219 ,165 
  

Total 37,954 223    
F2  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

1,264 4 ,316 ,606 ,658 

Within 
Groups 

114,098 219 ,521 
  

Total 115,361 223    
F3  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

1,865 4 ,466 2,020 ,093 

Within 
Groups 

50,562 219 ,231   

Total 52,427 223    
F3  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

10,543 4 2,636 5,852 ,000 

Within 
Groups 

98,643 219 ,450 
  

Total 109,186 223    
F4  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

4,347 4 1,087 3,790 ,005 

Within 
Groups 

62,792 219 ,287 
  

Total 67,138 223    
F4  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups ,728 4 ,182 ,316 ,867 

Within 
Groups 

126,267 219 ,577 
  

Total 126,996 223    

 

Tablo 10 irdelendiğinde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinin (3.85) Halkla 

İlişkiler bölümünde (3.27) öğrenim gören öğrencilere göre öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik 
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boyutundaki kalite algıları daha yüksek çıkmıştır. Eğitim öğretim boyutunda programlar arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Tablo 10. Öğrenci Odaklılık ve Yanıt Verebilirlik Boyutu İle Programlara İlişkin Tukey Testi 

Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

       95% Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable (I) f (J) f 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F1(Algı 
Ortalama) 

İşletme Muh ,01255 ,15299 1,000 -,4083 ,4334 
 Yerel -,29071 ,16606 ,405 -,7475 ,1661 
 BYS -,39138 ,17131 ,154 -,8626 ,0798 
 Hİ ,19002 ,18127 ,832 -,3086 ,6886 
Muhasebe İşletme -,01255 ,15299 1,000 -,4334 ,4083 
 Yerel -,30326 ,16909 ,380 -,7684 ,1619 
 BYS -,40393 ,17425 ,143 -,8832 ,0754 
 Hİ ,17746 ,18406 ,871 -,3288 ,6837 
Yerel 
Yön 

İşletme 
,29071 ,16606 ,405 -,1661 ,7475 

 Muh ,30326 ,16909 ,380 -,1619 ,7684 
 BYS -,10067 ,18583 ,983 -,6118 ,4105 
 Hİ ,48072 ,19506 ,103 -,0558 1,0173 
Büro Yön İşletme ,39138 ,17131 ,154 -,0798 ,8626 
 Muh ,40393 ,17425 ,143 -,0754 ,8832 
 Yerel ,10067 ,18583 ,983 -,4105 ,6118 
 Hİ ,58139* ,19954 ,032 ,0325 1,1303 
Halkla İlş İşletme -,19002 ,18127 ,832 -,6886 ,3086 
 Muh -,17746 ,18406 ,871 -,6837 ,3288 
 Yerel -,48072 ,19506 ,103 -1,0173 ,0558 
 BYS -,58139* ,19954 ,032 -1,1303 -,0325 

 

Tablo 11 incelendiğinde Halkla İlişkiler programında öğrenim gören öğrencilerin diğer tüm 

bölümlerde öğrenim gören öğrencilere göre algıladıkları fiziksel varlıklardaki kalite boyutundaki 

algıları daha düşük (3.15) çıkmıştır.  

Tablo 11. Fiziksel Varlıklar Boyutu İle Programlara İlişkin Tukey Testi Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

       95% Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable (I) f (J) f 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F3(Algı 
Ortalama) 

İşletme Muh ,04167 ,12529 ,997 -,3030 ,3863 
 Yerel -,14980 ,13599 ,806 -,5239 ,2243 
 BYS -,12590 ,14029 ,898 -,5118 ,2600 
 Hİ ,54651* ,14845 ,003 ,1382 ,9548 
Muhasebe İşletme -,04167 ,12529 ,997 -,3863 ,3030 
 Yerel -,19146 ,13848 ,639 -,5724 ,1894 
 BYS -,16757 ,14270 ,766 -,5601 ,2249 
 Hİ ,50484* ,15073 ,008 ,0902 ,9194 
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Yerel 
Yön 

İşletme 
,14980 ,13599 ,806 -,2243 ,5239 

 Muh ,19146 ,13848 ,639 -,1894 ,5724 
 BYS ,02390 ,15218 1,000 -,3947 ,4425 
 Hİ ,69630* ,15974 ,000 ,2569 1,1357 
Büro Yön İşletme ,12590 ,14029 ,898 -,2600 ,5118 
 Muh ,16757 ,14270 ,766 -,2249 ,5601 
 Yerel -,02390 ,15218 1,000 -,4425 ,3947 
 Hİ ,67241* ,16341 ,001 ,2229 1,1219 
Halkla İlş İşletme -,54651* ,14845 ,003 -,9548 -,1382 
 Muh -,50484* ,15073 ,008 -,9194 -,0902 
 Yerel -,69630* ,15974 ,000 -1,1357 -,2569 
 BYS -,67241* ,16341 ,001 -1,1219 -,2229 

 

Tablo 12 incelendiğinde İşletme Yönetimi (4.68) ile Yerel Yönetimler (4.62) programlarında 

öğrenim gören öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (4.27) programında öğrenim gören 

öğrencilere göre güvenilirlik boyutunda bekledikleri kalite düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Tablo 10, 

11 ve 12’nin verileri incelendiğinde hipotez 2 kısmen kabul edilmiştir. 

Tablo 12:  Güvenilirlik Boyutu İl Programlara İlişkin Tukey Testi Çoklu Karşılaştırma 

Tablosu 

       95% Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable (I) f (J) f 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F4 (Beklenti 
Ortalama) 

İşletme Muh ,19318 ,09996 ,303 -,0818 ,4681 
 Yerel ,05305 ,10850 ,988 -,2454 ,3515 
 BYS ,40473* ,11193 ,003 ,0969 ,7126 
 Hİ ,07823 ,11844 ,965 -,2476 ,4040 
Muhasebe İşletme -,19318 ,09996 ,303 -,4681 ,0818 
 Yerel -,14013 ,11048 ,711 -,4440 ,1638 
 BYS ,21155 ,11385 ,343 -,1016 ,5247 
 Hİ -,11496 ,12026 ,874 -,4457 ,2158 
Yerel 
Yön 

İşletme 
-,05305 ,10850 ,988 -,3515 ,2454 

 Muh ,14013 ,11048 ,711 -,1638 ,4440 
 BYS ,35168* ,12142 ,033 ,0177 ,6857 
 Hİ ,02518 ,12744 1,000 -,3254 ,3757 
Büro Yön İşletme -,40473* ,11193 ,003 -,7126 -,0969 
 Muh -,21155 ,11385 ,343 -,5247 ,1016 
 Yerel -,35168* ,12142 ,033 -,6857 -,0177 
 Hİ -,32650 ,13038 ,093 -,6851 ,0321 
Halkla İlş İşletme -,07823 ,11844 ,965 -,4040 ,2476 
 Muh ,11496 ,12026 ,874 -,2158 ,4457 
 Yerel -,02518 ,12744 1,000 -,3757 ,3254 
 BYS ,32650 ,13038 ,093 -,0321 ,6851 

 

Eğitim: Hizmet kalitesi kavramına ilişkin yapılan analizde Levene istatistiği sonuçlarına göre 

varyansların 1, 2, 3 ve 4 no’lu faktörlerde homojen oldukları ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 13: Hizmet Kalitesi Boyutları İle Öğrenim Görülen Programlara İlişkin Varyansların 

Homejenliği Testi Tablosu 

DEĞİŞKENLER 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

 
 
Öğrenci Odaklılık ve 
Yanıt Verebilirlik 
Boyutu  (F1) 

Beklenti Ortalama 1,954 2 221 ,144 
Algı Ortalama 

,435 2 221 ,648 

 
 
Eğitim-Öğretim Boyutu 
(F2) 

Beklenti Ortalama 4,226 2 221 ,016 
Algı Ortalama 

1,661 2 221 ,192 

 
 
Fiziksel Varlıklar 
Boyutu  (F3) 

Beklenti Ortalama 2,028 2 221 ,134 
Algı Ortalama 

2,028 2 221 ,134 

 
 
Güvenilirlik Boyutu (F4) 

Beklenti Ortalama 6,751 2 221 ,001 
Algı Ortalama 

,591 2 221 ,555 

 

ANOVA testi sonuçlarına göre hizmet kalitesi boyutları ile eğitim arasında anlamlı farklılığın, 

eğitim öğretim faaliyetleri ile güvenilirlik konusundaki beklentiler boyutlarında belirlenmiştir. 

Sözkonusu durum Tablo 14’de gösterilmiştir (F2=p: 0,01<0.05, F4=p: 0,00<0.05). 

Tablo 14. Hizmet Kalitesi Boyutları İle Eğitime İlişkin ANOVA Testi Tablosu 

 Dependent Variable  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

F1  
Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

,600 2 ,300 1,702 ,185 

Within 
Groups 

38,956 221 ,176 
  

Total ,600 2 ,300 1,702 ,185 
 F1  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

1,518 2 ,759 1,089 ,338 

Within 
Groups 

154,077 221 ,697 
  

Total 155,595 223    
F2  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

1,461 2 ,731 4,425 ,013 

Within 
Groups 

36,492 221 ,165 
  

Total 37,954 223    
F2  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

,770 2 ,385 ,743 ,477 

Within 
Groups 

114,591 221 ,519 
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Total 115,361 223    
F3  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

,815 2 ,407 1,745 ,177 

Within 
Groups 

51,613 221 ,234 
  

Total 52,427 223    
F3  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 2,852 2 1,426 2,964 ,054 

Within 
Groups 

106,334 221 ,481 
  

Total 109,186 223    
F4  

Beklenti 
Ortalama 

Between 
Groups 

3,146 2 1,573 5,432 ,005 

Within 
Groups 

63,993 221 ,290 
  

Total 67,138 223    
F4  

Algı 
Ortalama 

Between 
Groups 

,458 2 ,229 ,400 ,671 

Within 
Groups 

126,538 221 ,573 
  

Total 126,996 223    
 

Tablo 15 incelendiğinde hizmet kalitesi kavramı bölüm derslerinde incelenen öğrencilerin 

eğitim öğretim boyutundaki bekledikleri kalite algısı (4.74), hizmet kalitesi kavramı hakkında ayrıntılı 

bilgisi olmayan öğrencilerden (4.59) daha yüksek çıkmıştır. (* 0,17131) Tablo 14 ve 15’in verileri 

incelendiğinde hipotez 3 kısmen kabul edilmiştir. 

Tablo 15. Eğitim Öğretim Faaliyetleri Boyutu İle Hizmet Kalitesi Eğitimine İlişkin Tukey 

Testi Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

       95% 
Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable 

(I) f (J) f 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F2 
(Beklenti 
Ortalama) 

Duydum ama 
ayrıntılı bilmiyorum 

Bölüm derslerimde 
incelendi 

-,17131* ,06180 ,017 -,3171 -,0255 

Kalite dersi aldım -,14381 ,07195 ,115 -,3136 ,0260 
Bölüm derslerimde 
incelendi 

Duydum, ayrıntılı 
bilmiyorum 

,17131* ,06180 ,017 ,0255 ,3171 

Kalite dersi aldım ,02750 ,07630 ,931 -,1525 ,2075 
Kalite dersi aldım Duydum ama 

ayrıntılı 
bilmiyorum 

,14381 ,07195 ,115 -,0260 ,3136 

Bölüm derslerimde 
incelendi 

-,02750 ,07630 ,931 -,2075 ,1525 

 

Tablo 16 incelendiğinde hizmet kalitesi kavramı bölüm derslerinde incelenen öğrencilerin 

güvenilirlik boyutundaki bekledikleri kalite algısı (4.66), hizmet kalitesi kavramı hakkında ayrıntılı 

bilgisi olmayan öğrencilerden (4.41) daha yüksek çıkmıştır (-,24870*). 
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Tablo 16. Güvenilirlik Boyutu İle Hizmet Kalitesi Eğitimine İlişkin Tukey Testi Çoklu 

Karşılaştırma Tablosu 

       95% 
Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable 

(I) f (J) f 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound Upper Bound 

F4 (Beklenti 
Ortalama) 

Duydum ama 
ayrıntılı 
bilmiyorum 

Bölüm derslerimde 
incelendi 

-,24870* ,08184 ,007 -,4418 -,0556 

Kalite dersi aldım -,21697 ,09528 ,061 -,4418 ,0079 
Bölüm derslerimde 
incelendi 

Duydum ama 
ayrıntılı bilmiyorum 

,24870* ,08184 ,007 ,0556 ,4418 

Kalite dersi aldım ,03173 ,10103 ,947 -,2067 ,2701 
Kalite dersi aldım Duydum ama 

ayrıntılı bilmiyorum 
,21697 ,09528 ,061 -,0079 ,4418 

Bölüm derslerimde 
incelendi 

-,03173 ,10103 ,947 -,2701 ,2067 

 

Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Çalışma kapsamında ifade edilen beklenen ve algılanan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik 

değişkenler, öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutu, eğitim-öğretim boyutu, fiziksel varlıklar 

boyutu ve güvenilirlik alt boyutlarında gruplandırılmıştır.  

Çalışmada ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin algıları 

ve beklentilerine ilişkin değişkenler ölçümlenerek, öğrencilerin beklentileri ile algıları arasındaki 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları hizmet kalitesini ölçen tüm boyutlarda 

öğrencilerin beklentileri ile algıları arasında negatif yönde farkların olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma sonuçları hizmet kalitesi boyutları içerisinde öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik 

boyutunun beklenti ve algı ortalamasında diğer boyutlardan daha yüksek düzeyde negatif yönlü bir 

farkın bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu boyuta göre öğrenciler öncelikli olarak çalışanların 

öğrencilerin yerinde isteklerine karşı duyarlı olmalarını, şikayet ve önerilerini dikkate almalarını, 

öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözülebilmesinde her türlü çabayı sarfetmeleri gerektiğini, 

hizmet yönünden daha istekli davranmalarını, ders dışı zamanlarda daha kolay öğretim elemanlarına 

ulaşmayı istediklerini, danışman öğretim elemanlarının daha sık aralıklarla öğrencileri 

bilgilendirmeleri gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Araştırma sonuçları hizmet kalitesi boyutları 

içerinde güvenilirlik boyutunun beklenti ve algı ortalamasında diğer boyutlardan daha düşük düzeyde 

negatif yönlü bir farkın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Güvenilirlik boyutu hizmetin gerçekleştirilmesi 

becerisine duyulan güveni ifade eden bir boyut olup, sözkonusu boyuta verilen yanıtlarda öğrenciler, 

derslerin vaktinde yapılması ve akademik takvimin uygulanmasında titiz davranılması gibi ifadelerde 
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daha yüksek düzeyde beklentilerinin karşılandığını ifade etmişlerdir. Hizmet kalitesini ölçen tüm 

boyutlarda beklenen hizmet kalitesi ve algılanan hizmet kalitesi değerleri arasında negatif yönlü 

farkların görülmesi, sözkonusu alanlarda kalite faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi gerekliliğini vurgulamıştır.  

Araştırmanın ikinci kısmında öğrencilerin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri bölüme ve 

hizmet kalitesi kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ile ÇSBMYO’dan bekledikleri ve algıladıkları hizmet 

kalitesine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda üç adet hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre eğitim- öğretim boyutu ile güvenilirlik boyutunda anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçları eğitim-öğretim boyutunda bayan öğrencilerin erkek 

öğrencilere kıyasla daha yüksek beklenti düzeyi içerisinde olduklarını göstermiştir. Yani eğitim 

öğretim boyutunda bayan öğrenciler erkek öğrencilere kıyasla okullarında verilen eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin daha yeterli düzeyde olduğunu düşünmektedirler. Buna ilaveten güvenilirlik alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuş, bayan öğrencilerin belirtilen zamanlarda işlerin bitirilmesi 

gibi konularda erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek bir beklenti düzeyi içerisinde oldukları ortaya 

çıkmıştır. Öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik ile fiziksel varlıklar boyutlarında cinsiyete göre 

herhangi bir farklılaşma görülmediği için hipotez 1 kısmen kabul edilmiştir. 

Hipotez 2: ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri öğrenim görülen programa göre farklılaşmaktadır.  

Yapılan araştırma ile Büro Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı programında öğrenim gören 

öğrencilerin Halkla İlişkiler bölümünde öğrenim gören öğrencilere göre öğrenci odaklılık ve yanıt 

verebilirlik boyutundaki kalite algıları daha yüksek bulunmuştur. Halkla İlişkiler bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerin diğer tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere göre algıladıkları fiziksel 

varlıklardaki kalite boyutundaki algıları daha düşük seviyede belirlenmiştir. Buna ilaveten İşletme 

Yönetimi ile Yerel Yönetimler programlarında öğrenim gören öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı programında öğrenim gören öğrencilere göre güvenilirlik boyutunda bekledikleri kalite 

düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri boyutunda anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı için hipotez 2 kısmen kabul edilmiştir.  

Hipotez 3: ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin 

düşünceleri kalite eğitimi hakkındaki bilgi düzeylerine göre farklılaşmaktadır. 
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Yapılan araştırma ile hizmet kalitesi kavramı bölüm derslerinde incelenen öğrencilerin eğitim 

öğretim faaliyetleri ile güvenilirlik boyutundaki bekledikleri kalite algıları daha yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Hizmet kalitesini ölçen diğer boyutlarda herhangi bir anlamlı farklılığın 

bulunmamasından dolayı hipotez 3 kısmen kabul edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada ÇSBMYO’da öğrenim gören öğrencilerin aldıkları hizmetlere ilişkin kalite 

beklentileri ile kalite algıları sorgulanarak, beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı ölçümlenmeye 

çalışılmıştır. Buna ilaveten öğrencilerin demografik özellikleri ile hizmet kalitesine yönelik beklenti ve 

algıları arasındaki farklılaşmalar belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin eğitim –öğretim faaliyetleri, 

fiziksel koşullar ile öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutlarına vermiş oldukları daha düşük 

düzeydeki skorlar, öğrencilerin sözkonusu boyutlardaki memnuniyetsizliklerini ifade etmektedir. 

Diğer boyutlara nazaran güvenilirlik boyutuna öğrenciler daha yüksek düzeyde skorlar vermişlerdir. 

Buna ilaveten cinsiyetlere göre kalite boyutlarındaki farklılaşmalar analiz edilmiş, eğitim öğretim 

faaliyetlerindeki beklenen ve algılanan kalite düzeyine göre bayan öğrencilerin daha yüksek bir 

memnuniyete sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı şekilde güvenilirlik boyutuna ilişkin beklenen kalite 

düzeyinde bayan öğrencilerin beklenti düzeylerinin daha yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür. 

Programlara göre yapılan analizde; almış oldukları eğitime göre örgütsel imaj anlamında daha fazla 

dersler alan Halkla İlişkiler Programı öğrencilerinin okullarının fiziksel varlıklardaki kalite düzeylerini 

diğer bölümlere kıyasla daha yetersiz buldukları belirlenmiştir. Büro Yöneticiliği ve Yönetici 

Asistanlığı programı öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri Halkla İlişkiler programı öğrencilerine göre 

daha yüksek düzeyde belirlenmiştir. Ayrıca hizmet kalitesi kavramı bölüm derslerinde incelenen 

öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri ile güvenilirlik boyutundaki bekledikleri kalite algıları daha 

yüksek düzeyde bulunmuştur. Sözkonusu durum kalite kavramı hakkında bilgisi olan öğrencilerin 

beklenen ve algılanan kalite davranışlarına daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. Araştırma 

kapsamında kalite boyutlarını ölçen tüm değişkenlere ilişkin öğrencilere açık uçlu sorular da sorulmuş 

ve değerlendirme yapmaları beklenmiştir. Sözkonusu düşüncelerden de yola çıkılarak ÇSBMYO’da 

mevcut şartların iyileştirilmesine yönelik aşağıdaki ifadeler belirtilmiştir. Sözkonusu unsurlarda 

meslek yüksekokulu yönetimi tarafından iyileştirmeler yapılması algılanan kalite düzeyinin ve öğrenci 

memnuniyetinin artmasını beraberinde getirebilecektir.  

Fiziksel koşullara yönelik ifadeler 

• Fiziksel koşullarda görsel unsurların oldukça yeterli olması fakat hijyen konusuna 

daha fazla önem verilerek sınıf ve lavabo temizliğine daha fazla dikkat edilmesi 
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• Bilgisayar laboratuarının zemin katta olmasından dolayı verimli ders dinlemeye uygun 

olmayışı 

• Kantin hizmetlerinin oldukça pahalı olması ve fiziksel şartlarının elverişsizliği 

• Üniversite giriş kapısındaki güvenlik önlemlerinin artırılması 

Öğrenci odaklılık ve yanıt verebilirlik boyutuna yönelik ifadeler 

• Ofis personelinin öğrencilere daha ilgili ve güleryüzlü davranması  

• Öğrencilerin ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına daha kolay ulaşabilmeleri 

• Danışman öğretim elemanlarının daha sık öğrencileri bilgilendirmesi 

• Öğretim elemanlarının ders dışı zamanlarda da öğrencilere daha ilgili davranmaları 

• Akademik personelin şikayet ve önerileri daha fazla dikkate alması 

• Tüm personelin öğrencilere karşı daha anlayışlı davranması 

Eğitim –Öğretim faaliyetlerine yönelik ifadeler 

• Derslerin daha ilgi çekici ve zevkli hale getirilmesi 

• Öğrencilerin hitabet güçlerini geliştirebileceği düşünüldüğünden derslerin bir 

kısmında öğrenci sunumlarına da yer verilmesi 

• Uygulamalı eğitime daha fazla önem verilmesi 

• Staj uygulamalarının verimliliğini artırmak için stajlarda denetim yapılması 

• Staj sürelerinin uzatılması 

• Stajlarda öğrencilere not verilmesi ve stajların üniversite eğitimi alınan yerde 

yapılması 

• Öğretim elemanlarınızın bilgi aktarımında daha yüksek performans göstermesi 

• Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin keyfi hareketleri önlenmesi, disiplinli 

davranılması 

• Eğitim –öğretim faaliyetleri dışında spor faaliyetlerine de gereken önemin gösterilmesi 
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• Bazı derslerin ders saatlerinin artırılması 

• Okumuzda sadece Muhasebe ve Vergi  Uygulamaları Programı ile İşletme yönetimi 

programı öğrencilerine verilen sanal işletme eğitiminin diğer bölüm öğrencileri tarafından da 

öğrenilmek istenişi 

• Ezbercilikten ziyade muhakeme etmeyi sağlayabilen eğitim sisteminin istenişi 

• Öğrencilerin başarısını artırmak için ders kapsamında daha fazla sayıda araştırma 

ödevlerine yer verilmesi 

• Öğrencilerin okul tarafından gerçekleştirilen tüm projelerde aktif görev alabilmeleri 

Güvenilirlik Faaliyetlerine Yönelik İfadeler 

• Öğretim elemanlarının ders saatinde derse gelmelerine daha fazla önem vermeleri 

• Dönem sonunda başarılı olan öğrencilere onur belgesi verilerek, motivasyonlarının 

artırılması 
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Özet 

Bu araştırmanın genel amacı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversite seçimlerini etkileyen 
faktörleri ve “üniversite” kavramına ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma hem nitel hem de nicel bir 
araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında iki devlet üniversitesinde birinci sınıfta 
öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise araştırmada veri toplama 
sürecinde uygulama yapılan sınıflarda bulunan, veri toplama aracını yanıtlamayı kabul eden 359 birinci sınıf 
öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 267’si (%74.4) kız 92’si (%25.6) erkektir. 
Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Üniversite Algısı Anketi” ve kişisel bilgi formu ile 
Akar (2012) tarafından geliştirilen “Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler Anketi” ile toplanmıştır. Genel 
olarak araştırma bulguları incelendiğinde, öğrencilerinin üniversite seçimlerini etkileyen en önemli faktörlerin 
üniversitenin konumu, akademik saygınlık ve bilgi kaynakları olduğu belirlenmiştir. Analizler sonucunda 
öğrencilerin üniversite kavramına ilişkin algıları; “Büyüme ve olgunlaşma yeri olarak üniversite”,  “Kültürleme, 
şekillendirme ve sosyal etkinlik yeri olarak üniversite”, “Eğitim ortamı/mekan olarak üniversite”, “Geleceğin ve 
umudun güvencesi olarak üniversite”,  “Meslek edinme yeri olarak üniversite”, “Bilgi ve aydınlanma yeri olarak 
üniversite”, “Hoş ve güzel bir yer olarak üniversite”, “Olumsuz kavramsallaştırma/yüklemeler” temaları altında 
toplanmıştır. Üniversitelerin genel olarak; insan yetiştirme, araştırma, eğitim ortamı, eğitim-öğretim, öncü rol ve 
uluslararası ilişki ile özdeşleştirildikleri düşünüldüğünde araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerinin eğitim 
öğretim ve topluma hizmet ile sınırlı olduğu söylenebilir. Üniversitenin araştırma ve öncülük rolü daha az 
vurgulanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Üniversite, üniversite algısı, üniversite birinci sınıf öğrencileri 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the factors that influence the college freshmen students 
perceptions and their College department (carrier) choices and concept of the “University”. The research is both 
qualitative and quantitative research. The population of the study consisted the freshman students who continue 
to their education at the two State University in the 2015-2016 academic year. The sample of the study is the 
research in the application class in the process of data collection the data collection tool consisted of 359 
freshman who accepted to answer. That comprise the sample of students 267 (74.4 %) girls, and 92(25.6 %) are 
male. The research data; were collected with the survey of factors that influence College choice and developed 
by researchers on research data “the University and personal information flows with the form of the perception “ 
and Survey (Akar, 2012). . Overall the research findings are examined, students make their university choices 
the most important factors that affect the location of the University, academic reputation, and were determined to 
be resources of information. As a result of the analysis of students ' perceptions of the concept of the University; 
“the University as a place of growth and maturation”, “the taming, shaping and the University as a place of 
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social activity”, “educational environment/space as the University”, “the future of the University in the assurance 
and hope”, “the University as a place of vocation”, “the University as a place of knowledge and enlightenment”, 
“the University as a place nice and beautiful”, “Negative conceptualization/uploads” are grouped under the 
themes. In general insite of the students; the Universities are, human breeding, research, education, the 
environment,  and international relations with the leading role when they consider the views of students, 
education and training, and community service that can be said is limited. The University's research and the 
pioneering role was less emphasized.  

