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STEM YAKLAŞIMIN UZAKTAN EĞİTİM İLE SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU  

Fırat Üniversitesi 

iykazu@firat.edu.tr 

Sema Nur İŞIK 

MEB, Atatürk Ortaokulu 

semanurisik@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bilim, teknoloji ve ekonomik anlamda ülkeler arası rekabetin yoğun olduğu 21. yüzyılda, ülkeler 

mücadele etmek için yeni eğitim yaklaşımları, stratejileri ve yöntemleri keşfetme yoluna gitmişlerdir. Keşfedilen 

eğitim yaklaşımlarından olan STEM eğitimi bireye araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözme 

gibi becerilerin kazandırılması açısından büyük önem kazanmıştır. STEM eğitimi, fen, matematik, mühendislik 

ve matematiğin bütünleşmesiyle anaokulunda yüksek öğretime uzanan bir süreci kapsayan eğitim yaklaşımıdır. 

Aynı zamanda STEM eğitim yaklaşımı bireylerdeki araştırma isteğini ortaya çıkararak sorgulamaya dayalı bir 

eğitimi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, STEM eğitim yaklaşımını uzaktan eğitim bağlamında 

değerlendirmektir. 2020 yılında yaşanan covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan eğitim ile 

sürdürülmesi ile uzaktan eğitim her alanda merkezimizde yer almıştır. Böyle zorlu bir süreçte öğrencilere örgün 

eğitim sisteminde daha kolay yer alan STEM temelli etkinlikleri uzaktan eğitim aracılığıyla derslerimizde yer 

vermek oldukça kritik hale gelmiştir. Yani zorlu süreci yönetirken öğrencilerimizi STEM temelli etkinliklerden 

mahrum bırakmamak gerekmektedir. Uzaktan STEM eğitimi ya da uzaktan STEM temelli etkinliklerin yapıldığı 

çalışmaların çok az olması bu çalışmayı önemli hale getirmiştir. Eğitim yaklaşımlarından biri olan STEM 

eğitiminin uzaktan eğitim ile sürdürülmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Bundan 

dolayı, çalışmada araştırma verileri literatür taraması yapılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında 

yurt içinde ve yurt dışında uzaktan STEM eğitimi ile ilgili dergi, makale, tez gibi bilimsel nitelikli kaynaklardan 

faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular dikkate alındığında, STEM eğitiminin ya da STEM 

temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile sürdürülmesinin hem avantajlı hem de dezavantajlı yönlerinin bulunması 

vurgulanmıştır. STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile sürdürülmesinde avantaj olarak, eğitimde fırsat 

eşitliği sağlandığı yönünde iken, bireylerin yeterli imkanlara sahip olmaması ve aile desteğinin yetersizliği 

dezavantaj olarak bulgularda yer almıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de ve Dünya’da bu konuyla ilgili çok az 

çalışmanın yer aldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, 21. Yüzyıl becerileri, Uzaktan eğitim, Uzaktan STEM eğitimi 

INVESTIGATION OF THE SUSTAINABILITY OF THE STEM APPROACH WITH 

DISTANCE EDUCATION 

ABSTRACT 

In the 21st century, when the competition between countries in terms of science, technology and 

economy is intense, it is sought to discover new educational approaches, strategies and methods to struggle. 

STEM education, which is one of the discovered educational approaches, has gained great importance in terms 

of gaining skills such as research-inquiry, critical thinking and problem solving. STEM education is an 

educational approach that covers a process extending from kindergarten to higher education with the integration 

of science, mathematics, engineering and mathematics. At the same time, the STEM education approach aims at 

an inquiry-based education by revealing the research desire of individuals. Thus, the aim of this study is to 

evaluate the STEM education approach in the context of distance education. Especially, due to the Covid-19 
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pandemic in 2020, distance education has taken place in our lives in every field with the continuation of 

education free from place and time. In such a difficult process, it has become very critical to include STEM-

based activities, which are easier in the formal education system, in our lessons through distance education. In 

other words, while managing this challenging process, it is necessary not to deprive our students of STEM-based 

activities. The fact that there are very few studies in which distance STEM education or distance STEM-based 

activities are carried out has made this study important. It is aimed to examine the studies on the continuation of 

STEM education, which is one of the education approaches, with distance education. The screening model was 

used in the study. As a result, it has been determined that there are very few studies on this subject in Turkey and 

in the world. 

Keywords: STEM education, 21st century skills, distance education, distance STEM education 

 

1. GİRİŞ  

Birçok alanda dünya ülkelerinin birbirleriyle rekabet halinde olması ve yaşanan küresel 

rekabette üstün olma çabası hem ekonomik anlamda hem teknoloji anlamında hem de eğitim 

anlamında hızlı değişimlere ülkelerin ayak uydurmasını gerekli kılmıştır. Ülkeler 21. yüzyılın getirdiği 

değişimlerin üstesinden gelebilmek için, ülkeler bireylerini 21. Yüzyılın bireyden istediği talepler 

doğrultusunda yetiştirmek durumundadır ve bireyi yetiştirme işi ise eğitim sisteminin görevidir 

(Hergüner, 1998). 21. Yüzyıl bireyinden beklenilen beceriler ile geçmiş yüzyıllarda bireyden 

beklenilen becerilerin birbirinden farklı olması bu durumu kanıtlar niteliktedir. 21. yüzyıl bireyinin üst 

düzey düşünme becerilerinden olan yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, analitik düşünme, eleştirel 

düşünme becerilerine sahip, elde ettiği bilgileri günlük hayat problemlerinde kullanılabilen, bilgiyi 

dönüştürebilen, girişimci, iletişim becerisi yüksek ve sosyal anlamda takım becerilerine sahip olması 

beklenmektedir. Disiplinin ön planda olduğu geleneksel sistemde amaç bireyin bilgiyi 

özümsemesinden ziyade bilgiyi direkt almasıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü eğitim sisteminin hem 

ekonomik gelişmeleri hem de teknolojiyi etkilemesi rekabet halindeki ülkelerin geleneksel eğitim 

sistemlerinden uzaklaşarak yeni ve kabul gören eğitim sistemleri anlayışlarına girmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri olan STEM eğitimi ülkelerin merkezindeki kavramlardan disiplinlerin 

bütünleşmesi kavramı ile yerini almıştır (Akgündüz, 2018). STEM eğitimi bireylere disiplinler arası 

bilgiyi sunarak, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara katkı sağladığı için oldukça 

önemlidir (Aydeniz, 2017). Aynı zamanda STEM eğitimi ile öğrencilere iş birliği, fikirlere saygı 

duymayı ve iletişim becerileri gibi sosyal becerileri geliştirilmektedir. Bireyler bilgi birikimlerinden 

yararlanarak hayal güçlerini kullanıp tasarımlarını ortaya çıkarırlar (Akdağ ve Tohit, 2017). Böylelikle 

STEM eğitimi ile öğrenciler bilgilerini daha fazla anlamlandırma yoluna gider ve öğrenmenin kalıcı 

olmasını sağlar (Eroğlu ve Bektaş, 2016). Bu denli önemle vurgulanan bir eğitim yaklaşımı olan 

STEM eğitim yaklaşımı ve bu bağlamda derslerde kullanılan STEM temelli etkinliklerin hem örgün ve 

yaygın eğitimde hem de uzaktan eğitimin hayatımızda olduğu dönemlerde eğitim sistemimizde yer 

alması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ile STEM yaklaşımı ve STEM 

temelli etkinliklerin uygulanabilirliği ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmektir. Literatür 

incelendiğimde STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi konusunda az sayıda 

çalışma bulunması ve bu çalışmanın yapılarak sürece ışık tutması beklenmektedir. 
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1.1.Problem Durumu 

Bilindiği üzere, 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden bütün Dünya’ya 

yayılanCOVID-19 salgınını Dünya Sağlık Örgütü ‘pandemi’ şeklinde tanımlamıştır. (DSÖ, 2020). 

2019 yılında başlayan 2021 yılında hala devam eden COVID-19 pandemisi hala devam etmektedir. 

Özellikle eğitimin etkilendiği bu süreçte uzaktan eğitim çok daha önemli hale gelmiş ve eğitim 

sisteminin merkezinde yerini almıştır. Tüm Dünya’da olduğu gibi eğitim ve öğretimin sağlıklı 

yürütülebilmesi için Türkiye’de eğitimi sürdürürken dijital teknolojiden yararlanmış ve 16 Mart 2020 

tarihinde okulların tamamen kapatılması ile eğitim camiasının önemli bileşenlerinden olan öğretmen 

ve öğrenciler daha fazla teknoloji ile ilgilenmek zorunda kalmış, eğitimciler öğrencilere birçok yöntem 

öğrenmek durumunda kalmıştır (Bakioğlu ve Çevik, 2020). Böyle zorlu bir süreçte öğrencilere örgün 

eğitim sisteminde daha kolay yer alan STEM temelli etkinlikleri uzaktan eğitim aracılığıyla 

derslerimizde yer vermek oldukça kritik hale gelmiştir. Yani bu zorlu süreci yönetirken 

öğrencilerimizi STEM temelli etkinliklerden mahrum bırakmamak gerekmektedir. Uzaktan STEM 

eğitimi ya da uzaktan STEM temelli etkinliklerin yapıldığı çalışmaların çok az olması bu çalışmayı 

önemli hale getirmiştir. 

2. STEM EĞİTİMİ 

Son yüzyıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomi, bilim ve teknoloji 

alanlarında önemli ölçüde küresel rekabet oluşmuştur. Nitekim 1980’li yıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) ile Japonya’nın rakip olması ve daha sonra Çin’in birçok alanda bu ülkelerle 

ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında rakip olmasıyla bu durum rekabet halinde olan ülkelerin 

birçok alanda yatırım yapmalarını sağlamıştır (MEB, 2016). Oluşan bu rekabet ortamının üstesinden 

gelmek amacıyla güç yarışında olan ülkeler özellikle eğitim sistemlerini yeniden gözden geçirerek fen, 

matematik, teknoloji ve mühendisliğin önemini anlayarak yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştırmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yenilik hareketlerinden en popüler program olan Ulusal 

Araştırma Topluluğu aracılığıyla yayınlanan fen bilimleri ile ilgili bilg lerd r (NRC,1996). Sorgulama 

ve araştırmaya yönel k b r eğ t m-öğret m  amaç ed nen bu program b rçok gel şm ş ve gel şmekte 

olan ülkede önem kazanmıştır (YEĞİTEK, 2016). Aynı şek lde Avrupa’da fen eğ t m ne yönel k 

olarak yayınlanan “Fen Eğ t m  ş md : Avrupa’nın Geleceğ   ç n Yen lenen Pedagoj ” adlı raporda Fen 

Bilimlerine, Matemetiğe ve teknoloj ye olan  lg n n düştüğü vurgulanmıştır (Akgündüz ve d ğ., 201 ). 

Bu raporlardan sonra 21. Yüzyıl becerileri, endüstri 4.0 ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı) ve disiplinlerin bir arada kullanılmasının amaçlandığı disiplinlerin bütünleşmesi gibi terim 

ve kavramlar hem ekonomi hem de eğitime yönelik olduğu için birçok ülkenin gündeminde yer 

edinmiş ve fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarının harmanlandığı disiplinlerin 

bütünleşmesi kavramı olarak bilinen STEM eğitimi ortaya çıkmıştır (Akgündüz, 2018).  

STEM eğitimi literatürde farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazı 

araştırmacılar tarafından STEM alanlarının Fen, teknoloji, Mühendislik ve Matematik olarak 

sıralarken bazı araştırmacılar ise Bilim, Teknoloj, Mühendislik ve Matematik olarak sıralayarak 

Science kelimesinin Fen değil Bilim olarak çevirisinin daha doğru olacağını savunarak STEM 

eğitiminin sadece pozitif bilimlerle ilgili olmadığını aynı zamanda pozitif bilimlerin yanısıra sosyal ve 

beşerî bilimlerle ilgili olduğu vurgulanmıştır (Altunel, 2018). Alanyazında farklı yazarlar tarafından 

STEM eğitimi ile ilgili birçok tanımlama yapılmıştır. (Bybee, 2010; Yıldırım ve Altun, 201 ; 
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Akgündüz ve Ertepınar, 201 ; NRC, 201 ; Çorlu, 2017; Eroğlu ve Bektaş, 2016; Gonzalez ve Kuenz , 

2012; Çavaş, Ayar, Turuplu ve Gürcan, 2019). Araştırmacılar tarafından yapılan tanımlar dikkate 

alındığında Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik disiplinlerinin birbiriyle entegre edilerek 

eğitim ve öğretimde yer edindiği, okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar tüm sınıf düzeylerini 

ilgilendirdiği, bireylerin öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşam problemlerine uyarladığı ve 

bireylerde 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir yaklaşım olarak vurgulanmıştır. 

Farklı bir ifade ile STEM eğitimi bireyleri gerçek hayat problemleriyle yüzleştiren ve bireylerin bu 

problemlere akılcı çözümler üretmesine fırsat tanıyan bir yaklaşım olarak belirtilmiştir. STEM 

eğitiminin kapsamını daha iyi bilinmesi için ‘STEM eğitimi ne değildir?’ sorusuna cevap aranmıştır. 

Morrison (2006), STEM eğitimine yönelik kavram yanılgılarını şu şekilde ifade etmiştir: 

 Teknoloji eğitimi ve mühendislik birbirinden ayrı ve zordur. 

 STEM, deney çalışmalarıdır. 

 Mühendisler fen ve matematiği öğretemez. 

 Matematik eğitimi, fen eğitiminden ayrıdır. 

 Matematik ve teknolojiye ilave edilmiş ev ödevleri olarak bakılır. 

 Teknoloji, öğretmen ve öğrenciler için bilgisayar anlamına gelmektedir. 

 STEM alanında yetişmiş öğrenciler, teknik alanda çalışmaya yönlendirilir çünkü bu 

öğrencilerin beşerî bilimlerle ilgili bir alt yapısı yoktur. 

Bu bağlamda STEM eğitimini daha iyi anlamak için STEM eğitiminin ne olduğunun yanı sıra 

STEM eğitiminin ne olmadığını bilmek oldukça önemlidir. 

2.1. Bütünleşik STEM Eğitimi Nedir?  

STEM eğitimi, Ulusal Bilim Vakfı’nın (The National Science Foundation) yöneticisi ve 

Amerikan Biyolog, Judith Aitken Ramaley tarafından 2001 yılında ortaya çıkarılmış bir terimdir 

(NRC, 2011). ABD’de mühendislik eğitiminin K12 eğitim sistemiyle bütünleşme isteği ve ABD’deki 

öğrencileri STEM alanlarına yönlendirmek isteğinin sonucunda ortaya çıkan entegre STEM kavramı 

2010 yılından itibaren eğitimciler tarafından ilgiyle karşılanmış ve kabul görmüştür (Aydeniz ve 

Bilican, 2018). Bütünleşik STEM eğitimi ya da entegre STEM eğitimi disiplinlerin ayrı ayrı bireylere 

benimsetilmesinden ziyade bütün disiplinlerin birbiriyle harmanlayarak karşılık bulması olarak 

tanımlanabilmektedir. Bütünleşik ya da entegre STEM eğitiminin kabul görmesinin çeşitli sebepleri 

bulunmaktadır. Bunlar (Aydeniz ve Bilican, 2018): 

1. Araştırma yapan bilim insanları, mühendisler ve matematikçiler araştırmalarını 

sürdürürken problemlerin tespitinde, problemlerin çözüm sürecinde ve çözümlemelerini 

modellemede aynı zamanda ürün geliştirmede birden fazla alandan yararlanarak araştırmalarını 

sonuçlandırmışlardır. 

2. STEM alanlarının bütünleştirmesi ile bireylere kazandırılması hedeflenen birçok 

becerinin (problem çözme, yaratıcılık, grup çalışması ve takım çalışması) tek alan öğretimine 

olan pedagojik avantajıdır. 
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3. STEM ile ilgili yapılan öğrenmelerin daha anlamalı ve kalıcı olması gösterilebilir. 

Morrison (2006), STEM entegrasyonu ayrı ayrı alanlar yerine bir bütün olarak tanımlayarak 

bütünleşmiş STEM eğitimin önemini belirtmiştir. Nitekim Bybee (2010), STEM’in genel olarak Fen 

ve Matematik şeklinde ifade edilmesi aynı zamanda teknoloji ve mühendislikle bağdaştırılmamasının 

çözüme kavuşması gereken bir konu olduğunu vurgulamıştır. Çünkü Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik alanları, öğrenme ortamlarında gerçek yaşam koşulları gibi bütünsel olarak tasarlanması 

bireylerin gelişimi için çok daha etkili olmaktadır (Rockland ve diğerleri, 2010). Bu bağlamda 

bütünleşik STEM eğitiminin öğretim programlarına dahil edilmesi birçok araştırmacı tarafından 

karşılık bulmuştur. 

2.2. STEM Eğitiminin Önemi ve Amacı 

Son zamanlarda birçok ülkeyi etkileyen eğitim yaklaşımlarından olan STEM eğitiminin tercih 

sebebi okul, mesleki eğitim, günlük hayat, ekonomi, sanayi arasında ilişki kurulmasıdır (Yıldırım, 

2020). Diğer bir deyişle STEM yaklaşımını oluşturan kavramlar arasında bağlantının kurulması ile 

birlikte küresel girişimciliğin desteklenmesi sağlanır (Eroğlu ve Bektaş, 2016). Bundan dolayı 

bireylerin 21. yüzyıl becerilerine ve 21. yüzyıl becerilerinin barındırıldığı mesleklere yönelmeleri 

STEM yaklaşımının eğitim sistemine dahil edilmesi ile mümkündür. Çünkü STEM alanındaki 

meslekler ülkeler arası küresel rekabette gelecekte en revaçtaki meslekler olacağı belirtilmiştir 

(Langdon, McKittrick, Beede, Khan ve Dom, 2011). Bu bağlamda birçok ülke STEM alanlarından 

olan Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik alanlarından mezun öğrenci sayısını yüksek seviyede 

tutmak amacıyla önemli girişimlerde bulundukları söylenebilir (WEF,2016). STEM eğitimine önem 

verilmesinin teknolojik ve ekonomik sebeplerinin dışında başka sebeplerde bulunmaktadır. Bu 

sebepler (Yıldırım, 2018): 

 Bireylerin günlük hayatla bağlantı kurmaları, 

 Okul ve sanayi arasında ilişki kuruması, 

 PISA/TIMSS sınav sonuçları, 

 Mesleki eğitim, 

 STEM alanlarına yönelik ilginin artması, şeklinde sıralanabilir. 

Dünya’daki birçok ülke bireylerin 21. yy. becerileri edinmiş ve bireylerin 21. Yüzyıldaki 

mesleklere uyumlu hale gelmeleri için eğitim programlarında değişikliklere gitmektedir. Çünkü 

yapılan araştırmalar ve incelemeler STEM eğitiminin birçok beceriyi bireye kazandırdığını açıkça 

ortaya koymuştur (Yıldırım ve Altun 201 ; Yıldırım ve Selvi 2017). STEM eğitimi bireylere 

disiplinler arası bilgiyi sunarak, bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara katkı sağladığı için 

oldukça önem arz etmektedir (Aydeniz, 2017). Aynı zamanda STEM eğitimi ile öğrencilere iş birliği, 

fikirlere saygı ve iletişim gibi sosyal becerileri geliştirerek bireyler bilgi birikimlerinden yararlanarak 

hayal güçlerini kullanıp tasarımları ortaya çıkarmaktadırlar (Akdağ ve Tohit, 2017). Böylelikle STEM 

eğitimi ile öğrenciler bilgilerini daha fazla anlamlandırma yoluna gider ve öğrenmenin kalıcı olmasını 

sağlar (Eroğlu ve Bektaş, 2016). Alan yazında birçok çalışma değerlendirildiğinde STEM eğitimi 

vurgusunun ortak yanlarının bulunduğu görülür. STEM eğitimine gereken önemin verilmesi 

noktasında ortak vurgulara bakıldığında hem ekonomik (virgül yok) hem teknolojik hem de bilimsel 
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açıdan oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır. Özellikle bireylere 21. yy. becerilerinden olan eleştirel 

düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini kazandırdığı ve bu becerilere sahip bireylerin 

küresel yarışta ülkelerini üstün konuma taşıyacakları vurgulanmıştır. 

STEM alanlarını oluşturan Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin geçmişten günümüze 

geçirdiği değişiklikler incelendiğinde; oda boyutundaki bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara doğru 

yol alışı, akıllı telefonların çıkış yapması ve 19 7 yılında ilk yapay uydunun fırlatılmasıyla Fen, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında devrim niteliğinde olduğuna işarettir (Yıldırım, 

2016). Tüm bu sebeplerden dolayı STEM eğitimin önem kazanması ve ortaya çıkmasında küresel 

yarışta Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin ABD yarışması ve ABD’nin bu yarışta üstün olma 

çabası etkili olduğu söylenebilir (Sanders, 2009). Tüm bu sebeplerden ötürü Fen, Teknoloji, 

Matematik ve Mühendislik alanlarına önem artmış ve küresel yarışta rekabet halinde olan ülkeler 

STEM eğitiminin önemine ve amacına vurgu yapmışlardır. Nitekim STEM eğitimi ile ilgili olarak 

birçok çalışmada STEM eğitiminin yararları, önemi ve amacına defalarca vurgu yapılmıştır. Böylelikle 

birçok ülkede eğitim ile ilgili yenilikler STEM eğitimi üzerine yoğunlaşmış ve STEM eğitimine olan 

ilginin artmasını sağlamışlardır (Corlu, Capraro ve Capraro, 2014). 

STEM eğitimi, bireylere 21. Yüzyıl becerileri, yaratıcı problem çözme, eleştirel düşünme, 

bilimsel süreç becerileri kazandırmakla birlikte, yaratıcı, özgüvenli, teknoloji okuryazarı bireylerin 

yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır (Uğraş, 2017). Aynı zamanda STEM eğitimi ile bireylerin fen ve 

matematiğin öne sürdüğü teorik bilgileri teknoloji ve mühendislik ile entegre ederek günlük hayatta 

katkı sağlayacak yenilikler yapması amaçlanmaktadır (Hobi, Clark ve Plant, 2018). K-12 STEM 

eğitim raporunun yayınlanmasını sağlayan Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of 

Engineering) ve Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council) (2014), STEM eğitiminin üç 

temel amacının olduğunu vurgulamıştır. Bu amaçlardan birincisi STEM alanlarında kariyer yapmak 

isteyenlerin sayısını yükseltmek, ikincisi STEM okuryazarlığını geliştirmek ve üçüncüsü STEM iş 

alanlarına katılımı yükseltmek (Akt. Aydın, Saka ve Guzey, 2017). Thomas’a (2014) göre STEM 

eğitiminin Dünya’yı etkisi altına alan küresel girişimciliği destekler ve okul, iş, toplum arasındaki 

bağın güçlenmesini sağlayarak, bireylerin STEM alanları arasında bağlantı kurmasına olanak 

sağlamaktadır. 

2.3. STEM Eğitimi ve 21. Yüzyıl Becerileri 

21. yüzyıla gelindiğinde insan sayısındaki hızlı nüfus artışı ve ülkelerin egemenlik anlayışı ile 

birlikte birçok problem ortaya çıkmış ve ülkeler mevcut problemlere çözüm üretmek amacıyla bilim 

ve teknoloji alanlarında hızlı bir gelişim göstermişlerdir (Damar, Durmaz ve Önder, 2017). Küresel 

rekabette özellikle ABD ve Çin gibi ülkeler birbirleriyle her alanda yarışırken özellikle bilim ve 

teknoloji alanlarında yaşanan değişimlerden etkilenmeleri sonucunda 21. yüzyılda iş dünyasında aktif 

olan bireylerden beklentilerin de değiştiği açıkça görülmektedir. 21. yüzyılda artık bilgiye salt ulaşan 

bireyler değil, mevcut bilgiyi günlük yaşam problemlerine yansıtıp, çözüm odaklı, yansıtıcı, yaratıcı, 

eleştirel düşünen bireylerin olması gerektiği araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. Nitekim 21. 

yüzyıl bireyi, özellikle eğitim ve iş yaşamında başarılı bir performans sergileyebilmesi için eleştirel, 

yansıtıcı ve yaratıcı düşünce sistemine sahip, işbirlikçi çalışabilen, iletişim yeteneği güçlü, bilgiye 

ulaşabilmeyi bilen, bilgiye ulaşma sürecinde teknolojiyi kullanma becerisine sahip, problemleri 
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çözebilen, yeni fikirlere açık olan, sorumluluk sahibi, sosyal ve kültürel yetenekleri iyi olan, üretici ve 

liderlik vasfını taşıyan bir birey olması gerekir. (Uluyol ve Eryılmaz, 201 ). 