Keywords: University, College (University) perception, College freshmen 

 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de özellikle üniversiteye giriş çok önemli bir aşamadır. Öğrenciler daha alt eğitim 

kademelerinde bazı seçme sınavlarına tabi tutulsalar da eğitim-öğretim sürecinin en önemli tanıma ve 

yerleştirme sınavı üniversiteye girişte uygulanan sınavıdır. Bu aşamada öğrenci bu sınava hazırlanmak 

için zorlu bir maratona girmekte, kendisi ile birlikte yaklaşık 1.5-2 milyon rakiple yarışmaktadır. Bu 

durum öğrencinin gözünde üniversiteye ilişkin algıyı şüphesiz etkilemektedir. Henüz üniversiteyi 

kazanamamış hazırlanma sürecinde olan lise öğrencilerinden çok üniversite birinci sınıf öğrencilerinin 

üniversite algıları nasıldır? sorusu önemlidir. Öğrenciler dahil oldukları eğitim kurumunun 

“üniversitenin” ne olduğunun ve amaçlarının farkında mıdırlar? Üniversitenin hem bilgiyi üreten, 

yayan özerk bir öğretim hem de bir araştırma kurumu olduğunun farkında mıdırlar? Bütün bu sorular 

ve daha fazlasına ilişkin öğrencilerin algılarının belirlenmek istenmesi bu araştırmanın yapılmasını 

gerekli kılmıştır. 

Ülkelerin bilgi ve teknik üretmek için kurmuş oldukları az sayıdaki araştırma merkezi dışarıda 

bırakılırsa, bilgi ve teknik üretiminin büyük ölçüde gerçekleştiği yer üniversitelerdir. Üniversitelerin 

bilgiyi üretme ve yayma dışındaki bir diğer temel işlevi nitelikli, alanında uzman insan gücünü 

yetiştirmektir. Üniversitenin eğitimi yalnızca günümüz koşullarına uymak biçiminde olmayıp, 

gelecekteki ilerleme ve gelişmeleri de kapsayacak biçimde oluşturulmalıdır. Bilgiyi pasif olarak 

aktarmak yerine, bilginin üretimine, uygulanmasına ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek insan 

gücünü hazırlamak üniversitenin temel görevlerindendir. Bunun kadar önemli bir diğer nokta, bilgili, 

becerikli ve teknolojik yeteneği gelişmiş insan gücü yetiştiren üniversitenin, ulusal ve evrensel kültürü 

ve insani değerleri özümseyen, uygar ve demokrat bireyleri yetiştirmek görevinin de bulunmasıdır 

(Çavdar, 1996; Demirtaş ve Çoban, 2014). Üniversitelerin görevi dünyaya geniş açıdan bakan, 

özgürlüğünü kazanmasını ve korumasını bilen insan yetiştirmektir. Üniversitelerin amacı bilgiyi 

sadece ezberleyen bireyler yetiştirmek yerine bilgiyi özümseyen, bilimsel düşünme yeteneğine sahip 

bilgiyi yeniden yapılandıran ve bilgiyi üretme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir (Gökçe, 1990). 
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Üniversiteler, aklın ve bilimin egemen olduğu ve bunun için temel koşulun özgürlük olduğu 

kurumlardır ve öyle olmalıdır. Özgürlük olmaksızın aklın egemenliğinden söz etmek olanaksızdır ve 

özgür olmayan aklın gerçek anlamda bilim üretmesi olanaklı değildir. Diğer yandan üniversiteler bir 

ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde etkili olan temel kurumlardır. Üniversite, ülkenin gereksinim 

duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, evrensel boyutta yaşam düzeyinin gelişimine ve 

aydınlanmaya katkı sağlamak üzere işlev yüklenir. Bu işlevlerini yerine getirirken akıl, bilim ve 

eleştiri üniversitenin kullandığı en önemli araçlarıdır. Üniversiteler, gerçekleri arayan, bilim üreten ve 

onu yayan kurumlardır ve tarihi olarak, gerçekleri ortaya koymak, bilimi geliştirmek ve yaymak 

işleviyle ortaya çıkmalıdır (Timur, 2000; Korkmaz ve Bağçeci, 2013) 

Ortaş’a (2004) göre üniversite; öncelikle özerk bir eğitim,  öğretim ve araştırma kurumudur. 

Üniversite kamu yararını gözetir. Üniversite ortamında öğrencilerin felsefi temelde aklını kullanması, 

olguları akıl süzgecinden geçirerek duygularından arınık bir biçimde değerlendirmesi beklenmektedir. 

Dolayısıyla üniversite; kamu yararı için bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve 

araştırma kurumudur (Ortaş, 2004). William Von Humbolt ise Üniversiteyi tüm bilim alanlarındaki 

eğitim - öğretimin, araştırma faaliyetleri ile birlikte ve bir bütünlük içinde yürütüldüğü bir kurum 

olarak tanımlamış ve temel işlevinin herhangi bir mesleğe yönelik olmaksızın eğitim-öğretim ve 

araştırma yapmak olduğunu belirtmiştir (Terzioğlu, 2003; Korkmaz ve Bağçeci, 2013). 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı (2002)’ na göre üniversitelerin amaçları; 

ülkenin bilim politikasına uygun, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan gücü 

ihtiyaçlarına göre, öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, bilimsel alanlarda 

araştırmalar yaptırmak, araştırma - inceleme sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini 

sağlayan her türlü yayını yapmak, hükümet tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları 

sonuçlandırarak düşünce bildirmek hizmetinde bulunmaktır (Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Başkanlığı, 2002; Korkmaz ve Bağçeci, 2013). 

Yücel (2006)’e göre üniversitenin görevleri, üniversiteler bir bütün olarak topluma, hem bir 

dünya anlayışı hem de geniş çaplı bir dünya görüşü sağlamak zorundadır. Aynı zamanda üniversiteler 

dünyanın diğer bölgelerindeki üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaları takip etmek, yapılanları 

izlemek ve bilimin gelişmesine uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Bu haliyle üniversite 

toplumun önünde, sürükleyici bir lokomotif durumundadır. 

“eğitim-öğretim, hizmet sağlama, araştırma ve öncülük rolü” dür. İleride yüklenmesi gereken 

görevler sırasıyla “hizmet sağlama, eğitim-öğretim, öncülük rolü”dür. 
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1982 Anayasasının 130. ve 2547 sayılı yasanın 4. maddesindeki üniversitenin işlevlerine 

baktığımızda, dünyadaki diğer üniversiteler gibi Türk üniversiteleri için de “eğitim-öğretim”, “bilimsel 

araştırma” ve “topluma hizmet”in amaçlandığı görülmektedir. Bugün üniversitelerimizde “eğitim-

öğretim” ve “bilimsel araştırma” işlevleri iç içe birbirine girmiş durumdadır. 

Toplumsal değişilmeler beraberinde üniversitelerin görevlerinde yenileşmeler getirmiştir. 

UNESCO’ya (2000; Akt. Erden, 2005) göre toplumdaki değişmelere paralel olarak üniversitenin yeni 

görevleri ortaya çıkmıştır. Yoksulluk, açlık, cahillik, sosyal dışlanma, uluslararası ve ulusal alandaki 

eşitsizliklerin artması gibi ana küresel, bölgesel ve yerel sorunların çözümünde aktif olarak yer almak. 

Özellikle alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak sürdürülebilir insani gelişim, insan haklarına evrensel 

boyutta saygı, kadınlar ve erkekler için eşit haklar, üniversitede ve toplumda adalet ve demokratik 

prensiplerin uygulanması; uluslar, etnik, dini, kültürel ve diğer gruplar arasında anlayış, şiddet 

içermeyen ve barış yanlısı bir kültürle entelektüel ve ahlaksal dayanışmayı ilerletmek için bıkıp 

usanmadan çalışmak Kültürel çeşitliliği koruyup desteklemesi ve kültürler arası anlayış ve uyumun 

geliştirilmesi ve kültürlerin karşılıklı olarak zenginleşmesi konularında çalışmak Öğrencilerin 

sorumluluk sahibi ve kendini adamış vatandaşlar olarak yönlendirilmelerini sağlayacak bilgileri, 

becerileri, tutumları, değerleri ve yetenekleri kavramalarına yardımcı olmak. Kendisini değiştirip 

dönüştürmek, eğitimin farklı seviyeleri ve biçimleriyle bağlarını güçlendirerek herkes için eğitim ve 

çeşitli açılardan eğitsel sürecin kalitesini yükseltmek ve etkinliklerini artırmak. 

İlgili literatür incelendiğinde öğrencilerin üniversite algıları daha çok metaforik çalışmalar 

(Demirtaş ve Çoban; Kokmaz ve Bağçeci, 2013) ya da üniversite tercihlerini etkileyen faktörler (Akar, 

2012; Genç, Kaya ve Genç, 2007; Korkut-Owen, Kepir, Özdemir, Ulaş, ve Yılmaz, 2012). bağlamında 

nicel araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin hem üniversite 

seçimlerini etkileyen faktörler hem de üniversite kavramına ilişkin algıları birlikte ele alınmıştır. 

Araştırma bu yönüyle önemlidir. Çünkü öğrencilerin üniversite algılarının bir başka değişle üniversite 

kavramına yükledikleri anlamın hem üniversiteye bakışlarını hem de üniversite seçimlerini etkilediği 

düşünülmektedir. Bu ilişkinin ortaya konulması, üniversitenin kurumsal bir yapı olmanın ötesinde 

toplumda üstlendiği rolün tartışmaya açılması ve aksaklıkların giderilmesi bakımından önemlidir. 

Dolayısıyla bu araştırmanın problem cümlesi; üniversite öğrencilerinin üniversite seçimlerini etkileyen 

faktörler nelerdir ve üniversite kavramını nasıl algılamaktadırlar?  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın genel amacı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversite seçimlerini 

etkileyen faktörleri ve “üniversite” kavramına ilişkin algılarını belirlemektir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğrencilerin üniversite seçimlerini etkileyen faktörler nelerdir? 
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2. Öğrencilerin üniversite seçimlerini etkileyen faktörler cinsiyet açısından farklılık 

göstermekte midir? 

3. Öğrencilerin üniversite kavramını nasıl algılamaktadırlar? 

YÖNTEM 

Araştırma hem nitel hem nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-

öğretim yılında Çukurova Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim 

bölümü; sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve fen bilgisi 

öğretmenliği ana bilim dallarına kayıtlı birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemini ise araştırmada veri toplama sürecinde uygulama yapılan sınıflarda bulunan, veri toplama 

aracını yanıtlamayı kabul eden 359 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan 

öğrencilere ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgileri (N=359) 

Cinsiyet n % 
Kız  267 74.4 
Erkek 92 25.6 
Yaş   
17-18 yaş 73 20.3 
19-20 yaş 211 58.8 
21 yaş ve üstü 75 20.9 
Mezun Olunan Lise   
Genel Lise 89 24.8 
Anadolu Lisesi 180 50.1 
Anadolu Öğretmen Lisesi 38 10.6 
Anadolu Kız Teknik Meslek Lisesi 27 7.5 
Diğer (Erkek lisesi, Akşam lisesi, Çok Programlı lise, Endüstri 
meslek lisesi…) 

25 7.0 

Kayıtlı Olduğu Ana Bilim Dalı   
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 123 34.3 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 112 31.2 
Okulöncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 88 24.5 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 36 10.0 
Tercih Sırası   
1.-5. tercih 210 58.5 
6.-10. tercih 70 19.5 
11-.15. tercih 34 9.5 
16. tercih ve üstü 27 7.5 
Yatay geçiş 9 2.5 
Merkezi yerleştirme 4 1.1 
Ek kontenjan 3 0.8 
Yurt dışı sınavı sonucu 2 0.6 

    

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 267’si (%74.4) kız 92’si (%25.6) 

erkektir. Öğrencilerin 211’inin (%58.8) 19-20 yaş, 75’inin (%20.9) 21 yaş ve üstü ve 73’ünün (%20.3) 

17-18 yaş aralıklarında olduğu görülmektedir. Mezun oldukları liseye göre dağlımın sırasıyla; 
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Anadolu lisesi (n= 180, %50.1), Genel lise (n= 89, 24.8), Anadolu öğretmen lisesi (n= 38, %10.6), 

Anadolu kız teknik meslek lisesi (n= 27, %7.5) ve diğer (n= 25, %7.0) kategorisindeki liselerden 

mezun oldukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 123’ü (%34.3) sınıf öğretmenliği, 

112’si (%31.2)  fen bilgisi öğretmenliği, 88’i (%24.5)  okulöncesi öğretmenliği ve 36’sı (%10.0) 

sosyal bilgiler öğretmenliğinde eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerin yarsından fazlası 

(n=210, %58.5) okudukları bölümü ilk beş tercihlerinde yazmışlardır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen “Üniversite 

Algısı Anketi” ve kişisel bilgi formu ile Akar (2012) tarafından geliştirilen “Üniversite Seçimini 

Etkileyen Faktörler Anketi” kullanılmıştır.  

Üniversite Algısı Anketi  

Üniversite algısı anketi hazırlanırken, araştırmada ele alınan üniversite kavramına ilişkin 

algıları belirlemede izlenecek yola karar vermek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalar 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda araştırmalarda genel yönelimin, katılımcılara açık uçlu cümle 

tamamlatılması şeklinde olduğu görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan formun 

pilot uygulaması evreni oluşturan üniversitelerde öğrenimine devam eden 20 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar ışığında form yeniden düzenlenmiş ve asıl 

uygulama için hazır hale getirilmiştir. Ankette temel olarak üniversite algısını belirlemek amacıyla; 

“Bence üniversite………………………..; çünkü…………………..”cümlesinin yazılı olarak 

tamamlamaları istenmiştir.  

Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler Anketi 

Öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörlere yönelik 27 adet 5’li Likert ölçeğiyle 

hazırlanmış ifade bulunmaktadır. Katılımcılardan kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum alternatiflerinden birini işaretleyerek ifadelere katılma 

derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Faktör analizi ile anketin yapı geçerliliği test edilmiş ve sonuçta 

kampus (11, 12, 13, 14, 15;“Üniversite kampüsünün güvenli olması tercihimde etkili olmuştur”) 

üniversitenin sunduğu imkanlar (16, 17, 18, 19, 20; “Üniversitenin yurtdışındaki üniversitelerle 

öğrenci değişim programlarının bulunması tercihimde etkili olmuştur”) ekonomi (26, 27, 28, 29; 

“Üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik olarak ucuz yaşam koşullarına sahip olması tercihimde 

etkili olmuştur”), akademik saygınlık (3, 4, 5, 6; “Üniversitenin öğretim kalitesi tercihimde etkili 

olmuştur”), bilgi kaynağı (21, 22, 23, 24, 25; “Ailemin tavsiye ve telkinleri tercihimde etkili 

olmuştur”) ve konum (7, 8, 9, 10; “Üniversitenin ailemin ikametgahına yakınlığı tercihimde etkili 

olmuştur”) olmak üzere altı boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu altı faktörün toplam varyansın 
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%58.719’unu açıkladığı belirlenmiştir. Çalışmada güvenilirlik Cronbach’s Alpha içsel tutarlılık 

katsayısı ile ölçülmüştür. Bütün soruların dahil edildiği durumdaki genel güvenilirlik katsayısı 0.89 

olarak belirlenmiştir. Her bir faktöre ait güvenilirlik katsayıları da kampus için 0.86; üniversitenin 

sunduğu imkanlar için 0,83; ekonomi için 0,81; akademik saygınlık için 0,72; bilgi kaynağı için 0,67 

ve konum için 0,66 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında elde edilen güvenirlik katsayıları 

ise sırasıyla; toplam puan için 0.92,  kampüs için 0.79; üniversitenin sunduğu imkanlar için 0,83; 

ekonomi için 0,68; akademik saygınlık için 0,86; bilgi kaynağı için 0,71 ve konum için 0,68 olarak 

hesaplanmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çukurova 

Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde ilköğretim bölümünde eğitimine 

devam eden öğrencilere araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.  Veriler daha önceden görüşülerek 

izin alınan ilgili öğretim elemanlarının derslerine girilerek ve grup halinde uygulamalar yapılarak 

toplanmıştır. Öğrencilere uygulama formları dağıtılmış, gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldıktan 

sonra anketi yanıtlamaları istenmiştir. Ön bilgilendirme çalışmalarından sonra öğrenciler anketi 

yaklaşık 20 dakikada yanıtlamışlardır. Uygulamalar sırasında araştırmacılar sınıflarda bulunmuş ve 

gerekli açıklamaları yapmışlardır. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans, bağımsız gruplar t-testi 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan beşli seçeneklere uygun olarak, aritmetik ortalamaların 

anlamlandırılabilmesi amacıyla değerlendirme aralıkları hesaplanmıştır. Buna göre üniversite seçimini 

etkileyen faktörler anketi için; 1.00 – 1.80 aralığı “kesinlikle katılmıyorum”, 1.81 – 2.60 aralığı 

“katılmıyorum”, 2.61 – 3.40 aralığı “kararsızım”, 3.41 –4.20 aralığı “katılıyorum” ve 4.21 – 5.00 

aralığı “kesinlikle katılıyorum” seçeneklerine karşılık gelmektedir. 

Nitel veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin 

üniversite kavramına ilişkin algıları; “Büyüme ve olgunlaşma yeri olarak üniversite”,  “Kültürleme, 

şekillendirme ve sosyal etkinlik yeri olarak üniversite”, “Eğitim ortamı/mekan olarak üniversite”, 

“Geleceğin ve umudun güvencesi olarak üniversite”,  “Meslek edinme yeri olarak üniversite”, “Bilgi 

ve aydınlanma yeri olarak üniversite”, “Hoş ve güzel bir yer olarak üniversite”, “Olumsuz 

kavramsallaştırma/yüklemeler” temaları altında toplanmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörlere, üniversite tercihlerini 

etkileyen faktörlerin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine ve üniversite algılarına yer 

verilmiştir. Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlere ilişkin bulgular Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler Anketi Alt Ölçeklerine İlişkin 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Ölçekler Maddeler X  SS 

Saygınlık 

( X =3.46, 
SS=1.11) 

1. Üniversitenin toplumda algılanan akademik saygınlığı tercihimde etkili olmuştur. 3.61 1.37 
2. Üniversitenin marka olarak ismi tercihimde etkili olmuştur. 3.47 1.37 
3. Üniversitenin öğretim kalitesi tercihimde etkili olmuştur.  3.62 1.25 
4. Üniversitenin mezunlarının iş bulma imkânları tercihimde etkili olmuştur.  3.13 1.31 

Konum 

( X =3.63, 
SS=.93) 

5.Üniversitenin bulunduğu kentin yaşanılır olduğunu düşünmem tercihimde etkili 
olmuştur.  3.67 1.33 

6. Üniversitenin ailemin ikametgahına yakınlığı tercihimde etkili olmuştur. 4.09 1.32 
7.Üniversitenin bulunduğu kentte mezuniyet sonrası iş olanaklarının çok olması tercihimde 
etkili olmuştur.  

2.78 1.24 

8. Üniversitenin bulunduğu şehirden ailemin ikametgâhına ulaşım imkanları tercihimde 
etkili olmuştur.  

4.00 1.30 

Kampus 

( X =2.93, 
SS=.97) 

9.Üniversite kampüsünün fiziksel olanakları (bina, kütüphane, kantin vb.. tercihimde etkili 
olmuştur.  

3.02 1.31 

10.Üniversite kampüsünün sosyal olanakları (eğlence, spor vb..) tercihimde etkili olmuştur.  2.91 1.31 
11.Üniversite kampüsünün güvenli olması tercihimde etkili olmuştur. 3.06 1.22 
12.Üniversite kampüsünün şehir merkezine yakınlığı tercihimde etkili olmuştur.  2.88 1.29 
13.Üniversite kampüsünün içinde yurt, pansiyon vb. barınma olanaklarının bulunması 
tercihimde etkili olmuştur.  

2.79 1.41 

İmkan 

( X =2.70, 
SS=.96) 

14.Üniversitenin yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programlarının bulunması 
tercihimde etkili olmuştur.  

2.63 1.30 

15.Üniversitenin öğrencilere okul içinde part-time iş olanakları sağlaması tercihimde etkili 
olmuştur 

2.23 1.15 

16.Üniversitenin mezunlarına uluslararası geçerliliği olan diploma eki vermesi tercihimde etkili 
olmuştur.  2.69 1.30 

17.Üniversitenin kariyer merkezi aracılığıyla mezunlarına iş bulmada yardımcı olması 
tercihimde etkili olmuştur. 

2.76 1.27 

18.Üniversitenin öğrencilere staj imkânı sağlaması tercihimde etkili olmuştur.  3.21 1.26 

Bilgi 

( X =3.13, 
SS=.89) 

19.Ailemin tavsiye ve telkinleri tercihimde etkili olmuştur.  3.88 1.24 
20.Arkadaşlarımın tavsiyeleri tercihimde etkili olmuştur.  2.82 1.35 
21.Üniversite hakkında dergi, gazete veya internette okuduğum bilgiler tercihimde etkili 
olmuştur.  

3.08 1.32 

22.Üniversitenin web sayfasından edindiğim bilgiler tercihimde etkili olmuştur.  2.95 1.30 
23.Lise veya dershanedeki öğretmenlerimin telkin ve tavsiyeleri tercihimde etkili olmuştur.  2.91 1.38 

Ekonomi 

( X =2.70, 
SS=.94) 

24.Üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik olarak ucuz yaşam koşullarına sahip olması 
tercihimde etkili olmuştur. 

3.21 1.33 

25.Üniversitenin burs, yemek gibi ekonomik yardım sağ laması tercihimde etkili olmuştur. 2.70 1.32 
26.Üniversitenin bulunduğu kentte ev kiralarının ucuz olması tercihimde etkili olmuştur.  2.12 1.15 
27.Üniversitenin bulunduğu kentte devlet yurdu olması tercihimde etkili olmuştur. 2.75 1.47 

 

Tablo 2 deki bulgular incelendiğinde, öğrencilerin üniversite seçimlerini katılıyorum 

aralığında konum (“Üniversitenin ailemin ikametgahına yakınlığı tercihimde etkili olmuştur”, 

“Üniversitenin bulunduğu şehirden ailemin ikametgâhına ulaşım imkanları tercihimde etkili 

olmuştur”. “Üniversitenin bulunduğu kentin yaşanılır olduğunu düşünmem tercihimde etkili 

olmuştur”), saygınlık (“Üniversitenin öğretim kalitesi tercihimde etkili olmuştur”, “Üniversitenin 

toplumda algılanan akademik saygınlığı tercihimde etkili olmuştur”) ve bilgi kaynağı (“Ailemin 

tavsiye ve telkinleri tercihimde etkili olmuştur”, “Üniversite hakkında dergi, gazete veya internette 

okuduğum bilgiler tercihimde etkili olmuştur”) alt ölçeklerinden aldıkları puanlar belirleyici olmuştur. 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2686 
 

Öğrencilerin seçimlerini en az etkileyen faktörlerin ise kararsızım aralığında üniversitenin sunduğu 

imkanlar (“Üniversitenin öğrencilere okul içinde part-time iş olanakları sağlaması tercihimde etkili 

olmuştur”, “Üniversitenin yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programlarının bulunması 

tercihimde etkili olmuştur”), ekonomi (“Üniversitenin bulunduğu kentte ev kiralarının ucuz olması 

tercihimde etkili olmuştur”, Üniversitenin burs, yemek gibi ekonomik yardım sağ laması tercihimde 

etkili olmuştur.”) ve kampüs  (“Üniversite kampüsünün içinde yurt, pansiyon vb. barınma 

olanaklarının bulunması tercihimde etkili olmuştur”, “Üniversite kampüsünün şehir merkezine 

yakınlığı tercihimde etkili olmuştur”)  boyutları olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre üniversite seçimlerini etkileyen faktörler anketi 

alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler Anketi Alt 

Ölçeklerinden Elde Edilen  Puanların Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve  t-Testi Değerleri 

  Cinsiyet N X  SS t p 

Saygınlık 
Kız 267 3.50 1.09 

1.219 .224 
Erkek 92 3.34 1.18 

Konum 
Kız 267 3.70 .89 

2.327 .021 
Erkek 92 3.44 1.00 

Kampus 
Kız 267 2.96 .91 

1.112 .267 
Erkek 92 2.83 1.11 

İmkan 
Kız 267 2.70 .92 

-.212 .832 
Erkek 92 2.72 1.09 

Bilgi 
Kız 267 3.22 .85 

3.492 .001 
Erkek 92 2.85 .97 

Ekonomi 
Kız 267 2.72 .92 

.659 .510 
Erkek 92 2.64 1.01 

 

Tablo 3 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin saygınlık, kampüs, imkan ve ekonomi alt 

ölçeklerine ilişkin ortalamaların birbirine çok yakın olduğu, bununla birlikte kız öğrencilerin konum 

ve bilgi ölçeklerine ilişkin ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre kız ve erkek öğrencilerin konum [t (357)= 2.327, 

p<.05] ve bilgi [ t(357)=3.492, p<.01] alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunduğu ve bu 

farkın ortalama puanlar incelendiğinde kız öğrenciler lehine olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin üniversite algısını belirlemek amacıyla yazdıkları ifadeler ve gerekçeleri 

incelenmiş ve sekiz tema altında toplanmıştır. Öğrencilerinin ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda 

elde edilen “Üniversite” kavramına ilişkin ifadelerin yer aldığı temalar; 
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 Büyüme ve olgunlaşma yeri olarak üniversite (f=156) 

 Kültürleme, şekillendirme ve sosyal etkinlik yeri olarak üniversite (f=83) 

 Eğitim ortamı/mekan olarak üniversite (f=78) 

 Geleceğin ve umudun güvencesi olarak üniversite (f=56) 

 Meslek edinme yeri olarak üniversite (f=49) 

 Bilgi ve aydınlanma yeri olarak üniversite (f=39) 

 Hoş ve güzel bir yer olarak üniversite (f=27) 

 Olumsuz kavramsallaştırma/yüklemeler (f=43) 

Büyüme ve Olgunlaşma Yeri Olarak Üniversite 

Üniversiteyi büyüme ve olgunlaşma yer olarak algılayan öğrencilerin üniversite ile ilgili 

tanımlamaları ve gerekçeleri incelendiğinde görüşlerinin; “sorumluluk kazanma”, “olgunlaşma”, 

“kimlik ve karakterin şekillenmesi” “kişisel gelişim”, bağımsızlık”, “kendini geliştirme”, “çok yönlü 

gelişme”, “kendini tanıma”, “değer bilme”, “özgürlük”, “hayata anlam yükleme” ile ilgili olduğu 

belirlenmiştir. 

“Sorumluluk almayı öğrendiğimiz yer...sorumlulukların artıyor…sorumluluk alma sürecinin 

en önemli basamağı…sorumluluk bilincimiz gelişiyor…” 

“Gelişmek, olgunlaşmak, hayata farklı ve sağlıklı bir bakış açısıyla bakabilmek, kendi 

ayakların üzerinde durabilmek için büyük adım.” 

“Zamanla tabii insanların da yardımıyla olgunlaşma yeridir.” 

“Kendi kimliğimizin ve karakterimizin şekillendiği yer…kendi kimliğimizi bulmamızı 

sağlar…” 

“Kişisel, psikolojik olarak bireyin kendini geliştirebileceği bir ortam.” 

“Burada özgürsün ve karakterin tam oturmaya başlıyor bunu fark ediyorsun…kendini en 

özgür hissedebildiğin bir yerdir.” 

“Bireyin kendini tanıyarak kendi planları doğrultusunda hareket etme yeridir.” 

“Artık çocukluktan çıkıp yetişkin bir birey olarak kendi başına olmayı öğrendiğimiz yer.” 
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“Aileden uzakta ayakta kendi başına durabildiğin ortamdır…ayaklarımız üzerinde durabilmeyi 

öğreten…” 

Kültürleme, Şekillendirme ve Sosyal Etkinlik Yeri Olarak Üniversite 

Bu tema altında öğrenciler üniversiteyi “sosyalleşme”, “sosyal şekillenme” ve “sosyal 

etkinlik” olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir. 

“Kişilerin topluma katıldığı sosyalleştiği bir ortamdır…insanı sosyalleştiriyor, değer 

katıyor…her türden insan olduğunu ve buna saygı duymak gerektiğini öğretiyor…” 

“Sizi değiştiren değil katkıda bulunan, paylaşımı, ortak yaşamı “birey olmayı” öğreten 

kurum…” 

“Sosyalleşmeyi hayatı anlamlandırmayı, farklı görüşleri tanıyıp insanları yakından tanımayı ve 

normal yaşantımızda daha başarılı olmamızı sağlayan kurumdur” 

“Sosyal aktiviteler, faaliyetlerle birçok ilden ve çeşitli ülkelerden gelmiş insanlarla bir arada 

bulunduğumuz ve iletişim olanakları geniş olan…” 

“Öğrencilerin sosyal yönünü de geliştirmek için iyi bir kurum…kendini geliştirici bir çok 

faaliyet yapma imkanın oluyor” 

Eğitim Ortamı/Mekan Olarak Üniversite 

Üniversiteyi bir eğitim ortamı olarak açıklayan öğrenciler bu ortamı “modern eğitim kurumu”,  

çok yönlü bir yer”,  “sınıf”,  “çok rahat bir ortam”, “medeniyet ve kültür yuvası” şeklinde 

tanımlamışlardır. Öğrencilerin bu görüşlerine ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir. 

“…çok gelişmiş modern eğitim kurumu…eğitim kurumları arasındaki en iyi kurumdur.” 

“…yararlanıldığı sürece faydalı…bazen yalnız hissettiren, bazen insanın etrafına kalabalıklar 

dolduran hem bir eğitim kurumu hem de yeri geldiğinde bir yaşam koçudur.” 

“…öğretimin yapıldığı yer…derslerin anlatıldığı yer…” 

“…kişinin kendini bulabildiği en güzel gelişim merkezidir” 

“…rahat bir ortam, aileden uzakta hayata direnmeyi, ayakta durmayı öğreten bir ortam” 

“…gelinmesi, bilinmesi, öğrenilmesi gerekli olan bir yer… ortamı herkes görmeli ve 

tatmalı…son durak. Bir filmin son sahnesidir” 
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Geleceğin ve Umudun Güvencesi Olarak Üniversite 

Geleceğin ve umudun güvencesi olarak üniversite “hayata hazırlık”,  “hayati öneme sahip 

olma” ve “insan yaşamı için umut kaynağı” olarak algılanmıştır.  Öğrencilerin görüşlerinden alıntılar 

aşağıda verilmiştir. 

“…hayatın her türlü şartlarını öğretir…yetişkinliğe ilk adım bu dönemde atılmaktadır…hayat 

üniversitede öğreniliyor.” 

“…bundan sonraki hayatında yaşayacağın şeyleri belirler. Mesleğini, aile hayatını, insanlar 

arasındaki yerini vb.” 

“…kendimiz için uygun olan hayat felsefesini oluşturmak için önemlidir.” 

“…gerçek benliğim ve gelecektir…ileriki nesillere çok şey katabilecek bireyler olmak.” 

Meslek Edinme Yeri Olarak Üniversite 

Meslek edinme yeri olarak üniversite; “gelecekteki yaşamın belirleyicisi”, “mesleğe giden 

merdiven-profesyonelleşme” ve “ekonomik özgürlük”  olarak algılanmıştır. Öğrencilerin görüşlerine 

ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır. 

“…üniversitede okuduğunuz bölümle ilgili olarak sizde değişimler meydana geliyor ve bu 

pencerelerden hayata bakıp yön veriyorsunuz kendinize, bu da tüm yaşantınızı etkiliyor.” 

“..mesleğime giden yolda etkili bir merdiven…eğitimle bir alanda gelişmemizi sağlar.” 

“…ekonomik olarak özgürlüğümü elde edeceğim, istediğim ve sevdiğim şeyleri 

yapabileceğim bir mesleğim olacak.” 

Bilgi ve Aydınlanma Yeri Olarak Üniversite 

Bilgi ve aydınlanma yeri olarak üniversite öğrenciler tarafından; “Bilgi edinme”, “bilim-

yuvası” “aydınlanma”, “profesyonel yardım-yönlendirme”, “sorgulama”, “eleştirel düşünme” ile 

açıklanmıştır. Öğrencilerin görüşlerinden alıntılar sırasıyla verilmiştir. 

“Teorik ve pratik bilgilerle donanma, bilgilerin daha uygun bir şekilde ve detaylı bir biçimde 

öğretildiği yer…, yeni bilgiler öğrenilen yerdir…” 

“Bilimin birikim yer…, sistematik bilgi bütünü…, çok iyi bir bilim yuvası herkesin gelmesi 

gerekir…” 
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“Aydınlanma mekanı.., ufuk açan yer…, var olan bilgilere sürekli yenisini ekleyen…” 

“Deneyimli ve ciddi öğretmenlerin olduğu yer. Hocalar diğer kademelere göre daha 

profesyoneller bize yol göstermede daha iyiler” 

“Sorgulayarak, düşünerek karar vermeyi sağlayan, araştırmaya dayalı olan, araştırmayı 

öğreten yer… derslerimiz ve hocalarımız bizi sorgulayan bir birey olarak yetişmeye teşvik ediyor” 

Hoş ve Güzel Bir Yer Olarak Üniversite 

Hoş ve güzel bir yer olarak üniversite  “zevkli ve eğlenceli bir ortam”, “insana huzur veren” ve 

“sevinç ve mutluluk kaynağı” olarak algılanmıştır. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin alıntılar aşağıda 

sunulmuştur. 

“…her yönden güzel, huzur verici, iç açıcı bir yer…” 

“eğlenceli bir süreç…güzeldir, hoştur, eğlencelidir…” 

“rahat ve özgür bir yer. Hem de her konuda; giyim, kuşam, düşünce…” 

“sevincini, mutluluğunu yaşayabildiğin kimsenin kimseye karışmadığı huzurlu bir ortam…” 

Olumsuz Kavramsallaştırma/Yüklemeler 

Üniversiteyi olumsuz kavramsallaştırma/yüklemeler yaparak açıklayan öğrenciler “güç ve 

otoritenin simgesi”, “kurallara uyma zorunluluğu”, “bir an önce terk edilmeli”, ve “yalnızlık” olarak 

algılamışlardır. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir. 

“bir özgürlük alanı demeyi çok isterdim. Fikirlerimi, düşüncelerimi istediğim gibi 

yargılanmadan, susturulmadan dile getirmeyi çok isterdim. Sorularıma açık, net, yansız bir şekilde 

cevap verilmesini çok isterdim. Ama bunları icraata geçirmeye izin yok. Bu şekilde öğrenci 

bastırılmaya çalışılıyor…benim için hayal kırıklığı.” 

“…hayal ettiğim kadar güzel ve sosyal değil. Boşa masraf oluyor hem aileye hem 

bireye…insanları dört yıl hapsediyorlar.” 

“…yoğun ders programı, devamsızlık sorunu ve daha ilk dersten verilen ödevler…kurallar 

kurallar…özgürlükten söz edip her sabah derslere gelmek zorunda olmak…” 

“…dostlukların çoğunun çıkardan ibaret olduğu, yanılgıların yaşandığı yerdir.” 
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TARTIŞMA VE YORUM 

Eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin üniversite seçimlerini etkileyen en önemli 

faktörlerin üniversitenin konumu, akademik saygınlık, ve bilgi kaynakları olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte üniversitenin sunduğu imkanlar, ekonomi ve kampus ile ilgili boyutlarda öğrencilerin 

yanıtlarının ”kararsızım” düzeyinde kalmaları bu faktörlerin önemsenmediği, öğrencilerin seçimlerin 

de etkili olmamışlardır şeklinde yorumlanabilir.   

Konum faktörü incelenen faktörlerin en önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

üniversite öğrencilerinin daha önceden yaşadığı iklime, beklentilerini karşılayacak sosyal ve kültürel 

çevreye yakın veya bunlara daha uygun kentlerde bulunan üniversiteleri tercih etmesine bağlanabilir. 

Bu durum aslında olağan ve beklenen bir durumdur da aynı zamanda. Çünkü öğrenciler genellikle 

ailenin ikametgâhına yakın ya da ulaşım imkanlarının kolay olduğu kentlerdeki üniversiteleri seçme 

eğilimi içindedirler. Akademik saygınlık ikinci en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sonuç Akar, 2012; Keling, Krishnan, ve Nurtjahja, (2007)’in sonuçlarıyla kısmen tutarlıdır. 

Üniversitenin akademik saygınlığı öğretim kalitesi, toplum tarafından nasıl algılandığı, marka olarak 

ismi ve mezunlarının iş bulma olanakları çerçevesinde tercihlerinde etkili olmuştur denilebilir. 

Dolayısıyla üniversitenin ismi bir marka değeri olarak tercihleri önemli ölçüde etkilemektedir. 

Tercih edilecek üniversitelerle ilgili bilgi kaynağı da sonuçlara göre adaylar için önemli bir 

seçim faktörü olarak görülmektedir. Bu konuda da yine aile, arkadaş, dershane, öğretmen gibi fikir 

liderlerinden derlenen bilgilerin seçimi etkilemesi bir ölçüye kadar rasyonel görülmektedir. Ancak 

internet, iletişim ve hatta ulaşım imkânlarının baş döndüren hızlı gelişimi sayesinde adayların özgür 

bir şekilde, bireysel olarak, fikir liderlerine ihtiyaç duymadan da üniversiteler hakkında bilgi 

edinebileceği düşüncesinin rasyonel tercih yapılmasında daha kullanışlı olabileceğini akla 

getirmektedir. 

Cinsiyetin üniversite seçimine etkileri incelenmiş ve kız öğrencilerin konum ve bilgi 

değişkenleri ile ilgili faktörlere erkeklere göre daha fazla itibar ettikleri gözlenmiştir. 

Öğrencilerin üniversite kavramına ilişkin tanımlamaları ve bunlara ilişkin gerekçeler genel 

olarak incelendiğinde; bireysel ve toplumsal kimliğin demokratik koşullarda inşasına imkan sağlayan 

ve meslek kazandıran bir kurum olarak algılandığı söylenebilir. Üniversitelerin genel olarak; insan 

yetiştirme, araştırma, eğitim ortamı, eğitim-öğretim, öncü rol ve uluslar arası ilişki ile 

özdeşleştirildikleri düşünüldüğünde araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerinin eğitim öğretim ve 

topluma hizmet ile sınırlı olduğu söylenebilir. Üniversitenin araştırma ve öncülük rolü daha az 

vurgulanmıştır. Bu da Türkiye’deki üniversitelerin kitlesel eğitim üniversiteleri olarak tanımlanması, 

eğitim-öğretim ile araştırmanın birlikte algılanması, bir mesleğe hazırlanmaya daha çok önem 

verilmesi ile açıklanabilir. 
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Bu durum ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 18-20 yaş 

aralığında olması, üniversite düzeyinde ailelerinden ayrılmaları, kendi başlarına kalmalarından sonra 

kişiliklerinin oluşmaya başlaması ile de açıklanabilir. Gelişim açısından ergenliğin sonu gençlik 

döneminde olan bu öğrencilerin kimlik krizi yaşamış ama kendine en uygun seçeneğe yönelmiş olması 

beklenmektedir (Özer, 2011). Ancak öğrencilerin üniversiteyi daha çok “sorumluluk kazanma”, 

“olgunlaşma”, “kimlik ve karakterin şekillenmesi” “kişisel gelişim”, bağımsızlık”, “kendini 

geliştirme”, “çok yönlü gelişme”, “kendini tanıma”, “değer bilme”, “özgürlük”, “hayatta var olduğunu 

hissetme” “sosyalleşme”, “sosyal bir varlık olarak şekillenme”, “sosyal yönden gelişmeyi sağlayan bir 

ortam”, “hayata hazırlık”,  “hayati öneme sahip olma”, “insan yaşamı için umut kaynağı”, “gelecekteki 

yaşamın belirleyicisi”, “mesleğe giden merdiven-profesyonelleşme” ve “ekonomik özgürlük”  olarak 

algıladıklarının belirlenmiş olması henüz kimlik kazanmaya yeni başladıklarına bir kanıt olarak 

gösterilebilir. “Ben kimim” “hayattan ne bekliyorum ne istiyorum” gibi soruları sorarak kimliğine dair 

bir yapılanma ile ilişkilendirdiği de düşünülebilir.  Dolayısıyla öğrencilerin üniversiteye başlamalarına 

rağmen halen kim olduklarını araştırmaya devam ettikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteyi daha çok eğitim öğretim ve topluma 

hizmet ile sınırlı bir biçimde algıladıkları üniversitenin araştırma ve öncülük rolüne daha az vurgu 

yapıldığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla üniversitenin genel olarak; insan yetiştirme, araştırma, eğitim 

ortamı, eğitim-öğretim, öncü rol ve uluslararası ilişki rollerini tanıtmaya ve işlevsel hale getirmeye 

dönük çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Akıl ve bilimi temel alan bir toplumun 

oluşturulabilmesi, toplumsal gelişme ve dinamizm için üniversite ile ilgili bilinç oluşturma 

çalışmalarına toplumun her kademesinde yer verilmelidir.  
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ÖZET 

Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmiş olması, mesleki 
yaşamlarında sosyal sorumluluk ve topluma hizmet duygusuyla hareket etmelerini ve bu bilincin farkındalığı 
öğrencilerine de yansıyacaktır. Öğretmen adaylarının henüz eğitim sürecindeyken sosyal sorumluluk bilincinin 
oluşturulması ve geliştirilmesi bu anlamda oldukça önemlidir. Böylelikle Öğretmen adaylarının toplumsal 
sorunların çözümü, toplum sorunlarına karşı duyarlılık kazanması, sorumluluk bilinci duymalarına ve toplumsal 
kalkınmaya katkı sağlamalarına yardımcı olunabilir. Üniversitelerin web siteleri, birçok kullanıcının bilgiye 
ulaşabilmesi, bilgi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayıp-karşılamadığı çalışmanın problemini 
oluşturmaktadır. 

Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin, Eğitim Fakültelerinin öğrenci adayları, mevcut öğrencileri 
ve diğer kullanıcıları için sundukları web sitelerinin fonksiyon ve özelliklerinin tespit edilmesi; ayrıca bu web 
sitelerinin Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda değerlendirilmesini amaçlanmıştır. Yapılan literatür 
taramalarında, üniversitelerin web sitelerinin kullanımına yönelik ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili yeterli 
sayıda araştırma olmadığı görülmektedir. Çalışmada, bu eksikliğin giderilmesine, katkı sağlaması amacıyla yola 
çıkılmıştır. Türkiye Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 
(ÖSYM) 2015-2016 üniversite tercih kılavuzunda devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı toplam 95 Eğitim 
Fakültesinin, web sitelerinin kullanımı ve sosyal sorumluluk projeleri araştırma kapsamında web sitesi içerik 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Mevcut durum ortaya konulup, öneriler ile sonuçlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Web, Web İçerik Analizi, Eğitim 
Fakülteleri  

ABSTRACT 

The fact that  the consciousness of social responsibility of teachers who are the architects of the future 
has developed will cause them to act with a sense of social responsibility and service to the community in their 
professional lives and the awareness of this consciousness will  reflect to the  students. While teacher candidates 
are in the process of education yet, the fact that the  creation and development of the consciousness of  social 
responsibility is very important in this sense. Thus, the solution of social problems of teacher candidates can help 
gain the sensitivity to the problems of society,  feel a sense of responsibility and  contribute to social 
development. The web sites of universities form the problem of the study whether many users have access to 
information, meet their information needs and expectations. 
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. In the research, it has been aimed at being determined the functions and features of the websites they 
offer for the candidate students, current students of the faculties of Education of the State and Private 
Universities and for  the  other users; and also, being  assessed and evaluated in the size of the applications of 
Services to the Community of this websites. The reviews of the literature carried out, a sufficient number of 
research  does not exist related to the social responsibility projects towards the  use of websites of universities. 
The study has been realized in order to contribute to the elimination of these shortcomings.  The use of websites 
and social responsibility projects of a total of  95 Faculties of Education connected to the State and Private 
Universities in  the 2015-2016 university preference guides  of Student Selection and Placement Center (SSPC) 
affiliated to  Turkey Higher Education Council (THEC) have been examined through  the website content 
analysis research in the scope of research.  The present case has been revealed and  concluded with suggestions. 

Keywords: Social Responsibility, Social Responsibility Projects, Web, Content Analysis, Faculties of 
Education 

 
 

GİRİŞ 

Geleceğin mimarları olan öğretmenlik mesleği, toplumsal anlamda sorumluluk bilincinin en 

üst düzeyde olması gereken meslek gruplarının başında gelmektedir. Öğretmenlerin toplumla 

bütünleşmeleri, sorumlulukların gelişmiş olması, mesleki yaşamlarında sosyal sorumluluk ve topluma 

hizmet duygusuyla hareket etmeleri bilinci ve farkındalığı öğrencilerine de yansıtacaklardır. 

Öğretmenlik sadece sınıf içinde icra edilen bir meslek değil yaşam boyu toplumlara destek olan, lider 

olan, farkındalık aşılayan, öğreticiliği ve eğitimi zaman ve mekan farketmeden bireylere taşıyan, 

mesaisi olmayan bir meslek, bir yaşam biçimidir. Yaşam stili içinde sosyal sorumlulukla, yaşanılan 

çevreye değer ve insan odaklı bir toplum yetiştirebilmenin en önemli başlangıcı ise, öğretmen 

adaylarının henüz eğitim sürecindeyken sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi bu 

anlamda oldukça önemlidir. Böylelikle öğretmen adaylarının toplumsal sorunların çözümü, toplum 

sorunlarına karşı duyarlılık kazanması, sorumluluk bilinci duymalarına ve toplumsal kalkınmaya katkı 

sağlamalarına yardımcı olunabilir. 

Öğretmen yetiştirmenin bu denli önemli olması, yapılan literatür taramaları, gelişmiş ülkelerin 

eğitim sistemlerinin incelenmesi ve geleceğe yatırım olan eğitim fakültelerinin araştırılması ile YÖK 

2006 yılında öğretim programlarını yenileme çalışmaları kapsamında eğitim fakültelerinin öğretim 

programlarına Hizmet Ederek Öğrenme Yaklaşımı çerçevesinde “ “Topluma Hizmet Uygulamaları” 

(THU) isimli yeni bir dersin konulmasına karar vermiştir. 2006–2007 akademik yılından başlayarak 

uygulanan yeni öğretmen yetiştirme programında teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik 

derslere ağırlık verilmesi görüşü benimsenmiş ve bu bağlamda programlara THU dersi konulması 

kararlaştırılmıştır. Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel 

etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde 
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çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına 

yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması amaçlanmıştır (YÖK, 2006). 