21. yüzyıl becerilerini farklı kurumlar farklı şekillerde sınıflandırmıştır. Roblin’e (2010) göre 

21. yüzyıl becerileri sınıflandırılması şu şekildedir. P21’e göre: Öğrenme ve yenilenme becerileri 

(yaratıcılık, eleştirel düşünme problem ve problem çözme, iletişim), Yaşam ve Kariyer Becerileri 

(esneklik ve uyum, girişim ve öz yönetim, sosyal beceriler, liderlik), Bilgi, Medya ve Teknoloji 

Becerileri (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı) şeklinde sınıflamıştır. 

ATCS’ye göre Düşünme Yolları (Yaratıcı ve inovasyon, eleştirel düşünme problem çözme, bilişüstü 

farkındalık, çalışma yolları, iletişim, iş birliği), Dünyada Yaşama (küresel vatandaşlık, yaşam ve 

kariyer, kişisel ve sosyal sorumluluk) Çalışma Araçları (bilgi okuryazarlığı, bilgi, iletişim 

okuryazarlığı). OECD’ye göre Heterojen gruplarla etkileşim (iyi iletişim kurma, iş birliği, karmaşık 

olayları çözme), teknoloji araçlarının kullanımı (dil, sembol ve metin kullanımı, bilgi kullanımı) 

şeklinde sınıflamıştır (akt. Anagün & vd., 2016). 

Alan yazında farklı kurumlarca yapılan farklı sınıflandırmalar incelendiğinde bireylerde 

olması gereken 21. yüzyıl becerilerinden bazılarının ortak olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

becerilerden özellikle üst düzey düşünce sistemlerinin bireylerde olması gerektiği vurgulanmıştır. 21. 

yüzyıl bireylerinin problem çözebilen, yansıtıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen olması gerektiği 

birçok kurum tarafından belirtilmiştir. Aynı şekilde kurumlar ortak olarak girişimci, iletişim becerisi 

kuvvetli, iş birliği yapabilen bireylerin 21. yüzyılda bulundurması gereken becerileri sıralamıştır. 

Learning for The 21. Century raporunda Crane vd. (200 ), tarafından 21. yüzyıl becerilerinin bireyde 

bulunması için gerekli olan 6 beceri şu şekilde ifade etmiştir: 

 Konunun temeline dikkat çekmek, 

 Öğrenme becerilerine vurgu yapmak, 

 21. yüzyıl araçlarını kullanarak öğrenme becerilerini geliştirmek, 

 21. yüzyıl becerilerinin içeriğine göre öğretme ve öğrenme, 

 21. yüzyıl lider ihtiyaçlarını öğrenme ve öğretme, 

 21. yüzyıl becerilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 21. yüzyıl ölçme ve 

değerlendirme biçimlerini kullanmaktır. 

2.4. Uzaktan Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları 

Literatür incelendiğinde uzaktan eğitimin avantajları ile ilgili birçok bilgiye ulaşırız (Alessi ve 

Trollip, 2011; Yurdakul, 2005; Okan, 2017). 

 Eğitim ortamının esnek olması, 

 Öğretimde kalitenin arttırılması, 

 Zaman ve mekândan serbestlik sağlaması, 

 Geleneksel eğitimde fırsatı olmayan bireylere fırsat tanınması, 

 Öğretim programlarının standartlaşması, 

 Teknolojinin kullanılması ile zengin öğretim ortamlarının sağlanması,  
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 Eğitim hakkından bütün bireylerin yararlanası, 

 Yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlama zorunluluğu, 

 Alanında uzmanlaşmış kişilerden yararlanma fırsatının doğması, 

 Belirli yaş ve öğrenim düzeyinde olma zorunluluğunun olmaması vb. 

Uzaktan eğitimin sürdürülmesinde avantajlar olduğu gibi bazı dezavantajlarda bulunmaktadır.  

Quintana (1996)’a göre uzaktan eğitimin sınırlılıkları şu şekildedir: 

 Öğrencilerin internet ve bilgisayara ulaşamaması, alt yapı problemleri, 

 Öğrencilerin uğraşmak zorunda olduğu teknolojik aksaklıklar ve öğrencilerin 

motivasyonlarının eksilmesi, 

 Bazı öğrencilerin teknolojik içeriklerden hoşlanması ve iletişim kurmamaları, 

 İnternet ile haberleşme öğrencilerin bir kısmını zorlayabilmeleri vb. (Akt. Olcay ve 

Döş, 2016). 

2.5. Uzaktan STEM Eğitimi ve Uzaktan STEM Temelli Etkinlikler  

Uzaktan STEM eğitimi, STEM eğitiminin uzaktan eğitim aracılığıyla bireylere verildiği 

çalışmalar çok sınırlıdır ve ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar az olmasına rağmen Dünya’da bu 

konuya yönelimler artmaktadır (Tekin-Poyraz, 2018). Literatür tarandığında STEM eğitiminin uzaktan 

eğitim ile sürdürülmesi ya da STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile sürdürülmesine yönelik 

kaynak ülkemizde yok denecek kadar az olması bu durumu destekler niteliktedir.  

2018 yılında Tekin-Poyraz tarafından yürütülen çalışmada STEM eğitiminin uzaktan eğitim 

ile sürdürülmesi çalışması iki aşamalı olarak gerçekleştirilen çoklu durum çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasını STEM eğitinin ülkemizde mevcut durumu 

araştırılmış ve STEM eğitimi farklı başlıklarla incelenmiştir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla ülkemizde 

hali hazırda yer alan STEM eğitimi Kayseri ili pilot projesi bizzat yerinde araştırılmış ve STEM 

eğitimine yönelik çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise STEM eğitiminin 

uzaktan eğitim aracılığıyla yapılabilirliği, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği uzmanların 

görüşlerine başvurularak araştırılmıştır. Sonuç olarak, uzaktan eğitim aracılığı ile STEM eğitimi 

tasarımı ve uygulamalarına yönelik veriler elde edilmiştir. Yapılan çalışmada, STEM eğitiminin 

uzaktan eğitim ile entegre edilirse çeşitli sebeplerle eğitimden mahrum olanlar, uzaktan eğitim 

aracılığıyla STEM eğitimine ulaşma imkânı bulacaktır. STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile 

sürdürülmesi ya da STEM eğitiminin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine yönelik bu çalışma 

bundan sonraki süreçte diğer araştırmacılara yapacakları çalışmalara zemin hazırlaması 

düşünülmektedir. 

Aykan ve Yıldırım (2021), aracılığıyla gerçekleştirilen ‘COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir 

Ders Çalışma Modelinin Uzaktan STEM Eğitimine Entegrasyonu: Öğretmenlerin Görüşleri ve 

Uygulanması’ çalışmasında COVID-19 Pandemisi sırasında bir ders çalışma modelinin uzaktan 

eğitime uyarlanmasının araştırılması amaçlanmıştır. 24 fen bilimleri öğretmenin katıldığı çalışmaya 
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nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 

öğretmenlerin LSM (Ders Çalışma Modeli), STEM eğitimi ve uzaktan eğitim hakkında olumlu 

görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler, uzaktan eğitim ile 

sürdürülen LSM etkinliklerinin STEM eğitim sürecinde pedagoji ve alan bilgisine olumlu etkisi 

olduğu belirtilmiştir. Katılımcıların yaşadıkları zorluklar ise olumsuz çevre koşulları, zaman 

yönetiminde yaşanan zorluklar ve ders planlama konusunda bilgi ve deneyim eksiklikleri olduğunu 

vurgulanmıştır. 

Yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise, Dhurumraj, Ramailla, Raban ve Eşref 

(2020), tarafından Covıd-19 sırasında çevrim içi öğretim ve öğrenme yoluyla STEM eğitimine yönelik 

eğitim yollarının genişletilmesi çalışmasında, STEM öğretmenlerinin COVİD-19 çevrimiçi 

uygulamaların nasıl dönüştüğünü ve çevrimiçi öğrenme-öğretme etkinliğini incelemeyi hedeflemiştir. 

Teknolojik İçerik Bilgisi (TPACK) çalışmanın temelini oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda 

öğretmenlerin çevrimiçi öğretme ve öğrenmeye geçişinde zorluk yaşadığı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

öğretim için çevrimiçi uygulamalarda başarılı olmaları için çeşitli bakış açıları vurgulanmıştır. 

Rochman, Nasrettin, Rokaya, Mulyani, Pertiwi ve Ginanjar (2020) tarafından, Covıd-19 

Pandemisi sırasında uzaktan öğrenme çalışmasında, uzaktan eğitimin STEM yetkinliği, üretkenliği ve 

öğrencilerin karakterleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Karma yöntemin 

kullanıldığı bu çalışmada, çeşitli okul türlerinin katılımıyla yürütülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda 

STEM okuryazarlığı becerileri, eğitimin her kademesindeki öğrencilerin öğrenmesini ve karakter 

gelişimini etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Shofiyah, Mauliana, Istigomah ve Wulanadari (2021) tarafından ‘Bilimsel Okuryazarlık 

Becerisini Geliştirmek İçin Optik Aletler Modülünün Geliştirilmesi’ adlı çalışmada, uzaktan eğitim 

yoluyla bilimsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde modül tabanlı STEM eğitimini 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırma, ön hazırlık, ürün planlama, geliştirme, doğrulama, revizyon ve 

saha testi aşamalarından oluşur. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğrencilerin fen okuryazarlığı 

becerilerinin artırmaya yönelik uzaktan eğitim modelinde modül temelli STEM’in uygulanabilirliğinin 

geçerliliği tespit edilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim yoluyla STEM materyallerinin uygulanması 

öğrencilerin bilimsel okuryazarlık becerileri üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahip olmuştur. 

Etherington (2018), İki yıllık bir kurumda lisans STEM derslerinin sınıf, hibrit ve online 

modalitelerinde istenen öğrenci kazanımları ile uyumlu değişkenlerin incelenmesi adlı tez 

çalışmasında, ABD’nin Orta Atlantik bölgesinde bir kamuya iki yıllık derece veren bir kurumda sınıf, 

karma ve çevrimiçi ikili ve daha fazla kombinasyonu ile öğretilen fen ve matematik derslerin 

sonuçlarını incelemeyi araştırmıştır. İstenen öğrenci sonuçlarıyla istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyonları belirlemek için öğrenci ve ders kaydı değişkenleri araştırılmıştır. Öğrenci değişkenleri 

yaş, etnik köken, cinsiyet, akademik geçmiş ve kayıt tarihini içermekteydi. Kurs değişkenleri fakülte 

tipi, kurs amacı, kampüs ve konu alanını içermektedir. Bağımsız değişkenlerin istenen kurs 

sonuçlarıyla ilişkisi incelenmiştir ve daha çeşitli öğrenenler giderek artan çevrimiçi bir ortamda daha 

derin araştırmaya değer bazı içgörüler sağlanmıştır.  

Benli-Özdemir (2020), tarafından fen bilimleri öğretmenlerinin Covıd-19 döneminde 

çevrimiçi STEM uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelendiği çalışmada, Pandemi döneminde 
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STEM etkinliklerini uzaktan eğitimi ile sürdürmek zorunda kalan fen bilimleri öğretmenlerinin 

görüşlerinin alınması ve analiz edilmesini amaçlamıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Ankara’da farklı okullarda görev yapan 6 fen bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin 

görüşlerinin alınması için yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Sonuç olarak, 

Öğretmenlerin STEM etkinliklerini yürütürken ve koordine ederken zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Ve 

yapılan çalışmalarda STEM etkinlikleri uygularken zorluk yaşanmasının sebebi olarak, aile desteğinin 

yetersiz olması ve öğrenci katılımın çok az olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenler uzaktan eğitimde 

hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin internet aracılığıyla kaynaklara daha kolay ulaştığı ve uzaktan 

eğitim ile STEM uygulaması sayesinde öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini kazandıkları ortaya 

çıkmıştır. 

Doğru ve Yüzbaşı (2021), tarafından yapılan ‘Uzaktan STEM eğitimcilerinin Öğretmen 

Rolüne İlişkin Algıları’ çalışmasında amaç, STEM öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile grup algısını ve 

grup çalışmasına yönelik algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma STEM öğretmenlerine yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme ve analizler 

sonucunda, eşzamanlı olarak uzaktan eğitim ile öğrenci etkileşimini sağlamak bir zorluk olarak ifade 

edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme beklentileri arasında bazı farklılıklar gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler dolaylı anlatım yerine doğrudan anlatımı tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Means ve Neisler, 2020 Ağustos Ayında düzenledikleri ‘Eşitsizliği ortadan kaldırmak: Covıd-

19 Pandemisi Sırasında STEM Kurs Deneyimi’ adlı rapor COVID-19 nedeniyle 2020 baharda uzaktan 

eğitime geçmek zorunda kalan ve STEM eğitimi derslerini yüz yüze alan öğrenci deneyimlerini 

açıklamayı amaçlamaktadır. Veriler 1  Mayıs-1 Haziran 2020 tarihleri arasında rastgele örneklemli bir 

anket aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yapılan anket sonucunda STEM dışı konularda eğitim alan 

öğrencilerle STEM dersleri alan öğrenciler kıyaslandığında uzaktan eğitime geçişte STEM konularını 

uzaktan eğitim ile alanlar daha az memnuniyet bildirdikleri görülmüştür. Birçok öğrenci kurs 

deneyiminin, öğrencilerle iş birliği yapmanın, kurs içeriğine ilgi düzeyi ve sınıfa aitlik konularında 

durumun eskisinden kötü olduğunu belirterek karamsar bir durum sergilemişlerdir. Aynı şekilde 

internet sorunları öğrencilerin %46’sı için STEM kurslarına katılım için ciddi bir oran olarak 

görülürken, öğrencilerin %1 ’inin bu durumu çok sık yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanların 

%4 ’inin uzaktan eğitim ile STEM kurslarına katılmanın büyük bir motivasyon eksikliği olduğunu 

belirmişlerdir. Ve katılımcıların birçoğu, uzaktan eğitim ile STEM kurslarına dahil olduktan sonra 

kurs hakkında nasıl ve nereden yardım alacaklarını, yine uygun ortam bulamadıklarını anketlerde 

belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrenciler arasında kadınlar, azınlık gruplar, bir topluluk kolejinde 

ders alan öğrenciler ve düşük gelirli bireyler daha fazla zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. STEM 

derslerini alan öğrencilerin sadece %14’ü uzaktan eğitimden kurs almaları konusunda memnun 

kalmışlardır.  

COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların kapatılmasıyla en fazla zorluğu uygulama yapan 

alanlar yaşamıştır. Bundan dolayı S.Larson ve Farnsworth (2020) tarafından gerçekleştirilen Çevrimiçi 

Kriz Öğretimi: COVID-19 Pandemisi sırasında uzaktan mühendislik laboratuvarı tabanlı faaliyetlerde 

ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşmak adlı çalışmada, ekstra zorluk yaşayan K-12 öğretmenlerinin 

uzaktan laboratuvar tabanlı öğrenmede deneyim kazanmak için, mühendislik derslerini uzaktan 

eğitime uyarlamak amacıyla bir eğitim modülü araştırmaya dahil edilmiştir. Sonuç olarak 

öğretmenlerin sistemin değişmesi konusunda endişeli oldukları ve aynı zamanda uzaktan STEM 
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eğitiminin sürdürülmesi amacıyla yeni teknikler ve en iyi uygulamaları bulma ve öğrenme konusunda 

istekli olduklarını ortaya koymuştur.  

Makamur ve Tsakeni (2020), aracılığıyla STEM konularını öğretme ve öğrenmede bir değişim 

aracı olarak COVID-19 adlı çalışmada, derslerin uzaktan eğitim ile sürdürüldüğü sınıflarda nesnelerin 

interneti aracılığıyla sağlanan STEM eğitim hedeflerini gerçekleştirmek üzere matematik ve fen 

öğretiminin nasıl yapıldığı araştırılmıştır. İki Matematik, üç Fen bilimleri öğretmeninden yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarıyla veriler toplanmıştır. Bulgulara göre öğretmenler bu geçiş 

döneminde çevrimiçi sınıflar oluşturmak üzere Web 2.0 araçlarını tercih ettikleri ortaya koymuştur. 

Özellikle ucuz, kullanıcı dostu ve çok modlu olması nedeniyle, mobil ve anlık mesajlaşma araçları 

tercih edilmiştir. Bulgular aynı zamanda öğretmenlerin uygulamalı etkinliklerin uygulanması için çaba 

harcadıkları ve bunun sonucunda öğretmen merkezli yaklaşımların daha fazla kullanılmasının teşvik 

edilmesi gerçekleştiğini ortaya koymuştur.  

Sarvi, Baihaqi ve Ellaanawati (2021), tarafından öğrencilerin problem çözme becerilerini 

geliştirmek için STEM yaklaşımına dayalı proje tabanlı öğrenmenin uygulanması çalışmasında 

uzaktan eğitim ile STEM temelli proje tabanlı öğrenmeyi uygulayarak bireylerin problem çözme 

becerilerini çözümlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 78 kişilik  . Sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Araştırma yöntemi olarak öntest-sontest tek grup deseninin kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı 

olarak problem çözme yeteneği ve gözlem testleri kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda uzaktan 

öğrenme ile STEM yaklaşımına dayalı proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini 

geliştirme konusunda etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Lautenbach ve Randell (2020), tarafından gerçekleştirilen STEM eğitimcilerin pandemi 

zamanında ve sonrasında başa çıkma becerileri çalışmasında, eğitimcilerden görüşler alınarak, sosyal 

izolasyon sonucunda ortaya çıkan beklenti kaygısı kavramının ruh sağlığı üzerindeki etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada eğitimcilerin belirsizlik ve umutla ilgili çelişkili 

açıklamaları vurgulanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, Johannesburg 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde karantina süreci boyunca lisanüstü eğitim gören eğitimcilerle 

yürütülmüştür. Veriler tartışma forumları, Whatsapp destek grupları, canlı çevrimiçi oturumlardaki 

sohbetler ve e-postalar ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda, eğitimin eskisi gibi 

olamayacağı eğitimciler tarafından genel olarak belirtilmiştir. Bulgular sonucunda eğitimcilerin 

Covid-19 dikkate alındığında harmanlanmış öğretimin daha olumlu olarak hayatımıza yansıyacağını 

dair umutlar yeşermiştir. Yapılan araştırma, öğretmenlerin stres ve performans kaynağının ana nedeni 

olarak, okul yönetiminin, meslektaşların ve ebeveyenlerin öğretmenlerin değişime uyumlarını zorunlu 

hale getirmeleri etkili olmuştur. Eğitimcilere yönelik yapılan talepler, öğretmenlerin kendilerini yeterli 

iş göremediklerini hisseden ailelerin taleplerine göre değişmektedir. Çevrimiçi öğretimle ilişkili 

pedagoji, gelecekte uzaktan öğretim girişimlerinde daha fazla ilgiyi hak eden bir faktör olarak 

tanımlanmıştır. Öğretmenler, Covid-19’dan önce ezberci ve puan odaklı öğrenimde değişiklikler 

olabileceğine dair umutlar ortaya çıkmıştır. Eğitimciler eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için 

Covid-19 kaosu sonucunda kendi yöntemlerini geliştireceğine dair fırsatlara sahip olmuşlardır. 
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3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, STEM eğitiminin önemi ve STEM eğitiminin 21. yüzyıl becerilerine katkısı 

vurgulanmış, STEM temelli etkinliklerin ve STEM eğitim yaklaşımının uzaktan eğitim ile 

sürdürebilirliği ile ilgili alan yazındaki çalışmalar incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda hem 

Dünya’da hem de Türkiye’de STEM eğitim yaklaşımı ile ilgili birçok tez, makale, rapor yer 

almaktadır. Bu durum araştırma dünyasının STEM yaklaşımına önem verdiğinin kanıtı niteliğindedir. 

Nitekim ABD’de başlayan STEM yaklaşımı Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına 

almıştır. STEM eğitimi bireylere disiplinler arası bilgiyi sunarak, bireylerin günlük hayatta 

karşılaştıkları sorunlara katkı sağladığı için oldukça önemlidir (Aydeniz, 2017). STEM eğitimi ile 

öğrenciler bilgilerini daha fazla anlamlandırma yoluna gider ve öğrenmenin kalıcı olmasını 

sağlamaktadır (Eroğlu ve Bektaş, 2016). Bu denli önemle vurgulanan bir eğitim yaklaşımı olan STEM 

eğitim yaklaşımı ve bu bağlamda derslerde kullanılan STEM temelli etkinliklerin hem örgün ve 

yaygın eğitimde hem de uzaktan eğitimin hayatımızda olduğu dönemlerde eğitim sistemimizde yer 

alması son derece önemlidir.  

Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalar ve uzaktan eğitime duyulan gereksinim yıllardır önemle 

vurgulanmaktadır. Fakat 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden bütün Dünya’ya yayılan 

COVID-19 salgınını Dünya Sağlık Örgütü ‘pandemi’ şeklinde tanımlamıştır. (DSÖ, 2020). 2019 

yılında başlayan 2021 yılında hala devam eden COVID-19 pandemisi hâlen devam etmektedir. Bütün 

Dünya’yı etkisi altına alan bu hastalık süreci sağlıktan ekonomiye, teknolojinin daha sık 

kullanılmasından eğitime kadar hayatımızda birçok değişimin oluşmasına neden olmuştur. En çok 

sağlık alanını etkileyen pandemi, sağlık sisteminin çökmemesi ve hastanelerde yığılmaları önlemek 

amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Özellikle eğitimin etkilendiği bu süreçte uzaktan eğitim çok daha 

önemli hale gelmiş ve eğitim sisteminin merkezinde yerini almıştır. Tüm Dünya’da olduğu gibi eğitim 

ve öğretimin sağlıklı yürütülebilmesi için Türkiye’de eğitimi sürdürürken dijital teknolojiden 

yararlanmış ve 16 Mart 2020 tarihinde okulların tamamen kapatılması ile eğitim camiasının önemli 

bileşenlerinden olan öğretmen ve öğrenciler daha fazla teknoloji ile ilgilenmek zorunda kalmış, 

eğitimciler birçok yöntem öğrenmek durumunda kalmıştır (Bakioğlu ve Çevik, 2020). Bu olumsuz 

süreçten en çok uygulama gerektiren alanların öğretmen ve öğrenciler etkilenmiştir. STEM temelli 

etkinliklerin uzaktan eğitim aracılığıyla sürdürülmesi göz önüne alındığında, bu durumun karmaşıklığı 

kaygı verici düzeydedir. Nitekim STEM yaklaşımı ile ilgili Dünya’da ve Türkiye’de yapılan 

çalışmalar bu durumu kanıtlar niteliktedir (Lautenbach ve Randell, 2020; S.Larson ve Farnsworth, 

2020; Means ve Neisler, 2020). Lautenbach ve Randell (2020), tarafından gerçekleştirilen STEM 

eğitimcilerin pandemi zamanında ve sonrasında başa çıkma becerileri çalışmasında, eğitimcilerden 

görüşler alınarak, sosyal izolasyon sonucunda ortaya çıkan beklenti kaygısı kavramının ruh sağlığı 

üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, eğitimin eskisi gibi 

olamayacağı şeklinde kaygı verici ifadeler eğitimciler tarafından genel olarak belirtilmiştir. Yine aynı 

şekilde, S.Larson ve Farnsworth (2020) tarafından gerçekleştirilen Çevrimiçi Kriz Öğretimi: COVID-

19 Pandemisi sırasında uzaktan mühendislik laboratuvarı tabanlı faaliyetlerde ilk ve ortaokul 

öğrencilerine ulaşmak adlı çalışmada, öğretmenlerin sistemin değişmesi konusunda endişeli oldukları 

vurgulanmıştır. Yapılan diğer çalışma olan, Means ve Neisler, 2020 Ağustos Ayında düzenledikleri 

‘Eşitsizliği ortadan kaldırmak: Covıd-19 Pandemisi Sırasında STEM Kurs Deneyimi’ adlı raporda, 

Birçok öğrenci kurs deneyiminin, öğrencilerle iş birliği yapmanın, kurs içeriğine ilgi düzeyi ve sınıfa 
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aitlik konularında durumun eskisinden kötü olduğunu belirterek karamsar bir durum sergilemişlerdir. 