 “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin yürütülmesine ilişkin esasları THU Yönergesi ile 

düzenlenmiştir. Bu yönerge eğitim fakültelerinin eğitim programında zorunlu ders olarak yer alan 

topluma hizmet uygulamaları dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci 

danışmanlarının, ana bilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının ve fakülte dekanlıklarının 

görev ve sorumlulukları ile topluma hizmet çalışmalarının planlama, uygulama ve değerlendirme 

aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.  Bu ders öğretmen adaylarına topluma 

hizmetle ilgili birçok bilgi, beceri ve tutumu kazandırması acısından önemli bir boşluğu 

doldurmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm 

üretmeye yönelik projeler hazırlamalarını sağlamaktır (YÖK, 2007; Tezbaşaran, 2009). Topluma 

hizmet uygulamaları (THU) dersinin amaçları şunlardır (Özdemir, Soner, 2010: 46): 

1) Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek,  

2) Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara 

çözüm arama ve belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlamak,  

3) Öğretmen adaylarının özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını artırmak,  

4) Öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek,  

5) Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini 

desteklemektir.  Ayrıca, öğrencilerin; topluma hizmet uygulamalarının önemini kavramaları, toplumun 

güncel sorunlarını belirlemeleri, toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projeler 

hazırlamaları, çeşitli bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmaları, 

sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almaları ve topluma hizmet 

çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaları 

amaçlanmaktadır (Kocadere, Seferoğlu, 2013:76). 

THU ile öğrenciler, hizmet ederek öğrenme yaklaşımı ile okulda edindikleri teorik bilgileri 

uygulayarak toplumsal sorunlara çözüm bulmaya odaklı bir öğrenme metodu kullanmaktadırlar. 

Ayrıca toplum sorunlarını saptayabilme paradigması oluşturulmaktadır. Bu uygulamalardan beklenen 

çözüm üretme, akademik, bilimsel ve bilgi düzeyine katkıda bulunmak, yaşanılan coğrafyanın, ülke 

vatandaşlığının sorumluluklarına, farkındalığına ve gelişimine katkılar sunmaktır. Bu farkındalıkların 

sunulması için de  günümüz teknolojisinden yararlanmak, digital çağda digital bakış açıları da 

kazandırmak gerekmektedir. Toplumsal bütünün parçaları olabilmek için imkanların tümü 

kullanılmalıdır.  
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Özellikle Üniversiteler, dünyadaki birçok değişimde öncü rol üstlenmekte, bilimsel ve 

teknolojik değişimin odağında yer almaktadır. Basılı yayınların kullanımının yanı sıra “web” 

teknolojilerindeki yayınlar da üniversitelerin başarılarını doğrudan etkilemektedir. Üniversitelerin 

“web” sitelerinden birçok yayına ulaşılmakta, bilimsel haberler okunmakta, öğrencilere ve öğrenci 

adaylarına bilgi iletmede kullanılmaktadır Birçok kullanıcı istediği bilgiyi web sitelerinden anında, tek 

tuşa basma hızında öğrenebilmektedir (Morkoç, Erdönmez, 2013:149). Böylelikle web siteleri hem 

tanıtım, hem de öğrenilen bilgilerin yansımasında yapılan etkinliklerin duyurulduğu, paylaşıldığı bir 

platform haline gelmektedir. THU, toplum içinse, toplumun yansıması için hem sokağa hem de çağın 

teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Topluma hizmet etmek için toplumu dinlemek, görmek, 

anlamak, izlemek ve ihtiyaçları belirlemek gerekmektedir. Çalışma da bu kısımda önem 

kazanmaktadır. Toplum hizmet uygulamaları dersinin, “toplumla bütünlük kazanması” amacını 

taşıması, topluma ulaşmada en kolay yollardan biri haline gelen web sitelerinin birlikte kullanılmaları 

boyutunu ortaya koymaktadır.  

ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Yapılan literatür taramasında, üniversitelerin eğitim fakültelerinin web sitelerine yönelik ve 

“Toplum Hizmet Uygulamaları (THU)”,  dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin web 

sitelerinde duyurulması ve bilgi verilmesi hakkında yeterli sayıda araştırma olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada, bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkılmıştır. Çalışmada, Türkiye 

Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2014-

2015 üniversite tercih kılavuzunda yer alan devlet ve vakıf üniversiteleri, eğitim fakültelerinin, hedef 

kitlelerine yönelik “web sitelerinin” tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini ve  “Toplum Hizmet 

Uygulamaları” dersi kapsamında yapılan etkinliklerin web sitesi kullanımlarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Ayrıca Eğitim fakültelerinin web sitelerinde THU dersi ile ilgili ön bilgi verilmesi,  

yapılan etkinliklerin web sitesi üzerinden ya da sosyal ağlarda duyurulması, sunulması ya da rapor 

edilmeleri, sosyal sorumluluk projeleri, öğretmenlik uygulamaları bilgileri boyutunda web siteleri, 

içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Araştırmada 

temel bir yaklaşım olarak, durum saptamasına elverişli tarama modeli benimsenmiştir. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır. Herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 

2000, s.77). 
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ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan iki ayrı kategorik birim olarak değerlendirilebilecek devlet 

ve vakıf üniversitesi statüsündeki üniversiteler seçilmiştir. Böylelikle, organizasyonel ve mali yapıları 

itibarıyla farklılığa sahip üniversitelerin bu durumlarının araştırmanın amacına ilişkin özelliklere 

yansıyıp yansımadığı, farklılık olup olmadığını tespit etmek ve karşılaştırma yapmak da 

hedeflenmiştir. Araştırma kapsamına alınan Eğitim Fakültesi web sitelerinin linkleri belirlenmiş ve her 

web siteleri ziyaret edilerek ön inceleme yapılmıştır.  

Ön inceleme esnasında, web sitelerinde ki özellikler, ayrıntılar, farklılıklar not alınmış ve 

analiz formu hazırlanmıştır. Ön inceleme ile hazırlanan analiz formu üzerinde gerekli işaretlemeler 

yapılıp, hesaplamalar tablolara dökülmüştür. Böylelikle ilgili web siteleri incelenerek, amaca uygun 

içerik analizi gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik 

analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve 

temalar, bu analiz sonucu keşfedilebilir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen 

verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Web siteleri incelenirken, üniversite bünyesindeki kişisel bilgisayar ve bağlantıdan 

yararlanılmıştır. Hazırlanan analiz formu kodlamaları, yazarlar tarafından ayrı ayrı yapılıp ardından bir 

araya getirilerek,  kontrolleri yapılmıştır. Eğitim fakültelerinin ana sayfalarının özellikleri ve Toplum 

Hizmet Uygulamaları kapsamındaki etkinlikler dikkate alınmıştır. Eğitim fakültelerinde bölüm 

sayılarının fazla olması ve incelemenin zor olması nedeniyle, her bir bölüm için ayrı web sitesi 

incelemesi yapılmamıştır.  Tüm bölümlerin yaptıkları etkinlikleri, projeleri, seminerleri, kongreleri, 

duyuruları kendi web sitelerinden duyurmalarının yanı sıra eğitim fakültesinin de ana sayfasından 

senkronize olarak yayınlamaları gerektiği, içerik analizi sürecinde deneyimlenmiştir. Eğitim 

fakültelerinde yer alan “Toplum Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında ki etkinlikler, Google arama 

motoru ile haber kaynaklarından da taranarak, içeriklerin güvenirliliği test edilmiştir.  

Eğitim fakültelerin “web” sitesi adreslerinden site girişi yapılmış ve kendi sitelerinde bulunan 

özellikler dikkate alınmıştır. İlk aşamada çalışmanın amacı olan "Toplumsal Hizmet Uygulamaları” 

dersi kapsamında yapılanların incelenmesi, “sosyal sorumluluk projeleri” olup olmadığı araştırılmıştır. 

Web sitesi ile ilgili sosyal ağların olup olmadığı, dil seçeneği, haberler, duyurular, bölüm tanıtımları, 

bölümlerin ayrı web sitelerinin olup olmadığı, etkinlikler, koordinatörlükler, eğitim seminerleri, 

öğretim elemanları hakkında bilgi, öğretmenlik uygulamaları, formasyon eğitimi hakkında bilgiler, 

faaliyet raporlarının olup olmadığı da diğer inceleme kapsamındaki başlıklardır. İncelenen ölçme 

birimlerinin kodlamaları, "var" ve "yok" olarak hazırlanan forma kodlanmıştır. Ölçme ve analiz, 

hazırlanan form üzerinden tamamlanmıştır. Veri analizi için, tek değişkenli dağılımlar belirlenmiş ve 

ölçmeler kategorili olduğu için frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına dahil olan 95 
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eğitim fakültesi web sitelerinin dinamik bir yapı sergilemesi sebebiyle, ön inceleme dışında, “web” 

siteleri bir defa ziyaret edilmiştir. Çalışma 08-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan web sitesi içeriği ile 

sınırlandırılmıştır. 

ÇALIŞMANIN BULGULARI 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, SPSS 23.0 istatistik programı yardımıyla frekans 

analizleri yapılmıştır. Buna göre, Eğitim Fakültelerinin %73.7’si devlet ve %26.3’ü ise vakıf 

üniversitesidir.  

Tablo 1: Eğitim Fakülteleri Statüsü 

Eğitim Fakülteleri  n % 
Devlet Ün. 
Vakıf   Ün. 
 
Toplam 

70 73,7 

25 26,3 

95 100,0 

 

Web sitelerinin fonksiyonel özellikleri tespit edilmiştir. Frekans dağılımları Tablo 2’de yer 

almaktadır. Eğitim fakültelerinin %15.8’inde THU dersi ile ilgili bir özellik yer almakta iken, THU 

dersinde yapılan etkinliklerin %11.6’sı sosyal medyada da yer almaktadır. THU dersine ait 

yönetmeliğin web sitesinden duyurulması ise %51,6 oranındadır. Yine THU ile ilgili öğrencilerle 

yapılan bilgi toplantılarının web sitesinden durulması ya da açıklanması ise %6.3 oranında olduğu 

tespit edilmiştir.  

Tablo 2: Web Sitesi Özellikleri  

 
Özellikler 

var 
 

yok 

n % n % 
1 Sosyal Medya Kullanımı (facebook, twitter, intagram vd.) 80 84,2 15 15,8 

2 THU Uygulaması Özelliği 15 15,8 80 84,2 

3 Dil Özelliği 
82 86,3 

143 13,7 

4 Haberler Özelliği 73 76,8 22 23,2 

5 Duyurular Özelliği 85 89,5 10 10,5 

6 Bölümlerin Tanıtım Özelliği 86 90,5 9 9,5 

7 Sosyal Sorumluk  29 30,5 66 69,5 

8 THU Sosyal Medya ile duyurma özelliği 11 11,6 84 88,4 

9 Her Bölümün Web Sitesi Olma Özelliği 68 71,6 27 28,4 

10 Proje-Sosyal Sorumluluk Tanıtım Günü 17 17,9 78 82,1 

11 Eğitim Semineri 46 48,4 49 51,6 

12 Öğretim Elemanı Tanıtım, İletişim, CV Özellikleri 92 96,8 3 3,2 

13 Pedagojik Formasyon Eğitimi  72 75,8 23 24,2 
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14 THU ders Yönetmelik Özelliği 49 51,6 46 48,4 

15 Web Sitesi Dinamik-Güncel 61 64,2 34 35,8 

16 Derslerde Kullanılacak Formlar 48 50,5 47 49,5 

17 Faaliyet Raporları 12 12,6 83 87,4 

18 THU Bilgi Toplantıları 6 6,3 89 93,7 

19  Okul deneyim-uygulama listeleri 34 35,8 61 64,2 

 

Web siteleri sosyal sorumluluk, projeler açısından incelendiğinde, %17.9 oranında web 

sitesinde yer aldığı görülmektedir.  Öğretim elemanları ile ilgili akademik bilgiler, iletişim bilgileri 

çalışma kapsamında en çok kullanılan özellik olarak görülmektedir. Ardından bölümlerin tanıtımı, 

açıklanması, bilgi verilmesi yer almaktadır. Sosyal Medya özellikle facebook ve twitter en çok 

kullanılan ağlardır. Öğrenciler projelerini youtube üzerinden yayınlayarak, fakültelerinin web 

sitelerinden de link bağlantısı koyarak, sosyal ağlardan yararlanmaktadır. Proje hazırlama aşaması, 

yapım aşaması ve sonuç olarak detaylandırıp kimi slayt kimi kısa film şeklinde videolar hazırlayarak, 

web sitelerinde paylaşıma açmışlardır. Bunların dışında THU etkinlikleri için instagram kullanımı da 

dikkat çekmektedir. Sosyal ağlar kullanılarak final çalışmaları da hazırlanmıştır. Derslerde 

kullanılacak form örneklerinin web sitesinde bulunması öğrencilere ön çalışmalar, materyal, bilgi 

konusu vb. kolaylık sağlayacaktır. Bu özellik incelendiğinde %50,5 oranında sitelere eklenen bir 

özellik olduğu görülmektedir. Okul deneyimi, öğrenci listeleri, yapılacaklar ile ilgili detaylar, listelerin 

web sitelerinde özellik olarak ya da duyuru olarak konulması ve öğrencilerin önceden bilgi alması, 

revize edilebilmesi, seçmeli olabilmesi gibi özelliklerin eklenerek web sitelerinde duyurulması, 

öğretmenlik uygulamasında gidilecek okulların listeleri de öğrencilere oldukça kolaylık sağlayacaktır. 

Bunların dışında Dumlupınar Eğitim Fakültesi, “açık ders” başlıklı menü hazırlamışlar ve öğrencilerin 

buradan ders notu edinmelerini sağlamışlardır. Fırat eğitim fakültesi THU ders otomasyon menüsü 

hazırlamış, Kilis, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi THU menüsü hazırlamıştır. Yine Hacettepe eğitim 

fakültesi, THU dersini kategorilere ayırmış ve buradan seçime hazır hale getirmiştir. 

Tablo 3: THU Etkinliklerin Web Sitesindeki Yılları 

THU Yılları 
n % 

Yok 30 31,6 
2013 öncesi 3 3,2 
2013-2014 5 5,3 
2014-2015 20 21,1 
2015-2016 37 38,9 
Toplam 95 100,0 

 

Toplum Hizmet uygulamaları dersi kapsamında yer alan etkinlikler, faaliyetlerin bazı web 

sitelerinde güncellenmediği, hiç yayınlamayan, eski tarihli etkinliklerin sonradan güncellenmediği 

içerikler tespit edilmiştir. Bu etkinlikler, Google arama motoru kullanılarak yılları hakkında bilgi 
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toplanmıştır. Web sitelerinde THU etkinlikler, fotoğraflar ve sloganlarla yayınlanmış fakat içerik, tarih 

konusunda bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Özellikle Toplum Hizmet Uygulamaları dersi 

kapsamında MEB ile yapılan ortak etkinlikler, eğitimler konusunda, MEB web sitesinin bilgi vermek, 

paylaşmak ve içerik konusunda Eğitim Fakültelerinin web sitelerinden daha dinamik olduğu da 

çalışma kapsamında elde edilen diğer bir sonuçtur. 2015-2016 THU etkinliklerin, diğer yıllara oranla 

daha çok duyurulduğu, paylaşıldığı söylenebilir. 

Tablo 4: Toplum Hizmet Uygulamaları ve Üniversite Statüsü 

 
Üniversite 

Toplam Devlet Vakıf 
Toplum Hizmet Uygulaması  var n 12 3 15 

%  17,1 12,0 15,8 
yok n 58 22 80 

%  82,9 88,0 84,2 
Toplam n 70 25 95 

%  100,0 100,0 100,0 
     

 

Toplum Hizmet Uygulamaları özelliğinin, üniversite statüsüne göre incelendiğinde, çok farklı 

sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Her iki statüde de, THU ile ilgili, link, menü, özellik için web siteleri 

kullanımı oldukça düşüktür. 

Tablo 5: THU Sosyal Medyada Yer Alması İle Üniversite Statüsü 

 
Üniversite 

Toplam Devlet Vakıf 
THU 
Sosyal medyada  
Yer alması 

var n 9 2 11 
%  12,9 8,0 11,6 

yok n 61 23 84 
%  87,1 92,0 88,4 

Toplam n 70 25 95 
%  100,0 100,0 100,0 

 

THU dersi kapsamında yapılan etkinliklerin web siteleri dışında, sosyal medya üzerinden 

duyurma, paylaşma özellikleri araştırılmıştır. Burada da devlet ve vakıf üniversiteleri arasında bir 

farklılık tespit edilememiştir. Devlet ve vakıf üniversiteleri, THU dersi kapsamında sosyal medya 

kullanımında oldukça düşük bir orana sahiptir. 
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Tablo 6: THU Web Sitesinde Yayınlanması ve Üniversite Statüsü 

 
Üniversite 

Toplam Devlet Vakıf 
THU 
webde duyuru yılı 

yok n 17 13 30 
%  24,% 52,0 31,6 

2013-2014 n 3 2 5 
%  4,% 8,0 5,3 

2014-2015 n 17 3 20 
%  24,% 12,0 21,1 

2015-2016 n 31 6 37 
%  44,% 24,0 38,9 

2013 öncesi  n 2 1 3 
%  2,% 4,0 3,2 

Toplam  n 70 25 95 
 %  100,% 100,0 100,0 

 

Yıllara göre yapılan incelemede, vakıf üniversitelerinde yıllar içinde THU etkinliklerinin 

%52’sinde yılın yer almadığı görülmektedir. Devlet üniversitelerin web sitelerinde yer alan THU 

yılının, araştırma kapsamında 2015-2016 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Toplum Hizmet Uygulamaları Bilgi Toplantısı ve Üniversite Statüsü 

 
Üniversite 

Toplam Devlet Vakıf 
Toplum Hizmet Uygulaması Bilgi 
Toplantısı 

var n 6 0 6 
%  8,% 0,% 6,% 

yok n 64 25 89 
%  91,% 100,% 93,% 

Toplam n 70 25 95 
%  100,% 100,% 100,% 

 

THU dersi kapsamında yapılan öğrencilerin bilgilendirildiği ve web sitesinden yapılan 

duyuruları hakkımda yapılan içerik analizinde, üniversiteler arasında farklılık tespit edilmemiştir. 

Tablo 7:Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Üniversite Statüsü 

 
Üniversite 

Toplam Devlet Vakıf 
Sosyal Sorumluluk var n 21 8 29 

%  30,0 32,0 30,5 
yok n 49 17 66 

%  70,0 68,0 69,5 
Toplam n 70 25 95 

%  100,0 100,0 100,0 
 

Sosyal sorumluluk projeleri hakkında yapılan web sitelerinde yapılan incelemede, 

üniversitelerin bu özellik açısından da özelliğin kullanımının az olduğu tespit edilmiştir. 
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Çalışma kapsamında web siteleri ziyaret edilip, yapılan tüm THU kapsamındaki etkinlikler ve 

sloganları not edilmiştir. Benzer konu başlıkları bir araya toplanarak kategorileştirilmiştir. Bu 

kapsamda en çok yapılan etkinlikler şunlardır.  

Tablo 8: Toplum Hizmet Uygulamaları Başlıkları 

 Toplum Hizmet Uygulamaları Başlıkları  
1 Fidan, Ağaç, Çiçek dikme 
2 Okul binası, bahçesi bakım onarım tadilat boyama, destek eğitim odası, ve özel eğitim odası 
3 Kırtasiye Yardım, bağış,  
4 Kitap kampanyası, hediye, toplama, bağış, okuma, Sesli kitap bağış, Kütüphane 
5 Kermes  
6 Giysi Yardım, İhtiyaç sahibi ailelere yardım (Mültecilere ayni-maddi yardım 
7 Gönüllü Öğretmen (okuma yazma eğitim, mülteci çocuklara Türkçe eğitimi) 

Öğrenci Koçluğu (mesleki yönelimlerin tespit, veli bilgilendirme, öğrenci bilgilendirme, etkin rehberlik 
TEOG takviye (eğitim, sınav öncesi motivasyon) 

8 -Engelliler için (özel eğitim minikler, çizim, boyama etkinliği, konser, spor, sanat etkinliği, ritm atölyesi, 
engelliler korosu, okul korosu, İngilizce öğreniyoruz, İngilizce çocuk şarkıları, karaoke)  
-Down Sendromu (downcafe), Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktif bozukluk ,Otizm (çanta hazırlanmış 
farkındalık için) Kanserli Çocuklara yardım 

9 Kan Bağışı 
10 Çevre (Çevre bilinci, Toprak okulu, Doğa Koruma, deniz çevresi temizliği, doğa yürüyüşü, doğa sanatı, 

keklik yemleme 
11 Kaynaştırma, Akran eğitimi 

12 Görsel Destek (Matematik Koridoru, Periyodik Cetvel, Hava kalitesi, Meteoroloji, Pi günü etkinliği, 
Oyunların çizimi, Hijyen yüzük, Hijyen merdiven) 

13 Anasınıfı oluşturma+ Anaokulu açma 
14 Seminer-söyleşi-eğitim (engelsiz yaşam, sanal dünyada güvenlik, kadın bakış açısı ile kadın sorunları, 

itfaiye teşkilatı tanıtım-işbirliği, girişimcilik ve kadın, kentsel yaşam destek, yardımlaşma, çağdaş drama, 
etkileşimli tahta kullanımı, farkındalık, beyaz baston kullanma, İngiliz edebiyatı, hasta yakınlarına hasta 
bakımı eğitimi, ilkyardım eğitimi, AFAD, Deprem bilinci, çocuk esirgeme İngilizce eğitim, Yabancı dil 
eğitimine katkı, çocuk polisi ile madde bağımlılığı) 

15 Okullarda spor alanları yaratma, spor eğitimi, spor malzemeleri bağış 
16 Bilim öğreniyoruz. (Bilimsel süreç, bilim ve teknik, Bilim okuryazarlığı, Fen eğitimi, Astronomi 

Çocuklar Gülsün (Eğlence, uçurtma şenliği) Bilgi yarışması, Zeka Oyunları (satranç, puzzle vb.) 
Küçük Bilginler, Bilim okulu, araştırmacı çocuk merkezi, Bilim eğlencedir. Okullarda masal Satranç 
Turnuvası 

17 Dernek ve aşevlerine yardım (LÖSEV, Toplum Gönüllüleri, Türkiye Zeka Vakfı) 
Ziyaret (Huzurevi, Dul Yetim, engelli aileler, şehit aileleri, kamu kurum kuruluşları, Müze, Milli 
Kütüphane 

18 Konser (bahçe etkinlikleri, bahar şenliklerine katılım, düşler akademisinde konser etkinliği, Tiyatro, 
sergiler, şiir dinletisi, koro 

19 Oyuncak toplama, misket (pirilli) toplama,Oyun festivali, Oyuncak Festivali, oyun, Oyun sınıfı 
oluşturma, Oyun parkı oluşturma, çocuk merkezi, Oyuncak Kütüphanesi 

20 Gezi  (başarılı öğrencilerin yaşadıkları yerde eğlenceli gezi) 

21 Üniversite içinde öğrenci Butiği 

22 Atık toplama (yağ, kullanılmayan ilaç toplama, geridönüşüm) 
23 Sosyal sorumluluk kavramı bilinci, Yerel gazetede aile ve çocuk başlıklı yazıların hazırlanması 
24 Bilgisayar bağışı, Akülü tekerlekli sandalye bağışı 
25 Planetaryum (Bilim, doğa, uzay vb. belgesellerin gösterildiği) 
26 Trafik (Trafik eğitimi, emniyet kemeri, görme engelliler için sinyalizasyon) 
27 Madde Bağımlığı-Yeşilay  
28 Sokak hayvanları için projeler, Köpek ırkları federasyon işbirliği, hayvan barınağı düzenleme, 
29 Diş Bakımı- Temizlik Bilinci (Diş tarama, muayene, diş fırçası, diş macunu hediye) 
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30 Acil durumlarda telefon kullanma-iletişim 
31 Yaşam Boyu öğrenme, yetişkin eğitimi, Gençlik merkezi 
32 Doğum Bohçası hazırlama 

  

THU dersi kapsamında yapılan etkinlikler incelendiğinde, yönetmelik içeriği ve literatür 

taraması sonucunda öğretmen adaylarının toplumsal sorunların çözümünde, toplum sorunlarını 

görebilme, farkedebilme ve bunlara karşı duyarlılık ve sorumluluk duymalarına ve bulundukları 

toplumsal grubun kalkınmasına, eğitilmesi ve öğretilmesine katkı sağlamalarına yardımcı olabilecek 

faaliyetler gerçekleştirdikleri ifade edilebilir. Bu etkinlikler çalışmanın sınırlılığı içinde ziyaret edilen 

eğitim fakültelerinin web sitelerinden alınan başlıklardır. Her etkinlik, proje için grup olarak çalışan 

öğrenciler THU dersi kapsamında yaptıkları etkinlikler, başlıklar ve sloganlarda çalışma kapsamında 

incelenmiştir. Web sitelerinin incelemeleri sırasında tespit edilen başlıklar 2013-2016 yıllarını 

kapsamaktadır. 

Tablo 9: Toplum Hizmet Uygulamaları Proje Başlıkları, Sloganları 

1 Her çocuk bir kitap 34 Oyunlar çocuk seçmez 
2 Çocuklar gülsün diye bir elde sen uzat 35 Farkındalık çalışmasıyla geleceğe gülümseyerek bakın 
3 Eğlenceli Matematik eğitimi 36 Anasınıfında trafik eğitimi hayat kurtarır. 
4 Çevre Bilinci çocukken başlar. 37 Hayallere açılan sayfalar 
5 Yeşil Fidanlar temiz dünyalar 38 Sev, sarıl, danset 
6 Kampüste LÖSEV 39 Kentsel yaşama destek 
7 Bilimin Işığı sarsın tüm okulları 40 Fidanları toprağa, engellileri topluma 
8 Beyni Etkili Kullanma 41 Uzaktan uzanan eller 
9 Gülen Dişler 42 Çevreyi hor gören geleceği zor görür. 
10 Adım adım Matematik 43 Temiz çevre ile engelleri uçuralım 
11 Çocuklar için el ele. 44 Biz kafayı yeşile fena taktık. 
12 Bu kan seni unutur mu? 45 Veren el ile alan el arasında köprü olun 
13 Miniklerimize sevgi uçuralım 46 Bende çocukluğumu yaşamak istiyorum 
14 Aydınlık için bir kitap da sen koy  47 Küçük bir tebessüm 
15 Size gökyüzünü getirdik 2014 TOVAK ÇOMÜ 48 Birlikte başaracağız 
16 Otizm farkındayız onların yanındayız 49 Birlikte öğrenelim 
17 Gönüllü gençlik ile temiz geleceğe 50 Bilim eğlencelidir 
18 Kardelenler Karlıova’da 51 Oyunlarla dolu bir bahar 
19 Haydi, Hayatı paylaşmak için tüm engelleri kırın. 52 İzbe duvarlara değen sihirli eller. TOVAK-2015 Sakarya Ün. 
20 Bir adımda sen at 53 Bir umut ol benim için 
28 1 kromozomun lafı olmaz 54 Engelleri kaldırmak için sende bir dart at. 
29 Bugünün çocukları yarının büyükleri 55 Renkli eller 
30 Bir umut telefon 56 Her yerde PDR 
31 Güçlü toplum mutlu bireyler 57 Oyna, eğlen, öğren 
32 Biz kocaman bir aileyiz 58 Hiçbir hastalık çocuk dünyası kadar güçlü olamaz 
33 Sende elini uzat. 59 Neşeli maskeler, neşeli çocuklar 

 

Çalışma kapsamında yapılan incelemelerde TOVAK (toplum hizmetleri vakfı) -Türkiye 

Toplum Hizmetleri Vakfı, üniversitelerde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 

proje üreten gençleri ödüllendirmektedirler. TOVAK web sitesinden proje, sosyal sorumluluk, THU 

ile ilgili duyurular yapmaktadır.  THU ile ilgili tüm etkinlere, projelere yer verdikleri, destekledikleri, 

paylaştıkları etkin bir platform oluşturdukları tespit edilen diğer bir bulgudur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Eğitim fakültelerinin web sitelerinin fonksiyonel açıdan kullanımı incelenmiştir. Bu kapsamda 

incelenen 95 Eğitim Fakültesinin, belirlenen başlıklar içeriğinde incelemeleri yapılmıştır. Web 

sitelerinin dil seçeneğini kullanma, duyurular, haberler, öğretim elamanları hakkında bilgi, sosyal 

medya kullanımı, pedagojik formasyon, bölümlerin tanıtılması özelliklerinin kullanımı açısından web 

siteleri kullanıcı dostu, bilgi vericidir. Aranılan özellikler kolaylıkla erişilebilmektedir. Olumlu birçok 

özellik dışında web sitelerinin dinamik yapı sergilemedikleri tespit edilmiştir. Güncellenme konusunda 

ciddi sıkıntılar olduğu ifade edilebilir. THU etkinlikleri ile ilgili verilen bilgiler eski tarihli olmakta ya 

da tarihi eklenmemektedir. Duyurular kısmı bir yıl geriden gelen fakülteler tespit edilmiştir. Üniversite 

sınavlarının yaklaştığı bu günlerde aday öğrenciler için hazırlıkların yapılmamış olması, aday 

öğrenciler için duyuru ve özellik hazırlayan web sitesi oldukça azdır. Çağımız digital, yeni nesil digital 

yerliler olarak ifade edilirken teknolojinin sadece formasyon eğitimi duyurusu yapmak için 

kullanılması doğru bulunmamaktadır. Dinamik, etkin, etkileşimli, instant (hızlı) bilgi çağında o oranda 

paylaşım platformları ve bilgi ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim fakülteleri gelecek nesili 

yetiştirecek ise gelecekteki öngörüleri takip etmeli ve çağın gerektirdiği her türlü teknolojiyi 

mesleğine uyumlu hale getirmelidir.  

Böylelikle THU kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, toplumsal olmak adına, toplumu 

anlamak adına yapılan faaliyetlerin etkinliklerin yapıldığı tespit edilmiştir. Fakat yapılan etkinliklerin 

web sitelerinden paylaşımları düşüktür. THU dersi kapsamında yönetmelik, menü, bilgi toplantıları, 

projeler hakkında detaylı bilgilerin yer almadığı ifade edilebilir. Yine Yönetim açısından 

organizasyonel ve mali yapıları itibarıyla devlet ve vakıf üniversiteleri arasında, yapılan etkinliklerde, 

web sitelerinde bir fark tespit edilememiştir.  

THU dersine web sitesinde, sosyal ağlarda yer verilmemektedir. Küçük bir grupla 

gerçekleştirilen ve etki yaratan etkinlikler, teknoloji kullanılarak daha büyük gruplara duyurulabilir. 

Yapılanlar diğer gruplara, öğrenciler örnek teşkil edebilir. Bilgi paylaşıldıkça, anlaşıldıkça, 

uygulanıldıkça ve sonuca ulaşıldıkça değerlidir. Eğitim Fakültelerinin web sitelerinde mutlaka 

uygulamalı derslerin, uygulamaların, projelerin, etkinliklerin, derslerin daha etkin hale gelmesi, 

önceden hazırlanılması, için incelemeler yapılabilecek ve araştırmaların imkan tanındığı web siteleri 

hazırlanmalıdır. Öğretmenlik uygulamaları hakkında okul listelerini ilan etmek dışında, öğretmenlik 

uygulaması ile ilgili videolar, önceden giden ve deneyim kazanmış öğrencilerin videoları, hazırlıklar 

için anlatımlar, gerekli evraklar formlar, gidilecek okullar hakkında bilgi hatta gidilecek okulların 

öğrenci profillerinin bile MEB ile ortaklaşa hazırlayacakları bir link, bir menü ile öğrenecekleri, 

uzaktan eğitim ile da katılabilecekleri alanlar yaratılabilir.  
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Üniversitelerde, özellikle eğitim fakültelerinde, web sitelerinin etkin kullanılması, kullanıcı 

dostu siteler, bilgi paylaşımının (dersler, ders notları, alan bilgileri, uygulamalar, eğitim seminerleri 

vb.) yoğun olduğu, bilimsel ve toplumsal etkinliklerin yer aldığı, öğrencilerin kendilerinin de dahil 

olabildiği paylaşım platformlarının yaratıldığı, öğretmen adaylarının teorikten, uygulamaya neler 

yapmaları gerektiği, bunların süreçlerini, öğrenmeyi, öğretmeyi hedefleyen web siteleri 

hazırlanmalıdır. Hatta 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fakültelerin web sitelerinde etkin rol 

oynadıkları, teknolojiye dahil olan, diğer fakültelerle etkileşim içinde olabilecek web sitelerinin 

hazırlanmasında, güncellenmesinde, kullanımında ve içeriklerin planlamasını yapan yeni nesil, digital 

öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacak web tasarımı, kullanımı, öğretimi çalışmaları yapılabilir. 

Üniversitelerin THU dersi, yurtdışında yapılan uygulamalardan ve örneklerden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Bu bakımdan Amerika ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzemektedir. 

Öğrenciler yurtdışında sadece bulundukları şehirde değil farklı şehirlerde, ülkelerde ilgi duydukları ve 

ihtiyaç duyulan alanda yardım etme, destek verme, öğretme, bazen de öğrencinin kendini keşfetme ve 

kendilerini geliştirme çabalarıdır. Bu nedenle sadece ders değil topluma ışık tutma, ışık olma ve 

gönüllük üzerine yürütülmesi gereken bir uygulama alanıdır. Bu alanın günümüzün vazgeçilmezi olan 

internettin tüm imkanlarını kullanarak, web sitelerini entegre ederek, sosyal medyanın tüm 

popülerliğini kullanarak bakış açıları yaratma, sorumlukları kavrama, sosyalliği sadece beğenme tuşu 

ile değil toplumun içinde yer alarak yapabilme temelini atabilmektir. Geleceğin öğretmenleri 

yaşadıkları toplumun eksikliklerini, farkındalıklarını arttırma görevinin bilincini edinme başarısını 

edineceği bir uygulamadır 
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ÖZET 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim uygulama ve staj yönergesinin amacı, meslek 
yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini 
pekiştirmek laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek görev 
yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri 
tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca yine ilgili yönergede madde 23’de Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini 
tamamladığı halde, stajı eksik olan veya stajı başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun 
olamazlar. Dolayısıyla öğrencilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel işletmelerde amacına uygun bir 
biçimde gerçekleştirecekleri staj, öğrencilerin mesleklerine daha iyi uyum sağlama ve öğrenmelerine yardımcı 
olacaktır. Önlisans eğitiminin süresinin kısa olması öğrenilen teorik bilginin, uygulama alanında kısa olması 
anlamına gelmektedir. Bu anlamda stajın ne denli önem verilmesi gereken bir uygulama alanı olduğu öğrenciler, 
öğretim elemanları ve ilgili sektörler tarafından fark edilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmanın amacı ise Meslek Yüksekokullarında eğitim almış mezun öğrencilerin staj eğitimine 
yönelik görüşlerini belirlemek ve ardından staj yönergesini bu görüşler üzerinden inceleyerek var olan durumu 
tespit etmek ve öneriler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Staj, Staj Yönergesi, Meslek Yüksekokulları, Meslek Yüksekokul Mezunları, 
Mezun Öğrenci Görüşleri 

ABSTRACT 

The purpose of  training, practice and internship regulation in the workplaces of the Vocational School 
students is to  consolidate the theoretical knowledge and experience that  Vocational School students  gained 
in  the study period, improve their skills and experience gained in the workshop and laboratory applications 
and  provide their responsibilities, relationships, organization and production processes and recognize the new 
technologies in the workplaces that they will carry tasks. 

Also still in the relevant directive implementation obligations in Article 23, and although the students 
complete all the courses and  practical application requirements, they  can not graduate until they complete their 
internship. Therefore, the internship that the students will  carry out concerned to be in accordance with the 
purpose of training in public institutions and organizations and private enterprises will help students adapt and 
learn their professions better. The fact that the duration of associate degree education is short means that the 
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theoretical knowledge learned is short in the field of application. In this sense, how important an internship 
is  the application field should be given awareness and must be recognized, by the students,faculty,and relevant 
sectors. The aim of this study is to determine the views about internship training of the graduate students 
educated in Vocational Schools and afterwards  to establish the existing situation by examining internship 
directive on these views and to provide proposals. 

Keywords:  Internship,  Internship Directive, Vocational Schools,  Vocational School, Graduates,  
Views  of  Graduate Students 

 

 

GİRİŞ 

İş hayatındaki insanların, geçmişte aldıkları eğitim ve eğitimin kalitesi, iş yaşamının 

ihtiyaçlarını karşılamada, işte başarılı olmada önemli bir geribildirim sağlar. İstihdam çağındaki 

nüfusun niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri kuşkusuz almış olduğu eğitimdir.  Türkiye’de 

belirli bir meslekte uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitim, Yükseköğrenim düzeyinde Meslek 

Yüksekokulları ve Yüksekokullar tarafından verilmektedir. Meslek Yüksekokulları önlisans 

düzeyinde, iki yıllık mesleki eğitimle, iş hayatına nitelikli ara elemanı yetiştiren mesleki eğitim 

kurumlarıdır.   

Meslek yüksekokullarında, öğrencilere teorik bilgi yanında uygulamaya yönelik bilgi ve 

beceri de kazandırılmaktadır. Yapılan uygulamalar (staj-uygulamalı dersler) alınan eğitimi 

desteklemekte ve sektöre nitelikli işgücü kazandırmaya çalışılmaktadır. Günümüzde özellikle eğitim-

istihdam ilişkisi, yetkilendirme sistemi ve meslek standartları giderek önem kazanmaktadır. 

Küreselleşen dünyada gelişen iş alanlarına ve bu alanlardaki rekabete bağlı olarak çalışanların niteliği 

oldukça önemli hale gelmiştir (Morkoç, D., Doğan M., 2014:1422).  Bu durum çalışanların bir yandan 

teknolojiyi bilmeleri ve onu etkin kullanmalarını, diğer yandan da kendilerini sürekli nitel olarak 

geliştirmelerini gerektirmektedir.  

Bir yükseköğretim kurumunda kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan öz değerlendirmede ona 

veri sağlayacak en önemli kaynak mezunlarıdır (Morkoç, D., Doğan M., 2014:1422). Mezunların, 

öğretiminin içeriği ve kalitesine ilişkin görüşleri, öğrendikleri bilgileri uygulama alanına aktarmadaki 

başarı düzeyi, işe yerleşme oranları, mezuniyet sonrası işe girişte ve mesleğini yaparken öğrenim 

hayatında eksik kaldığını düşündüğü konulara ilişkin görüşleri, kurumun öz değerlendirme yaparken 

yararlandığı bilgi kaynaklarıdır.  Eğitim kurumlarının kalitesi, mezunlarının mezuniyet sonrası iş 

bulma, mesleği ile ilgili alanda çalışıp çalışmadıkları, statüleri, mesleki başarıları ile ölçülebilir.  

Hemen hemen her sektörde rekabetin artması ve pazarların genişlemesi, derinleşmesi, 

istihdam politikası ve çalışanların nitelikleriyle ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle 

tüm sektörlerde iş alanı olan yönetici asistanlığı gibi, emek yoğun özellik gösteren sektörler ve işlerde 
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istihdam edilen çalışanların nitelikleri, işletmeler için daha ciddi bir girdidir. Bu bağlamda emek, 

yoğun, sektör ve işlerde istihdam edilecek personelin niteliği, hizmetin kalitesi ve sürdürülebilirliğini 

doğrudan etkilemekte; işletmelerin rekabet ve büyümedeki en önemli faktörlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Bugünün işletmeleri açısından çalışanlarının eğitimi, nitelikleri, pratik bilgisi, 

motivasyonu önemli bir konu haline gelmiştir (Kusluvan ve Kusluvan, 2000, s.251). 

Meslek Yüksekokulları ile okul sanayi işbirliğini yeterince geliştirilememesi, alınan eğitimin 

teoriden öteye gidememesi, iş hayatına atılan mezunların uygulama eksikliklerinden dolayı iş 

hayatında zorluk çekmeleri, çeşitli işveren kuruluşları, mezun öğrenciler tarafından dile getirildiği 

bilinmektedir. Önlisans eğitimi alan öğrenciler sınıf ortamında "ne kadar, ne verilirse" aldıkları teorik 

ve pratik bilgi ile mezun olmaktadır. Kitabi bilgi dışında yeterince uygulama yapamamaları 

beraberinde kalite eksikliğini getirmektedir. İş hayatının  beklentisi okuldan mezun olmuş, teorik 

bilgiyi tam olarak öğrenmiş, uygulama eksikliği olmayan mezunlardır. Piyasa, “işi öğrenecek eleman 

istemiyor, işi profesyonel olarak yapacak eleman” istiyor. Bu konuda iş alanında söz sahibi olan çeşitli 

sivil toplum kuruluşları da, bu durumu çeşitli platformlarda belirtmektedirler. İş hayatının en çok 

sorun yaşadığı alan “nitelikli işgücünün eksikliği” olduğu bilinmektedir. Bu sorun aynı zamanda 

mesleki eğitimle ilgili temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Uygulama eksikliğinin giderilmesi için Meslek Yüksekokulları ders programlarında, 

uygulamaya ağırlık vermeleri gerekmektedir. Uygulama eksikliğini ortadan kaldırabilmek için zorunlu 

staj uygulaması getirilmiştir.  Yükseköğretim Kurumu tarafından yayımlanan “Meslekî ve Teknik 

Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve 

Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile, Meslek Yüksekokullarında eğitim 

öğretim gören öğrencilerin staj yapmalarını ve staj yaparken uyulması gereken kuralları belirlemiştir. 

Buna göre, stajlar yaz stajı olarak en az 30, en çok 60 iş günü olarak yapılması gerekmektedir.    

 Staj, kuramsal meslek bilgisine sahip kişilerin, aldıkları akademik bilgileri gerçek yaşamda 

kullanma ve deneme, diğer bir deyişle, edindiği bilgileri yaparak-yaşayarak davranışa dönüştürme 

deneyimi biçiminde tanımlanabilir (Çetin, 2005:154) 

Staj uygulaması, öğrencilerin eğitim öğretim boyunca öğrendiği bilgileri iş hayatında yani 

gerçek ortamda uygulayabilmesine olanak sağlar.  Staj süreleri MYO’larda farklı şekilde 

uygulanmaktadır.    

Staj eğitimi, öğrencilere sektörü ve iş yaşamını tanıma hatta gelecekte bu mesleği yapıp 

yapmayacağı konusunda fikir vermektedir. Öğrencilerin staj hakkındaki görüşlerini almak, eğitim 

kurumlarının staj uygulamasında yapılan varsa eksikliklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu 

yüzden öğrencilerin staja yönelik öneri ve şikayetleri büyük önem arzetmektedir (Olcay, A., Yıldırım, 

İ., Sürme, M., 2015:331). 
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Stajda amaçlanan, öğrencinin  aldıkları eğitimi uygulama imkanı bulmalarını sağlamak, işyeri 

açısından ise, stajerlerin nitelikli hale gelmesini sağlayarak, iş hayatına hazırlamaktır. Burada karşılıklı 

işbirliği ne kadar iyi sağlanırsa, yani iyi eğitim almış öğrenci ile gerçek anlamda stajer çalıştıran 

kamu-özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 

yetişmesine, gelişmesine büyük katkı sağlayacaklardır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Çalışmanın amacı, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrencilerin,  staj hakkındaki görüşleri ve varsa stajda 

karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak, YÖK Staj Yönetmeliği ile Çanakkale 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, staj 

yönergesinin incelenerek varsa, eksikliklerin ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır.   

Çalışma öğrencilerin staj uygulamasındaki yaşadıkları sorunları ve onlar açısından çözüm 

önerilerinin neler olduğunu tespit etmek, bu sorunların çözümü için yönetmelik ve yönergelerde neler 

yapılabileceği konusunda öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bunun için, öğrencilere ait olan 

değerlendirmeler ortaya konmuş, araştırma bu kapsamda değerlendirlemeye çalışılmıştır. Staj 

çalışmalarının diğer tarafı olan staj yeri yetkililerine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışma kapsamında, mezun öğrencilerin staj eğitimi hakkında görüşlerinin yansımasında; staj 

yönergesinin incelenmesi için daha önce bu alanda yapılmış benzer çalışmalar referans alınmıştır 

(Karacan, 2004, Demir, 2015; Özel ve Karagöz, 2014). Ayrıca, yıllar içerisinde yaptırılan stajlar, 

öğrencilerden gelen geri bildirimler, staj dosyalarının incelenmesi, sektörle olan iletişimler vb. 

gözönüne alınarak yarı yapılandırılmış bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu için ön test 

yapılarak soruların anlaşılabilirliği denenmiştir. Hazırlanan soru formunda 30 soru yapılandırılmış 5 

soru açık uçlu soru olarak düzenlenmiştir. Toplamda 35 soru hazırlanmıştır. Mezun öğrencilere 

ulaşmak için sosyal ağlardan facebook tercih edilmiş, soru formu testi sonrasında, form google drive 

üzerinden hazırlanarak, facebook üzerinden mezun öğrencilere gönderilmiştir. 2000-2015 yılları 

arasında mezun olan öğrencilerden, sosyal ağ kullanan yaklaşık 400 mezun öğrenciden, 207 öğrenci 

anketi doldurarak (%52) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Gelen cevaplar elektronik tablo haline 

dönüştürülmüş, ardından elde edilen veriler (staj yaptıkları işyeri,  staj yaptıkları yıl ve hangi sektörde 

çalıştıkları) SPSS 16.0 programından yararlanarak, değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular 

yüzdeleriyle tablolar halinde sunulmuştur. 
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan, 

örneklem dahilindeki 207 öğrencinin demografik özellikleri; dağılım ve yüzde analizleri yapılmıştır. 

Buna göre; mezunların cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 Tablo 1. Mezunların Cinsiyetine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 
Kız 161 77,8 
Erkek 46 22,2 
Toplam 207 100,0 

 

Araştırmaya katılan mezunların %77,8'i kız, %22,2'si erkek öğrencilerden oluşmaktadır.   

Çalışmaya katılan mezunların yaşlarına ilişkin bulgular, Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Mezunların Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

Yaş f % 
20-24 81 39,1 
25-29 73 35,3 
30 ve üzeri 52 25,1 
Toplam 207 100,0 

 

Çalışmaya katılan mezunların %39.1'i 20-24 yaş aralığında,  %35.3'ü 25-29 yaş aralığında, 

%25.1’i ise 30 ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır.  

Mezun öğrencilerimize staj yaptığınız işyeri sektörü belirtmeleri istenmiş alınan sonuçlar 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Staj yapılan sektör 

Staj yapılan sektör f % 
Kamu (belediye, sağlık, banka, 
eğitim, üniversite vb.) 

144 69,6 

Özel (mobilya, ulaşım, otomotiv, 
tekstil, lojistik vb.) 

63 30,4  

Toplam 207 100,0 
 

Mezun öğrencilerimizin %69,6’sı kamu da, %30,4’ü özel sektörde staj yaptıkları 

belirlenmiştir.  

Mezun öğrencilere “Mesleki eğitimi yaptığınız işletmeyi kim buldu?” Sorusu sorulmuş, alınan 

cevaplar Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Mesleki eğitimi yapılan işyerini bulma 

Mesleki eğitim yerini bulma f % 
Kendim 140 67,6 
Ailem  50 24,2 
Bölümdeki Öğretim Elemanı 10 4,8 
Diğer 4 1,9 
Okul 3 1,4 
Toplam 207 100,0 

 

Öğrenciler staj yapacakları işyerini çoğunlukla kendileri (%67,6) bulduklarını 

belirtmektedirler. Bunun yanında ailelerinin yardımıyla (%24,2) staj yerlerini buldukları 

görülmektedir. İlgili bölüm öğretim elemanları ve okulun, staj yeri bulunmasında fazla katkısı 

olmadığı görülmektedir.   

Mezunlara staj yaptıkları yerde, “Meslek eğitimi uygulamasını kim yaptırıyordu? Sorusu 

sorulmuş ve alınan sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. İşletmede Meslek Eğitimi Uygulama Öğreticisi 

Mesleki Eğitim Uygulaması f % 
Usta Öğretici 130 62,8 
Diğer Personel 77 37,2 
Toplam 207 100,0 

 

Alınan sonuçlar değerlendirildiğinde, işletmelerin %62,8’i usta öğretici tarafından staj eğitimi 

yaptırıldığını, %37,2’si ise, diğer personel tarafından yaptırıldığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin staj 

yerlerinde uygulama yaparken, işi bilen örnek davranışlar sergileyen personelin yanında çalıştırılarak 

yetiştirilmesi büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin usta öğreticilerle çalışması,  iş 

hayatına atıldıklarında, karşılaşacakları sorunlarla daha iyi baş etmesini sağlayacağı söylenebilir.     

Mezun öğrencilere “İşletmede aldığınız meslek eğitimini yeterli buluyor musunuz?” Sorusu 

yöneltilmiş, alınan sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. İşletmede Alınan Eğitim Yeterliliği 

İşletmede alınan mesleki 
eğitimin yeterliliği 

f % 

Kısmen 106 51,2 
Yeterli 72 34,8 
Yetersiz 29 14,0 
Toplam 207 100,0 
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Mezunlar, işletmede aldıkları mesleki eğitimin yeterli olmadığını, kısmen yeterli bulduklarını 

belirtmişlerdir.  Stajın amacına ulaşması için, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri 

uygulama şansı bulmalıdır.   