Aynı şekilde internet sorunları öğrencilerin %46’sı için STEM kurslarına katılım için ciddi bir oran 

olarak görülürken, öğrencilerin %1 ’i bu durumu çok sık yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ankete 

katılanların %4 ’i uzaktan eğitim ile STEM kurslarına katılmanın büyük bir motivasyon eksikliği 

olduğunu belirmişlerdir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, yaşanan zorlukların genel olarak aile desteğinin olmaması 

ve böylelikle yeterli imkanların sağlanmaması ve eğitimcilerin değişime direnmesi, zaman 

yönetiminde yaşanılanlar olumsuz olarak yansıtılmıştır (Lautenbach ve Randell, 2020; Aykan ve 

Yıldırım 2021; Dhurumraj, Ramailla, Raban ve Eşref, 2020; Doğru ve Yüzbaşı, 2021). Bazı 

araştırmacılar ise STEM eğitimin uzaktan eğitim ile sürdürebilirliğinin çeşitli avantajlarının olduğunu 

vurgulamıştır (Tekin-Poyraz, 2018; Benli-Özdemir, 2020; Sarvi, Baihaqi ve Ellaanawati, 2021). 2018 

yılında Tekin-Poyraz tarafından yürütülen çalışmada STEM eğitiminin uzaktan eğitim ile 

sürdürülmesi çalışmasında, STEM eğitiminin uzaktan eğitim ile entegre edilirse şayet bu durum 

sadece kız çocuklarına değil aynı zamanda dezavantajlı gruplarda bulunan bütün öğrencilerde de etkili 

olacağı vurgulanmıştır. Benli-Özdemir (2020), tarafından fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 

döneminde çevrimiçi STEM uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelendiği çalışmada, öğretmenlerin 

uzaktan eğitimde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin internet aracılığıyla kaynaklara daha kolay 

ulaştığı ve uzaktan eğitim ile STEM uygulaması sayesinde öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini 

kazandıkları ortaya çıkmıştır. Sarvi, Baihaqi ve Ellaanawati (2021), tarafından öğrencilerin problem 

çözme becerilerini geliştirmek için STEM yaklaşımına dayalı proje tabanlı öğrenmenin uygulanması 

çalışmasında, uzaktan öğrenme ile STEM yaklaşımına dayalı proje tabanlı öğrenme ve öğrencilerin 

problem çözme becerilerini geliştirme konusunda etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sonuç itibariyle, STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi ile ilgili 

çalışmalar hem yurt içinde hem de yurt dışında sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde salgın sürecinde, yaşanılan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda 

eğitimcilerin kaygılı oldukları ve yapılan çalışmalarda uzaktan eğitimin bazı olumsuz yönlerinin 

vurgulandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında bazı araştırmacılar ise olumsuzluklarının yanında bazı 

avantajlarının olduğunu vurgulamışlardır. Dolayısıyla STEM temelli etkinliklerin uzaktan eğitim ile 

sürdürülmesi bir gereklilik olmakla birlikte yaşanılan zorluklar da göz önünde bulundurularak 

çözümler üretilmelidir. 
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ÖZET 

Yaşam boyu öğrenme ve 21. Yüzyıl becerileri arasında kilit konumda bulunan işbirliği becerisi, çeşitli 

gruplarla etkili bir şekilde çalışabilme, ortak bir amaca ulaşmak için gerektiğinde ödün vermeye istekli olma, 

sorumluluk üstlenme ve diğer grup üyelerinin bireysel katkılarını değerlendirebilme olarak ifade edilmektedir. 

Bireyin öğrenme potansiyelinin diğer bireylerle etkili bir iletişime geçtiğinde ortaya çıktığına yönelik eğitim 

yaklaşımlarının benimsenmesiyle birlikte, eğitim öğretim süreçlerinde işbirliğini teşvik eden uygulamaların 

üzerinde durulmaktadır. Bu araştırmada ise ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin akranları ile olan işbirliğine yönelik 

etkileşimlerinin özellikleri araştırılmıştır. Öğrencilerin öğrenme sürecine dair işbirliğine dayalı etkileşimlerini 

oluşturan sosyal ağları, bu ağların özellikleri ve hangi konularda işbirliği kurdukları sosyal ağ analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Bir grubu oluşturan aktörler arasındaki ilişkileri, etkileşimleri ve iletişimleri inceleyen, kendisine 

has ölçümlere sahip disiplinler arası bir araştırma yaklaşımı olan sosyal ağ analizi, bireysel davranışlar, tutumlar 

ve inançlar yerine aktörlerin diğer aktörler ile etkileşimine ve bu etkileşimin nasıl bir çerçeve ya da yapı 

oluşturduğuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda sosyal ağ analizi ilkokul öğrencilerinin işbirliğine dayalı 

etkileşimlerinin kimlerle, hangi dersler, hangi gerekçeler ve hangi davranışlarla tespit etme imkanı vermektedir. 

Bu noktadan hareketle bu araştırma kapsamında ilkokul öğrencilerinin işbirliği kavramına yönelik algıları ve bu 

algıları çerçevesinde geliştirdikleri ve sahip oldukları işbirliği ağlarının özellikleri incelenmiştir. Araştırma 2021-

2022 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bir devlet okulunda öğrenim gören  0 ilkokul 4. Sınıf öğrencisi ile 

yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve sosyal ağa analizi 

veri toplama formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmış, sosyal ağ 

analizinde ise verilerin matrise işlenmesinin ardından UCINET 6.0 yazılımı ile yoğunluk, kümeleme katsayısı, 

derece, karşılıklılık, bağlantılılık, kopukluk değerleri hesaplanmış, Netdraw yazılımı ile ise veriler 

görselleştirilmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin işbirliğini grup içinde yardımlaşma olarak algıladıkları, en 

yüksek oranda matematik ve yabancı dil derslerinde işbirliği gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Öğrencilerin 

işbirliği ağında en yüksek bağlantıya sahip olan, başka bir ifade ile en çok tercih edilen öğrencilerin kız 

öğrenciler olduğu ve öğrencilerin ağırlıklı olarak hemcinsleriyle işbirliği kurmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra kız öğrencilerin işbirliği ağlarında akranlarının sahip oldukları özellikleri dikkate alırken, erkek 

öğrencilerin daha çok arkadaşlığı öne çıkardığını göstermektedir. Bunun yanı sıra kız öğrencilerin işbirliğini 

daha çok sınıf içi etkinlikleri yürütme, erkek öğrencilerin ise oyun oynama eylemleri ile sürdürdükleri tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: işbirliği, akran, ilkokul, sosyal ağ 
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GİRİŞ 

Akran işbirliği (akran öğretimi veya işbirlikli öğrenmeden farklı olarak), öğrencilerin grubun 

ortak bir anlamını oluşturma ya da sonuca ulaşma noktasında tek, birleşik bir görevi tamamlamak için 

birlikte çalışmalarını ifade etmektedir (Fawcett & Garton, 2005). Akran işbirliği Vygotsky’nin 

sosyokültürel yaklaşımlı bilişsel gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ve Bandura’nın 

sosyal öğrenme kuramı ile ilişkilendirilmektedir (Van Meter & Stevens, 2000). 

Akran işbirliği, Vygotsky’nin gelişim kuramı içinde yakınsal gelişim alanı kavramı ile öne 

çıkmaktadır. Vygotsky (Cole vd., 1978) yakınsal gelişim alanı kavramı ile ilgili olarak, çocuğun bir 

yetişkinin rehberliğinde ya da daha yetkin bir akranı ile kurduğu işbirliği içinde problem çözebilme 

potansiyelinden bahsetmektedir. Vygotsky’ye göre birey tek başına olduğu durumlarda potansiyeli 

sınırlanmakta; ancak sosyal bir çevre içerisinde potansiyeline ulaşmakta ve böylece bilişsel gelişim 

gerçekleşmektedir (Ünveren Kapanadze, 2019). 

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında ise bilginin yapılandırılması sürecinde bireyin yaşadığı 

dengesizlik ve yeniden denge kurma süreçlerinde çevre, sosyobilişsel çatışmaya imkan veren bir 

unsur, akran işbirliği de bu çevre içerisinde ortaya çıkan sosyal etkileşim biçimi olarak ele alınmıştır 

(Van Meter & Stevens, 2000). Piaget bilgi, değer, düzen, ahlak ve sembollerin bireyler arası sosyal 

etkileşimle etkili bir şekilde öğrenilebileceğini ifade etmektedir (Tran, 2013). Piaget akran işbirliğini, 

farklı fikirlerin çatışmasını aracılığıyla bilginin yeniden yapılandırılması sürecini tetiklemesi açısından 

faydalı görmektedir (Vass & Littleton, 2010). 

Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı ise bilgi, kural, beceri, inanç ve tutumlara dair 

öğrenmelerin büyük bir kısmının sosyal çevre içerisinde diğer bireylerin gözlenmesiyle gerçekleştiğini 

ileri sürmektedir (Tran, 2013). Bu kurama göre birey çevresindeki modellerden faydalanırken, bir 

yandan da kişilik özellikleri ve davranışlarıyla çevresini de etkilemektedir (Van Meter & Stevens, 

2000). Başka bir ifade ile gelişim ve öğrenme sürecinde birey sosyal çevresiyle karşılıklı, kaçınılmaz 

bir etkileşim içerisindedir. 

Bir akran öğrenmesi türü olarak akran işbirliği, öğrencilerin öğrenme deneyimleri kazanırken 

akranlarıyla etkileşim içinde olmasına dayanır, akranlarıyla kurdukları sosyal ilişkilerle sınıf 

ortamında eğitimin niteliğini artırır ve etkili bir öğretme-öğrenme sürecinin oluşmasını sağlar (Güvey 

Aktay & Gültekı n, 201 ). Akran işbirliği genel olarak yapılandırılmamış bir deneyim olup, rutin bir 

sınıf ortamında ortaya çıkışı belirlenmiş roller olmadan öğrencilerin belli bir görevi yerine getirmek 

için birlikte çalışmalarının istenmesiyle gerçekleşir (Winters & Alexander, 2011). 

Akran öğretiminden farklı olarak akran işbirliğinde birlikte çalışan çocuklar hemen hemen 

aynı yetkinlik düzeyine sahiptir (Samaha & De Lisi, 2000). İşbirlikli öğrenmeden farklı olarak ise, 

çocuklar aynı problemin parçaları üzerinde bireysel olarak değil, sürekli olarak birlikte çalışarak 

zaman geçirirler (Güvey Aktay & Gültekı n, 2015). Başka bir ifade ile işbirlikli öğrenmede iş bölümü, 

akran öğretiminde daha yetkin ve bilgili akranların varlığı söz konusu iken; akran işbirliğinde ise daha 

önce çözemedikleri bir problem üzerinde eşit statüde çalışmaları, zaten bildiklerinin ötesine geçme 

durumu söz konusudur (Chan, 2001). 
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Akran işbirliği öğrencilerin kendi bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine, 

değerlendirmelerine, sahip oldukları kavramları netleştirmelerine ve birlikte çalışırken birbirlerinin 

fikirlerini tamamlamalarına, geliştirmelerine ve ortak anlamı birlikte inşa etmelerine imkan 

tanımaktadır (Crook, 1994; Tao, 2003). Vygotsky’ye göre sosyal yaşantılar, düşünmeyi ve dünyayı 

yorumlama yollarını şekillendirmektedir (Ünveren Kapanadze, 2019). İşbirliği kuran bireylerin eylem, 

inanç, tutum ve amaçlarını partnerlerininkine göre izlemek ve adapte etmek durumunda olmaları 

(Tomasello, 2018); işbirliği sürecini sosyal bilişin geliştirilmesine katkı sunan benzersiz bir öğrenme 

bağlamı haline getirmektedir (Stengelin vd., 2020). Akran işbirliği sürecinde ortaya çıkan akran 

dönütü öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve akranlarından farkında olmadıkları ek bilgiler 

edinmelerine imkan vermektedir (Tolmie vd., 2010). 

Literatürde akran işbirliğinin akademik başarının artırılmasında (Doran vd., 1993); problem 

çözme performanslarında (Fawcett & Garton, 2005); okuryazarlık gelişiminde (Jones, 2002); kavram 

yanılgılarının düzeltilmesinde (Lumpe ve Staver, 1995); fen başarısı ve kavram bilginin 

geliştirilmesinde (Leman vd., 2016); yazma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde (Kingsview, 

2021), akıl yürütme becerilerinin gelişiminde (Phelps & Damon, 1989) etkili olduğu belirtilmektedir. 

Bununla birlikte akran işbirliğini belirleyen çeşitli faktörler söz konusudur. Stengelin vd., 

(2020) yapılan çalışmada çocukların bireysel davranışlar yerine akranlarıyla işbirliği kurma 

konusundaki motivasyonel tercihlerinin kültürleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 

akran işbirliğinin etkisi ortak amaca yönelik olarak kurulan ilişkilerin yoğunluğu ile ilgilidir (Barlow 

vd., 2004). Bununla birlikte çocukların akranları hakkında ne düşündükleri ve onlarla nasıl etkileşim 

kurdukları çocukluk ve ergenlik boyunca belirgin bir şekilde değişime uğramakta, farklı yaşlarda farklı 

gerekçelerle işbirliğine gidilmektedir (Leman, 2015). Orta çocukluktan ergenliğe kadar olan süreçte 

çocukların gruba, grup üyelerine ilişkin algıları ve özellikle grup içi dinamiklere ilişkin anlayışlarınde 

belirgin değişimler söz konusudur (Abrams vd., 2004). Nitekim 8 yaşında çocuklar gruplardan bilgi 

kaynağı olarak faydalanma eğilimindeyken, 1  yaşındaki öğrencilerin gruplara olan bağlılıkları grubun 

sağladığı belirgin perfomans faydasına dayanmaktadır (Leman, 2015). Bunun yanı sıra utangaç 

öğrencilerin işbirliği süreçlerinden yeterince faydalanamadıkları, kendi seçtiği akranıyla işbirliği kuran 

öğrencilerin daha verimli bir deneyim yaşayabileceği ifade edilmektedir (Mundelsee & Jurkowski, 

2021). Başka bir açıdan da kendisinden daha yetkin bir öğrenciyle işbirliği kuran öğrencilerin 

bağımsız çalışan ya da eşit statüde yetkin olan öğrencilere göre daha başarılı performans sergiledikleri 

tespit edilmiştir (Fawcett & Garton, 2005). Akran işbirliğinde, öğrencilerin sürece taşıdıkları özgüven 

düzeyinin de mevcut sosyal etkileşimi ve performansı etkilediği tespit edilmiştir (Tudge, 1992).  

Bu noktada öğrencilerin akran işbirliğine yönelik deneyimlerini kimlerle, hangi gerekçelerle 

sürdürdükleri, işbirliğine dayalı öğrenme süreçlerinin verimini artırmada, olası sorunların çözümüne 

katkı sunmada faydalı olabilir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin 

akran işbirliğine dayalı sosyal ağlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

 Öğrencilerin işbirliği kavramına ilişkin algıları nasıldır? 

 Öğrenciler hangi derslerde ve hangi gerekçelerle işbirliği kurmayı tercih 

etmektedirler? 
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 Öğrencilerin akran işbirliğine dayalı ağları nasıldır? 

 Öğrencilerin işbirliği kurma gerekçeleri nelerdir? 

 Öğrencilerin işbirliği kurma eylemleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel araştırma ve sosyal ağ analizi yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı karma 

desen yaklaşımıyla yürütülmüştür. Araştırmanın nitel boyutu fenomenolojik desen benimsenerek 

yürütülmüştür. Fenomenolojik araştırma ise bir olgunun özünü yaşanmış deneyimler yoluyla doğru bir 

şekilde tanımlamak için kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir (Rose vd., 1995). Sosyal ağ analizi 

ise aktörler arası ilişkilerin ortaya çıkarılmasında kendisine has ölçümlere sahip disiplinler arası bir 

araştırma yaklaşımıdır (Eren, 2020). 

Çalışma Grubu 

Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bir devlet okulunda öğrenim gören  0 

ilkokul 4. sınıf öğrencisi (Kız:21, Erkek: 9) ile yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde 

kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve sosyal 

ağ analizi veri toplama formu kullanılmıştır. Öğrencilerin işbirliği kavramına ilişkin algı ve 

deneyimlerinin tespitinde görüşme formundan faydalanılmıştır. Öğrencilere; 

 İşbirliği denilince aklınıza hangi kelimeler geliyor? 

 Hangi derslerde işbirliği kurmayı tercih ediyorsunuz? Neden? 

 Arkadaşlarınızla nasıl işbirliği kuruyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? soruları 

yöneltilmiştir. 

 Öğrencilerin işbirliği ağlarında kimlerin yer aldığının tespiti için ise sosyal ağ veri toplama 

formu kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerden en sık işbirliği kurdukları kişilerin isimlerini ve neden 

bu kişilerle işbirliği yapmayı tercih ettiklerini yazmaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında toplanan nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden 

faydalanılmıştır. Sosyal ağ analizine ilişkin verilerin analizinde ise sosyal ağ analizi yaklaşımına özgü 

istatistiklerin hesaplanmasında UCINET 6.0 programı kullanılmıştır. Sosyal ağ analizi kapsamında ağ 

büyüklüğü, bağlantı sayısı, yoğunluk, karşılıklılık, iç derece merkeziliği, bağlantılılık, parçalanma, 

kümelenme katsayısı, geçişlilik ve klik sayısına ilişkin istatistikler hesaplanmıştır. Öğrencilerin 

işbirliği ağlarında yer alan düğüm ve bağlantılar Netdraw yazılımı kullanılarak grafik oluşturularak, 

ortaya çıkan ağ görselleştirilmiştir. Oluşturulan grafiklerde öğrencilerin işbirliği ağları üzerinde 
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cinsiyet, bağlantı sayısı, işbirliği kurma eylemleri, işbirliği kurma gerekçelerine yönelik özellikler 

yansıtılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında öğrencilerin işbirliği kavramı ile ilişkilendirdikleri kavramlar, işbirliği 

ağlarındaki bağlantıları, işbirliği kurdukları dersler, işbirliği kurma eylemleri, başkalarıyla işbirliği 

kurma gerekçeleri ve işbirliği ağlarının özelliklerine ilişkin bulgulara erişilmiştir. 

Öğrencilerin işbirliği kavramına ilişkin algıları 

Araştırma kapsamında öğrencilerden işbirliği denilince zihinlerinde oluşan kavramları 

belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin işbirliği kavramını ilişkilendirdiği kavramlar Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1: Öğrencilerin İşbirliği ile İlişkilendirdikleri Kavramlar 

Kavram Frekans 

Yardımlaşma 13 

Sorumluluk alma 3 

Grupla birlikte çalışma 17 

Sabırlı olma 2 

Empati kurma 5 

Dayanışma 2 

İş bölümü yapma 2 

Arkadaşlık 5 

Saygı duyma 2 

 

Araştırma bulguları öğrencilerin işbirliğini en çok grupla birlikte çalışma ve yardımlaşma 

kavramları ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin işbirliği davranışlarında bir grup içinde 

yardım alma ve yardım etme rollerini benimsedikleri, bu rollerine ise en çok empati ve arkadaşlık 

değerlerinin eşlik ettiği tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin işbirliği bağlamında tercih edilme düzeylerine ilişkin bulgular 

Tablo 2: Öğrencilerin işbirliğine yönelik iç derece merkezilik puanları 

Öğrenci Cinsiyet İç Derece  Öğrenci Cinsiyet İç Derece Öğrenci Cinsiyet İç Derece 

A1 Kız 0 A11 Kız 0,103448 A21 Kız 0,137931 

A2 Kız 0,034483 A12 Kız 0,137931 A22 Kız 0,172414 

A3 Erkek 0,068966 A13 Erkek 0,172414 A23 Erkek 0,034483 

A4 Kız 0,068966 A14 Kız 0,103448 A24 Kız 0,206897 

A5 Erkek 0,172414 A15 Erkek 0,103448 A25 Kız 0,034483 

A6 Kız 0,206897 A16 Kız 0,103448 A26 Kız 0,172414 

A7 Kız 0,103448 A17 Kız 0,068966 A27 Kız 0,137931 

A8 Kız 0,068966 A18 Kız 0,137931 A28 Kız 0,068966 

A9 Kız 0,034483 A19 Erkek 0,068966 A29 Erkek 0,068966 

A10 Erkek 0,137931 A20 Erkek 0,172414 A30 Kız 0 

 

Tablo 2 incelendiğinde kendisiyle en çok işbirliği yapılan, en yüksek iç derece merkezilik 

puanına sahip olan öğrenciler A6 ve A24 iken, en az iş birliği yapılan ve en düşük iç derece merkezilik 

puanına sahip olan öğrencilerin ise A1 ve A 0 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin işbirliğine ilişkin 

tercih edilme durumları ve cinsiyet ilişkisi Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1: Öğrencilerin cinsiyetleri ve iç derece merkezilik puanlarına göre oluşturulan ağ haritası 

Şekil 1’de her bir düğüm bir öğrenciyi, turuncu düğümler kız öğrencileri, yeşil düğümler ise 

erkek öğrencileri temsil etmektedir. Düğümlerin büyüklükleri iç derece merkezilik puanları ile orantılı 

olarak oluşturulmuş olup, büyüklüğü ve rengi ile kız ve erkek öğrencilerin işbirliği açısından tercih 

edilme durumlarını göstermektedir. Buna göre kendisiyle en yüksek oranda işbirliği kurulan 

öğrencilerin kız öğrenciler olduğu, bununla birlikte öğrencilerin ağırlıklı olarak hemcinsleriyle 

işbirliği kurmayı tercih ettikleri söylenebilir.  

Tablo  : Öğrencilerin işbirliği kurduğu dersler ve bu derslere ilişkin gerekçeleri 

Dersin adı f Gerekçe 

Türkçe 17 Birlikte daha yaratıcı fikirler üretebilme 

Matematik 22 Anlaşılmayan yerleri anlama 

Yabancı dil (İngilizce) 19 Pratik yapma 

Sosyal Bilgiler 15 Birlikte daha yaratıcı fikirler üretebilme 

Fen Bilimleri 14 Anlaşılmayan yerleri anlama 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Pratik yapma 

Beden Eğitimi ve Oyun 5 Takım çalışmasının eğlenceli olması 

Görsel Sanatlar  9 Başkalarının becerilerinden faydalanma 

Müzik 5 Başkalarının becerilerinden faydalanma 

Trafik Güvenliği 2 Takım çalışmasının eğlenceli olması 

 

Tablo   incelendiğinde öğrencilerin sırasıyla en çok Matematik, İngilizce, Türkçe, Sosyal 

Bilgiler ve Fen Bilimleri dersilerinde işbirliği kurmayı tercih ettikleri, genel olarak ise birlikte daha 

yaratıcı fikirler üretebilme, pratik yapma, anlaşılmayan yerleri anlama, takım çalışmasının eğlenceli 

olması ve başkalarının becerilerinden faydalanmayı bu derslerde işbirliği kurma gerekçeleri olarak 

belirtmişlerdir.  
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Öğrencilerin işbirliği kurma eylemleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin işbirliğini ev ödevi yapma, sınıf içi etkinliklerin 

yürütülmesinde birlikte görev alma, oyun oynama ve anlaşılması zor konularda yardım alma eylemleri 

eşliğinde sürdürdükleri tespit edilmiştir. Şekil 2’de öğrencilerin işbirliği ağlarında bu eylemlerin nasıl 

bir profil ortaya koyduğu gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Öğrencilerin işbirliği kurma eylemlerine göre oluşturulan ağ haritası 

Şekil 2’deki daire düğümler kız, kare düğümler ise erkek öğrencileri temsil etmekte olup, 

düğümlerin büyüklükleri öğrencilerin işbirliği açısından tercih edilme durumlarını yansıtmaktadır. 

Bunun yanı sıra sarı renk ev ödevi yapma, mavi renk sınıf içi etkinliklerin yürütülmesi, turuncu renk 

oyun oynama, yeşil renk ise anlaşılması zor konuları danışırken işbirliği yapmayı tercih eden 

öğrencileri temsil etmektedir. Buna göre kendisiyle en yüksek oranda işbirliği yapılan A6 ve A24 

kodlu öğrencilerin, anlaşılması zor konularda ve sınıf içi etkinliklerde işbirliği kurmayı tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak işbirliği davranışlarının oyun oynama, kız 

öğrencilerin ise sınıf içi etkinliklerin yürütülmesi biçiminde işbirliği davranışlarını sürdürdükleri 

görülmektedir. 