Mezun öğrencilere “İşletmede iş ve işlemleri doğru olarak yapıp yapmadığınız ne derece 

izlendi” sorusu sorulmuştur. Alınan sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. İşletmede İş ve İşlemlerin Yapılma Süreci  

İş ve işlemlerin kontrol 
edilmesi 

f % 

Genellikle 93 44,9 
Her Zaman 78 37,7 
Nadiren 33 16,0 
Hiçbir Zaman 3 1,4 
Toplam 207 100,0 

 

Mezunlar staj yerlerinde yaptıkları işlerin, doğru olarak yapılıp yapılmadığının genellikle ve 

her zaman seçenekleri birleştirildiğinde (%82)  büyük ölçüde yaptıkları iş ve işlemlerin kontrol 

edildiğini belirtmişlerdir.      

Mezunlarımızın hangi yıl mezun oldukları sorulmuş ve alınan sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Mezun olunan yıl 

Mezun olunan yıl f % 
2001 10 4,8 
2002 5 2,4 
2003 5 2,4 
2004 8 3,9 
2005 10 4,8 
2006 10 4,8 
2007 19 9,2 
2008 12 5,8 
2009 24 11,6 
2010 11 5,3 
2011 21 10,1 
2012 19 9,2 
2013 12 5,8 
2014 19 9,2 
2015 22 10,7 
Toplam 207 100,0 

Ankete katılan mezun öğrencilerimizin “hangi liseden mezunu oldunuz” sorusu sorulmuş ve 

alınan cevaplar Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Mezun olunan lise 

Mezun olunan lise f % 
Genel Lise 101 48,8 
Ticaret Lisesi 57 27,5 
Meslek Lisesi 24 11,6 
Diğer 22 10,6 
Açıköğretim Lisesi 3 1,4 
Toplam 207 100,0 

 

Ankete katılan mezunlarımızın, %48,8’i genel lise mezunu olduğu, %39’u Ticaret ve Meslek 

Lisesi mezunlarından oluştuğu görülmektedir.    

Ankete katılan mezun öğrencilerimize okulda okurken hangi öğretim türünde oldukları 

sorulmuş (Örgün Öğretim, İkinci öğretim), alınan cevaplar Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Öğretim Şekli (Örgün-İkinci Öğretim) 

Öğretim Şekli f % 
Örgün Öğretim 128 61,8 
İkinci Öğretim 79 38,2 
Toplam 207 100,0 

 

Ankete katılan öğrencilerimizin %61,8’i örgün öğretim mezunu olduklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca,  mezunlarımıza okudukları önlisans programını neden tercih ettikleri sorulmuş ve alınan 

cevaplar Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Önlisans programını tercih etme nedenleri  

Önlisans programını tercih etme nedenleri f % 

ÖSS düzenlemesinden dolayı 71 34,3 
Sevdiği için 25 12,1 
Daha kısa sürede iş sahibi olabilmek için 60 29,0 
Çevrenin etkisi 8 3,8 
İstek dışı 35 17,0 
Diğer 8 3,8 
Toplam 207 100,0 

 

Öğrencilerin tercih sebeplerine bakıldığında; en büyük neden olarak (%34,3) ÖSS 

düzenlemesini göstermektedir. Özellikle Ticaret Lisesi ve Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin ÖSS 

sınavlarında (branşları ile ilgili soru sorulmaması) başarılarının düşük olması, düz lise mezunlarının 

aldıkları eğitimin sınava daha uygun olması, sınavda başarılı olamamaları nedeniyle tercih etmek 

zorunda kaldıkları söylenebilir. Meslek lisesi mezunları, mezun oldukları lisenin devamı niteliğindeki 
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bir programı tercih ederek, sınavsız geçiş sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu nedenle farklı programlar 

tercih edemedikleri için yerleştirildikleri programda okumak zorunda kalmaktadırlar.  

Mezunların %30 ise, kısa sürede iş sahibi olmak istedikleri için önlisans programını 

seçtiklerini, %12,1’i ise yerleştirildikleri programı severek geldiklerini belirtmişlerdir.   

Ankete katılan mezun öğrencilere, staj yaptıktan sonra stajın size tecrübe kazandırıp 

kazandırmadığı sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. Stajın Tecrübe Kazandırması 

Stajın tecrübe kazandırma  f % 
Evet 149 72,0 
Hayır 58 28,0 
Toplam 207 100,0 

 

Sonuçlara bakıldığında öğrencilerin %72’si stajın tecrübe kazandırdığını, %28’i tecrübe 

kazandırmadığı belirtmişlerdir. Tecrübe kazandırmadı cevabını veren öğrencilerin, staj yerlerinde 

yeterince iş öğretilmediği için bu cevabı verdikleri düşünülebilir. 

Ankete katılanlara staj yerinin belirlenmesinde, etkili olan faktörlerin neler olduğu sorulmuş 

ve alınan cevaplar tekrarlanma sıklığına göre, Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. Staj Yeri Belirlenmesi  

Staj yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler f 

İkamet ettiğin yerde olması 120 
Mezun olduğunda iş konusunda yardımcı olması 73 
Mesleğim konusunda tecrübe kazandırması 102 
Gitmediğim zaman sorun çıkarmaması 4 
Hiç staj yapmadan yapmış gibi göstermesi 0 

 

Mezunlarımızın staj yerlerini belirlemede, tekrarlanma sıklığına göre, staj yerinin ikamet 

ettikleri yerde olması, mesleki konuda tecrübe kazandırmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir.   

Ankete katılan mezun öğrencilerimize staj sırasında size verilen bilgilerin yeterli olup 

olmadıkları sorulmuş, verdikleri cevaplar Tablo 14’de gösterilmiştir. 

Tablo 14. Staj Bilgisi Yeterliliği 

Staj sırasında verilen bilgiler    f % 
Evet 109 52,7 
Hayır 98 47,3 
Toplam 207 100,0 
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Mezunlar staj sırasında verilen bilgilerin %52,7 oranında yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Ancak, yeterli olmadığını belirtenlerinde oranı %47,3’dür. Bu sonuçlara bakıldığında, değerlerin 

birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. 

Yeterli bilgi verilmemesinin nedeni ne olabilir düşüncesiyle, öğrencilere bu soru sorulmuş ve 

alınan sonuçlar Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Kurum Tarafından Bilgi Verilmesi 

Kurum tarafından yeterli bilgi   f % 
İşyerindeki işlerin yoğunluğu 42 20,3 
Stajyerlere geçici eleman gözüyle bakılması 100 48,3 
Stajyerlerin önemsenmemesi 21 10,1 
Stajyerlik konusunun önemsiz görülmesi 18 8,7 
Stajyerlere güven duyulmaması 4 1,9 
Stajyerlerin bir yük olarak görülmesi 2 1,0 
İşyeri yetkililerinin yeterli bilgiye sahip olmaması 6 2,9 
Stajyerlerin rakip olarak görülmesi 7 3,4 
Diğer 7 3,4 
Toplam 207 100,0 

 

Mezunlar, stajda yeterli bilgi verilmemesinin nedeni olarak, stajyerlere geçici işgören gözüyle 

bakılması, iş yoğunluğu, stajyerlere önem verilmemesi ve önemsenmemesi, stajyerlik konusunun 

personel tarafından önemsiz görülmesinden dolayı, yeterli bilgi verilmemesinin nedeni olarak 

sayılabilir. 

Ankete katılan öğrencilerimize staj sırasında size yeterli ilgi gösterildi mi? Sorusu sorulmuş,  

cevaplar Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 16. Staj sırasında Stajyerlerle  İlgilenme 

Staj sırasında yeterli ilgi    f % 
Evet 164 79,2 
Hayır 43 20,8 
Toplam 207 100,0 

 

Mezunlar staj sırasında yeterli ilgi gösterildiğini belirtmişlerdir. Ancak iş öğretme konusunda 

gereken ilgiyi göstermedikleri ankete verilen diğer cevaplarda görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerimize stajın derslere katkı sağlayıp sağlamadığı sorulmuş,  alınan 

sonuçlar Tablo 17’de verilmiştir. 
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Tablo 17. Stajın Derslere Katkısı  

Stajın derslere katkısı   f % 
Evet 124 59,9 
Hayır 83 40,1 
Toplam 207 100,0 

 

Ankete katılanlar stajın derslere katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ancak, %40 oranında hayır 

cevabı veren öğrencilerimizin, staj yerlerinde yeterli bilgi verilmediği için, sadece sıradan işler 

yaptırdıkları için bu cevabı verdikleri düşünülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerimize “İmkan verilseydi stajınızı yine aynı yerde yapmak ister 

miydiniz?” sorusu, sorulmuş,  alınan cevaplar Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18. Staj Yeri Seçimi 

Stajı aynı yerde yapma    f % 
Evet 144 69,6 
Hayır 63 30,4 
Toplam 207 100,0 

 

Öğrenciler, stajlarını imkan verildiği takdirde, (%69,6) yine aynı yerde staj yapmak 

istediklerini belirtirken, hayır cevabını veren öğrencilerin staj yerinde yeterince bilgi verilmediği için,   

istemedikleri düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilere “Staj yaptığınız yerde çalışmak ister miydiniz? 

Sorusu sorulmuş, alınan cevaplar Tablo 19’da verilmiştir. 

Tablo 19. Staj Yapılan Yerde Çalışma 

Staj yaptığı yerde çalışma    f % 
Evet 156 75,4 
Hayır 51 24,6 
Toplam 207 100,0 

 

Sonuçlara bakılığında öğrencilerimizin, %75,4’ü staj yaptıkları işyerinde çalışmak istediklerini 

belirtmişlerdir.    

Ankete katılan öğrencilerimize mezuniyet sonrasında staj yaptığınız yerden iş teklifi alıp 

almadıkları sorulmuş, verdikleri cevaplar Tablo 20’de sunulmuştur. 

Tablo 20. Staj Yapılan Yerden İş Teklifi 

Staj yapılan işyerinden iş teklifi alma  f % 
Evet 60 29,0 
Hayır 147 71,0 
Toplam 207 100,0 
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Öğrencilerimizden sadece %29 iş teklifi aldığını, büyük çoğunluğunun teklif almadığı 

görülmektedir.  

Staj yapan mezunlarımıza “Sizce staj yapılacak işyerini kim belirlemeli?” sorusu sorulmuş, 

alınan cevaplar tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 21. Staj Yeri Seçimi 

Staj yapılan işyerini kim belirlemeli  f % 
Kendim 58 28,0 
Okul 32 15,5 
Sektör ve okul işbirliği ile hazırlanmalı 117 56,5 
Toplam 207 100,0 

 

Stajyerlerin staj yerini belirleme işini, sektör ve okul işbirliği ile yapılmasının daha uygun 

olacağını belirtmişlerdir.   Öğrenciler, staj yerini belirlerken birçok parametreyi düşünerek seçim 

yapmaktadırlar. Örneğin, staj bir an önce bitsin, kolay olsun, fazla uğraştırmasın gibi düşünceleri 

olabilmektedir. Bundan dolayı,  staj yeri tespiti öğrenciye bırakılmaması gerektiği düşünülmektedir.   

Öğrencilere “stajı daha etkin hale getirmek için sizce nasıl bir yöntem uygulanmalı?” sorusu 

yöneltilmiş alınan cevaplar tekrarlanma sıklığına göre, Tablo 22’de verilmiştir. 

Tablo 22. Stajın Etkinliği 

Stajı etkin kılmak yöntem  Tekrarlanma Sayısı 
Denetim olmalı 78 
Uygun staj yeri seçilmeli 95 
Stajın önemi anlatılmalı farkındalık yaratılmalı 73 
Öğrencinin sosyal güvenliği sağlanmalı 31 
Ders programı içinde staj günleri olmalı 43 
Staj isteğe bağlı olmalı 8 
Staj süresi arttırılmalı 23 
Mevcut sistem iyi 12 
Diğer (işaretlenmiş fakat bir yöntem belirtilmemiştir.) 3 

 

Sonuçlar değerlendirildiğinde,  staj yerinde denetim yapılması, uygun staj yeri seçilmesi, stajın 

öneminin anlatılarak, farkındalık yaratılması gerektiği cevapları ön plana çıkmaktadır.   

Ankete katılan öğrencilere “stajın ifade ettiği anlam” sorulduğunda alınan cevaplar 

tekrarlanma sıklığına göre, Tablo 23’de verilmiştir. 
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Tablo 23. Staj Düşünceleri 

Sizce staj neyi ifade ediyor. Tekrarlanma Sayısı 
Mesleği yakından tanımak 78 
Alınan teorik bilgileri uygulama ile karşılaştırmayı 119 
Mezun olmak için yerine getirilmesi gereken bir formalite 14 
Okul programının gereğini yerine getirme 11 
Mesleki gelişim için gerekli olan yeterlilik düzeyinin farkına varma 64 
Meslek ile ilgili bir çevre edinme 28 
İş hayatında gerçek uygulamaları öğrenme 77 
Yeni bilgiler öğrenmek-kendimi yetiştirmek 55 
Diğer (herhangi bir öneri 1 

 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin daha çok alınan teorik bilgilerin uygulama ile 

karşılaştırılması, mesleği yakından tanıma, iş hayatında gerçek uygulamaları öğrenme, mesleki gelişim 

için gerekli yeterlilik düzeyinin farkına varmak olarak belirtmişlerdir. Buradan hareketle öğrencilerin 

öğrendikleri bilgileri uygulama şansı bulmaları ve iş hayatını tanıyarak eksikliklerini görme ve iş 

hayatına uyum sağlamayı düşünmektedirler. Stajı  formalite veya çevre edinme, bir zorunluluğu yerine 

getirme olarak görmedikleri düşünülmektedir.  

Ankette öğrencilere staj sırasında kurum tarafından sağlanan imkanlar sorulmuş, (ücret, yol 

parası, yemek vb.) alınan cevaplar tekrarlanma sıklığına göre Tablo 24’de verilmiştir. 

Tablo 24. Staj Yerinin Sunduğu İmkanlar 

Staj kurumu tarafından sağlanan imkanlar Tekrarlanma Sayısı 
Yemek 118 
Yol parası 6 
Servis  53 
İndirimli ürün 5 
Promosyonlar 9 
Hepsi  7 
Diğer (bir şey yazmamış) 54 

 

Mezunlarımız tekrarlanma sıklığına göre verdikleri cevaplarda kurumların çoğunun yemek 

verdiğini, servis hizmeti veren kurumların %50 civarında olduğunu belirtmişlerdir. İndirimli ürün veya 

promosyonlardan yararlanma imkanının az görünmesinin, üretim işletmeleri için geçerli olacağı için, 

kamu ve özel sektörde hizmet sektörlerinde böyle bir uygulama olmaması ile açıklanabilir.   

Ankete katılan mezunlarımıza “Eğitim devamlılıkları” ile ilgili soru sorulmuş cevaplar Tablo 

25’de verilmiştir. 
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Tablo 25. Mezuniyet Sonrası Eğitime Devamlılık  

Eğitime devamlılık f % 
Evet  108 52,1 
Hayır 68 32,9 
Sınava gireceğim 18 8,7 
Diğer  13 6,3 
Toplam 207 100,0 

 

Mezunlarımızdan %52,1’i dört yıllık fakültelere devam ettiklerini, %8,7’si yeniden ÖSS 

sınavına gireceğini, %32,9’u ise önlisans mezunu olarak yaşamlarına devam edeceklerini ifade 

etmişlerdir.   

Ankete katılan öğrencilerimize bir işte çalışıp çalışmadıkları sorulmuş alınan cevaplar Tablo 

26’da verilmiştir. 

Tablo 26. Çalışma- Çalışmama Durumu 

Çalışıp çalışmama durumu  f % 
Evet 132 63,8 
Hayır 31 15,0 
İş arıyorum 29 14,0 
Kendi isteğimle çalışmıyorum 9 4,3 
Diğer  6 2,9 
Toplam 207 100,0 

 

Cevaplara bakıldığında %63,8’nin çalıştığı %22,2’sinin çeşitli nedenlerle çalışmadığı, 

%14’nün iş aradığı görülmektedir.  

“Evet” cevabı veren mezunlarımızın hangi sektörde çalıştıkları sorulmuş ve sonuçlar Tablo 

27’de verilmiştir. 

Tablo 27. Çalışılan Sektör 

Sektörde çalışma  f % 
Kamu   46 34,8 
Özel 86 65,2 
Toplam 132 100,0 

 

Çalışan mezunlarımızın %65,2’sinin özel sektörde çalıştığı, %34,8’inin kamu kurumlarında 

görev yaptıkları görülmektedir. 

Staj çalışmasının yaşamlarına katkı sağlayıp sağlamadığı sorulmuş alınan cevaplar Tablo 

28’de verilmiştir. 
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Tablo 28. Stajın İş Hayatına Katkısı 

Stajın katkı sağlama durumu f % 
Evet 143 69,1 
Hayır 64 30,9 
Toplam 207 100,0 

 

Ankete katılanlar, stajın çalışma yaşamlarına katkı sağladığını belirtmektedirler. “Hayır” 

cevabını verenlerin, staj yerlerinde yeterince iş tecrübesi kazandırılmadıkları için bu cevabı verdikleri 

düşünülmektedir. Ayrıca, ankete katılan mezunlarımıza staj sırasında staj danışmanları olup olmadığı 

sorulmuş alınan cevaplar Tablo 29’da verilmiştir. 

Tablo 29. Staj Danışmanı 

Staj danışmanı  f % 
Evet 113 54,6 
Hayır 94 45,4 
Toplam 207 100,0 

 

Öğrencilerin %54,6’sı danışmanlarının olduğunu belirtmişlerdir. Danışmanı olmadığını 

belirten adayların, kurumsallaşmamış veya staja gerekli önemi vermeyen, geçici personel kabul eden 

kurumların olduğu düşünülmektedir.   

Ankete katılan mezunlarımıza stajın tecrübe kazandırıp kazandırmadığı sorulmuş ve alınan 

sonuçlar Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30. Stajın Tecrübe Kazandırması 

Stajın tecrübe  kazandırmadığı f % 
Evet 176 85 
Hayır 31 15 
Toplam 207 100,0 

 

Öğrenciler stajın tecrübe kazandırdığını büyük çoğunlukla belirtmişlerdir. “Hayır” cevabını 

veren %15’lik kısmın staj yerlerinde yeterli deneyim, ilgi, tecrübe gösterilmeyen öğrencilerin verdiği 

düşünülmektedir. Kısa süreli de olsa bir işte çalışmak, çalışanlara mutlaka iyi veya kötü tecrübe 

kazandıracağı bilinmektedir. İş hayatına atılacak olan öğrencilerin bu deneyimi iyi bir şekilde 

yaşamaları, gelecek iş yaşamlarında büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Mezun öğrencilerimize stajda karşılaştıkları sorunları yazmaları istenmiştir. Alınan 

sonuçlar kategoriler halinde değerlendirilmiş ve aynı ifadeler birleştirilmiştir. Buna göre, 73 (%35,2) 

öğrenci staj yeri ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtmiştir. Staj sırasında sorun olarak 

gördüklerini ifade eden öğrencilerin görüşleri aşağıda verilmiştir. 
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 “Stajyerin önemsenmemesi, (iş yoğunluğu sebebiyle ilgi görmemek, ciddiye 

alınmamak, küçük görülme, stajyerleri dışlama, sürekli ayakaltında gezmeyin diye uyarma, hiç 

sorumluluk verilmemesi)” 

 İşi öğretmemek, (çaycılık yaptırmak, ayak işleri (çay, temizlik vb.)  yaptırılması,  

 İşlerde yardımcı olunmaması (öğrencileri tek başlarına bırakıp, işleri halletmesinin 

istenmesi, işlerde yardımcı olunmaması. stajyer var diye elemanların izin alıp işleri bırakıp gitmesi, 

bedava eleman gibi görerek, her istediklerini yapmaya mecburmuş gibi davranılması, işi yeteri kadar 

öğretmeme,) 

 Statü farklılığı, (Statü çatışmaları, iş hakkında bilgi sahibi olmayan personel, 

öğrencilere yemek verilmemesi, personel ile anlaşamama, herhangi bir ücret ödenmemesi, işyerinin 

servis hizmeti olmaması), 

 Staj zamanlaması, (stajı 1. Sınıfın sonunda değil de 2. Sınıfın sonunda yapmak olası iş 

teklifini kaçırmaya neden oluyor.) 

“Öğrencilere staj ile ilgili çözüm önerilerinde” bulunmaları istenmiştir. Öğrencilerin 

verdikleri cevaplar kategorilere ayrılarak benzer olanlar birleştirilmiştir. Çözüm öneresinde 

bulunmayan öğrenci sayısı 33 öğrenci (%16’sı) olarak saptanmıştır.  Stajda çözüm önerisinde bulunan 

öğrencilerin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

Stajyer öğrencilere değer verilmeli, staj yerine okul belirlemeli, okulda öğretilenler birebir 

uygulanmalı, 1. Sınıfın sonunda yapılmalı, angarya işler yaptırılmamalı, 3 gün ders 2 gün staj 

yapılabilir, mutlaka stajyerler denetlenmeli, stajyerlere maddi destek yapılmalı, en iyi 3 staj dosyası 

seçilip teşekkür belgesi verilmeli, işyerlerine stajyer kavramı anlatılmalı, staj süresi uzatılmalı, kamu-

özel sektör ile protokol imzalanarak staj yerleri tespit edilmeli, stajyerlerin iş yerine gidip gitmediği 

takip edilmeli, iş imkanları sağlanmalı” görüşlerini belirtmişlerdir. 

“Öğrencilere Staj dosyası hazırlama ile ilgili yaşadıkları sorunları” yazmaları istenmiştir, 

öğrencilerin 83’ü, (%40) staj dosyasını hazırlarken, herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları ifade 

etmişlerdir.  Yönerge de staj dosyası ile ilgili tüm detayların olduğu ve buna uygun staj dosyası 

hazırladıklarını belirtmişlerdir. Staj dosyası hazırlarken sorun yaşadıklarını ifade eden öğrencilerin 

görüşleri aşağıdadır.   

“Her gün hiçbir iş yapmazsın ama dosyaya yalan yanlış bir sürü iş eklersin, çay taşırsın, ayak 

işleri yaparsın sonra dosyayı götür imzalat, İş yerinde çok fazla bir iş yapılamadığı halde staj 

dosyasına her gün ayrıntılı bir şekilde aynı şeyleri yazmak zorunda kalmak, gözümüzde büyütmüşüz 

ancak basit bir sistem, sektör örnek evrak vermek istemiyorlar, dosyayı doldurmada yardımcı 
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olmuyorlar, günlük not tutma, raporlar günlük yazılmıyor, danışman öğretim elemanları dosya 

hazırlanmasını anlattıkları için sorun yaşamadık, okulda alınan eğitim sayesinde zorlanmadım, staj 

dosyasında çok ayrıntı isteniyor” şeklinde cevap vermişlerdir. 

“Staj sonrası yaptıklarınızı ölçmek için dosya dışında neler yapılabilir, önerileriniz 

nelerdir?” sorusuna çalışmaya katılan öğrencilerden 36’sı (%17,4) herhangi bir öneride 

bulunmamıştır. Öneride bulunan öğrencilerin verdikleri benzer görüşler birleştirilmiş ve aşağıda 

sunulmuştur.  

“Dosyaya her gün değil de staj süresince ne yaptığınızı anlatmak yeterli, bir iş yeriyle iletişime 

geçilip mesai saatlerine uyum sağlanıp sağlanmadığı araştırılmalı, İş yerinde yapılan işlerle ilgili 

birebir uygulama yaptırılabilir, denetime önem verilmeli, staj dosyası detaylı olarak incelenmeli, 

mesleki tecrübenin yeterliliği dosya üzerinden görülmelidir. Sorular daha ayrıntılı sorulabilir. Staj 

dosyası sunum yapılarak anlatılmalı, işyeri ile iletişim kurulmalı, gerekli denetimler yapılmalı” 

görüşlerini bildirmişlerdir. 

 “Genel olarak staj ile ilgili söylemek istedikleriniz” sorusuna alınan görüşler kategorilere 

ayrılmış ve benzer olanlar birleştirilmiştir. 23 öğrenci (%11,1) herhangi bir görüş belirtmemiştir.  

Alınan görüşler aşağıda verilmiştir.  