Öğrencilerin başkalarıyla işbirliği kurma gerekçeleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin akranlarıyla işbirliği kurma gerekçeleri kapsamında, işbirliği 

kurduklarını belirttikleri kişileri neden tercih ettiklerini açıklamaları istenmiştir. Buna ilişkin öğrenci 

yanıtları incelendiğinde, belirttikleri gerekçelerin arkadaşlık bağı, aynı bölgede/mahallede yaşama ve 

işbirliği kurdukları kişinin öne çıkan olumlu özellikleri olmak üzere üç tema etrafında toplandığı tespit 

edilmiştir. Arkadaşlık bağını gerekçe gösteren öğrencilerin sevgi, iyi anlaşma, iyi kalplilik, birlikte 

eğlenmeyi işbirliği tercihlerinde gerekçe olarak belirttikleri tespit edilmiştir. Aynı bölgede yaşama 

temasında ise evlerin yakınlığı, sık sık görüşme imkanı, birlikte okula gitme gerekçelerinin öne çıktığı 
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tespit edilmiştir. İşbirliği tercihlerinde akranlarının öne çıkan olumlu özelliklerini belirten öğrencilerin 

ise çalışkanlık, sorumluluk sahibi olma, başarı, çabuk algılama, çabuk adapte olma, yaratıcılık, sanat 

yeteneği (resim ve müzik), uyumluluk, spor başarısı özellikleri sebebiyle işbirliği tercihlerini 

şekillendirdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin arkadaşlık bağı, aynı bölgede yaşama ve işbirliği 

kurulan kişinin öne çıkan özellikleri temalarının işbirliği ağlarındaki görünümü Şekil  ’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil  : Öğrencilerin işbirliği kurma gerekçelerine göre oluşturulan ağ haritası 

Şekil  ’deki daire düğümler kız, kare düğümler ise erkek öğrencileri temsil etmekte olup, 

düğümlerin büyüklükleri öğrencilerin işbirliği açısından tercih edilme durumlarını yansıtmaktadır. 

Bunun yanı sıra öğrencilerin işbirliği davranışlarına yönelik gerekçelerinde sarı renk arkadaşlık bağını, 

turuncu renk aynı bölgede yaşıyor olmayı, yeşil renk ise işbirliği kurulan kişinin öne çıkan olumlu 

özelliklerini temsil etmektedir. Buna göre erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak arkadaşlık bağını, kız 

öğrencilerin ise işbirliği kurulan kişinin öne çıkan olumlu özelliklerini gerekçe gösterdiği tespit 

edilmiştir. İşbirliği bağlamında en çok tercih edilen öğrencilerin daha çok öne çıkan olumlu özellikleri, 

üç öğrenci tarafından da arkadaşlık bağı sebebiyle tercih edildiği görülmektedir. Bu noktada A6 ve 

A24 kodlu öğrencileri ağına dahil eden öğrencilerin gerekçeleri incelendiğinde sorumluluk sahibi 

olmaları, çabuk algılama, sanat yeteneği (resim) ve çalışkanlık özelliklerinin öne çıktığı tespit 

edilmiştir. 
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Öğrencilerin işbirliği ağlarının özellikleri 

Tablo 4: Öğrencilerin işbirliği ağlarının yapısal özellikleri 

Ölçüm Değer Ölçüm Değer 

Ağ büyüklüğü 30 Bağlantılılık 0.651 

Bağlantı sayısı 90 Parçalanma 0.349 

Yoğunluk 0.103 Kümeleme katsayısı 0.363 

Karşılıklılık 0.622 Geçişlilik 0.444 

Merkezileşme 0.106 Klik sayısı 15 

 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin işbirliği ağları incelendiğinde  0 aktör arasında 90 bağlantı 

olduğu görülmektedir. Bağlantılılık oranı %6 , kopukluk oranı %   olarak tespit edilmiştir. Bunun 

sebebi bazı öğrencilerin işbirliği için diğer öğrencilerle bağlantı kurarken, diğerlerinin onlarlar 

bağlantı kurmayı tercih etmemesi olabilir. Başka bir ifade ile bu öğrenciler işbirliği noktasında tercih 

ettikleri öğrenciler tarafından tercih edilmemişlerdir. Bunun bir sebebi de öğrencilerin işbirliği 

tercihlerinin farklı gerekçelerle gerçekleştiriyor olmaları olabilir. Arkadaşlık bağı sebebiyle 

kendileriyle işbirliği kurulan öğrenciler, kendileri çalışkanlık, sorumluluk alma, başarı vb gibi olumlu 

özellikleri sebebiyle diğer öğrencilerle işbirliği kurmayı tercih ediyor olabilirler.  0 öğrenci arasındaki 

90 bağın yoğunluğunun %10 olduğu, buna ragmen karşılıklılık oranının %62, geçişlilik oranının ise 

%44 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre öğrencilerin işbirliği davranışlarınının etkileşimli olduğu 

yorumu yapılabilir. Merkezileşme ve kümelenme oranının düşük olması ise öğrencilerin işbirliği 

davranışlarının yatay eksende yayılım gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERILER 

Araştırma sonuçları akranlarıyla işbirliği kuran öğrencilerin işbirliğini grupla birlikte çalışma 

ve yardımlaşma olarak algıladıkları ve işbirliği davranışlarına arkadaşlık ve empati değerlerinin eşlik 

ettiğini göstermektedir. Bu bulgunun Baştürk ve Bektaş (2019) tarafından ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin işbirliği kavramına yönelik metaforlarına ilişkin çalışmanın sonuçlarıyla uyumlu olduğu 

görülmektedir. Söz konusu araştırmada da öğrencilerin işbirliğini en çok yardımlaşma metaforu ile 

açıkladıkları, bunun dışında araştırma bulgusuyla uyuşan dostluk, arkadaşlık, birlikte çalışma, sabır 

metaforlarına ulaşıldığı tespit edilmiştir (Baştürk & Bektaş, 2019). Bununla birlikte araştırma 

bulgularından arkadaşlık değerinin işbirliği davranışını engelleyen bir unsur olduğuna yönelik öğrenci 

görüşlerini ortaya koyan ve kısmen araştırma bulgusuyla uyuşmayan çalışmalara da rastlamak 

mümkündür (Le vd., 2018). Söz konusu çalışmanın üniversite öğrencileri ile yapılmış olması, 

araştırma bulgumuzdan farklılaşmasına sebep olmuş olabilir. 

Öğrencilerin işbirliği ağları incelendiğinde kendisiyle en çok işbirliği kurulan öğrencilerin kız 

öğrenciler olduğu, gruptaki kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleriyle işbirliği yapma eğiliminde 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin işbirliği davranışlarının birlikte oyun oynama 

bulgumuzla bağlantılı olarak, Sinan (2019) tarafından yapılan çalışmada da kız ve erkek öğrencilerin 

daha çok hemcinsleriyle akran ilişkisi kurduğunu, oyun oynamayı tercih ettiği tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin sırasıyla en çok Matematik, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri 

derslerinde işbirliği kurmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin bu 

derslerde birlikte daha yaratıcı fikirler üretebilmek, pratik yapmak, anlaşılmayan yerleri akrana sorarak 
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anlamak, takım/grup çalışması ile daha eğlenceli hale getirmek ve yetkin hissetmedikleri konularda 

başkalarının becerilerinden faydalanmak amaçları ile bu derslerde işbirliği kurmayı tercih ettiklerini 

göstermektedir. Öğrencilerin ağlarındaki akranlarıyla olan işbirliği davranışlarının genel işbirliği 

eğilimleriyle paralel olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ağlarındaki işbirliğini ev ödevi yapma, sınıf 

içi etkinliklerin yürütülmesinde birlikte görev alma, oyun oynama ve anlaşılması zor konularda 

akrandan yardım alma eylemleri ile sürdürdükleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarını 

destekleyen benzer bir bulgu da Güvey Aktay & Gültekı n, (201 ) tarafından yapılan çalışmada elde 

edilmiştir. İlk okuma yazma öğretiminde akran işbirliğine ilişkin gözlemleri içeren araştırmada, 

öğrencilerin yardımlaşma, arkadaşının yanlışını belirtme, birlikte yapma, bakarak yapma, tartışma, 

paylaşma ve öneride bulunma biçiminde akran işbirliği gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir (Güvey 

Aktay & Gültekı n, 201 ). Bunun yanı sıra farklı bir yaş grubundan örneklemle çalışılmış olmasına 

rağmen, Arslan vd., (2017) tarafından yapılan çalışmanın bulgularının da öğrencilerin işbirliği 

davranışlarında öğrenme içeriğinin anlaşılması için yardım arama ve bunu sağlayan eylemlere 

yönelme bulgumuzla örtüştüğü söylenebilir. 

Öğrencilerin işbirliği ağlarında yer alan akranlarını, aralarındaki arkadaşlık bağı, aynı 

bölgede/mahallede yaşıyor olmak sebebiyle kolay iletişim ve işbirliği kurdukları kişinin öne çıkan 

olumlu özellikleri sebebiyle tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra erkek öğrencilerin 

ağırlıklı olarak arkadaşlık bağının, kız öğrencilerin ise işbirliği kurulan kişinin öne çıkan olumlu 

özelliklerinin ağlarındaki bağlantılarını şekillendirdiği tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçları bir ilkokul grubunda akran işbirliğinin nasıl algılandığı ve hangi 

değişkenler eşliğinde işbirliği ağının geliştiğini ortaya koymaktadır. Araştırma nitel araştırma ve 

sosyal ağ analizi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilmiş olup, öğrencilerin işbirliği davranışlarının ve etki 

eden değişkenlerin düzeyine ilişkin nicel yaklaşımla ölçümler yapılması önerilmektedir. Bunun yanı 

sıra araştırma verileri öğrenci beyanı ile toplanmış olup, sınıf içindeki işbirliği ağının gözlem 

verileriyle desteklendiği yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada MEB (201 ) Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım göstergeler ile Milli 

Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan El Ele I, El Ele II ve El Ele III Okul 

Öncesi eğitim kitaplarında bulunan etkinliklerin, yaş gruplarına uygun nitelikteki sosyal beceriler bakımından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada okul öncesi programı kazanım göstergeleri ve ders kitap içeriğindeki 

etkinlikler doküman incelemesine dâhil edilmiştir. Hazırlanan çalışma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel 

araştırma ile gerçekleştirilmiş ve doküman inceleme modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan hazırlanan El Ele I, El Ele II ve El Ele III (2018) Okul Öncesi eğitim kitaplarındaki 

etkinlikler sosyal becerinin; sosyal uyum, sözlü iletişim, öz denetim, katılım, sözsüz iletişim, çatışma çözme ve 

işbirliği boyutlarına göre değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. 

Araştırmada incelenen MEB 201  Okul Öncesi programında yer alan kazanım göstergeler ve Okul 

Öncesi hazırlanan El Ele I, El Ele II ve El Ele III kitaplarında bulunan sosyal beceri kazandırmaya yönelik 

kazanım ve etkinlikler yüzde ve frekans belirtilerek tablolaştırılmıştır. MEB (201 ) Okul Öncesi eğitim 

programında çocukların sosyal beceri edindirmeye yönelik kazanım göstergelerin nicelik bakımından yeterli 

düzeyde olduğu özellikle sözel iletişimi destekleyecek nitelikte kazanımların fazla olduğu ancak kazanımları 

davranışa dönüştürecek etkinliklerin nitelik olarak uygun olmadığı belirlenmiştir. Kitaplarda yer verilen problem 

çözme, olumsuz duygularla başa çıkma becerisi gibi sosyal becerileri etkinliklerinin ise ders kitaplarının sayıca 

az olarak bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi programı, sosyal beceri, kazanım, ders kitapları 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the achievement indicators in the MEB (2013) Preschool Education 

Program and the activities in El Ele II and El Ele II Preschool Education Books prepared by the Ministry of 

National Education General Directorate of Basic Education in terms of social skills suitable for age groups. In 

the research, the achievement indicators of the preschool program and the activities in the textbook content were 

included in the document review. The prepared study was carried out with descriptive research, one of the 

qualitative research methods, and the document review model was used. In the analysis of the data, the 

descriptive analysis method was used. 

The activities in the pre-school education books of hazırlanan El Ele I, El Ele II ve El Ele III (2018) 

prepared by the Ministry of National Education (2013) Preschool Education Program and the General 

Directorate of Basic Education of the Ministry of National Education; social cohesion, verbal communication, 

self-control, participation, nonverbal communication, conflict resolution and cooperation dimensions. 

The achievement indicators in the MEB 2013 Pre-School program and the achievements and activities 

in the Preschool hazırlanan El Ele I, El Ele II and El Ele III books e amined in the research were tabulated by 
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specifying percentages and frequencies. In the MEB (2013) Pre-School Education Program, it was determined 

that the achievement indicators for children to acquire social skills were sufficient in terms of quantity, and the 

gains that would especially support verbal communication were high, but the activities that would transform the 

gains into behavior were not suitable in terms of quality. Social skills activities such as problem solving and 

coping with negative emotions, which are included in the books, are few in number in the textbooks. 

Keywords: Preschool program, social skills, achievement, textbooks 

 

GİRİŞ 

Kişilik gelişim, bilişsel ve sosyal zekâ gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı; fiziksel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin hızlı şekilde gerçekleştiği, temel alışkanlık ve becerilerin 

kazanıldığı dönem olması sebebi ile okul öncesi dönem insan yaşamının önemli bir zaman dilimini 

oluşturur (Young, 1996; Myers, 1992). Çocuk sosyal deneyimlerini yoğun olarak bu dönemde tecrübe 

etmektedir. Sosyal gelişimin hızlı bir şekilde devam ettiği döneme denk gelmesi ve içinde bulunduğu 

sosyal etkileşimin yoğun olması sebebi ile okul öncesi eğitim dönemi ve okul öncesi kurumlar 

çocukların ilk sosyal kabullerinin oluştuğu zaman dilimidir. Bilişsel gelişim ile birlikte sosyal 

gelişimin de okullar tarafından desteklenmesi kişinin hem okulda hem de yaşamda göstereceği 

başarıyı arttırmaktadır. Başarılı ve mutlu bir bireyin hayata kazandırılmasını sağlar (Zink & Elias, 

2006). Sosyal gelişim sürecinde bireyin elde ettiği sosyal beceriler sosyal bir varlık olarak toplum 

içerisinde yaşamını sürdüresi gereken insan için büyük önem taşımaktadır (Çubukçu ve Gültekin, 

2006; Gooding, 2010). 

İnsanlar arası iletişimin niteliğini, sahip olunan sosyal beceriler belirlemektedir. İnsanların 

sosyal ortamda sergiledikleri davranış kalıpları olarak ifade edilebilen sosyal beceriler kişiler arası 

davranış örüntüleri, toplumsal kurallara uyum sağlama, ifade becerisi, problem durumları ile başa 

çıkma ve çözüm önerileri oluşturma çatışma durumlarına ve karşılaştıkları durumlara uygun tavır 

geliştirme gibi davranışları içermektedir. Sosyal beceriler kişiler arası olumlu iletişimi ortaya çıkarma 

ve sürdürmeye sebep olacak nitelikte sosyal davranış unsurlarıdır (Avcıoğlu, 2001). Sosyal beceriler 

öğrenilmiş olumlu yaşam koşullarını destekleyecek nitelikte davranışlardan oluşmaktadır. 

Sosyal beceri kazanımını sağlayamayan bireylerin akademik alanda başarı sağlayamadıkları 

gibi sosyalleşemedikleri de ortaya konulmaktadır. Öğrencilerin sahip oldukları sosyal becerilerin okul 

başarısı üzerinde etkili olduğu birçok araştırmada ortaya konulmaktadır (Nota, Soresi ve Zimmerman, 

2004). Sınıf içinde öğretmen ve öğrenci iletişim sorunları, davranış problemleri ve akademik 

başarısızlık sosyal beceri eksikliğine bağlı ortaya çıkan durumlar arasındadır (Tominey & Mccelland, 

2011). Bununla birlikte çocukluk döneminde sosyal gelişimi yeterince desteklenmeyen kişilerin 

ergenlik döneminden başlamak üzere tüm sosyal süreçlerinde ifade ve iletişim becerileri ve toplumsal 

uyum süreçlerine ilişkin eksiklikler yaşadıkları; yetişkinlik döneminde ise ancak erken çocukluk 

yıllarında sosyal beceri kazanımını sağlayan çocukların ileriki yaşlarda bu beceri kazanımı ve sosyal 

gelişimlerinin istikrarlı olarak olumlu seyirde devam ettiği ortaya çıkmaktadır (Raffaelli ve diğ., 

2005). 
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Problem Durumu 

Okul öncesi dönemde sosyal beceri kazanımı sağlanan çocuklar, diğer bireylerle etkili iletişim 

kurabilen, kendisinin ve etkileşimde bulunduğu kişilerin duygu ve davranışlarını anlamlandırabilen ve 

buna göre davranan, çözüm odaklı, sosyal uyum sağlayabilen birer insan haline gelebilmektedir 

(Senemoğlu, 2004; Yavuzer, 200 ). Bu sebeple okul öncesi kurumlarda öğrencilerin farklı gelişim 

alanlarının desteklenmesine yönelik hazırlanan programlar ve bu programlarda yer alan kazanım 

göstergeler sayesinde öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini kazanmış, toplumsal kural ve olaylara 

duyarlı, sosyal kabul gören, özgüven sahibi iyi vatandaşlar olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. 

Gelecek için temel oluşturacak nitelikte kişiler arası iletişimin niteliğini oluşturan, sosyal becerilerin 

kazanılması okul öncesi dönemde önemle üzerinde durulması gereken öğrenmelerdendir. Tüm eğitim 

kurumlarında amaçlanan öğrenmeler için rehber niteliği taşıyan kazanım ve göstergeler ve bu 

kazanımlara ulaşmada araç görevi üstlenen etkinliklerin sosyal beceri kazanım sürecine hangi ölçüde 

hizmet ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı MEB (201 ) Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve 

göstergeler ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan El Ele I 

ve El Ele II (2018) kitaplarında yer alan etkinliklerin sosyal beceri kazanımlarına etkileri bakımından 

incelemektir. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu ve veri toplama araçları ile ilgili açıklamalar 

yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yolu ile elde 

edilmiştir. Nitel araştırma verileri betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler doküman 

inceleme yolu ile elde edilmiştir. 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığının en son güncellenen Milli Eğitim 

Bakanlığı (201 ) Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım göstergeler ile Milli Eğitim 

Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hazırlanan El Ele I, Ele Ele II ve El Ele III 

kitaplarında yer alan etkinlikler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Milli Eğitim Bakanlığı 201  Okul Öncesi Eğitim 

Programın ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan El Ele I, Ele Ele 

II ve El ELE III kitapları doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
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İçerik Analizi ve Yönergelerin Oluşturulması  

Okul öncesi program kazanımları gelişim alanlarına göre ele alınarak incelenmiştir. 

Araştırmada sosyal beceriler ile doğrudan ilişkili herhangi bir kazanım göstergeye rastlanmadığından 

motor gelişim alanı incelemeye dâhil edilmemiştir.  

Çalışmada yer verilen program ve etkinlik kitaplarının sosyal beceri kazanımları bakımından 

analizi gerçekleştirilerek tema ve kategoriler belirlenmiştir. 201  Okul Öncesi Eğitim Programında yer 

alan kazanım göstergeler ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan El Ele I, Ele Ele II ve El ELE III (2018) okul öncesi eğitim kitaplarında yer alan etkinlikler 

toplumsal uyum, iletişim, katılım, problemlere çözüm üretme, işbirliği yapma, doğru davranış 

geliştirme bakımından incelenmiştir. Belirlenen tema ve kategoriler Eğitim Bilimleri ve Okul Öncesi 

alanında   uzman görüşüne başvurularak tekrar düzenlenmiştir. Son hali verilen sosyal beceri 

kazanımlarına ilişkin kazanım göstergeler ve etkinlikler tema ve kategoriler halinde tablolaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 1. Toplumsal Uyum ile ilgili Kazanım Göstergeler 

 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  

T
o

p
lu

m
sa

l 
U

y
u

m
 B

ec
er

is
i 

Bilişsel Gelişim  

Kazanım 19: Problem 

durumlarına çözüm üretir. 

1-Problemi söyler.2-Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.3-Çözüm yollarından 

birini seçer. 4-Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.  -Seçtiği çözüm yolunu 

dener. 6-Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. 7-Probleme 

yaratıcı çözüm yolları önerir. 

Sosyal Duygusal Gelişim 

Kazanım 6:Kendisinin ve 

başkalarının haklarını korur. 

 1-Haklarını söyler. 2-Başkalarının hakları olduğunu söyler. 3-Haksızlığa 

uğradığında tepki verir. 4-Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir. 

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi 

başarmak için kendini güdüler. 

1-Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. 2-Başladığı işi zamanında 

bitirmek için çaba gösterir. 

Kazanım 8: Farklılıklara saygı 

gösterir. 

1-Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. 2-İnsanların farklı özellikleri 

olduğunu söyler. 3Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. 

Kazanım 9: Farklı kültürel 

özellikleri açıklar. 

1-Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. 2- Kendi ülkesinin kültürü ile 

diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. 3-Farklı ülkelerin kendine 

özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. 

Kazanım 10: Sorumluluklarını 

yerine getirir. 

1-Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 2-Üstlendiği sorumluluğu yerine 

getirir.   Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

Kazanım 12: Değişik 

ortamlardaki kurallara uyar. 

1-Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. 2-

Kuralların gerekli olduğunu söyler. 3-İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara 

uygun davranır. 4-Nezaket kurallarına uyar. 

Kazanım 1 : Kendine güvenir. 

 

 1-Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. 2-Grup önünde 

kendini ifade eder. 3-Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. 4-

Gerektiğinde liderliği üstlenir. 

Kazanım 16: Toplumsal 

yaşamda bireylerin farklı rol ve 

görevleri olduğunu açıklar. 

1-Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. 2-Aynı kişinin 

farklı rol ve görevleri olduğunu söyler. 

Öz Bakım Becerileri 

Kazanım  : Yaşam alanlarında 

gerekli düzenlemeler yapar. 

1-Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. 2-Ev/okuldaki eşyaları toplar. 3-

Ev/ okuldaki eşyaları katlar. 4-Ev/okuldaki eşyaları asar. 5-Ev/okuldaki eşyaları 

yerleştirir. 

Kazanım 6: Günlük yaşam 

becerileri için gerekli araç ve 

gereçleri kullanır. 

1-Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. 2-Beden temizliğiyle ilgili 

malzemeleri kullanır. 3-Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan sosyal beceri davranışlarından 

toplumsal uyum ile ilgili bilişsel gelişim alanından 1 kazanım 7 gösterge çocuğun yaşadığı bir 

problemle başa çıkabilme becerisini geliştirmektedir; sosyal duygusal gelişim alanından ise 8 kazanım 
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2  gösterge, öz bakım becerileri alanına ait 2 kazanım 8 gösterge tespit edilmiştir. Belirlenen 

kazanımlar doğru davranış kalıpları oluşturma, davranışları doğru ifade etme, toplum içerisinde uygun 

davranış geliştirme, toplumsal kurallara uymaya destek olma şeklindedir. 

Tablo 2. İletişim ile ilgili Kazanım Göstergeler 

 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  

 İ
le
ti
şi
m

 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır. 1: Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. 

Kazanım 22: Atatürk'ün Türk 

toplumu için önemini açıklar.  

1: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.2: Atatürk'ün getirdiği 

yenilikleri söyler.  : Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler. 

Dil Gelişimi  

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.  1.Sesin geldiği yönü söyler.2.Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. .Sesin 

özelliğini söyler.4.Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. .Verilen 

sese benzer sesler çıkarır. 

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına 

göre cümle kurar.  

1.Düz cümle kurar.2.Olumsuz cümle kurar. .Soru cümlesi kurar.4.Bileşik 

cümle kurar. .Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. 

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla 

kullanır.  

1.Konuşma sırasında göz teması kurar.2.Jest ve mimikleri anlar. .Konuşurken 

jest ve mimiklerini kullanır.4.Konuşmayı başlatır. .Konuşmayı 

sürdürür.6.Konuşmayı sonlandırır.7.Konuşmalarında nezaket sözcükleri 

kullanır.8.Sohbete katılır.9.Konuşmak için sırasını bekler.10.Duygu, düşünce 

ve hayallerini söyler. 

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını 

geliştirir.  

1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını 

sorar. 

Kazanım 7: Dinledikleri/ 

izlediklerinin anlamını kavrar.  

1.Dinledikleri/izlediklerini açıklar. 2. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum 

yapar. 

Kazanım 8: Dinlediklerini/ 

izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.  

1. Dinledikleri izledikleri ile ilgili sorular sorar. 2. Dinledikleri izledikleri ile 

ilgili sorulara cevap verir.  . Dinledikleri izlediklerini başkalarına anlatır. 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri 

tanıtır. 

1-Adını/soyadını söyler.2-Yaşını söyler. -Fiziksel özelliklerini söyler.4-

Duyuşsal özelliklerini söyler. 

Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri 

tanıtır. 

 

1-Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.2-Anne/babasının saç 

rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler. -Teyze/amca gibi 

yakın akrabalarının isimlerini söyler.4-Telefon numarasını söyler. -Evinin 

adresini söyler. 

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla 

ifade eder. 

1-Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. 

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla 

ilgili olumsuz duygularını uygun 

yollarla gösterir. 

1-Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. 

Kazanım 8: Farklılıklara saygı 

gösterir. 

 

1-Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.2-İnsanların farklı özellikleri 

olduğunu söyler. 

 

Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri 

açıklar. 

 

1-Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.2-Kendi ülkesinin kültürü ile 

diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. -Farklı ülkelerin 

kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan sosyal beceri davranışlarından iletişim 

ile ilgili bilişsel gelişim alanından 2 kazanım 4 gösterge; dil gelişimi alanından ise 6 kazanım 26 

gösterge; Sosyal Duygusal Gelişim alanından 6 kazanım 16 gösterge tespit edilmiştir. Tespit edilen 

kazanım göstergeler dili doğru bir şekilde kullanabilme, kendini ifade etme, doğru iletişim kurmayı 

desteklemektedir. 
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Tablo  . Problem Çözme ile ilgili Kazanım Göstergeler 

 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  
P
ro
b
le
m
 Ç
ö
zm

e 
 

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 17: Neden- Sonuç 

ilişkisi kurar. 

1- Bir olayın olası nedenini söyler. 2-Bir olayın olası sonuçlarını söyler.  - Bir 

olayın sonuna bakaran başlangıçta ne olduğunu söyler 

Kazanım 19: Problem 

durumlarına çözüm üretir. 

 

1-Problemi söyler.2-Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. -Çözüm yollarından 

birini seçer. 4-Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.  -Seçtiği çözüm yolunu 

dener. 6-Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. 7-Probleme 

yaratıcı çözüm yolları önerir. 

Sosyal Duygusal Gelişim  

Kazanım 5: Bir olay ya da 

durumla ilgili olumsuz 

duygularını uygun yollarla 

gösterir. 

1Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. 2-Olumsuz 

duygularını olumlu davranışlarla gösterir. 

Kazanım 6:Kendisinin ve 

başkalarının haklarını 

korur. 

1-Haklarını söyler. 2-Başkalarının hakları olduğunu söyler. 3-Haksızlığa 

uğradığında tepki verir. 4-Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir. 

Kazanım 17: Başkalarıyla 

sorunlarını çözer. 

 

1-Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. 2 Arkadaşlarıyla sorunlarını 

çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. 

3-Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır 

Kazanım 19: Problem 

durumlarına çözüm üretir. 

1 problemi söyler. 2-probleme çeşitli çözüm yolları önerir.  -Çözüm yollarından 

birini seçer. 4-Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan sosyal beceri davranışlarından 

problem çözme becerisine ilişkin bilişsel gelişim ile ilgili 2 kazanım 10 gösterge; sosyal duygusal 

gelişim alanından ise 4 kazanım 7 gösterge tespit edilmiştir. Tespit edilen kazanım göstergeler 

çocuğun herhangi bir konuda karşılaştığı ya da karşılaşabileceği problemlere çözüm üretmeyi 

destekleyen davranışlardır. 

Tablo 4. Katılıma İlişkin Kazanım Göstergeler 

K
at

ıl
ım

 B
ec

er
is

i 

Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

Kazanım  : Kendini yaratıcı yollarla ifade 

eder. 

1-Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade 

eder. 

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak 

için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 1-Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe 

başlar. 

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. 1-Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer 

alır. 

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde 

sorumluluk alır. 

1-Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2-Atatürk ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder. 

Kazanım 1 : Kendine güvenir. 

 

1-Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini 

söyler. 2-Grup önünde kendini ifade eder. 3-Gerektiği 

durumlarda farklı görüşlerini söyler. 4-Gerektiğinde 

liderliği üstlenir. 

Öz Bakım Becerileri 

Kazanım  : Dinlenmenin önemini açıklar. 1-Dinlendirici etkinliklere katılır. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan sosyal beceri davranışlarından katılım 

ile ilgili sosyal duygusal gelişim alanından   kazanım 9 gösterge öz bakım gelişimi alanından ise 1 

kazanım 1 gösterge tespit edilmiştir. Tespit edilen kazanımlar bir gruba katılabilme, grup içerisinde 

duygu ve düşüncelerini ifade edebilme gibi davranışları desteklemektedir. 
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Tablo  . İşbirliği Yapma İle İlgili Kazanım Göstergeler  

 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  
İş
b
ir
li
ğ
i 
Y
a
p
m
a
 B
ec
er
is
i 

Bilişsel Gelişim  

Kazanım 1: 

Nesne/durum/olaya dikkatini 

verir. 

Göstergeleri: 1-Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Kazanım 19: Problem 

durumlarına çözüm üretir. 

1-Problemi söyler. 2-Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.  -Çözüm yollarından 

birini seçer. 4-Seçtiği çözüm yolunu dener.  -Probleme yaratıcı çözüm yolları 

önerir. 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

Kazanım 6: Kendisinin ve 

başkalarının haklarını korur. 

1-Haklarını söyler. 2-Başkalarının hakları olduğunu söyler.  - Haksızlığa 

uğradığında neler yapabileceğini söyler. 4- Başkalarının haklarını korumak için 

ne yapması gerektiğini söyler. 

Kazanım 7: Bir işi ya da 

görevi başarmak için kendini 

güdüler. 

1-Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. 

Kazanım 10: Sorumluluklarını 

yerine getirir. 

1-Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 2-Üstlendiği sorumluluğu yerine 

getirir. 3-Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. 

Kazanım 12: Değişik 

ortamlardaki kurallara uyar. 

1-Kuralların gerekli olduğunu söyler. 2-İstekleri ile kurallar çeliştiğinde 

kurallara uygun davranır. 

Kazanım 15: Kendine 

güvenir. 

1-Grup önünde kendini ifade eder. 2-Gerektiğinde liderliği üstlenir. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan işbirliği ile ilişkili Bilişsel Gelişim 

alanından 2 kazanım 6 gösterge; Sosyal Duygusal Gelişim alanından ise   kazanım 12 gösterge tespit 

edilmiştir. Tespit edilen kazanım göstergeler sosyal beceri kazanımına yönelik birlikte hareket etme, 

kurallara uyma, sorumluluklarını yerine getirme, grup içi sorumluluk bilinci, grup içi iş bölümüne 

uyma sosyal becerilerini desteklemektedir. 

Tablo 6. Doğru Davranış Geliştirme ile İlgili Kazanım Göstergeler 

 Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım Göstergeleri  

D
o
ğ
ru
 D
a
v
ra
n
ış
 

G
el
iş
ti
rm

e 

Sosyal Duygusal Gelişim  

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. 

 

1-Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.2-İnsanların farklı 

özellikleri olduğunu söyler. 

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine 

getirir. 

1-Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. 2-Üstlendiği 

sorumluluğu yerine getirir.  -Sorumluluklar yerine getirilmediğinde 

olası sonuçları söyler. 

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki 

kurallara uyar. 

1-Kuralların gerekli olduğunu söyler. 2-İstekleri ile kurallar 

çeliştiğinde kurallara uygun davranır. 

Kazanım 15: Kendine güvenir. 1-Grup önünde kendini ifade eder. 2-Gerektiğinde liderliği üstlenir. 

 

Tablo incelendiğinde okul öncesi programında yer alan doğru davranış geliştirme ile ilgili 

topluluk önünde kendini ifade edebilme, sınıf içi kurallara uyabilme, görev ve sorumluluk bilinci 

geliştirme kapsamında sosyal duygusal gelişim alanından 4 kazanım 9 gösterge tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Etkinlik Kitaplarında Yer Alan Sosyal Beceriye Yönelik Etkinlikler 

Etkinlik Kitabında Yer Alan Etkinlikler  Kitapta Yer Alan Etkinlik Sayıları 

Toplumsal Uyum  7 

İletişim 15 

Problem Çözme  6 

Doğru Davranış Geliştirme 5 

İşbirliği  8 

Toplam  41 

 

Tablo incelendiğinde El Ele I, Ele Ele II ve El ELE III Okul Öncesi Etkinlik kitaplarında 

bulunan sosyal becerilerden toplumsal uyum ile ilişkili 7 etkinlik, iletişim ile ilişkili 1  etkinlik, 
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problem çözme ile ilişkili 6 etkinlik, özdenetim ile ilişkili   etkinlik, işbirliği becerileri ile ilişkili 8 

etkinlik yer almaktadır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada 201  Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım göstergelerin ve Milli 

Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü (2018) tarafından hazırlanan El Ele I, El Ele II ve El Ele 

III etkinlik kitaplarında yer alan etkinliklerin sosyal beceri gelişimini yönünden ne düzeyde 

desteklediği incelenmiştir. Araştırmada sonucuna göre 201  Okul Öncesi Eğitim programında yer alan 

kazanım göstergelerin sosyal beceri gelişimi ile ilişkili olan en fazla “İletişim Becerisi” geliştirmeye 

yönelik kazanım ve göstergelere ulaşılmıştır. 

 Bilişsel gelişim alanında yer alan 2 kazanım 4 gösterge, sosyal duygusal gelişim alanına ait 6 

kazanım 16 göstergesi, dil gelişimi alanından 6 kazanım 26 gösterge çocukların iletişim becerisini 

arttırmaya yönelik nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaya benzer nitelikte farklı 

bir araştırmada da Atabey (2018), okul öncesi dönem çocuklarının etkili iletişim becerileri ile sosyal 

becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda çocukların etkili iletişim becerileri 

arttıkça sosyal işbirliği, sosyal bağımsızlık, sosyal kabul ve sosyal etkileşim becerileri de arttığı ifade 

edilmiştir. Tatlı ve Alakoç Pirpir (201 ); Dobbis vd. (2010); Myers ve Pianta (2008), çalışmalarında 

okul öncesi dönemde sınıf içi öğretmen ve çocuklarla kurulan olumlu iletişim becerisinin çocukların 

sosyal beceri davranışlarına olumlu katkısı olduğu görülmüştür. Duran Ramazan (2021); Perez vd. 

(1982), tarafından gerçekleştirilen çalışmada okul öncesi öğrencilerinin sınıf içerisinde sergilemiş 

oldukları liderlik özellikleri incelenmiştir, ortaya çıkan sonuçlarda liderlik özelliklerinin etkilerinin en 

çok etkili iletişim becerisi ile ortaya çıktığı ortaya konulmaktadır. Aksoy (2021), ile okul öncesi 

öğretmenler ile öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine ilişkin görüşmeler yapmıştır, yapılan görüşmeler 

sonucunda elde edilen verilere göre okul öncesi yaş grubundaki çocukların sosyal beceri 

davranışlarından en fazla yardım etme davranışını en az ise paylaşma davranışını sergiledikleri 

belirlenmiştir. Paylaşma davranışı ile yakın ilişkili olduğu bilinen iletişim temelli sosyal beceri 

kazandırılarak paylaşma davranışının da çocuklara kazandırılabileceği savunulmaktadır. 

 “Toplumsal Uyum” temasına ilişkin bilişsel gelişim alanında 1 kazanım 7 gösterge, sosyal 

duygusal gelişim alanından 8 kazanım, 2  gösterge; öz bakım becerileri alanından 2 kazanım 8 

gösterge toplumsal uyum teması ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Belirlenen kazanımların toplumsal 

uyum boyutunda sosyal beceri davranışını geliştirmeye yönelik olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

çalışma ile benzer nitelikte Ulucan (2020), yaptığı araştırmada Türkiye’de uygulanan okul öncesi 

programı ile Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan erken öğrenme standartları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda her iki programda da anadile saygı, aidiyet, kurallara uyma, etkili 

dinleme, güzel ve doğru konuşma ortak değerler olarak belirlenmiştir.  

Diğer bir çalışmada Duran ve Arslan (2021), okul öncesi programı ve etkinlik kitaplarında yer 

alan öz bakım ve sağlıklı yaşam becerisine ilişkin; hijyen, salgın vb. durumlarda geliştirilmesi gereken 

davranışlara ilişkin etkinlikleri incelemiştir. İncelenen etkinliklerin öz bakım becerileri kazandırmada 

yeterli olmadığı, sağlıklı yaşam becerisi kazanımında yeterli farkındalığı oluşturmak için yetersiz 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cesur ve Demir (2020) çalışmalarında ise çocukların okul öncesi eğitimi 

alma süresinin sınıf kuralı ve okul motivasyonuna etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre 
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36-48 aylık çocukların 60-72 aylık çocuklara göre sınıf kurallarına uyum ve okul motivasyonu 

edinimlerinin daha fazla düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Okul öncesi programında yer alan kazanım göstergelerden bilişsel gelişim alanında 2 kazanım 

6 gösterge, sosyal duygusal gelişim alanında   kazanım 12 gösterge sosyal beceri davranışlarından 

İşbirliği yapma davranışını kazandırmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir. Temiz (2020); Güder ve 

Alabay Güner (2018), çalışmalarında okul öncesi öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir, 

karşılaşılan sınıf içi problemler incelenmiştir. Çocuklarda paylaşmak istememe, kıskançlık, başkasının 

eşyasını izinsiz alma, arkadaşlarına vurma davranışlarından kaynaklanan sosyal beceri kazanımında 

yaşanan eksikliklere bağlı problemler belirlenmiştir.  

“Problem Çözme” temasına uygun bilişsel gelişim Alanında 2 kazanım 10 gösterge; sosyal 

duygusal gelişim alanında 4 kazanım 7 gösterge belirlenmiştir. Gündüz ve Akduman (201 ); Akkaya 

(2006), okul öncesi sınıf içi uygulamalarda yer alan ilgi çekici fen etkinliklerinin, çocukların problem 

çözmeye yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinde destek olduğunu belirtmektedir.  

Köyceğiz, Özbey (2019), gerçekleştirdikleri çalışmada okul öncesine devam eden çocukların 

motivasyon düzeyleri ile problem çözme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre çocukların kişiler arası problem çözme becerisi ile motivasyonları arasında pozitif bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı bir çalışmada okul öncesi çocukların yaratıcılık düzeyi ile 

problem çözme becerisi arasındaki ilişi incelenmiştir. Çocukların yaratıcılık düzeyi ile problem çözme 

becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (Güven & Karasulu Kavuncuoğlu, 2020).  

Pagani vd. (200 ); Akçum (200 ), okul öncesi eğitiminin problem çözme becerisi gibi birçok 

sosyal beceri alanında olumlu etkisi olduğunu savunmaktadır. Crombie ve Gold (1989), 

gerçekleştirdikleri araştırmada okul öncesi çocuklarda problem çözme davranışını farklı değişkenlere 

göre incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninin problem çözme becerisi 

üzerinde kız çocukları lehine anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal Duygusal Gelişim Alanına ait   kazanım, 9 gösterge; Öz Bakım Becerilerine ait 1 

kazanım 1 gösterge katılım becerisini desteklemeye yönelik olduğu belirlenmiştir. Literatürde sosyal 

beceri kazanımlarından katılım boyutuna ilişkin yapılan çalışmalardan Tozduman Yaralı ve Güngör 

Aytar (2017), okul öncesi eğitimde yer verilen çocuğun katılım davranışı ve bunun sınıf içi 

etkinliklerde nasıl yer verilmesi gerektiğine ilişkin öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve 

katılım boyutunda sosyal beceri davranışlarını yeterli düzeyde desteklemedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Doğru davranış geliştirme alt teması ile ilişkili olarak Sosyal Duygusal Gelişim alanında 4 

kazanım 9 gösterge belirlenmiştir. Uygun ve Kozikoğlu (2019); Aunola ve Numi (200 ); Chen ve 

Jiang (2002), araştırmalarında okul öncesi okul öncesi eğitimi gören çocukların sosyal yetkinlik 

davranışlarını incelemiştir. Çalışmada kız çocuklarının sosyal yetkinlik davranışlarında daha başarılı 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Kocalar ve Bay (2020), 201  Okul Öncesi Eğitim Programı ve 

etkinlik kitaplarında yer alan karakter eğitimine yönelik kazandırılması gereken becerileri incelemiştir. 

Araştırma sonucunda karakter gelişimi ile ilgili program ve kitaplarda yer verilen becerilerin yeterli 
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olmadığı ve en çok dikkat, yaratıcılık, yetenek ve bağımsızlık özelliklerine bağlı olarak karakter 

gelişimini destekleyen çalışmalara yer verildiği belirlenmiştir.  

Okul öncesi dönem kazandırılması gereken sosyal becerilerin araştırmalara konu edildiği 

çalışmalardan; Aksoy (2021), okul öncesi dönemde, uygulanan sosyal beceri gelişimine yönelik 

etkinliklere yeterli düzeyde yer verilmediği sonucuna ulaşmıştır. Yılmaz Bolat ve Kahveci (2016); 

Diprete ve Jennings, (2009), Jamyang ve Tshering, (2014), çalışmalarında 4-6 yaş çocuklarının farklı 

değişkenlere göre sosyal becerileri incelemiştir. Ekinci Vural (2009); Boz vd. (2018), araştırmasında 

okul öncesinde kullanılan temel sosyal becerilerin aile katımı çalışmalarındaki etkililiği incemişlerdir; 

Atmaca vd. (2021); Ridley, vd. (1982); Sarıyüce (2004), çalışmalarında okul öncesi dönem 

çocuklarının sosyal beceri düzeyleri ile ebeveynlerinin empati düzeyleri arasındaki ilişki 

incelemişlerdir. Tanrıverdi ve Erarslan (2016), Ekşi (2012), ise okul öncesi çocukların sosyal uyum 

becerileri ile değer kazanımları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Özsırkıntı vd. (2014), okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi programı hakkındaki 

görüşlerini incelemiş, öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre öğretmenler okul öncesi 

programı; esnek, öğretici, aktif öğrenmeyi amaçlayan şeklinde değerlendirilmişlerdir aynı zamanda 

öğrenci sayısı ve fiziksel yapı kaynaklı öğrenme merkezleri oluşturulmada problem yaşandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Kandır ve Türkoğlu (201 ), araştırmalarında okul öncesi eğitim programı 

müzikal becerilerin gelişimi yönünden doküman analizi yöntemi ile incelenmişlerdir, incelenen 

programda yer alan müzikal becerilerin yetersiz olduğu bu alanda daha fazla uygulamaya yer verilmesi 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sapsağlam (2020), ise yaptığı araştırmada okul öncesi eğitim 

programlarında yer alan milli kavramları incelemiştir. İlgili literatür incelendiğinde okul öncesi 

programları sosyal beceri kazanımları yönünden inceleyen hiçbir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu 

yönüyle okul öncesi programının ve kullanılan etkinlik kitaplarının sosyal beceri kazanımları ve alt 

davranışları bakımından ele alıp incelenmesini içeren bu çalışma özgün nitelikte literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülen bir çalışmadır. 

Yapılacak çalışmalara örnek olarak okul öncesi dönem çocuklara yönelik sosyal beceri 

kazanımı ile ilgili program uygulanarak çocukların sosyal beceri gelişimi desteklenebilir. Sosyal 

beceri kazanımında aile katılımlı etkinliklerin eksik olduğu, hazırlanan etkinliklere aile katılımı dâhil 

edilerek tekrar düzenlenebilir. Toplumsal kuralların kazandırılmasında, yaşanılan probleme ilişkin 

çözüm yolları bulabilme, işbirliği yapma gibi sosyal beceri davranışlarının okul öncesi program 

kazanımlarında ve etkinlik kitaplarında yer alan etkinliklerde az sayıda yer aldığı belirlenmiştir. 

Belirtilen nitelikteki kazanım ve etkinliklerin sayısı arttırılmalıdır. Okul öncesi eğitim programında 

incelenen sosyal beceri kazanımları ve etkinliklerinin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki program 

ve ders kitaplarında da incelenmesine yönelik farklı araştırılmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Covid-19 salgını nedeniyle yeni öğrenim modelleriyle karşılaşan ortaokul yöneticilerinin 

yaşanan süreçteki sorunlara yönelik düşüncelerinin incelenmesi, salgın ve afet durumlarına yönelik hazır 

öğrenim modellerinin olmaması, okullarda hazırlanan afet ve eylem planlarının revize edilerek model önerisi 

sunma amacını içermektedir. Bu araştırmada nitel araştırma modeli ve modele bağlı olarak olgu bilim deseni 

tercih edilmiştir. Araştırmanın Kapsamı; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ortaokul yöneticileridir. 

Örneklem olarak amaçlı örneklem modeli tercih edilmiş olup Bandırma ortaokullarında görevli 16 ortaokul 

yöneticisi seçilmiştir. Araştırma, 16 ortaokul yöneticisine nitel yöntemle ve görüşme formu bağlamında 

yöneltilen sorulara verilen yanıtların içerik analiziyle sınırlıdır. Çalışmada, salgın ve afet durumları için 

uygulanabilir hazır model planlamalarının olmayışının önemli bir sorun olduğu, süreç içinde verilen ani 

kararların tedirginlik ve bilinmezlik oluşturduğu, ailelerin sosyo- ekonomik nedenlerden dolayı internet ve 

bilgisayar ihtiyaçlarının bulunduğu, kalabalık sınıflarda hibrit öğrenme modelinin sınıf seyreltme nedeniyle 

öğretmen ihtiyacı ve ya ücret oluru sorununa sebep olduğu, destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan 

işlenememesinin kesintilere neden olduğu, uzaktan öğrenimin devamsızlık, takip ve güvenlik sorunlarına sebep 

olduğu, uzaktan öğrenimin teknik olarak internet altyapı sorunları bulunduğu sonuçlarına varılmıştır. Araştırma 

sonunda; okulların “Afet Acil Eylem Planları” revize edilerek uygulanabilir ders program taslaklarının planlara 

eklenmesi, uzaktan öğrenimde eşitliği sağlayabilmek için çalışmalar yapılması, kurs yönetmeliğinin 

güncellenmesi, kalabalık sınıflar sorununun çözüme kavuşturulması ve seçmeli derslerin yeniden 

yapılandırılması gerekliliği ile uzaktan öğrenimin öğretmen ihtiyacı olan bölgelerde, veli eğitimlerinde ve hizmet 

içi eğitimlerde kullanılabileceği, sanat-spor ve tasarım derslerinin uygulamalı olarak işlenmesinin faydalı 

olacağı, yönetici ve öğretmenlere yaşanılan stresten dolayı desteğin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz ve afet yönetimi, eğitim-öğretim, eğitim programı, ders program tasarımı, 

hibrit öğrenme, uzaktan öğrenme. 

EXAMINING THE THOUGHTS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS WHO 

ARE FACED WITH DISTANCE LEARNING AND HYBRID LEARNING MODELS DURING 

THE EPIDEMIC PERIODS ON CURRICULUM DESIGN PRACTICES AND A MODEL 

PROPOSAL 

This research includes examining the thoughts of secondary school administrators who are faced with 

the new learning models due to the Covid-19 epidemic on the problems in the process, the absence of ready-

made learning models for epidemic and disaster situations and the aim of presenting a model by revising the 

disaster and action plans prepared in schools. In this study, qualitative research model and phenomenology 

design when considered the model were preferred. Scope of the Research; are secondary school administrators 

https://eab.congress.gen.tr/panel/yazar_bilgi/11354
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working for the Ministry of National Education. Purposive sampling model was preferred as the sample and 16 

secondary school administrators working at secondary schools in Bandırma were selected. The research is 

limited to the content analysis of the answers given to the questions asked to 16 secondary school administrators 

with the qualitative method and in the context of the interview form. In the study, it is found out that the absence 

of ready-made model planning applicable to epidemic and disaster situations is an important problem, sudden 

decisions given in the process create uneasiness and uncertainty, families lack for internet and computer due to 

socio-economic reasons. Also, it is concluded that the hybrid learning model in crowded classrooms causes the 

need for teachers and fee approval because of reducing class size. It is seen that since supporting and training 

courses cannot be carried out remotely, it causes interruptions. It is found out that distance education causes 

absenteeism, follow-up and security problems and distance education has technical internet infrastructure 

problems. In the result of the study; the necessity of revising the "Disaster Emergency Action Plans" of the 

schools and adding the applicable curriculum drafts to the plans, working to ensure equality in distance learning, 

updating the course regulations, solving the problem of crowded classrooms and restructuring the elective 

courses is emphasized. Also, It has been emphasized that distance learning can be used in parent training and 

education, in-service trainings and in regions where lacks for teachers and also it will be beneficial to teach art-

sports and design lessons in practice and that the need for support for administrators and teachers due to the 

stress experienced. 

Keywords: Crisis and disaster management, education, training program, curriculum design, hybrid 

learning, distance learning. 