“Staj yaptığım yerde çalışıyorum, staj yapmak ve çalışmak çok farklı. Stajyerin 

önemsendiğini,  staj doğru yerde olmalı ki amacına ulaşsın, Staj eğitimin çıraklık döneminden çıkıp 

kendini kanıtlama zamanıdır, staj okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerin pratiğe dökülerek bizim daha 

iyi yetişmemizi sağlıyor, tecrübe kazanmamızı ve iletişim kurabilme yeteneğimizi geliştiriyor, 

eğitimin ayrılmaz bir parçası, iyi bir tecrübe kazanma şansı,  staj esnasında en azından yol ve yemek 

masraflarını karşılayacak miktarda ücret verilmeli, öğrenci cebinden karşılamamalı.  Staj daha kaliteli 

ve yeterli bir şekilde yapıldığında öğrenim sonrası iş hayatına atıldığımızda çok faydalar 

sağlayabileceğine inanıyorum, staj iş hayatının başlangıç noktası, öğrenilen bilgileri pekiştirmeyi 

sağlıyor, staj süresi uzun olmalı, basit işler değil, nitelikli işler yaptırılmalı,” görüşlerini 

bildirmişlerdir. 

Staj Yönergesinin İncelenmesi; 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki 

Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda staj dosyasında bulunması gereken formlar, staj süreleri, stajda uyulması gereken 

kurallar YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu kurallar tüm Meslek Yüksekokullarda uygulanması 

zorunludur. Yönetmelikte belirtilen, staj dosyasında bulunması gereken standart formlar 

bulunmaktadır. Ayrıca, staj dosyasında Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro 



VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016 

2724 
 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, staj yönergesi ve açıklayıcı bilgiler bulunmakta, 

öğrencilerin bu formlara ve yönergeye internet üzerinden ulaşabilmektedirler. Ayrıca, Çanakkale 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı için 

hazırlanan, Staj Yönergesi incelendiğinde; öğrencilerin işyerinden staj kabul belgesi getirmeleri 

istenmekte bu belge de,  

 İşyerinin faaliyet konusu, unvanı işyeri sahibi veya vekilinin kaşe ve imzası 

istenmektedir. Staj süresi 30 iş günü olarak belirlenmiştir.  

 Staj dosyası kapsamında; çalışılan kuruluş ile ilgili işlemler burada, çalışılan 

işletmenin vizyonu, misyonu, taktik ve stratejik amaçları hakkında bilgi, çalışılan yerin kuruluş yeri, 

büyüklüğü, personel miktarı, tarihçesi istenmektedir. Ayrıca, işletmeye ait bir örgüt şeması, örgüt 

kültürü açısından işletmenin incelenmesi istenmektedir. 

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Programı Staj Yönergesi doğrultusunda,  

Çalışılan Kurumdaki Yönetici Sekreterin Yaptığı Faaliyetler ile ilgili olarak; 

 Çalışılan kurumda sekreterlik mesleğine bakış açısı hakkında bilgi verilmesi, 

kurumdaki sekreter/sekreterlerin kişisel özellikleri ve mesleki nitelikleri değerlendirilmesi, 

 Çalışılan kurumdaki sekreterin kurum içi, kurum dışı yazışmalarda örnek yazışmaları 

raporlarına eklemeleri, 

Kurumun Yönetim Anlayışı ve Kurum İçindeki İletişim konusunda; 

 Çalışılan kurumda çağdaş yönetim anlayışı uygulanıp uygulanmadığı hakkında 

düşünceleri, 

 Yönetimin-yöneticinin görevleri ve diğer personelle aralarındaki ilişkiler hakkında 

bilgi verilmesi, örgüt içindeki iletişim türlerini inceleyip, örgütsel verimliliğe katkısı açısından 

incelenmesi,  

 İşletmedeki yöneticilerin, çalışanları daha verimli kılma adına yaptıkları süreçleri 

gözlemleyerek bilgi verilmesi, çalışılan büroyu ergonomik tasarımın verimliliğe katkısı açısından 

incelenmesi, 

 Çalışılan kurumda teknolojiden yararlanılma düzeyleri, interneti kullanma sıklıkları, 

hangi amaçla kullandıkları, web sayfalarının olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi, 
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 Kurumun iş akış şeması çizilmesi, yıllık iş programı çizelgesi hazırlanması, kullanılan 

bir formun standardize edilmesi istenmektedir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışma, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Programından mezun olan öğrencilerin,  staj hakkındaki görüşleri ile varsa, stajda 

karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konulmasına 

çalışılmıştır.  

Mezunlar tarafından belirtilen sorun ve çözüm önerileri ışığında, Yüksek Öğretim Kurulu, 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki 

Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik staj yönetmeliği” ile 

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının 

staj yönergesi”’nin incelenmiştir. Belirtilen sorunların çözümü için hem yönetmelikte hem de 

yönergede varsa eksikliklerin ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin sunulmasına çalışılmıştır. 

Çalışma da sadece öğrencilere ait olan değerlendirmeler ortaya konulmuş, staj çalışmalarının diğer 

tarafı olan staj yeri yetkililerine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Araştırma ile ilgili literatür taraması yapılmış ve  daha önce bu alanda yapılan benzer 

çalışmalar referans alınmıştır(Karacan, 2004, Demir, 2015; Özel ve Karagöz, 2014). Ayrıca, yıllar 

içerisinde yaptırılan stajlar, öğrencilerden gelen geri bildirimler, staj dosyalarının incelenmesi, sektörle 

olan iletişimler vb.’de gözönüne alınarak, yarı yapılandırılmış anket formu hazırlanmıştır. Anket 

formu için ön test yapılarak soruların anlaşılabilirliği denenmiştir. Hazırlanan soru formunda 30 soru 

yapılandırılmış 5 soru açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ankette toplamda 35 soru bulunmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini oluşturacak olan mezun öğrencilere ulaşmak için sosyal ağlardan facebook 

tercih edilmiştir. Form google drive üzerinden hazırlanmış ardından, 2000-2015 yılları arasında mezun 

olmuş ve sosyal ağ kullanan yaklaşık 400 öğrencimize gönderilmiştir.  Bu öğrencilerden 207 öğrenci 

anketi doldurarak (%52) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Gelen cevaplar elektronik tablo haline 

dönüştürülmüş, ardından elde edilen veriler (staj yaptıkları işyeri,  staj yaptıkları yıl ve hangi sektörde 

çalıştıkları) SPSS 16.0 programından yararlanarak, değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular 

yüzdeleriyle tablolar halinde sunulmuştur. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar; 

1. Araştırmaya 161 (%77,8) kız, 46 (%22) erkek öğrenci olmak üzere toplam 207 mezun 

öğrenci katılmıştır. Katılan öğrencilerin yaklaşık %75’i, 20-29 yaş aralığındadır. 
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2. Ankete katılan mezunların %69,6’sı kamu, %30,4’ü özel sektörde çalışmaktadır. Staj 

yaptıkları yerleri %67,6 oranında kendileri, %24 oranında aileleri tarafından 

bulunduğunu belirtmişlerdir. 

3. Staj yapılan iş yerinde %62,8’inde usta öğretici tarafından staj eğitimi yaptırıldığını, 

bu eğitime yeterli cevabı verenlerin oranı  %34,8 olarak belirlenmiştir. %51,2’si 

kısmen yeterli seçeneğini işaretlemişlerdir. 

4. Stajyer öğrenciler, stajda yaptıkları işlerin %82 oranında sürekli olarak kontrol 

edildiği görülmektedir. 

5. Mezun öğrencilere önlisans eğitimini tercih etme nedenleri sorulmuş, %34,3’ü ÖSS 

düzenlemesinden dolayı, %29,0’u kısa sürede iş sahibi olmak için, %17’si istemeden 

eğitim aldıklarını sadece, %12,1’nin severek geldiğini belirtmişlerdir. 

6. Ankete cevap veren mezunlarımız, %72’si stajın tecrübe kazandırdığını, %28’i hayır 

cevabını vermiştir.   

7. Staj yerinin belirlemede birinci faktör olarak, ikamet ettikleri yerde olması, ikinci 

olarak mesleki konuda tecrübe kazandırmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

8. Mezun öğrenciler, staj yapılan iş yerinde yeteri kadar bilgi verilmemesi ve iş 

öğretilmemesinin nedeni olarak, stajyerlere geçici işgören gözüyle bakılması, iş 

yoğunlu ve stajyerlerin önemsenmemesinin neden olduğunu belirtmektedirler. 

9. Ankete katılan mezunlar, staj eğitiminin derslere  %59,9 oranında katkısı olduğunu, 

%40,1’ise olmadığını, öğrencilerin %69,6’sı  imkan verilse aynı yerde tekrar staj 

yapmak isterdim cevabını verirken, %30,4’ü hayır cevabını vermiştir. 

10. Mezunların % 75,4’ü imkan verilse, staj yaptıkları işyerinde işgören olarak çalışmak 

istediklerini belirtmişler. Öğrencilerin %29’u staj yaptığı işyerinden iş teklifi aldığı 

görülmektedir.  

11. Ankete katılan öğrenciler, staj yerini belirleme işini, sektör ve okul işbirliği ile 

yapılmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir. 

12. Stajların daha etkin hale getirilmesi için, mutlaka denetim yapılması gerektiğini, 

uygun staj yeri seçimenin önemli olduğunu, stajın öneminin işletmelere de anlatılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 
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13. Mezun öğrencilerin staj hakkında düşünceleri, alınan teorik bilgilerin uygulama ile 

karşılaştırması, mesleği yakından tanıma imkanı vermesi, mesleki gelişim için gerekli 

olduğu, kendini yetiştirme imkanı bulmak olarak tanımlamışlardır. 

14. Mezunlar staj yapılan işlerinin büyük ölçüde yemek ve ulaşım yani servis hizmeti 

sunduklarını, indirimli ürün ve promosyonlardan yararlanma imkanı sunmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

15. Mezunların %52,1’lik kısmı dört yıllık fakültelere geçiş yaparak eğitimlerine devam 

ettikleri, %32,9’unun önlisans mezunu olarak kaldıkları, geri kalanların üniversite 

sınavlarına hazırlandıklarını belirtmişlerdir.   

16. Ankete katılan öğrencilerimizden %69,1’i Staj uygulamasının iş hayatına, katkı 

sağladığını belirtmiştir. 

“Mezunlar stajda karşılaştıkları sorunları yazmaları” istenmiş, verdikleri cevaplar 

kategorilere ayrılarak birleştirilmiştir. Buna göre; katılanların %35,2’si herhangi bir sorunla 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Staj sırasında sorunla karşılaşan, yada sorun olarak gördüklerini 

şöyle sıralayabiliriz. 

Stajyerin önemsenmemesi, işin öğretilmemesi, işlerde yardımcı olunmaması, Statü 

farklılığının ön plana çıkarılması, stajyerlere yemek, servis, maaş verilmemesi, stajın 2. Sınıfın 

sonunda yapılmasının olası iş tekliflerin değerlendirme imkanı vereceğini bildirmişlerdir.   

“Öğrencilere staj ile ilgili çözüm önerilerinde” bulunmaları istenmiştir. Öğrencilerin 

verdikleri cevaplar kategorilere ayrılarak benzer olanlar birleştirilmiştir. Çözüm önerisinde 

bulunmayan öğrenci sayısı 33 öğrenci (%16’sı) olarak saptanmıştır.  Stajda çözüm önerisinde bulunan 

öğrencilerin görüşleri incelendiğinde; 

Stajyer öğrencilere, değer verilmesi, staj yerinin okul tarafından belirlemesi, okulda öğretilen 

bilgilerin uygulamasının yapılması, sıradan işler yaptırılmaması,  stajyerlerin mutlaka denetlenmesi, 

stajyerlere maddi destek sağlanması, öğrencileri motive etmek için, en iyi staj yapan öğrencilere 

yönelik ödül verilmesi, işyerlerine stajyer kavramı hakkında bilgi verilmesi, staj süresinin daha uzun 

olmasını önermişlerdir.  

“Öğrencilere Staj dosyası hazırlama ile ilgili yaşadıkları sorunları” yazmaları istenmiştir, 

öğrencilerin 83’ü, (%40) staj dosyasını hazırlarken, herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları ifade 

etmişlerdir.  Yönerge de staj dosyası ile ilgili tüm detayların olduğu ve buna uygun staj dosyası 

hazırladıklarını belirtmişlerdir. Staj dosyası hazırlarken sorun yaşadıklarını ifade eden öğrencilerin 

görüşleri incelendiğinde;   
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“Her gün yoğun bir iş olmadığını, ama staj dosyasına iş yapılıyormuş gibi yazmak gerektiğini, 

daha çok çay taşımak, temizlik yapmak, evrak imzalatmak gibi öğrenmeye hiçbir katkısı olmayan işler 

yapıldığını, staj raporlarını günlük yazmak yerine haftalık yazdıklarını, staj dosyasını doldurmak için 

staj danışmanlarından yeterli bilgi alındığı için zorlanmadıklarını ancak, staj dosyasında çok fazla 

ayrıntı istendiği için zorlandıklarını belirtmişlerdir.    

“Staj sonrası yaptıklarınızı ölçmek için dosya dışında neler yapılabilir, önerileriniz 

nelerdir?” sorusuna çalışmaya katılan öğrencilerden 36’sı (%17,4) herhangi bir öneride 

bulunmamıştır. Öneride bulunan öğrencilerin verdikleri benzer görüşler birleştirilmiş ve aşağıda 

sunulmuştur.  

“Dosyaya her gün değil de staj süresince ne yaptığınızı anlatmanın yeterli olacağı, 

denetlemeye önem verilmesi, iş yerinde alınan eğitim ile ilgili bire bir uygulama yaptırılması, staj 

dosyası detaylı olarak incelenmesi” gerektiğini belirtmişlerdir.   

 “Genel olarak staj ile ilgili söylemek istedikleriniz” sorusuna alınan görüşler kategorilere 

ayrılmış ve benzer olanlar birleştirilmiştir. 23 öğrenci (%11,1) herhangi bir görüş belirtmemiş, 

diğerlerinin görüşleri incelendiğinde;  

Staj yaptığı yerde çalıştığını, staj ile işin çok farklı olduğunu, stajyerlerin önemsendiğini, 

yeterince pratik yapamadıklarını, stajın doğru yerde yapılması gerektiğini,  stajın eğitim için verimli 

bir araç olduğunu, stajın teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağladığını, tecrübe kazanmalarını ve 

iletişim kurabilme yeteneğini geliştirdiğini, eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu,  staj yerini 

okulun ayarlaması gerektiğini, staj en azından yol ve yemek masraflarını karşılanması gerektiğini,  

bildirmişlerdir. 

Bu görüşler ışığında; Staj Yönetmeliği ve staj yönergesi incelendiğinde; 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki 

Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda staj dosyasında bulunması gereken formlar, staj süreleri, stajda uyulması gereken 

kurallar YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu kurallar tüm Meslek Yüksekokullarda uygulanması 

zorunludur. Yönetmelikte belirtilen, staj dosyasında bulunması gereken standart formlar 

bulunmaktadır. Yönetmelikle ilgili herhangi bir sorun bulunmaktadır. Meslek Yüksekokullarının staj 

yönergelerinin de, yönetmelik doğrultusunda hazırlandığında belki bazı Meslek Yüksekokullarının 

yönetmeliğinde, bir takım eksiklikler olabileceği düşünülmektedir.  Çalışmada, Çanakkale Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, staj yönergesi 

incelenmiştir. Staj  yönergesinde yeterli açıklayıcı bilgilerin bulunduğu, yapılması gereken iş ve 

işlemlerin ayrıntılı olarak belirtildiği görülmektedir. Öğrenciler staj ile ilgili bilgilere istenen formları 

web sayfası üzerinden kolaylıkla ulaşabildikleri belirlenmiştir.   
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Staj uygulaması ile ilgili olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bazı pilot okullar 

belirlenerek trimester uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamada öğrenciler 3 dönem ders 3 dönem staj 

yaptıkları bilinmektedir. Trimester uygulamasını farklı uygulayan MYO’larda bulunmaktadır. 

Trimester uygulaması, iş tecrübesi kazanılması açısından büyük yarar sağladığı söylenebilir. Ancak bu 

uygulamanın bütün meslek yüksekokullarında yapılmasının mümkün olamayacağı da bilinmelidir. 

Sektörün gelişmiş olduğu il ve ilçelerdeki MYO’ların yapması, diğer MYO’larda ise staj 

uygulamasının süre ve nitelik olarak arttırılmasına yönelik önlemlerin alınmasının uygun olacağı 

çözüm olarak sunulabilir. Bu konu ile ilgili yapılacak başka çalışmalar ile trimester uygulaması ve 

mevcut durum karşılaştırılarak değerlendirilmesi karar vermede yararlı olacaktır. Uzun zamandır 

yapılmayan Meslek Yüksekokulları Müdürler toplantısının yapılarak konunun ilgili uzmanlar 

tarafından da tartışılarak, sorunun çözümüne ortak çözüm bulunmasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. 
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Prof. Dr. Bünyamin BACAK 

Dr. Ebru KANYILMAZ POLAT 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü. 

 

 Özet 

İşgücü piyasaları, işgücü arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. İşsiz bireylerin iş bulmaları, açık işler 
ile mevcut iş arayanların nitelik yönünden örtüşmeleri ile mümkündür. Bu anlamda işsizliğin azaltılması 
açısından bir bölgedeki işsiz profilinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Çanakkale ilinde 
İş-Kur’a başvuru yapan işsiz bireylerin görünümünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. İl genelinde yüksek 
öğrenim mezunu olan ve aktif olarak iş arayan işsizlerin yaş, medeni durum, eğitim alanları ve iş aradıkları 
alanlar belirlenerek il genelinde hangi alanlarda “iş” talebinin olduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu 
amaçla Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne “iş arayan” olarak başvuran yüksek öğrenim mezunu 
bireyler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

 
 
 

GİRİŞ 

İşgücü piyasaları en genel tanımı ile “işgücü arz ve talebinin karşılaştığı, ücret seviyesinin 

oluştuğu sosyal organizasyonlardır”. İşgücü piyasaları temel öznesi “insan” olması dolayısıyla diğer 

piyasalardan ayrılmaktadır. İnsan emeğinin alınıp satılamaz ve biriktirilemez bir unsur olması, iş ve 

işçi bulma hizmetlerini yürütecek kurumlara ihtiyaç doğurmaktadır. Zaman içerisinde bu görevi dini 

kuruluşların, yerel yönetimlerin, özel ve kamu kurumlarının üstlendiği görülmektedir (Lordoğlu ve 

Özkaplan 2007: 77- 78). 

Türkiye’de 1936 yılında, 3008 sayılı İş Kanunu ile iş ve işçi bulma hizmetleri kamu tekeline 

alınmış ve İş ve İşçi Bulma Kurumu faaliyetlerine başlamıştır. 2000 yılında Türkiye İş Kurumu (İş-

Kur) olarak kurumun faaliyet alanı genişletilerek, işgücü piyasalarında daha etkin bir yapıya 

kavuşturulmuştur (www.işkur.gov.tr). İş-Kur’un mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi 

gereken görevleri, her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile 

yürütülmektedir. Bu çalışmada Çanakkale ili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılan 

başvurular çerçevesinde Çanakkale ilindeki yüksek öğrenim mezunu işgücü arzının genel 

görünüşünün ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Çanakkale’de İstihdam ve İşsizliğin Genel Görünümü 
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Bir ülkede işgücünün niceliği ve niteliğini belirleyen en temel unsur; nüfus ve nüfusun 

yapısıdır. Özellikle nüfusun yaş yapısı ve aktif nüfusun büyüklüğü istihdam ve işsizlik oranlarını 

doğrudan etkilemektedir. 

Çanakkale nüfusu 2015 yılı itibari ile 513.341 kişidir. 89 il içerisinde nüfus büyüklüğü 

açısından 39. sırada yer almaktadır. Nüfusun 259.721 kişisi (% 50,59) erkek, 253.620 kişisi (% 49,4) 

kadınlardan oluşmaktadır. 2014-2015 döneminde nüfus artış hızı binde 3 olarak gerçekleşmiştir. Nüfus 

yoğunluğu 52 kişidir. 

Çanakkale ilinde 2015 yılı itibari ile çalışma çağındaki nüfus 360 508 kişidir. Toplam nüfusun 

% 70,2’sine denk gelen bu rakam, % 67,7 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çalışma çağındaki 

nüfusun % 51,5’ i erkek, % 48,4’ü kadındır. Bağımlılık oranı 2015 yılı için % 42,3 olarak 

gerçekleşmiştir. Nüfusun yaşlanma eğilimine paralel olarak genç bağımlılık oranı % 22,7’ye düşmüş, 

yaşlı bağımlılık oranı % 19,6’ya yükselmiştir. Çanakkale ilinde bağımlılık oranının % 46 olan Türkiye 

bağımlılık oranından daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile Çanakkale ilinde 15-64 yaş 

arası nüfusun bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ortalaması Türkiye geneline göre daha azdır 

(TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Erişim Tarihi: 24.08.2016). 

Çalışma çağındaki nüfusun eğitim ortalaması Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çalışma çağı 

içinde eğitim düzeyi açısından en ağırlıklı grup halen ilkokuldur (% 32,5). Orta ve dengi okul 

mezunlarının çalışma çağı içerisindeki payı % 24,2 iken; lise ve dengi okul mezunlarının payı % 

22,3’dir. Çalışma çağı içerisinde önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarının payı ise % 12,2’dir (İş-

Kur 2013: 20-21). 

Türkiye’de istihdam ve işsizlikle ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

düzenli olarak yapılan Hanehalkı İşgücü Anketleri tarafından toplanmaktadır. Arz yönünden 

Türkiye’deki sayıların temel kaynağı olan bu veriler il bazında düzenli olarak yayınlanmamaktadır. En 

son 2011 yılında yayınlanan sayılara göre Çanakkale’de 15 ve yukarı nüfusun sayısı 408 bin kişi iken, 

işgücü sayısı 204 bin kişidir. İşgücünün % 69,1’ini erkek nüfus oluştururken, kadınların oranı; % 

30,3’dür. Ayrıntılar tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çanakkale İli İşgücü ve İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus Sayısı (2011) 

 15+ Nüfus (Bin Kişi) İşgücü (Bin Kişi) İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus (Bin Kişi) 
2011 408 204 205 
Erkek 208 141 67 
Kadın 200 62 138 

Kaynak: TÜİK, Nüfus ve Konut Araştırması 2011, s. 174. 

Türkiye’de işgücü toplam nüfusun % 44,8’i iken, Çanakkale’de bu rakam % 50’dir. Diğer bir 

ifade ile Çanakkale ilinde işgücünün oranı ülke geneline göre daha fazladır. Nüfusun yaş yapısı ile 
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ilişkili olan bu durumun en temel sebeplerinden biri, Çanakkale ilinde bağımlı nüfusun görece azlığı, 

çalışma çağındaki nüfusun genel nüfus içerisindeki payının ülke geneline oranla yüksek olmasıdır. 

İşgücüne katılım oranları 2013 yılına kadar Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmekte iken 2013 

yılında Türkiye ortalamasının altına inmiştir. Ayrıntılı veriler tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Çanakkale İlinde Yıllar İtibari ile İKO, İstihdam ve İşsizlik Oranı 

Yıllar İKO İstihdam Oranı İşsizlik Oranı 
 Çanakkale Türkiye Çanakkale Türkiye Çanakkale Türkiye 
2008 49,4 44,9 45,9 40,4 7,0 10 
2009 50,1 45,7 46,5 39,8 7,3 13,1 
2010 50,5 46,5 46,9 41,3 7,0 11,1 
2011 48,5 47,4 46,2 43,1 4,8 9,1 
2012 48,8 47,6 46,3 43,6 5,0 8,4 
2013 47,9 48,3 45,0 43,9 6,1 9,0 

Kaynak: (TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlarından Derlenmiştir. 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul (Erişim Tarihi: 16.08.2014). 

İstihdam oranı dalgalı bir seyir izlemektedir. 2010 yılından bu yana istihdam oranında 

düşme yaşanmaktadır. 2011 yılında % 46,2 olan istihdam oranı ile Çanakkale ili Türkiye’de 

81 il içerisinde 23. sırada yer alırken (TÜİK 2013b: 46); 2013 yılında % 45 oranı ile 54. sıraya 

düşmüştür (TÜİK 2014: 54). 

İstihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde il genelinde %43,5 oranı ile hizmetler 

sektörünün istihdam içindeki ağırlığı dikkat çekmektedir. Hizmetler sektörünü % 38,4 ile 

tarım, % 17,4 oranı ile sanayi sektörü izlemektedir. Çanakkale nüfusunun neredeyse yarısının 

köy ve beldelerde yaşaması il genelinde tarımın istihdam içindeki payını arttırmaktadır (TÜİK 

2011). İstihdamın ekonomik faaliyetlere göre dağılımı açısından ise tarım, ormancılık ve 

balıkçılık faaliyetlerinin istihdamın % 38,8’ini, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal 

güvenlik faaliyetlerinin % 14,1’ini oluşturduğu görülmektedir (TÜİK 2013a: 182- 183). İşteki 

durumuna göre istihdam açısından çalışanların % 55,5’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli; % 28,1’i 

işveren ve kendi hesabına çalışan ve % 16,4’ü ise ücretsiz aile işçisi statüsünde çalışmaktadır 

(TÜİK 2012: 193). 