 

GİRİŞ 

Okul yöneticiliği, okul örgütünün işlerliğini Milli Eğitim’in amaçları doğrultusunda eğitim- 

öğretim faaliyetleri için planlayan ve işleyişinden sorumlu olan birimdir(Kiraz, 2013;141). Okul 

yöneticileri mevzuatta belirtilen görevlerinin yası sıra kurumları için güvenlik planları ve acil 

müdahale planları geliştirmekle görevlidirler(Özmen vd., 201 :  9). Acil durumun tanımlanmasındaki 

farklı görüşlerden birisi de kuruluşların kendi imkanları dahilinde planlamalarla çözümler üretebildiği 

olaylar olarak ifade edilir(Aksoy, 2003; 3).  

Yapılan literatür taramasında okullarda hazırlanan acil durum ve eylem planlarında salgın ve 

afet durumları için uygulanabilecek hazır öğrenim modellerinin bulunmadığı görülmektedir(Yeşil & 

Erenoğlu, 2017; 2). Araştırmanın gerekçesi; salgın ve afet dönemlerine yönelik hazır öğrenim 

modellerinin olmaması, okullarda hazırlanan afet eylem planlarının revize edilmesi gerekliliğidir. 

Araştırmada, salgın ve afet durumlarında uzaktan öğrenim, hibrit öğrenim modelleriyle karşılaşan 

ortaokul yöneticilerinin ders programı tasarımı uygulamalarına yönelik düşüncelerinin incelenmesi, 

yaşanan sorunların ortaya konması ve sorunlara yönelik çözümler ve bir model önerisi oluşturmak 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda Balıkesir İli Bandırma İlçesi ortaokullarında görevli 16 okul yöneticisine 

yapılandırılmış form üzerinden sorular sorulmuş ve ortaokul yöneticilerinin sorulara bağlı olarak 

salgın dönemlerinde karşılaştıkları uzaktan öğrenim ve hibrit öğrenim modellerinin uygulanması 

konusundaki düşünceleri MAXQDA 2020 Nitel Veri Analiz Programı kullanılarak kodlanmış; 

kodlardan kategorilere, kateorilerden de tamalara ulaşılarak bir model önerisine ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 
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Literatür Araştırması 

Can, (2020)’de pandemi nedeniyle eğitimin kesintiye uğramaması için MEB ve YÖK’ün 

refleks gösterip uzaktan öğrenim modeline yöneldikleri ancak internet alt yapı eksikliği, bilgisayar ve 

tablet eksikliği, teknik sorunlar ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının eşit olmaması nedeniyle 

uzaktan öğrenimin nicel boyutunda tam anlamıyla başarı sağlanamadığı, aynı zamanda uzaktan 

öğrenimin nitel boyutunun geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup ülkelerin kriz dönemleri için 

planlama bütçeleri ayırması gerektiği vurgulanmıştır(Can, 2020;   ).  

Bozkurt, (2017)’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını üzerine yapılan değerlendirmede; 

uzaktan eğitimde çeşitliliğin artacağı, yeni öğrenme içeriklerinin ve teknolojilerin uzaktan eğitim 

modellerine entegre edilmesi gerektiği, yatırım ve planlamayla uzaktan eğitimin küresel boyuta 

taşınması gerektiği ve yaşam boyu öğrenme süreçlerinin önemi vurgulanmıştır(Bozkurt, 2017;   ).  

Koç’un (2021) yaptığı araştırma, Türkiye’de bir yıllık pandemi sürecinde gerçekleştirilen 

uzaktan eğitimin değerlendirilmesi üzerinde durmuş ve uzaktan eğitimde sınıf içi etkileşim, 

devamsızlık ve ölçme değerlendirme sorunları olduğu, uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte 

hayatımızda önemli bir yer edeceği sonucuna varılmıştır(Koç, 2021;  ).  

Emin (2020)’de, uzaktan eğitim modelinin acil durumlarda kullanılabilecek bir öğrenim 

modeli olduğu sonucuna varılmıştır(Emin, 2020; 2).  

Keskin&Kaya, (2020)’de pandemi nedeniyle acil olarak planlanan uzaktan eğitimin 

öğrencilerin değerlendirmesi sonucu avantajları ve dezavantajları belirlenmiş, öğrencilerin uzaktan 

eğitimden beklentilerinin tespitinin önemi vurgulanmıştır(Keskin & Kaya, 2020; 8). 

 Sarı&Sarı, (2020) kriz zamanlarında eğitim yönetimi adlı çalışmada; krizin kaçınılmaz bir 

durum olduğu, krizde zararı azaltmak için okullarda kriz yönetimi planlamalarının gerekliliği 

sonucuna varılmıştır(Sarı & Sarı, 2020; 11).  

Korucu&Kabak’ın (2020) yaptığı araştırmada, ülkemizde eğitim öğretim sürecinde uygulanan 

hibrit öğrenim modellerinin işlevselliği değerlendirilmiş ve hibrit öğrenme modelinin zaman ve 

maliyet konusunda tasarruf sağladığı afet ve kriz dönemleri için planlamaların gerekliliği sonucuna 

varılmıştır(Korucu & Kabak, 2020; 17).  

Khetagurı&Zangaledze, (2020)’de hibrit öğrenim modelinin Gürcistan uygulamasının dil 

öğrenimi üzerine kullanılan bir yöntem olduğu ve derslerin teorik boyutunun okulda uygulama 

boyutunun uzaktan eğitimle verilmesinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır(Khetagurı & 

Zangaledze, 2020; 9).  

(Williamson vd., 2020)’de pandemiyle beraber karşılaştığımız yeni pedagojik uygulamalar ve 

öğrenim modellerinin mevcut pandemiyi odak sayarak pandemi sonrası eğitim politika ve 

planlamarına yönelik analiz çalışmaları yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır(Williamson vd., 

2020; 8).  
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Mansour & Davison M. Mupinga, (2004)’te hibrit ve çevrimiçi sınıflarda öğrencilerin olumlu 

ve olumsuz deneyimleri üzerine araştırma yapılmış olup olumsuz deneyimlerin birisinin de eğitimin 

yüz yüze ve uzaktan öğrenim yöntemiyle planlanmasındaki program sıkışıklığı olduğu sonucuna 

varılmıştır(Mansour & Davison M. Mupinga, 2004; 24 ).  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Doğal Afet 

Afet; kriz ortamı oluşturan, özellikle toplumsal kayıplara neden olan, sistemin işlerliğini 

sekteye uğratan, yaşamı ve faaliyetleri durdurma noktasına getiren hatta durdurabilen; fizyolojik, 

meteorolojik, hidrolojik, biyolojik, jeolojik vb. faktörlerin etkin olduğu her türlü ani etki şeklinde 

tanımlanabilir (Ergünay, 2007; 1). Afetler lokal olabileceği gibi, bir ülkenin tamamını veya küresel 

olarak tüm dünyayı da etkileyebilir. Ülkemiz afet riski yüksek olan bir coğrafyadadır(AFAD, 2020; 

81).Yüksek dağlarla çevrili Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle 

çığ olayları görülmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ve yer yer diğer bölgelerde sel olayları 

görülmektedir.  

Görüldüğü gibi ülkemizde doğal afetlerin her an görülme olasılığı yüksektir. Ülkemiz eğitim 

sistemi göz önüne alındığında oluşabilecek kriz anları için hazırlıklı olmamız mühimdir. Ülkemizde 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2019-2020 yılı verilerine göre 1.2  .802 öğrenci 

taşımalı eğitim almaktadır. Sadece bu veriler göze alındığında afet dönemleri için hazır öğrenim 

modellerinin önemi ortadadır. 

Kriz ve Kriz Yönetimi 

Kriz, bir kişinin, bir örgütün, bir ülkenin bunalımda olma ve ya buhran dönemi olarak 

tanımlanabilir(Sarı & Sarı, 2020; 2). Başka bir ifadeyle kriz, birden bire ortaya çıkan kötüye gidiş, 

tehlikeli durum olarak ifade edilebilir(Sezgin, 2006; 182). Krizin bir takım özellikleri vardır. Bunlar; 

tahmin edilememesi, önlemeye yönelik imkanların olmayışı ve ya yetersizliği, tehdit içermesi, önleme 

planlamalarındaki bilgi ve beceri eksikliği, uygulayıcılar için aciliyet içermesi; bireysel, örgütsel ve 

toplumsal gerilime sebep olmasıdır(Demirtas, 2000; 355). Kriz her bireyin, örgütün ve toplumun 

karşılaşabileceği önemli bir durumdur. Bu nedenle örgütsel açıdan krize her an hazır olmak önem arz 

etmektedir. Örgütlerin ve toplumların krize müdahale planlarının gerekliliği ortadadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarında kriz durumlarına yönelik hazırlanmış kriz 

müdahale planları bulunmaktadır. Bu planlar daha çok; sabotaj, deprem, yangın, vb. durumlar için 

tahliye amaçlı hazırlanan planlardır. Covid-19 örneği göstermiştir ki, kriz müdahale planlarının 

yeniden yapılandırılması; deprem, yangın, salgın hastalık vb. kriz durumlarında kullanılabilecek hazır 

öğrenme modeli tasarımlarına ihtiyaç olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı uygulanabilir modeller 

konusunda refleks gösterip uygulamaya yönelik modeller sunsa da, yayınlanan bu modellerde; alt 

yönetmelikler, okulların kalabalık oluşundan dolayı sınıf bölme işlemlerinin olması, ücretler ve 

öğretmen görevlendirme konusunda eksiklikler yerelde okul yöneticilerinin uygulayış biçimlerinde 

farklılıklar oluşmasına neden olmuştur. 
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Eğitim  

Eğitim, planlanmış etkinliklerle öğrencilerin biçimlendirilmesini hedefleyen istendik yönde 

davranış değiştirme süreci olarak tanımlanabilir(Demirtaş & Niyazi, 201 ; 209). Başka bir ifadeyle, 

bireylerin yaşantılar yoluyla istendik yönde davranış oluşturma süreçleridir(Başaran, 197 ; 1 ). 

Süreçler bireylerde değişim oluşturur ve değişimle beraber; bilgi, beceri, değerler ve tutumlar 

temelinde farklılaşmalar gerçekleşir(Fidan & Erden, 1996; 12). Eğitim planlı (formal) bir süreç 

olabileceği gibi, yaşam boyunca karşılaşabileceği durumlar yoluyla da (informal) gerçekleşebilir. 

Formal eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar yoluyla belli bir eğitim programı 

çerçevesinde yürütülür.  

Bu araştırma sürecinde eğitimin formal boyutunu, kriz ve afet dönemlerinde kullanılabilecek 

hazır modellerin tasarımı yönünden, teknolojik aktarım (uzaktan öğrenim) ve hibrit (uzaktan 

öğrenim+yüz yüze seyreltilmiş öğrenim) öğrenim modeli bakımından inceleyeceğimiz söylenebilir. 

Günümüzde teknoloji farklı bir boyut kazanmış ve eğitim vericilerin de tercihlerini etkilemiştir. 

Örneğin, Emre Kongar eğitimi; “bir toplumun teknoloji-ideoloji dengesini bireye aktarma yolu” 

şeklinde tanımlar (Şenkaloğlu, 2021;  ). Bu tanımda da görüldüğü gibi günümüzde eğitim ve teknoloji 

iç içedir ve günümüz eğitim tanımlamalarına baktığımızda eğitimin ve teknolojinin birlikteliği 

ortadadır.  

Ülkemiz de “Fatih Projesi” ve “Eğitim Bilişim Ağı(EBA)” altyapısı ile eğitim-teknoloji 

entegresyonuna yatırım yapan ülkelerden olmuştur. 2011 yılında alt yapısı planlanan “Eğitim Bilişim 

Ağı(EBA) ilk sürümüyle ders içerikleri paylaşım özelliği kullanıma sunulmuş, 201  yılından itibaren 

yeni sürümle uzaktan ders yapabilme özelliği kazanmıştır (Kapıdere & Çetinkaya, 2017; 4). 2020-

2021 Covid-19 pandemisiyle beraber yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’nın iyileştirme 

çalışmaları devam etmektedir. 

Öğretim 

Öğretim, sözcük olarak belli bir amaca yönelik bilgileri verme, öğrenme ortamlarını 

düzenleme ve rehberlik etme olarak tanımlanır(Ertürk, 2017;87). Öğretimin gerçekleşebilmesi için bir 

eğitim programı, aktaran (eğitmen), mesaj ve alıcı gereklidir. Öğretim, belli ilke ve yöntemler 

çerçevesinde gerçekleşir ve bu ilke ve yöntemleri öğretmen, öğrenci ve ders içeri dışında etkileyen 

unsurlar vardır. Bunlar; müfredat oluşturucular, ders kitabı içerik hazırlayıcılar, okulların fiziki 

yapıları ve program uygulayıcılardır. Bunların yanında öğretim yönteminin seçimini etkileyen 

unsurları da önemlidir. Bunlar; dersin içeriği, öğrenci özellikleri, öğretmenin özelliği, eğitim araç ve 

gereçleridir(Ergün & Özdaş, 2009; 29).  

Kriz ve afet durumlarında öğretimin hangi ilke ve yöntemlerle anlatılacağı da önemli bir 

husustur. Afet dönemlerine yönelik öğretimi aktaran (öğretmen) ve alıcıların (öğrenci) psikolojik 

durumları da göz önünde bulundurularak öğretimin planlı ve daha sade ve anlaşılır bir şekilde 

uygulanması önemlidir. Planlı bir öğretim ve faydalanılan eğitim psikolojisi öğretmene; öğrencilerin 

duygu durumlarını tanımak, hedef öğrenci davranışlarını saptamak, eğitim yaşantılarını belirlemek, 

öğrenme ortamının hazırlanması, öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve ölçülmesi, dönütler konusunda 
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fayda sağlar(Başaran, 2000;14). Görüldüğü gibi öğretim, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için planlı, 

programlı kültürleme ve toplumsallaşma süreçlerini kapsar(Ertürk, 2017;88). 

Eğitim Programı 

Eğitim programı, eğitim kurumlarının belirlenmiş hedefler doğrultusunda yürüttüğü planlı, 

programlı tüm süreçleri kapsadığı söylenebilir(Semerci & Özçelik, 2018;2). Başka bir ifadeyle; okul 

öğretimindeki öğrenmenin gerçekleştirilmesi için; amaçların belli kaynaklar ve öğretmenler aracıyla 

belirli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak yapılan aktarımdır(Laska, 1976;8). Burada 

bahsedilen kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı oratokullar için “Talim ve Terbiye Kurulu” 

tarafından hazırlanan müfredat çerçevesindeki kazanımları içeren eğitim- öğretim materyalleridir. 

Eğitim- öğretim materyalleri de Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanan her ders 

için hedef kazanımları içeren öğretim programları temelinde hazırlanmaktadır. 

Ders Programı ve Ders Program Tasarımı 

Bir dersin süresi içerisinde planlanan kazanımların öğrenene nasıl kazandırılacağını gösteren 

etkinlikler dizgisidir. Ders programı, her dersin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan hedef 

kazanımlarını içeren öğretim programı kılavuz alınarak öğretim etkinliklerinin düzenlendiği 

programdır. Ders programının içinde haftalık kazanımlar bulunmaktadır. Tasarım olmadan 

gerçekleştirilen bir öğretimden söz edemeyiz. Öğrenci ve öğretmen etkileşimi sonucunda oluşan 

eğitim süreçleri ve sonucu önemlidir. Ders tasarımı; aktarılmak istenen bilgi, öğretim ve öğretim 

şekilleri, öğretim süreci ve analizi, plan ve tasarımı, geliştirme, değerlendirme ve yönetim unsurlarını 

kapsayan bir çerçevedir(Baturay vd., 2007;2).  

Yönetim, ders tasarımının önemli bir unsurudur ve eğitim programı çerçevesinde oluşturulan 

ders tasarımının okul programına uyumu ve işleyişinin düzenlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. 

Yönetim bu sorumluluğunu belli normlar bağlamında gerçekleştirir. Bunlar; “Öğretmenler Kurulu 

Kararları, Şube Öğretmenler Kurulu Kararları, Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları, Zümre 

Başkanları Kurulu Kararları, İlçe ve İl Zümre Başkanları Kurulu Kararları, Sosyal Etkinlikler Kurulu 

Kararları, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Kararları, vb.” kurul ve 

komisyon kararlarıdır. Ortaokullarda, öğretmenler kurulu kararı esas alınarak okulların haftalık ders 

programı tasarımları oluşturulur.  

Ders programı tasarımını etkileyen temel unsur okuldaki öğrenci sayısıdır. Okul öğrenci sayısı 

baz alınarak sınıflar oluşur ve her sınıfa haftalık 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere    

saat ders atanır. Her dersin sınıflar bazında toplam ders yüküne göre öğretmen normu oluşmaktadır. 

Öğretmen normları toplam ders yüküne göre yılda iki kez güncellenir. Ortaokullarda okutulan haftalık 

ders çizelgeleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/09/2018 tarihli ve 4 769797-121.01-

E.1 901046 sayılı yazısı üzerine 11/09/2018 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşülmüş ve 

kabul edilmiştir. Bu çizelgeye göre; 
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Tablo 1 Haftalık ders çizelgesi 

ORTAOKUL  . Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Türkçe 6 6 5 5 

İlköğretim Matematik 5 5 5 5 

Fen ve Teknoloji 4 4 4 4 

Sosyal Bilgiler 3 3 3 0 

Yabancı Dil 3 3 4 4 

Inkılap Tarihi 0 0 0 2 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 

Beden Eğitimi ve Spor 2 2 2 2 

Teknoloji ve Tasarım 0 0 2 2 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2 0 0 

Rehberlik ve Kariyer Planlama 0 0 0 1 

Müzik 1 1 1 1 

Görsel Sanatlar 1 1 1 1 

Zorunlu Ders Toplam 29 29 29 29 

Kuran-ı Kerim (4) 2 2 2 2 

Peygamberimizin Hayatı (4) 2 2 2 2 

Temel Dini Bilgiler (2) 2 2 2 2 

Okuma Becerileri (1) 2 2   

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2 2 2 2 

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) 2 2 2 2 

İletişim ve Sunum Becerileri (1)   2 2 

Yabancı Dil(Bakanlar Kur. Kar.) (4) 2 2 2 2 

Bilim Uygulamaları (4) 2 2 2 2 

Matematik Uygulamaları (4) 2 2 2 2 

Çever Eğitimi (1)   2 2 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)   2 2 

Görsel Sanatlar (4) 2 2 2 2 

Müzik (4) 2 2 2 2 

Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) 2 2 2 2 

Drama (2) 2 2   

Zeka Oyunları (4) 2 2 2 2 

Halk Kültürü (4) 2 2 2 2 

Şehrimiz…(1) 2 2 2 2 

Ortak Türk Tarihi (1)    2 

Medya Okuryazarlığı (1)   2 2 

Hukuk ve Adalet (1)  2 2 2 

Düşünme Eğitimi (2)   2 2 

Seçmeli Ders Toplam 6 6 6 6 

 

her öğrencinin alması gereken 29 saat zorunlu ve 6 saat seçmeli ders okul yönetimleri 

tarafından kurul ve komisyon kararları doğrultusunda ders programı tasarımlarına dönüştürülür ve 

yayınlanır. 

Uzaktan Öğrenme Modeli 

Uzaktan öğrenme modeli; derslerin tamamen bilişim teknolojileri araçlarıyla sesli ve 

görüntülü olarak canlı bir şekilde işlendiği mekandan bağımsız bir modeldir(Akyürek, 2020; 2). 

Uzaktan öğrenme modelinin alt bileşenleriyle beraber; yer ve zaman zorunluluğu olmaması, alternatif 

öğretim imkanları sunabilir olması(Örneğin, Matematik öğretmeni ihtiyacı bulunan uzak bir kasaba 

okuluna bu ihtiyaç web tabanlı olarak sunulabilir.), yapay zeka tabanlı bir ölçme aracıyla öğrencinin 

eksik olduğu kazanımlar takip edilebilir olması, açısından sistemli model olduğu ifade edilebir (Özer, 

1990;3).  
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Değişen dünya düzeni eğitim- öğretim vericileri de değişime itmiştir. Bu eğitim modeli, 

bilgiye hızlı ulaşımın önemli olduğu son yıllarda ulus ötesi web tabanlı öğrenme stratejilerini de 

beraberinde getirmiştir(Miliszewska, 2008; 3). Uzaktan öğrenme belli bir gelişmişlik düzeyini 

yakalayan ülkelerin eğitim planlamalarında yer edinmiştir.  

Covid-19 pandemisiyle beraber uzaktan öğrenme modelinin önemi anlaşılmış küresel bazda 

anlaşılmış ve bilişim altyapısı sağlam olan ülkeler bu ihtiyaca yönelik yatırımlar yapmışlardır. Milli 

Eğim Bakanlığı’da Eğitim Bilişim Ağı(EBA) altyapısı ile uzaktan eğitim modeline yatırım yapan 

ülkelerden olmuştur. Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda Eğitim Bilişim Ağı-EBA 

altyapısını kullanarak Mart-Haziran 2020 döneminde haftalık 1  saat, Eylül-Aralık 2020 döneminde 

haftalık    saat olmak üzere uzaktan eğitim ders programı uygulanmıştır. Süreç göstermektedir ki 

Eğitim Bilişim Ağı-EBA bir sınıfa tanımlı haftalık    saat dersi esnek ders saati zamanlarında 

taşıyabilecek alt yapıya ulaşmıştır denilebilir. 

Hibrit (Seyreltilmiş) Öğrenme Modeli 

Hibrit öğrenme, yüz yüze ve online(uzaktan) öğrenme modellerinin karışımı olan mikro bir 

öğrenme modelidir(Arslan vd., 2019;7). Bir başka ifadeyle, öğrenciyi sınıf ortamında daha az tutup 

temel kavramları yüz yüze öğreterek uygulama boyutunda uzaktan öğrenmeyle devam etmektir 

denilebilir(Mansour & Davison M. Mupinga, 2004; 2). Küreselleşen ve değişen dünyada zamana 

duyulan ihtiyaçta önemli olmuştur. Hibrit öğrenme modeli, bireylerin dil öğrenim ihtiyaçları için hem 

uzaktan(online) hem yüz yüze ders alabilecekleri kurslarla zamanlarını değerli kılacak mikro bir 

temelde gelişmiştir(Scida & Saury, 2013; 3).  

Kriz, afet ve salgın dönemlerinde de zamanın etkin kullanımı ve hızlı karar alınabilmesi için 

ortaokul öğrencilerine yönelik hazır hibrit öğrenme modellerine ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. Milli 

Eğitim Bakanlığı’da Covid-19 pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü’nün E-43769797-10.07.01-1 47 721 sayılı 2 /10/2020 tarihli Yüz Yüze Eğitim 

Uygulamaları konulu resmi yazı gereği; 

4. Sınıflarda, 

Tablo 2  . Sınıflar hibrit öğrenim modeli 

Sınıf Ders Online ders saati Yüz yüze ders saati 

5 Türkçe 2 3 

5 Matematik 2 3 

5 Fen ve Tek. 2 2 

5 İngilizce 2 2 

5 Sosyal Bil. 2 1 

5 Din Kül. 1 1 

5 Müzik 1 x 

5 Resim 1 x 

5 Beden Eğt. 2 x 

5 Seçmeli dersler 6 x 
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8. sınıflarda, 

Tablo 3 8. Sınıflar hibrit öğrenim modeli 

Sınıf Ders Online ders saati Yüz yüze ders saati 

8 Türkçe 2 3 

8 Matematik 2 3 

8 Fen ve Tek. 2 2 

8 İngilizce 2 2 

8 İnk Tar. 1 1 

8 Din Kül. 1 1 

8 Müzik 1 x 

8 Resim 1 x 

8 Beden Eğt. 2 x 

8 Seçmeli dersler 6 x 

8 Tek. Ve Tas. 2 x 

 

olmak üzere seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün hibrit öğrenme modelini denenmiştir. 

Yine Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün E-43769797-10.07.01-

202184 9 sayılı 0 /02/2021 tarihli Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları konulu resmi yazı gereği 8. 

Sınıflarda; hibrit öğrenme modelini uygulanmıştır. 

Tablo 4 8. Sınıflar hibrit öğrenim modeli 

Sınıf Ders Online ders saati Yüz yüze ders saati 

8 Türkçe x 5 

8 Matematik x 5 

8 Fen ve Tek. x 4 

8 İngilizce x 4 

8 İnk Tar. x 2 

8 Din Kül. x 2 

8 Kuran- Kerim (İHO) x 2 

8 Müzik 1 x 

8 Resim 1 x 

8 Beden Eğt. 2 x 

8 Seçmeli dersler 6 x 

8 Tek. Ve Tas. 2 x 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı salgın dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 

ortaokul yöneticilerinin uygulanacak ders programı tasarımlarına yönelik yaşadıkları sorunlar ve bu 

sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesidir. 