İşsizlik oranları açısından bakıldığında 2004 yılından 2008 yılına kadar düşme eğiliminde 

olduğu, 2008 yılı sonuna doğru yaşanan küresel krizin de etkisiyle tekrar yükselişe geçtiği 

görülmektedir. 2009’dan sonra yeniden azalma eğilimine giren işsizlik oranlarında 2013 yılı itibariyle 

yeniden bir yükseliş yaşanmaktadır. 2011 yılında Balıkesir ve Çanakkale ilini kapsayan TR22 

bölgesinin istihdam ve işgücüne katılım oranları Türkiye genelinden yüksek, işsizlik oranları 

bakımında düşük durumdadır. 2011 yılında Kastamonu’dan sonra en düşük işsizlik oranına sahip 
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ikinci il konumunda olan Çanakkale (TÜİKa), 2013 yılında 13. sıralamaya yükselmiştir (TÜİK 2014: 

40). Diğer bir ifade ile Çanakkale ilinde işsizlik oranları yükselmektedir. 

Eğitim durumları açısından incelendiğinde TR 22 bölgesinde eğitim düzeyi ile işsizlik oranları 

arasında doğru yönlü bir ilişki mevcuttur. Diğer bir ifade ile yüksek öğrenim mezunları arasında 

işsizlik oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde lise ve daha düşük eğitim 

düzeyindeki işsizlerin tüm işsizler arasındaki payı % 54 iken TR 22 bölgesinde % 48’dir. Lise ve 

dengi okul mezunu işsizlerin Türkiye’de tüm işsizler arasında oranı % 24 iken, TR 22 bölgesinde % 

30’a çıkmaktadır. Benzer şekilde yüksek eğitim mezunu işsizlerin oranı Türkiye genelinde % 20 iken, 

TR 22 bölgesinde bu oran % 24’dür. 

İl bazında ayrıntılı veriler TÜİK tarafından yayımlanmadığından Çanakkale ili ile ilgili bazı 

veriler için İşgücü Piyasası Analizinden (İPA) faydalanılmaktadır. 2014 yılında İş-Kur’a kayıtları 

1096 meslek ve 15 bin 63 kişi mevcuttur. İşsizler arasında en yüksek pay  %16,4 oranı ile beden işçisi, 

% 4,9 oranı ile büro memuru ve  % 4,8 oranı ile temizlik görevlisidir (İş-Kur 2014: 9). İş-Kur 

kayıtlarında en yoğun açık işler ise beden işçisi, servis elemanı ve satış danışmanı işçileri 

oluşturmaktadır (İş-Kur 2014: 10). Yerel işgücü piyasasında en çok aranan ve temin edilemeyen 

işgücü ise; garson, dikiş makinecisi, pişirici- konservecidir (İş-Kur 2014: 57). 

Açık işlerin yüksek öğrenim mezunlarından ziyade daha düşük eğitim düzeylerine yönelik 

olduğu görülmektedir. Bu verilerle yerel işgücü piyasalarında, İş-Kur’un meslek edindirme ve mesleki 

eğitim kursları ile büyük ölçüde önlenebilecek türden bir işsizlik yaşandığı yorumu yapılabilir. 

Önlisans mezunlarıyla entegre bir çalışma ile ilgili alanlara alınan öğrenci sayıları arttırılabilir. Ancak 

yüksek öğrenim mezunu işsizlere yönelik açık işlerin bulunmaması, bu işsizlerin il içerisinde istihdam 

edilebilirliğinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır (Kanyılmaz Polat 2015: 143). 

Çanakkale İlinde İş-Kur’a kayıtlı Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Genel Profili 

İş-Kur’a “iş arayan” ya da “işçi arayan” olarak başvurmak mümkündür. Kayıt olan bireyler 

“aktif” üyeler olarak sistemde görülmektedirler. Ancak üyeliklerinin üzerinden bir yıl geçmesine 

rağmen sisteme giriş yapmayan işsizlerin üyelikleri “pasif” konuma geçerek sistemde iş aramayanlar 

kısmında varlığını sürdürmektedir. Pasif konuma düşen bireyler iş bulmamış olsalar bile işsiz sayısı 

içerisinde yer almamaktadır. Pasif konuma düşen işsizler sistemde uygun işsizler tarandığında bu 

kısımda görülmemektedir. 

2016 yılında haziran ayı itibari ile İş-Kur sisteminde 26.342 kayıtlı işgücü mevcuttur. Bu 

rakamın içerisinde aktif ve pasif tüm kayıtlar yer almaktadır. Sistemde aktif olarak işsiz görünenler 

ise; 11.290 kişidir. 
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İşgücünün % 47,1’i ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Benzer şekilde İş-Kur’a kayıtlı 

işsizlerin % 45,9’u ilköğretim mezunu işsizlerdir. 2016 yılında sistemde kayıtlı işgücünün % 13,1’ini 

lisans, % 0,45’ini ise yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. 2016 yılının ilk yarısı için kayıtlı 

işgücü ve işsizlerin eğitim durumu tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Çanakkale İş-Kur’a Başvuran İşgücünün Eğitim Durumu (2016 Ocak- Haziran) 

 Kayıtlı İşgücü (Kişi) 
Öğrenim Durumu Erkek Kadın Toplam 
Okur Yazar Olmayan 86 113 199 
Okur Yazar 32 40 72 
İlköğretim 5.864 6.544 12.408 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 3.980 3.040 7.020 
Önlisans 1.361 1.706 3.067 
Lisans 1.642 1.813 3.455 
Yüksek Lisans 45 71 116 
Doktora 4 1 5 
Genel Toplam    13.014 13.328 26.342 

Kaynak: İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü (27.07.2016 tarihinde sistemden elde edilen 

bilgilerdir). 

Sistemde kayıtlı işsiz sayısı ise 11.290 kişidir. Bu kişi sayısına sisteme son bir yıl içinde kayıt 

olmuş ve sisteme en az bir kere giriş yapmış bireyler dahildir. Sistemdeki lisans mezunu işsizlerin 

sayısı 1.679 kişidir. 57 işsiz yüksek lisans mezunudur. Tüm işsizler içinde lisans mezunu işsizlerin 

oranı % 14,8; yüksek lisans mezunu işsizlerin oranı ise % 0,53’dür. İşsizlerin eğitim durumlarına göre 

ayrıntılı bilgileri tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Çanakkale İş-Kur’da Kayıtlı İşsizlerin Eğitim Durumu (2016 Ocak- Haziran) 

 Kayıtlı İşsiz 
Öğrenim Durumu Erkek Kadın Toplam 
Okur Yazar Olmayan 30 56 86 
Okur Yazar 15 24 39 
İlköğretim 2.152 3.039 5.191 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1.476 1.458 2.934 
Önlisans 466 836 1.302 
Lisans 767 912 1.679 
Yüksek Lisans 21 36 57 
Doktora 2 0 2 

Genel Toplam    4.929 6.361 1.1290 
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2016 yılının ilk 6 ayı içerisinde İş-Kur’a toplam 10,210 kişi başvurmuş, bunların 2956’sı işe 

yerleştirilmiştir. Kayıt olanlar arasında en yüksek oranda işe yerleştirmeler ilköğretim ve yüksek lisans 

mezunları arasında gerçekleşmiştir. En düşük oranla işe yerleştirilenler ise lisans mezunlarıdır. İş-

Kur’a kayıt olan yüksek lisans mezunlarının % 33,3’ü işe yerleşirken, lisans mezunlarının % 18,4’ü 

yerleşebilmiştir. Ayrıntılar tablo 5’de verilmektedir. 

Tablo 5. Çanakkale İş-Kur’a Başvuru Yapan İşsizlerin İşe Yerleşme Durumu (2016 Ocak- 

Haziran) 

 Başvuru Yapanlar İşe Yerleştirilenler 

Öğrenim Durumu Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Okur Yazar Olmayan 30 32 62 3 2 5 

Okur Yazar 10 14 24 2 1 3 

İlköğretim 2.511 2.700 5.211 1.067 683 1.750 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1.499 1.164 2.663 398 287 685 

Önlisans 499 542 1.041 128 156 284 

Lisans 580 593 1.173 110 107 217 

Yüksek Lisans 19 15 34 6 5 11 

Doktora 2 0 2 1 0 1 

Genel Toplam    5.150 5.060 10.210 1.715 1.241 2.956 

Kaynak: İş Kurumu Çanakkale İl Müdürlüğü (27.07.2016 tarihinde sistemden elde edilen 

bilgilerdir). 

İş-Kur’a başvuran lisans ve yüksek lisans mezunlarının mezuniyet alanları ve hangi alanlarda 

iş aradıklarının daha ayrıntılı belirlenebilmesi için sistemden 2016 yılının ilk altı ayında sisteme kayıt 

yaptıran ve halen sistemde aktif olarak iş arayan bireylerin listesi taranmıştır. Bu tarama sonucunda 

son altı ayda sisteme kayıt yapan ve halen profili aktif olan 1154 lisans mezunu belirlenmiştir. Aynı 

şartlarda sisteme kayıtlı yüksek lisans mezunlarının sayısı ise 77 işsizdir. 

Lisans mezunu işsizlerin % 21,1’i ilk kez iş hayatına atılanlardır. Çalışırken işsiz kalarak İş-

Kur’a başvuran lisans mezunu işsizlerin oranı % 43,6’dır. Son altı ayda kayıtlı lisans mezunu işsizlerin 

% 35,1’i ise “daha iyi şartlarda iş arayan” olarak sisteme başvurmuşlardır. Diğer bir ifade ile bu kişiler 

mevcut bir işte çalışmakta ancak kendilerine daha uygun bir iş bularak değiştirme talebi içerisindedir. 

İşsizlik tanımına uymayan ve resmi işsizlik rakamlarına yansımayan bu kimseler Çanakkale işgücü 

piyasalarında aktif olarak iş aradıkları için çalışmaya dahil edilmişlerdir. Lisans ve yüksek lisans 

mezunu işsizlere yönelik bilgiler tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Çanakkale İş-Kur’a Başvuran Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu İşsizler (2016 Ocak- 

Haziran) 

 Erkek Kadın Evli Bekar Çalışırken İşsiz 
Kalan 

Daha İyi Şartlarda 
İş Arayan 

İlk Kez İş 
Hayatına Atılan 
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Lisans 573 581 293 861 504 406 244 
Y. Lisans 39 38 29 48 27 33 17 
Toplam 612 619 322 909 531 439 261 

 
2016 yılının ilk yarısı İş-Kur’a başvuran ve Çanakkale ili işgücü piyasalarında aktif olarak iş 

arayan bu kimselerin genel profillerinin belirlenebilmesi için hangi fakültelerden mezun oldukları 

belirlenmiştir. Buna göre lisans mezunu işsizlerin mezuniyet alanları tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Çanakkale İş-Kur’a Başvuru Yapan Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Mezun 

Olduğu Fakülteler (2016 Ocak- Haziran) 

Mezun Olunan Fakülte Kişi Oranı (%) 

Açık Öğretim Fakültesi 267 23,1 

Fen-Edebiyat Fakültesi 197 17,1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 181 15,7 
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 179 15,5 
Eğitim Fakültesi 111 9,6 
Ziraat Fakültesi 46 3,9 
Turizm Fakültesi 46 3,9 
Güzel Sanatlar Fakültesi 29 2,4 
Sağlık Yüksek Okulu 22 1,8 
İletişim Fakültesi 22 1,8 
Su Ürünleri Fakültesi 15 1,2 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 9 0,8 
Veterinerlik Fakültesi 8 0,6 
Eczacılık Fakültesi 7 0,5 
İlahiyat Fakültesi 5 0,4 
Tıp Fakültesi 5 0,4 
Harp Akademisi 3 0,3 
Hukuk Fakültesi 2 0,1 
Toplam 1154 % 100 

 
 2016 yılının ilk altı ayı lisans başvuruları arasında açık öğretime bağlı iktisat ve 

işletme fakültesi mezunları ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının fazlalığı dikkat 

çekmektedir. Açık öğretim fakültesi ile İİBF mezunlarının tüm lisans başvuruları arasında toplam 

oranı % 40,2’dir. Diğer bir ifade ile Çanakkale ilinde lisans düzeyinde iş arayanların yaklaşık % 40’ı 

İİBF bölümlerinden birinden mezundur ve bu alanda iş aramaktadır. Piyasada en çok iş arayan diğer 

mezun gurubunu fen-edebiyat fakültesi mezunları ile mühendisler oluşturmaktadır. Eğitim fakültesi 

dışında fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve benzeri bölümlerden mezun olup, yerel 

piyasada iş arayanların oranı % 17,1’dir. Ayrıca mezunların % 15,5’i, mühendislik ve mimarlık 

fakültelerinden mezundur. İş arayan öğretmenler de lisans mezunları arasında yaklaşık % 10’luk bir 

kesime denk gelmektedir.   

 Mezuniyet alanları yanında işsizlerin hangi mesleklere sahip oldukları ya da 

mezuniyet alanları dışında hangi mesleklerde iş aradıkları da ayrıca önem taşımaktadır. İş-Kur 
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sisteminde işsizlerin kayıtları alınırken bireylerin iş aradıkları alanlar “meslek” olarak 

kaydedilmektedir. Birden fazla meslek belirtebilen işsizler, sıralama yaparak hangi alanlarda işe 

yerleşmek istediklerini belirtmektedirler. 2016 yılının ilk altı ayında kayıt olan yüksek öğrenim 

mezunu işsizlerin hangi mesleklerle iş aradıkları tablo 8’de verilmiştir.   

Tablo 8. Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin İş-Kur Sisteminde İş Aradıkları Meslekler (2016 

Ocak- Haziran) 

 Tek Meslek Olarak 
Belirtenler 

Başka Mesleklerle Birlikte 
Belirtenler 

İş Aranan Meslekler 
İçinde Oranı169 

Büro Elemanı 13 284 24,9 

Mühendis 152 55 17,3 

Öğretmen 116 55 14,3 
Muhasebeci 39 123 13,6 

İşletmeci- İktisatçı 57 65 10,2 
Pazarlama- Satış 16 104 10 

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 1 73 6,2 

Yönetici 4 52 4,7 
Beden İşçisi 14 31 3,7 

Halkla İlişkiler Uzmanı 1 42 3,6 
Garson 8 32 3,3 

Turizmci 9 25 2,8 

Kimyager- Biyolog 10 17 2,2 

 
Yüksek öğrenim mezunu işsizlerin % 40’a yakınının İİBF bölümlerinden mezun olması ile 

paralel olarak piyasalarda iş arayanların % 24,9’u iş aradıkları alanı “büro elemanı” olarak 

belirtmişlerdir. Sadece kendi meslekleri ile iş arayanların büyük çoğunluğunu mühendisler ve 

öğretmenler oluşturmaktadır. Diğer alanlardan mezun olanların, özellikle İİBF gibi “net” bir meslek 

tanımı ile mezun olmayanların birden fazla ve mezuniyet alanları ile ilişkisiz alanlarda da iş aradıkları 

görülmektedir. İl genelinde yüksek öğrenim mezunu işsizlerin çoğunlukla iş aradıkları diğer meslekler 

muhasebeci, pazarlamacı, satış elemanı, bilgisayar işletmenidir. 

Sisteme 2016 yılının ilk altı ayında “iş arayan” olarak kayıt olmuş 77 yüksek lisans mezunu 

işsiz aktif olarak iş aramaktadır. Yüksek lisans mezunu işsizlerin hangi enstitülerde yüksek lisans 

yaptıkları tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre Çanakkale ilinde aktif olarak iş arayan yüksek lisans 

mezunu işsizlerin % 40,2’si sosyal bilimler enstitüsünden, % 32,4’ü fen bilimleri enstitüsünden ve % 

20,7’si eğitim bilimleri enstitüsünden mezundur. 

Tablo 9. Çanakkale İş-Kur’a Başvuran Yüksek Lisans Mezunu İşsizlerin Mezun Oldukları 

Enstitüler (2016 Ocak- Haziran) 

                                                                 
169Birden fazla meslek belirtilebildiği için oranların toplamı % 100’ü geçmektedir. 
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 Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Fen Bilimleri 
Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü 

Bilişim Enstitüsü 

Sayı 31 25 16 4 1 

 
Lisans seviyesinin üzerinde eğitim alarak, mezun oldukları alanda “uzman” sıfatı kazanan 

yüksek lisans mezunlarının kayıtlarında “ilk” tercih olarak hangi meslekte iş aradıkları belirlenmiştir. 

Yüksek lisans mezunu işsizlerin 17 tanesinin iş aradıkları ilk meslek “öğretmenliktir”. 16 kişi 

işletmeci ve iktisatçı; 10 kişi mühendis olarak iş aramaktadır. Yüksek öğrenim mezunu bireylerin 

sadece iki tanesinin yönetici olarak iş aradığı görülmektedir. Pek çok yüksek lisans mezununun 

mezuniyet alanları dışında “ön büro personeli, satış temsilcisi, genel beden işçisi” gibi seçeneklerle 

meslek bilgisi tanımladıkları görülmektedir. Diğer bir ifade ile il genelinde yüksek eğitimli işsizlerin 

branşları dışında ve nitelikleri altındaki işlerde çalışmaya razı oldukları söylenebilir. 

Tablo 10. Yüksek Lisans Mezunu İşsizlerin Çanakkale İş-Kur Sisteminde Belirttikleri 

Meslekler (2016 Ocak- Haziran) 

 Tek Meslek Olarak Belirtenler Başka Mesleklerle Birlikte 
Belirtenler 

Büro Elemanı 1 8 
Mühendis 6 8 
Öğretmen 11 11 
İşletmeci- İktisatçı - 5 
Pazarlama- Satış - 8 
Yönetici 1 4 
Kimyager- Biyolog 7 - 

 
Yüksek lisans mezunlarının meslek belirtmesinde öğretmen ve mühendislerin yanında 

biyoloji, kimya ve fizik gibi alanlarda uzmanlaşmış işsizlerin sadece kendi mesleklerinde iş aradıkları 

dikkat çekmektedir. Diğer yandan neredeyse tüm işsizlerin kendi mezuniyetleri sonucu ele ettikleri 

ünvanlar dışında yoğunlukla iş aramaları il genelinde yüksek öğrenim mezunlarına yönelik uygun 

işlerin yetersizliği ve yüksek öğrenim mezunu işsizlerin kendi alanlarında iş bulma ümitlerinin az 

olması ile açıklanabilir. 

Nitekim 2014 yılında İş-Kur tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Analizi raporunda il 

genelinde en çok beden işçisi, servis elemanı ve satış danışmanlarına yönelik açık iş bulunduğu 

görülmektedir (İş-Kur 2014: 10). Diğer yandan raporda kayıtlı işsizlerin en çok iş aradıkları ilk üç 

meslek; beden işçisi (% 16,4), büro memuru (% 4,9) ve temizlik görevlisidir (% 4,8) (İş-Kur 2014: 9). 

İlin genel işgücü piyasası görünümünde beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, 

garson ve şoförlük mesleklerinde hem iş arayanlar hem de işçi arayanlar mevcuttur. Diğer yandan 

konfeksiyon işçisi, makineci, seramik imal işçisi, mobilyacı ve kasiyerlik mesleklerinde açık iş 

olmasına rağmen bu niteliklerde yeterli işgücü bulunmamaktadır. Uygun işgücü bulunmayan 

mesleklerin “usta-çırak” ilişkisi içerisinde öğrenilebilir nitelikte olması uygun “mesleki eğitim” 
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kursları ile ilde istihdam edilebilirliği arttırmak konusunda umut vericidir. Ancak açık işlerin yüksek 

öğrenim mezunu işsizlere uygun işler olmaması yüksek öğrenim mezunu işsizler açısından dezavantaj 

oluşturmaktadır (Kanyılmaz Polat 2015: 138- 139). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Temel öğesinin “insan” olması nedeni ile diğer piyasalardan farklı nitelikler taşıyan işgücü 

piyasaları, işsizliğin istihdama dönüşmesi açısından en önemli öğelerdendir. İş arayanlar ile işçi 

arayanların karşılaştığı bu piyasalarda tarafların birbirlerine uygun nitelikler taşıması ya da taşımaması 

işsizliğin önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle işsizliğin azaltılmasına yönelik bölgesel çalışmalarda 

yerel işgücü piyasalarındaki açık işler ve işsizlerin niteliklerinin belirlenmesi tarafların en optimal 

şekilde buluşabilmelerinin de ilk adımıdır. 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının da faaliyete başlamasına rağmen hala iş ve işçi bulma 

hizmetlerinde en ağırlıklı kurum İş-Kur’dur. İş-Kur, il ve ilçelerdeki müdürlükleri ile Türkiye’nin 

önemli bir kesiminde yaygın hizmet vermektedir. Bu çalışmada Çanakkale ilinde faaliyet gösteren İş-

Kur Çanakkale İl Müdürlüğü’nün sistemine kayıtlı yüksek öğrenim mezunu işsizlerin genel bir 

profilini çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede 2016 yılının ilk altı ayında sisteme kayıt olan lisans ve 

yüksek lisans mezunlarının mezuniyet alanları, meslekleri ve iş aradıkları meslekler belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Çanakkale İl Müdürlüğü sisteminden elde edilen verilerle il genelinde lisans mezunu kayıtlı 

işsizlerin neredeyse yarısının İİBF bölümlerinden birinden170 mezun olduğu görülmüştür. Sistemde 

sayıca yoğun olarak kaydı olan diğer fakülteler; Mühendislik, Fen- Edebiyat ve Eğitim Fakülteleridir. 

Mühendis ve öğretmenler dışındaki yüksek öğrenim mezunlarının çoğunlukla kendi meslek grupları 

dışındaki alanlarda iş aradıkları görülmektedir. Öğretmenler ve mühendis-mimarların çoğunluğu ise 

meslek olarak sadece kendi mesleklerini sisteme kaydetmişlerdir. Türkiye’de sayıca çok fazla mezun 

veren İİBF ve dengi okullardan mezun olanlar ise, büro elemanı, muhasebeci, işletmeci, ekonomist ve 

pazarlama- satış elemanı gibi mesleklerle iş aramaktadırlar. 

Sistemde yüksek lisans mezunu olarak başvuru yapan ve kaydı aktif olan 77 işsiz tespit 

edilmiştir. Yüksek lisans yaptığı alanda “uzman” ünvanı kazanan bireyler, eğitimlerini arttırarak 

mesleklerinde daha kalifiye hale gelmektedirler. Ancak bu grup arasında da Kimyager, biyolog ve 

fizikçiler dışında uzmanlaştıkları alanı tek meslek olarak belirterek, bu meslekte işe yerleşme talebinde 

olanların sayısı oldukça azdır. Yüksek lisans mezunu mühendis ve öğretmenlerin yarısı meslek 

tanımlamalarında esas meslekleri yanında farklı meslekler de belirterek sisteme kayıt olmuşlardır. 

Diğer bir ifade ile eğitim sürecini uzmanlaşarak tamamlamış ve işgücü piyasalarına çıkmış bireylerin 
                                                                 
170Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler 
bölümleri. 
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yerel işgücü piyasalarında niteliklerini ve eğitimlerini tam olarak kullanacak işler dışında da işler 

aradığı görülmektedir. Türkiye’deki şartlar ile birlikte değerlendirilmesi gereken bu durum işgücü 

piyasalarında “eksik istihdam” sorununu da beraberinde getirebilecektir. 

Çanakkale ilinde yüksek öğrenim mezunu işsizlere yönelik açık işlerin bulunmaması, bu 

işsizlerin il içerisinde istihdam edilebilirliğinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. İş-Kur 

tarafından yapılan İşgücü Piyasası Analizi raporları sonucunda ildeki açık işlerin yüksek öğrenim 

mezunlarına yönelik olmadığı görülmektedir. Kısa vadede yüksek öğrenim mezunu işsizlerin 

istihdamının arttırılması çok mümkün görünmemektedir. Yüksek öğrenim mezunu işsizleri istihdam 

edebilecek nitelikte girişimciliğin özendirilmesi ve arttırılması aktif bir istihdam politikası olarak 

benimsenmelidir. Bireylerin niteliklerine göre ulusal ve uluslararası piyasalara yönlendirilmesi de kısa 

vadede değerlendirilmesi gereken çözüm önerileri arasında sayılabilir. 
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