Araştırma Modeli / Deseni 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli ve modele bağlı olarak olgu bilim deseni tercih 

edilmiştir. Nitel araştırmalar incelediği problemi sorgulayan, mantık çerçevesinde yorumlayan, 

probleme ilişkin çözümleri anlamaya çalışan ve verileri sayılar olmayan yorumsamacı bir yaklaşımdır 

(Sığrı, 2018;64). Sosyal bilimlerde nitel araştırma modeli tercih edilen bir modeldir. Bunun 
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sebeplerinden en önemlisi insan doğasının zor ve karmaşık olmasındandır. Nitel araştırmalar toplumun 

sorunlara yükledikleri anlamları kodlamak ve bu kodlara yönelik yorumlarla çözümlere ulaşmak 

amcıyla kullanılır (Baltacı, 2019;4). Desen olarak olgu bilim deseni kullanılmıştır(Yıldırım & Şimşek, 

2011;72). Araştırma Balıkesir ili Bandırma İlçesi ortaokullarında çalışan ortaokul yöneticileriyle 

Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ortaokul yöneticileridir. 

Örneklem olarak amaçlı örneklem modeli tercih edilmiş olup Bandırma ortaokullarında görevli 16 

ortaokul yöneticisi seçilmiştir. Örneklem, araştırma evrenini temsilen seçilen gruptur (Koç Başaran, 

2017; 482). 

Araştırma Süreci 

Bu araştırma iki aylık bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte ortaokul yöneticileriyle görüşme 

formu bağlamında çalışma yapılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Katılımcıları 

Araştırma, Balıkesir ili Bandırma ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokul yöneticileri 

arasından seçilen 16 ortaokul yöneticisi, katılımcıların nitel yöntemle ve görüşme formu bağlamında 

yöneltilen sorulara verdikleri yanıtların içerik analiziyle sınırlıdır. Örneklem olarak Bandırma 

ilçesindeki her bir mahalle ortaokulundan bir yönetici seçilmesine özen gösterilmiştir. Çalışmada 

katılımcıların isimleri gizlenmiş ve kod kullanılmıştır. 

Tablo5 Katılımcı demografik bilgi listesi 

İsim Yaş Cinsiyet Öğrenim Durumu Meskeki Tecrübe(Yıl) 

G1 34 Kadın Y. Lisans 4 

G2 48 Erkek Lisans 11 

G3 47 Erkek Lisans 7 

G4 39 Erkek Lisans 5 

G5 21 Erkek Lisans 3 

G6 38 Erkek Lisans 3 

G7 38 Erkek Y. Lisans 6 

G8 54 Erkek Lisans 11 

G9 62 Erkek Y. Lisans 28 

G10 55 Erkek Lisans 9 

G11 34 Erkek Lisans 2 

G12 34 Erkek Lisans 6 

G13 41 Erkek Lisans 3 

G14 36 Kadın Lisans 4 

G15 44 Kadın Lisans 6 

G16 60 Erkek Lisans 18 

 

Verilerin Toplanması 

Veriler görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Görüşme yöntemi, nitel araştırmalarda 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem bireylerin sorunlara yükledikleri anlamları, bu anlamlar 

çerçevesinde analiz etmektir denilebilir(Işık & Semerci, 2019;  9). Milli eğitim Bakanlığı bünyesinde 
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çalışan ortaokul yöneticilerinin afet ve salgın dönemlerine yönelik hazır eğitim öğretim modellerinin 

olmaması dolayısıyla ders programı tasarımı oluşturmakta yaşadıkları sorunları incelemeyi ve bir 

model ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın verileri yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 

elde edilmiştir. Yapılan literatür taramasında dünyada ve ülkemizde uygulanan çeşitli eğitim modelleri 

incelenmiş ve bu modellere uygun sorular hazırlanmıştır. Araştırma problematiği ve amaca uygun 19 

soru görüşmecilere yöneltilmiştir. Sorular Şöyledir; 

1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgın ve afet dönemlerine yönelik ortaokullar açısından 

uygulanabilir hazır öğrenim modelleri konusunda ne tür sorunlar olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

2. Yaşanan salgında; yöneticisi olduğunuz okulun ders programı tasarımı açısından eğitimin 

aksayan yönleri nelerdir? 

3. Salgın sürecinde okulunuzun ders programı tasarımını oluşturmakta ne tür sorunlar 

yaşadınız? 

4. Salgın sürecinde bakanlığın yayınladığı genelgeleri; zamanında, açık ve anlaşılır olması 

konusunda nasıl değerlendirirsiniz? 

5. Salgın dönemlerinde uygulanan öğrenim modelinde ücretler konusunda yaşadığınız 

sorunlar nelerdir? 

6. Salgın dönemlerinde uygulanan yüz yüze eğitimlerde sınıf bölme işlemi yaptıysanız 

öğretmen görevlendirmeleri konusunda yaşadığınız sorunlar nelerdir? 

7. Salgın dönemlerinde uygulanan uzaktan öğrenim modelinde yaşadığınız sorunlar nelerdir?  

8. 29 saat temel ders 6 saat seçmeli ders programı olan ortaokullarda haftalık    saat olan ders 

saatinin uzaktan öğrenim programına uygunluğunu değerlendirir misiniz? 

9. Uygulanabilirlik açısından en uygun uzaktan öğrenim modeli konusunda öneriniz var mı? 

10. Uygulanabilirlik açısından en uygun hibrit (seyreltilmiş) öğrenim modeli konusunda neler 

söylemek istersiniz? 

11. Salgın dönemlerinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin işlenişi ve ders yükü uzaktan öğrenime uygun 

mu? Farklı bir öneriniz var mı? 

12. Salgın dönemlerinde Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Teknoloji ve Tasarım 

derslerinin işlenişi konusunda yaşadığınız sorunlar nelerdir? Bu derslerin işlenişiyle ilgili 

ne tür bir program önerirsiniz? 

13. Salgın ve afet dönemleri için seçmeli derslerin nasıl bir modelle uygulanmasını önerirsiniz? 

14. Salgın döneminde karşılaştığımız uzaktan öğrenim modelinin salgın sonrası eğitim 

süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? 

15. Salgın döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının işlenişi hakkında ne tür sorunlar 

yaşandınız? 

16. Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlenişi hakkında bir öneriniz var mı? 
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17. Salgın döneminde örgütsel açıdan yönetim algınız ne yönde değişti? 

18. Uzaktan öğrenim modelinin salgın sonrası dönemler için kalıcı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

19. Yöneltilen soru içeriklerinde bulunmayan başka bir sorun veya çözüm öneriniz varsa yazar 

mısınız? 

Tablo 6 Görüşme teknik bilgi formu 

İsim Görüşme Ortamı Görüşme Süresi Görüşme Sayısı 

G1 Yönetici Odası 50dk 1 

G2 Yönetici Odası 55dk 1 

G3 Yönetici Odası 52dk 1 

G4 Yönetici Odası 50dk 1 

G5 Yönetici Odası 50 dk 1 

G6 Zoom Meeting 1 saat 1 

G7 Zoom Meeting 45 dk 1 

G8 Zoom Meeting 45 dk 1 

G9 Zoom Meeting 1 saat 1 

G10 Zoom Meeting 50 dk 1 

G11 Zoom Meeting 1 saat 1 

G12 Zoom Meeting 1 saat 1 

G13 Zoom Meeting 1 saat 1 

G14 Zoom Meeting 1 saat 1 

G15 Zoom Meeting 1 saat 1 

G16 Zoom Meeting 1 saat 1 

 

Görüşme öncesi katılımcılara sorulan sorularla ilgi ön bilgi verilmiştir. Görüşmeler yüz yüze 

ve zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilmiş olup görüşme zamanı olarak saat 10. 0-

11. 0 arası tercih edilmiştir. Görüşmede herhangi bir ses kaydı yapılmamıştır. Görüşme bilgilerinin 

gizliliği konusu görüşmecilere bildirilmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin analizi “MAXQDA 2020 Nitel Veri Analiz Programı” kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. On altı görüşmeciyle yüz yüze ve Zoom 

Meating programıyla yapılan görüşme verileri MAXQDA 2020 Nitel Veri Analiz Programı ile 

kodlanarak kategoriler oluşturulmuş, daha sonra bu kategorilerden dört ana temaya ulaşılmıştır. 

Temalardan hareketle bir modele ulaşılmak hedeflenmiştir. 

Tablo 7 Teori modeli 

Kategori Temalar Teori 

Salgın ve Afet Dönemleri İçin Hazır 

Öğrenim Modellerinin Olmayışı 

Verilen Ani Kararlar 

Ders Program Tasarımı Sorunları 

Genelge ve Yönetmelikler Sorunu 

Hibrit öğrenim Modeli Sorunları 

Uzaktan Öğrenim Modeli Sorunları 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Sorunu 

 

 

 

 

 

Sorunlar 
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Tüm Derslerin Uzaktan Öğrenime 

Uygunluğu 

Teknik ve Altyapı Çözüm Önerileri 

Ölçme ve Değerlendirme Çözüm Önerileri 

DYK Yönetmeliği Çözüm Önerileri 

Seçmeli Dersler Çözüm Önerileri 

Sanat-Spor ve Tasarım Dersi İşlenişi 

Çözüm Önerileri 

Akademik Dersler İşlenişi Çözüm 

Önerileri 

 

 

 

 

 

 

Çözüm Önerileri 

Salgın ve Afet Durumlarında 

Uygulanabilir Öğrenim Modelleri 

Deneyim 

Konu Tekrarları ve Destek Eğitimleri 

Afet ve Acil Durumlarda Eğitim 

Hizmetiçi Eğitime Katkısı 

Öğretmen İhtiyacına Çözüm 

 

 

 

Uzaktan Öğrenimin Salgın 

Sonrasına Katkısı 

 

Garipseme ve Bilinmezlik Hissi 

Kriz ve Zamanı Yönetme 

Yönetimde Teknolojik Önem 

Okul- Veli Bağına Katkısı 

Yönetimsel Stres 

İletişim Sorunu 

 

 

 

 

Salgının Yönetime Etkisi 

 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Karşılaşılan Sorunlar  

Tablo 8 Karşılaşılan sorunlar kod frekansı 
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Şekil 1. Kod analizi 

 

Salgın ve afet durumları için uygulanabilir hazır model planlamalarının olmayışının önemli bir 

sorun olduğu ve hibrit (seyreltilmiş) öğrenim modeli arasındaki sorunsal bağın daha güçlü olduğu 

düşünülmektedir. Hazır taslak planlama modellerinin olmayışının planlama süreçleri için bilinmezlik 

ve kararsızlık oluşturduğu düşünülmektedir. Hazır planlama modellerinin olmayışı nedeniyle sürekli 

değişen ders program tasarımlarının eğitim- öğretim sürecini olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. 

Verilen ani kararların planlamayı zorlaştırdığı ve tedirginlik oluşturduğu, eğitim- öğretim planlama 

sürecini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Verilen ani kararların da etkisiyle süreç içerisinde birçok 

kez program değişikliğine gidilmesinin sorun oluşturduğu düşünülmektedir. Daha önce denenmiş 

planlamaların olmayışının ders program tasarımı oluşturmada problemler oluşturduğu ifade 

edilmektedir. Hibrit öğrenim modelinde yüz yüze ve uzaktan öğrenimin aynı anda planlanmasının ders 

programı tasarımı oluşturmada probleme neden olduğu düşünülmektedir. Salgın dönemlerinde 

yayınlanan genelgelerin zamanında yayınlanmamasının ders program tasarımı oluşturmayı olumsuz 

etkilediği söylenmektedir. Yayınlanan yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmamasının okul 

yönetimlerine sorun oluşturduğu ifade edilmektedir. Okul ve sınıf mevcutları okulun ders program 

tasarını etkileyen unsurlar olduğu düşünülmektedir. Hibrit öğrenim modeli ders programı tasarımında 

kalabalık sınıfların sorun oluşturduğu ifade edilmektedir. Hibrit öğrenim modelinde derslerin uzaktan 

ve yüz yüze planlanmasının kalabalık okullar için sorun olabileceği ifade edilmektedir. Hibrit öğrenim 

modeli için okulların fiziki şartlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Sınıf mevcutlarının kalabalık 

olması sebebiyle sınıfları bölme işlemi yapan okullarda öğretmenlerin haftalık  0 saat olan ders 

sınırını aşmasının ücret olurları ve ödemeler konusunda sorun oluşturduğu ifade edilmektedir. Bazı 

öğretmenlerin sınıfın diğer yarısına gönüllü olarak derse girmeleriyle ücret kaybı yaşadıkları 

düşünülmektedir. Seyreltilmiş hibrit öğrenim modeli uygulamasının öğretmen ihtiyacı ve 

görevlendirme sorunu oluşturduğu düşünülmektedir. Salgına yakalanan öğretmenlerin olması 

öğretmen görevlendirme sorununa neden olduğu söylenmektedir. İnternet altyapı eksikliği ve teknik 

sebeplerin uzaktan öğrenim modeli uygulamalarında önemli sorunlardan olduğu düşünülmektedir. 

Ailelerin gelir durumuna bağlı bilişim araç-gereç ve internet eksikliği önemli sorunlardan olduğu 

söylenmektedir. Bilişim araç-gereç ve internet olmamasından kaynaklı devamsızlık sorunlarının 

yaşandığı düşünülmektedir. Sınıf içi etkileşim ve ölçme ve değerlendirme konularında iyileştirmeler 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Uzaktan öğrenim modelinde süre yetersizliğinin önemli 

unsurlardan olduğu ifade edilmektedir. Uzaktan öğrenim modelinde güvenlik kaynaklı öğrenci 
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takibinin problemler oluşturduğu ifade edilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın sadece 

yüz yüze olarak işlenmesinin salgın dönemleri için devamsızlık oluşturduğu düşünülmektedir. Salgın 

dönemlerinde devamsızlık sebebiyle kursların kapatılmasının verimliliği düşürdüğü söylenmektedir. 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nda konu bütünlüğünün sağlanması için salgın ve afet 

dönemlerinde hem yüz yüze hem online olarak işlenebilmesi konusunda yönetmeliklerin düzenlenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Çözüm Önerileri 

Tablo 9 Çözüm önerileri kod frekansı 

 

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönetmeliğinin güncellenerek kursların uzaktan öğrenimle 

yapılabilmesi düşünülmektedir. Seçmeli derslerin salgın dönemleri için geçici bir süre kaldırılabileceği 

ya da seçmeli derslerin uzaktan öğrenimle verilebileceği düşünülmektedir. Resim, müzik, beden 

eğitimi dersleri ile teknoloji ve tasarım dersinin uygulama gerektiren dersler olduğu için küçük gruplar 

halinde isteğe bağlı olarak yüz yüze işlenmesinin faydalı olacağı veya sadece yüz yüze eğitim şeklinde 

planlanması gerektiği düşünülmektedir. Salgın ve afet dönmeleri için Türkçe, Matematik, Fen ve 

Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin işlenişinin uzaktan 

öğrenime genel olarak uygun olduğu ifade edilmektedir. Akademik derslerim içeriklerinin 

zenginleştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmektedir. Derslerin verimliliğini arttırmak için yeni 

planlamalar yapılması gerektiği ve ders içeriklerinin görselleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din kültürü derslerinin seyreltilmiş 

sınıflarda yüz yüze olarak işlenmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. Görüşmeciler öğrencilerin 

ekran karşısında daha az kalmaları konusunda görüş belirtmişlerdir. Görüşmeciler öğrenci 

devamlılığını arttırmak için teknik alt yapı ve bilişim aracı ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Derslerin verimliliğini arttırmak için çeşitli etkinlikler yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Ölçme değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi ifade edilmektedir. 
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Uzaktan Öğrenimin Salgın Sonrasına Katkısı 

Tablo 10 Uzaktan öğrenimin salgın sonrasına katkısı kod frekansı 

 

 

Uzaktan öğrenimin salgın sonrasında da belli oranda kalıcı olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmen ihtiyacı bulunan okullar için uzaktan öğrenim yöntemiyle öğretmen ihtiyacının 

çözülebileceği düşünülmektedir. Norm fazlası durumda olan öğretmenlerin uzaktan öğrenim 

yöntemiyle taşra okullarındaki öğretmen ihtiyacı için kullanılabileceği düşünülmektedir. Eğitim 

kurumlarındaki bazı kalifiye öğretmenlerden eğitim bölgesindeki tüm öğrencilerin faydalanabilmesi 

için uzaktan öğrenimin kullanılabileceği düşünülmektedir. Uzaktan öğrenimin konu tekrarı, telafi 

dersleri, toplantı ve seminerler için salgın sonrasında da devam edebileceği düşünülmektedir. Uzaktan 

öğrenimin acil ve afet durumlarında eğitim uygulamaları için kullanılabileceği belirtilmektedir. 

Salgının Yönetime Etkisi 

Tablo 11 Salgının yönetime etkisi kod frekansı 

 

 

Velilerin iş yoğunluğu sebebiyle okul veli toplantılarına katılımın düşük olduğu salgın öncesi 

duruma göre salgın döneminde velilerin uzaktan yapılan online toplantılara daha çok katılım 

gösterdikleri düşünülmektedir. Toplantıların ve derslerin online yapılmasının okul-veli-öğrenci 

etkileşimini iletişimsel açıdan zayıflattığı düşünülmektedir. Yöneticiler salgın döneminde psikolojik 

olarak sabır ve dikkat süreçlerinden dolayı streslerinin arttığını söylemektedirler. Salgın döneminde 

alınan anlık kararların krize müdahale yetilerini geliştirdiğini ifade etmektedirler. Hazır modellerin 

olmaması ve verilen ani kararlar nedeniyle salgın dönemlerinde yöneticiler garipseme ve bilinmezlik 

hissi yaşadıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri salgının krize müdahale yetilerini geliştirdiğini 

ifade etmişlerdir. 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tartışma 

Sözen’in (2020) yaptığı araştırmada, pandemi dönemindeki bazı ülkelerin (Çin, İtalya, Fransa, 

ABD, Belçika, Hollanda, Finlandiya, Kore, Avusturalya, Singapur, İngiltere ve Türkiye) uzaktan 

eğitim uygulamaları üzerinde durmuştur(Sözen, 2020;14). Görülmektedir ki; salgın ve karantina 

dönemlerinde uzaktan eğitim zorunlu bir tercihtir, fakat sosyo ekonomik farklılıklardan dolayı 

bilgisayar ve internete erişimin bir problem olduğu, eğitim eşitliğini olumsuz etkilediği, uzun süre 

ekran karşısında kalmanın öğrencilerde kaygı oluşturduğu, sınavlar ve eksiği olan öğrenciler için özel 

bir planlama gerektiği, uzaktan eğitimin teknolojik gelişmelerle birlikte yine ivme kazanarak 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Yapılan çalışmanın sonuçları bizim çalışmamızı 

desteklemektedir(Sözen, 2020;1 ). 

Koç’un (2021) yaptığı araştırma, Türkiye’de bir yıllık pandemi sürecinde gerçekleştirilen 

uzaktan eğitimin değerlendirilmesi üzerinde durmuştur(Koç, 2021;1). Çalışmada; uzaktan eğitimde 

sınıf içi etkileşim, devamsızlık ve ölçme değerlendirme sorunları olduğu, uzaktan eğitimin bundan 

sonraki süreçte hayatımızda önemli bir yer edeceği , uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik çözüm 

önerileri olarak ölçme araçlarının geliştirilmesi, sınıf içi etkileşimin arttırılarak uzaktan eğitimin üst 

düzeye çıkarılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışma araştırmamızı destekler 

niteliktedir(Koç, 2021; -6). 

Emin (2020) yaptığı araştırmada, uzaktan eğitim modelinin acil durumlarda kullanılabilecek 

bir öğrenim modeli olduğunu üzerinde durulmuştur(Emin, 2020; 2). Araştırmada; salgın sonrası için 

uzaktan eğitimin teknik sorunlarının iyileştirilmesi, okul yöneticileri ve öğretmen kapasitelerinin 

arttırılması ve ölçme değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir. Yapılan bu 

çalışma araştırmamızı salgın sonrası için bir planlama yapılması gerektiği hususunda 

desteklemektedir(Emin, 2020;4). 

Korucu&Kabak’ın (2020) yaptığı araştırma, ülkemizde eğitim öğretim sürecinde uygulanan 

hibrit öğrenim modellerinin işlevselliği üzerinedir (Korucu & Kabak, 2020;7). Çalışmada; 2015-2020 

yılı içerisinde hibrit öğrenme modeli üzerine yapılan bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Hibrit öğrenme modelinin gerek süre gerek maliyetler açısından tasarruf sağladığı 

belirtilmiştir ancak teknik sorunlar ve altyapı sorunlarının giderilip çok boyutlu bir planlamanın şart 

olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışma “çok boyutlu bir planlamanın gerekliliği” ifadesiyle 

salgın ve afet dönemleri için kullanılabilecek, uzaktan öğrenim ve hibrit öğrenim modellerini içeren 

hazır ders programı tasarımlarına ihtiyaç olduğu yönüyle çalışmamızı destekler niteliktedir(Korucu & 

Kabak, 2020;17). 

Sarı&Sarı, (2020)’de covid-19 krizi zamanlarında eğitim yönetimi adlı çalışmada; krizin 

kaçınılmaz bir durum olduğu, krizde zararı azaltmak için kriz yönetimi planlamalarının gerekliliği 

sonucuna varılmıştır ve planlamalar konusunda MEB’in krize müdahalede hızlı hareket ettiği 

belirtilmiştir. Bu sonuç bizim araştırmamızı MEB’in kriz dönemleri için hazır öğrenim modelleri 

olmadığını yönünden desteklemektedir(Sarı & Sarı, 2020; 11). 
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Mansour & Davison M. Mupinga, (2004)’te hibrit ve çevrimiçi sınıflarda öğrencilerin olumlu 

ve olumsuz deneyimleri üzerine araştırma yapılmış olup olumsuz deneyimlerin birisinin de eğitimin 

yüz yüze ve uzaktan öğrenim yöntemiyle planlanmasındaki program sıkışıklığı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Hibrit öğrenme modelinde kalabalık okulların sınıfları seyreltme işlemi yaptığı 

düşünüldüğünde fiziki mekan sorunu, programlarda oluşabilecek olası çakışmalar, öğretmen ihtiyacı 

ve ya ücret oluru sorunları yaşanması olasıdır. Bu araştırma çalışmamızı ders programı tasarımlarında 

yaşanabilecek sorunlar bakımından desteklemektedir(Mansour & Davison M. Mupinga, 2004; 24 ). 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada salgın dönemlerinde hibrit ve uzaktan öğrenim modelleriyle karşılaşan 

ortaokul yöneticilerinin ders programı tasarımı uygulamalarına yönelik düşüncelerinin incelenmesi ve 

bir model önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Okul yöneticilerinin salgın döneminde yaşadığı 

sorunların belirlenerek detaylandırılması ve önerilen çözüm yollarıyla bir çerçeve çizilmesi, salgın ve 

afet dönemleri için uygulanabilecek hazır örenim modelleri ve ders program tasarımları 

oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Yapılan araştırmada;  

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokulların “Afet Acil Eylem Planları’nda” salgın ve 

afet durumları için uygulanabilecek eğitim modellerine bağlı ders programı tasarımlarının 

bulunmadığı,  

 Salgın dönemlerinde hibrit öğrenme modelini kullanan ortaokul yöneticilerinin okul ve 

sınıf mevcutları kalabalık olan okullar için ders programı oluşturmada ve ücret oluru 

kaynaklı öğretmen görevlendirmede sorunlar yaşadıkları veya öğretmen ihtiyacı oluştuğu, 

 Salgın ve afet durumlarına yönelik hazır taslak modellerin bulunmaması sebebiyle 

öğrenim modeli ve program uygulamalarına yönelik hızlı karar alabilmek amacıyla 

yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Genelgeleri’nin zamanında yayınlanmadığı, 

yayınladığı zaman da anlaşılır bir dil kullanılmadığı, 

 Uzaktan öğrenim modeli uygulamalarında; altyapı ve teknik sorunların yanı sıra 

öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarından kaynaklı bilişim araç-gereç ihtiyaçları 

oluştuğu ve bu durumun devamsızlığa sebep olduğu, 

 Uzak eğitim modelleri için ders içeriklerinin sınıf içi etkileşim konusunda yetersizliği ve 

uzaktan ölçme değerlendirme uygulamalarının olmayışı, 

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın yönetmelikler gereği sadece yüz yüze 

işlenebilmesi sebebiyle salgın nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradığı ve verimli 

olmadığı, 

sorunları ortaya konmuştur. Belirtilen bu sorunlar salgın ve afet dönemlerine yönelik 

uygulanan eğitim modellerinde yöneticiler açısından ders programı tasarımlarına yönelik işleyişi ve 

eğitim-öğretim ortalamalarını olumsuz etkilemektedir. Çalışma sonunda salgın ve afet durumlarında 

uygulanabilecek taslak modeller hazırlanırken şu temelde planlanma yapılması gerektiği sonucuna 

varılmıştır; 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

60 

 Okulların Afet Acil Eylem Planları revize edilerek uygulanabilir ders program taslakları 

planlara eklenmelidir. 

 Uzaktan Öğrenim Modeli Önerileri; 

 Uzaktan öğrenim modelinin salgın sonrası için devam edebileceği ve yine acil durumlar 

için etkili bir tecih olduğu görülmektedir. Bu sebeple ders içeriklerinin uzaktan öğrenim 

modellerine göre zenginleştirilmesi ve ölçme değerlendirme yönünden geliştirilmesi 

gereklidir. 

 Uzaktan eğitimde eşitliği sağlayabilmek ve etkili bir uygulama oluşturabilmek adına ülke 

genelindeki internet, vergi geliri karşılığında ücretsiz olmalıdır. Ve öğrenci ve öğretmenler 

için bilişim araçları temin edilmelidir. 

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönetmelikleri uzaktan ve yüz yüze eğitime uygun 

olacak şekilde planlanmalıdır. 

 Sanat-Spor ve tasarım derslerinin uzaktan öğrenim modeli uygulanabilen durumlarda isteğe 

bağlı olarak planlanmalıdır. 

 Seçmeli derslerin salgın ve afet durumlarında uzaktan öğrenim modellerinde isteğe bağlı 

olarak online olarak yürütülmesi için planlamalar yapılmalıdır. 

 Akademik derslere (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) salgın ve afet dönemleri için uzaktan öğrenim modeline 

yönelik etkileşimli içerik zenginleştirmesi yapılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Hibrit Öğrenim Modeli Önerileri; 

 Hibrit öğrenme modeli için sınıf ve okul mevcutları kalabalık okulların salgın ve afet 

durumlarında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını gidermek için ek ders yönetmeliği 

güncellenmeli ve bu durumlarda oluşabilecek öğretmen ihtiyacı hesaplanarak öğretmen 

atama yöntemine başvurulmalıdır. 

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönetmelikleri uzaktan ve yüz yüze eğitime uygun 

olacak şekilde planlanmalıdır. 

 Akademik derslere (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) salgın ve afet dönemleri için hibrit öğrenim modeline 

yönelik taslak planlar oluşturulmalıdır. 

 Sanat-Spor ve tasarım derslerinin hibrit öğrenim uygulanabilen durumlarda isteğe bağlı 

olarak küçük gruplar halinde yüz yüze işlenebilmesi için planlamalar yapılmalıdır. 

 Seçmeli derslerin hibrit öğrenim modellerinde isteğe bağlı olarak online olarak yürütülmesi 

için planlamalar yapılmalıdır. 

Diğer Öneriler; 

 Uzaktan öğrenimin salgın sonrasında da belli oranda kalıcı olacağı düşünülerek, öğretmen 

ihtiyacı bulunan okullar için norm fazlası durumunda bulunan öğretmenlerle uzaktan 
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öğrenim yöntemi kullanılarak öğretmen ihtiyacı sorununu belli oranda çözebilecek 

planlamalar yapılması sağlanmalıdır. 

 Eğitim kurumlarındaki bazı kalifiye öğretmenlerden eğitim bölgesindeki tüm öğrencilerin 

faydalanabilmesi için uzaktan öğrenimin kullanılarak telafi dersleri planlaması 

yapılabilmelidir. 

 Salgın ve afet dönemlerinde okul-veli-öğrenci etkileşimini iletişimsel açıdan arttırmak için 

çalışmalar yapılmalı ve kılavuz hazırlanmalıdır. 

 Örgütsel açıdan yöneticilerin ve öğretmenlerin salgın döneminde psikolojik olarak sabır ve 

dikkat süreçlerinden dolayı streslerinin arttığını düşünülerek stres yönetimi ve krize 

müdahale yetilerini geliştirmeye yönelik eğitimler planlanmalıdır 
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ÖZET 

Türkçenin büyük ölçüde yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olması, konuşma 

dilindeki hatalı söylemlerin yazı diline aktarılmasına neden olmaktadır. Bu durumdan kaynaklı olarak ortaya 

çıkan yazımı karıştırılan kelimeler konusu, öğretiminde bazı sorunların yaşandığı bir konu başlığı olarak önemini 

korumaktadır. Bu çalışma, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimelere yönelik 

görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 akademik yılında Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalında 1, 2,   ve 4. sınıflardan birinde öğrenim gören 2 4 öğrenci arasından tabakalı örnekleme yöntemi ile 

seçilen 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Bu bağlamda araştırmacı tarafından hazırlanan on adet açık 

uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu dekanlık makamından alınan izin sonrasında 

11.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında katılımcılara uygulanmıştır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim 

gören öğrencilerin görüşlerini daha iyi yansıtabilmek amacıyla birebir alıntılara yer verilmesine özen 

gösterilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrenciler kendilerine sunulan ankette yer alan altmış 

kelime arasından en çok beynelmilel, briyantin, beşibiryerde, fitne fücur ve müteahhit kelimelerinin yazımında 

zorlandıklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin %20,72’si konuşulduğu gibi yazma eğiliminin olmasını, %17,68’i 

kuralların çok sık değişmesini, %1 ,8 ’i kelimelere ait yanlış duyumların olmasını ve bu duyumların dilimize 

yerleşmesini kelimelerin yanlış yazılmasında büyük bir etkene sahip olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte 

öğrenciler, bir kelimenin yazımı konusunda tereddüte düştüklerinde %61,4  oranında TDK’nin resmi internet 

sitesinden, %7,09 oranında TDK sözlüğünden, % , 1 oranında yazım kılavuzundan yararlandıklarını 

söylemiştir. Ayrıca öğrencilerin % 9,68’i günlük konuşma dilinin yazı dilini olumsuz olarak etkilediğini dile 

getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazımı karıştırılan kelimeler, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, tabakalı 

örnekleme, yarı yapılandırılmış görüşme. 

  

                                                           
1
 Bu çalışma, “Türkçe Öğretmeni ve Adaylarının Yazımı Karıştırılan Kelimelere Yönelik Görüşleri” adlı yüksek 

lisans tezinden üretilmiş olup “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimince Desteklenmiştir. Proje Kodu: SYL- 2020- 168” 
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THE OPINIONS OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS REGARDING 

MISSPELLED WORDS: A SAMPLE FROM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Turkish is essentially a language that is read as it is written and written as it is read; it causes erroneous 

discourses in the spoken language to be transferred to the written language. The subject of misspelled words 

arising from this situation maintains its importance as a topic where some problems are experienced in teaching. 

This study aims to determine the opinions of the Department of Turkish Education students about misspelled 

words. The research participants are 100 students selected by stratified sampling method among 254 students 

studying in one of the 1st, 2nd,  rd and 4th grades in Çanakkale Onsekiz Mart University Education Faculty 

Turkish and Social Sciences Education Department Turkish Education Department in the 2019-2020 academic 

year. The research data were collected with semi-structured interview forms, which is one of the qualitative 

research methods. In this context, a semi-structured interview form consisting of 10 open-ended questions 

prepared by the researcher was applied to the participants between 11-20 December 2019 after the permission of 

the Dean’s Office. To better reflect the views of the students studying in the Department of Turkish Education, 

direct quotations have been paid attention. According to the results obtained in the research, the students stated 

that they had the most difficulty in writing the words beynelmilel (international), briyantin (brilliantine), 

beşibiryerde (five gold in one), fitne fücur (provocateur) and müteahhit (building contractor), among the 60 

words in the questionnaire presented to them. 20.72% of the students stated that they tend to write as they are 

spoken, 17.68% of them said that the rules change very often, 15.85% of them stated that there are false senses 

of words and these sensations are settled in our language, which is a significant factor in the misspelling of 

words. However, when the students hesitated about the spelling of a word, they said that they benefited from the 

official Website of Turkish Language Society 61.43%, the Turkish Language Society Dictionary 7.09%, and the 

Spelling Dictionary 5.51%. In addition, 39.68% of the students stated that the daily spoken language affects the 

written language negatively. 

Keywords: Misspelled words, Students of the Department of Turkish Education, Stratified Sampling 

Method, Semi-structured Interview Technique. 

 

1. GİRİŞ 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır ve kişi, ortam, konu, araç gibi unsurlara 

bağlı olarak sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimi sağlamak üzere farklı şekillerde kullanılabilir. Sözlü 

iletişimde vurgu ve tonlama, sözsüz iletişimde jest ve mimikler, yazılı iletişimde ise yazım ve 

noktalama gibi unsurlar önemli bir yere sahiptir. Yazma da konuşma gibi bir anlatım yoludur ve her 

birey, duygu ve düşüncelerini yazı ile aktarırken dili en güzel şekilde ve kuralına uygun kullanmalıdır. 

Ancak “günümüzde, yediden yetmişe birçoğumuzun dilimize yeterince özen göstermediği bilinen bir 

gerçektir. Bunun kanıtı ise, yazı dilinin kullanıldığı hemen her yerde karşılaştığımız çeşitli imlâ, 

anlatım ve kullanım bozukluklarıdır” (Mengi, 1987: 40). Bu sorunların düzeltilmesi ancak iyi bir dil 

eğitimiyle mümkündür. 

İlkokuma ve yazma öğretiminin yanında öğrencilere yazım kurallarını ve noktalama 

işaretlerini de kavratmaları, sınıf öğretmenlerinin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu görev, 

ortaokulda Türkçe öğretmenleri, lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından 

sürdürülmektedir. Üniversiteye gelindiğinde ise Eğitim Fakültesi bünyesinde bütün öğretmenlik 

programlarında zorunlu YÖK dersi kapsamında okutulan Türk Dili I ve Türkçe Öğretmenliği 
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programında okutulan Yazma Eğitimi dersinin içeriklerinde yazım ve noktalama konuları 

bulunmaktadır (Süğümlü, 2020). Ancak “öğretimin her düzeyinde yazım ve noktalama öğretimine yer 

verilmesine rağmen üniversite düzeyindeki öğrencilerin bile istenen düzeyde bir bilinçle bu kuralları 

öğrenip uygulayamadıkları görülmektedir. Özellikle bitişik yazılan bir kelimenin ayrı, ayrı yazılması 

gereken bir kelimenin bitişik yazılması, de/ da bağlacının -DE (-de, -da, -te, -ta) ekiyle karıştırılması, 

bağlaç olan ve ayrı yazılması gereken ki ile kelimeye bitişik yazılan -ki ekinin karıştırılması gibi 

hatalar ile bazı özel noktalarda da büyük harf kullanımı ile ilgili yanlışlıklar yaygın bir şekilde devam 

etmektedir” (Ünveren, 2021: 2 9-260). 

Yazma becerisinin istenilen düzeyde kazandırılamamasının temel nedenlerinden biri, yazım 

kurallarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerdir. Örneğin, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda 

harflerden sonra gelen nokta işaretleri kaldırılmış ancak T. (Türkçe) ve T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) 

örnekleri bu kuralın dışında bırakılmıştır. Yine yeşilzeytin kelimesi bitişik yazılırken siyah zeytin ayrı 

yazılmaktadır. Bu ve buna benzer örneklerde görüleceği üzere yazımda birtakım istisnaların olması, 

yazım kurallarının öğretimi açısından öğretmenleri, kuralların öğrenimi açısından da öğrencileri 

zorlamaktadır (Örge Yaşar ve Çiftçi, 2021). 

Alanyazın incelendiğinde, bu beceriyi kazandırması beklenen ve gelecekte bu dersin 

öğreticileri olacak olan Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimeler 

konusunda görüşlerini almayı amaçlayan sadece bir çalışmaya rastlanmıştır. Kana ve Gümüşkaya 

(2018) tarafından yapılan bu çalışma, “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazım Yanlışı Yapma 

Düzeyleri”ni tespit etmeyi amaçlayan bir durum çalışması şeklinde planlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda öğretmen adaylarına ayrı ve bitişik yazılan birleşik kelimelerin yazılışı, düzeltme 

işaretinin kullanılması, sayıların yazılışı, bağlaç olan de/ da’nın yazılışı, bağlaç olan ki’nin yazılışı, 

büyük harflerin kullanılması, yazımı karıştırılan kelimelerin yazılışı konu başlıklarına göre toplam 2  

cümle hazırlanmıştır. Hazırlanan bu cümleler, öğrencilere sesli bir şekilde okunmuş ve öğrencilerden, 

kendilerine okunan cümleleri yazmaları istenmiştir. Çalışmada ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının 

yazım kurallarına dikkat edip etmedikleri, yazım kuralları konusundaki gelişmeleri takip edip 

etmedikleri ve yazım kuralları konusunda en çok hata yaptıkları konu ile ilgili görüşleri alınmıştır. 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimeler konusunda görüşlerini alan; 

öğrencilerin günlük konuşma dilinin yazı dili üzerindeki etkisi ve sosyal medyada Türkçenin doğru ve 

yanlış kullanımı ile ilgili farkındalıklarını belirlemeyi amaçlayan bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. 

Buradan hareketle yapılan çalışmayla Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin hangi kelimelerin 

yazımında zorlandıklarını tespit etmek, yazımı karıştırılan kelimeleri neden doğru yazamadıklarını 

belirlemek ve elde edilen görüşlerden hareketle çözüm önerileri getirebilmek amaçlanmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimelere yönelik görüşlerini 

öğrenebilmek amacıyla tarama testi ve nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Karasar (200 )’a göre yarı yapılandırılmış görüşmelerde anket soruları 

önceden belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu tür görüşmeler “hem sabit 

seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir” (Büyüköztürk vd., 
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2020: 1 9). Bu bağlamda araştırmacı tarafından hazırlanan 60 kelimelik tarama testi ve yine 

araştırmacı tarafından hazırlanan on adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde, birinci aşamada bas t seçk s z örnekleme yöntem  kullanılmıştır. 

Basit seçkisiz örnekleme; “tanımlanmış bir evrendeki tüm elemanlara, örnekleme seçilmek için eşit ve 

birbirinden bağımsız şans verir” (Özen ve Gül, 2007:  99). Bu belirleme sonrasında 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 1, 2,   ve 4. sınıflardan birinde öğrenim 

gören 2 4 öğrenci çalışmaya katılmıştır. İkinci aşamada ise tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

“Tabakalı örnekleme, örneklemler içindeki örneklemlerdir” (Yazar ve Keskin, 2020: 2 7). “Tabakalı 

örnekleme, evrendeki alt grupların evrendeki ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmelerini 

sağlamayı amaçlayan bir örnekleme yöntemidir. Alt evrenlerden örnekleme alma işlemi basit yansız 

örnekleme ile gerçekleştirilir” (Büyüköztürk vd., 2020: 10 ). Bu bağlamda çalışmaya katılan 2 4 

öğrencinin cevapladığı yarı yapılandırılmış görüşme formu arasından her sınıf düzeyinde 1 ’i kız, 

10’u erkek öğrenciye ait olacak şekilde toplamda 100 tane form seçilmiştir (bkz. Tablo 1). Seçilen 

formlardan elde edilen veriler analiz edilmiş, öğrencilerin görüşlerini daha iyi yansıtabilmek amacıyla 

doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Öğrencilerin kimliklerini gizlemek için kız öğrenciler K1, K2, 

K …; erkek öğrenciler E1, E2, E … şeklinde kodlanmıştır. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Yönelik Bilgiler 

 

Sınıf 

Tabakalı Örnekleme Öncesi  Tabakalı Örnekleme Sonrası  

Kız Erkek f % Kız Erkek f % 

1. Sınıf 39 16 55 21,7 15 10 25 25 

2. Sınıf 44 24 68 26,8 15 10 25 25 

 . Sınıf 39 21 60 23,5 15 10 25 25 

4. Sınıf 46 25 71 25 15 10 25 25 

Toplam 168 86 254 100 60 40 100 100 

 

Tablo 1’de çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde tabakalı örnekleme öncesinde öğrenci dağılımlarının sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle tabakalı örnekleme yoluyla 1 ’i kız, 10’u erkek olmak 

üzere her sınıf düzeyinde 2 , toplamda 100 öğrenciden oluşan çalışma grubu dengeli bir dağılım 

göstermiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimelere yönelik görüşlerini 

öğrenebilmek amacıyla tarama testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 

bağlamda veri toplayabilmek için araştırmacı tarafından hazırlanan 60 kelime örneğinin yer aldığı 

tarama testi ve on adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Tarama testinde yer alan kelimelerin belirlenmesinde eba.gov.tr, tdk.gov.tr, sozluk.gov.tr vb. resmi 

internet sayfalarında yer alan yazımı karıştırılan kelimeler tespit edilmiş, hepsinde ortak olan 180 
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kelime belirlenmiştir. İlgili kelimeler 1. Büyük harflerin yazımı, 2. Sayıların yazımı,  . Birleşik 

kelimelerin yazımı, 4. Kısaltmaların yazımı,  . Yazımı karıştırılan kelimelerin yazımı, 6. Ek ve 

ikilemelerin yazımı başlıkları altında sıralanmıştır. Hazırlanan kelime listesi dokuz alan uzmanına 

sunularak uzmanlardan büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, ek ve 

ikilemelerin yazımına yönelik beşer adet örnek; birleşik kelimelerin yazımına yönelik -beşi birleşik 

kelimelerin bitişik yazımına, beşi birleşik kelimelerin ayrı yazımına- olmak üzere on adet örnek; 

yazımı karıştırılan kelimelere yönelik otuz adet örnek olmak üzere toplam 60 kelime seçmeleri 

istenmiştir. Alan uzmanlarının ortak görüşlerinden hareketle 60 kelimenin yer aldığı tarama testi 

hazırlanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan on adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu, araştırmada iç geçerliliği sağlayabilmek için iki alan uzmanının görüşüne 

sunulmuştur. Alan uzmanlarından, görüşme formunda yer alan soruların ele alınan araştırma konusunu 

kapsayıp kapsamadığını belirlemeleri istenerek gelen dönütlere göre sorular üzerinde gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların anlaşılır olup olmadığının belirlenmesi 

için de örneklem dışı tutulan üç Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi ile pilot görüşme yapılmıştır. 

Yapılan pilot görüşme sonrasında hazırlanan soruların istenilen verileri sağladığı kanısına varılarak 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerine bu görüşme formu uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formundaki sorulardan üç tanesi tarama testinde yer alan kelimeleri kapsadığından ilgili 

çalışmada tarama testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu olmak üzere iki farklı veri toplama 

aracından yararlanılmıştır. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Bu çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan tarama testi ve yarı yapılandırılmış 

görüşme formunun 2019-2020 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 

öğrencilere 11.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında uygulanmasıyla toplanmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimelere yönelik görüşlerini 

belirleyebilmek için oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler, içerik 

analizi yöntemine başvurularak değerlendirilmiştir. “İçerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve 

olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması çabası vardır. Sonuçlar betimsel bir anlatım ile 

sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 72). Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda bulgular 10 ana tema altında gruplandırılmıştır. Temalar, Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı öğrencilerinin; 1. Yazımında en çok hata yapıldığını düşündükleri konu başlıklarını 

sıralamaları, 2. Yazımında en çok zorlandıkları konu başlığını belirlemeleri,  . Kendilerine uygulanan 

tarama testinde en çok zorlandıkları beş kelimeyi belirlemeleri, 4. Kelimeleri yanlış yazmalarının 

temel sebeplerine yönelik görüşleri,  . Günlük konuşma dilinin, kelimelerin yazımına etkisine yönelik 

görüşleri, 6. Sosyal medyada kelimelerin doğru ve yanlış kullanımına ilişkin rastladıkları örneklere 

yönelik görüşleri, 7. Bir kelimenin yazımıyla ilgili tereddüte düştüklerinde başvurdukları kaynaklara 

yönelik görüşleri, 8. Yazım Kılavuzu’nun kelimelerin doğru yazımına ilişkin katkısına yönelik 

görüşleri, 9. Bir kelimenin doğru yazımını öğrendikten sonra bu bilginin kalıcı olması için yaptıkları 

çalışmalara yönelik görüşleri, 10. Meslek hayatına başladıklarında yazımı karıştırılan kelimelerin 

öğretimi konusunda yapacakları çalışmalara yönelik görüşleri olarak belirlenmiş ve veriler bu 
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temaların altında yorumlanmıştır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin görüşlerini daha iyi 

yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, yazımı karıştırılan 

kelimelere yönelik görüşleri incelenip değerlendirilmiştir. 

Tablo 2. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Yazımında En Çok Hata Yapıldığını 

Düşündükleri Konu Başlıklarını Sıralamalarına Yönelik Görüşleri 

 Önem Sıralaması 

Konu Başlığı 1 2 3 4 5 6 Toplam 

Büyük Harflerin Yazımı 5 11 15 17 21 31 100 

Birleşik Kelimelerin Yazımı 28 32 17 6 13 4 100 

Yazımı Karıştırılan Kelimeler 47 22 11 7 4 9 100 

Sayıların Yazımı 6 4 5 11 31 43 100 

Kısaltmaların Yazımı 5 11 22 37 17 8 100 

Ek ve İkilemelerin Yazımı 11 19 27 24 12 7 100 

 

Tablo 2’de Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, yazımında en çok hata yapıldığını 

düşündükleri konu başlıklarını belirlemeye yönelik yaptıkları sıralama yer almaktadır. Bu bağlamda 

öğrenciler; en çok yazımı karıştırılan kelimeler konusunda hata yaptıklarını düşünmektedir. Yazımı 

karıştırılan kelimeleri sırasıyla; birleşik kelimelerin yazımı, ek ve ikilemelerin yazımı, kısaltmaların 

yazımı ve sayıların yazımı izlemektedir. Öğrencilerin, en az hata yaptıklarını düşündükleri konu 

başlığı ise büyük harflerin yazımı olmuştur. 

Tablo  . Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Yazımında En Çok Zorlandıkları Konu 

Başlığını Belirlemelerine Yönelik Görüşleri 

Konu Başlığı f % 

Büyük Harflerin Yazımı 7 7,00 

Birleşik Kelimelerin Yazımı 30 30,00 

Yazımı Karıştırılan Kelimeler 53 53,00 

Sayıların Yazımı 1 1,00 

Kısaltmaların Yazımı 1 1,00 

Ek ve İkilemelerin Yazımı 8 8,00 

Toplam 100 100 

 

Tablo  ’te Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, yazımında en çok zorlandıkları konu 

başlığını belirlemeye yönelik görüşleri verilmiştir. Öğrenciler; yazımında en çok zorlandıkları konu 

başlığı olarak %  ’lük bir oranla yazımı karıştırılan kelimeleri seçerken bunu; % 0 ile birleşik 

kelimelerin yazımı, %8 ile ek ve ikilemelerin yazımı, %7 ile büyük harflerin yazımı izlemektedir. 

Öğrencilerin yazımında en az zorlandıkları konu başlığı olarak da sayıların ve kısaltmaların yazımını 

eşit bir oranla (%1) seçtikleri görülmektedir. 
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Tablo 4. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Kendilerine Uygulanan Tarama Testinde En 

Çok Zorlandıkları Beş Kelimeyi Belirlemelerine Yönelik Görüşleri 

No Kelime Konu Başlığı f No Kelime Konu Başlığı f 

1 beynelmilel BKY 43 31 hemşehri BKY 6 

2 briyantin YKK 36 32 astsubay YKK 5 

3 beşibiryerde SY 33 33 Orta Doğu BHY 5 

4 fitne fücur EİY 30 34 Azerbaycan YKK 5 

5 rençper YKK 19 35 Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi 

SY 5 

6 müteahhit YKK 19 36 tetanos YKK 5 

7 kuvöz YKK 16 37 çiğ köfte BKY 4 

8 koreografi YKK 15 38 mahvetmek BKY 4 

9 antrparantez YKK 15 39 menemen YKK 4 

10 iadeiziyaret BKY 14 40 MÖ KY 4 

11 kurdele YKK 13 41 salep YKK 4 

12 Romen rakamları YKK 12 42 1 .00’te SY 3 

13 ajitasyon YKK 12 43 yurt dışı BKY 3 

14 egzoz YKK 12 44 TDK’den KY 2 

15 pardösü YKK 11 45 eşkıya YKK 2 

16 murdar YKK 11 46 aperitif YKK 2 

17 küsur YKK 9 47 altışar SY 1 

18 yeşilfasulye BKY 9 48 Oltu taşı BHY 1 

19 bijuteri YKK 9 49 espri YKK 1 

20 Antik Çağ BHY 8 50 silahşor YKK 1 

21 laboratuvar YKK 8 51 THY’nin KY 1 

22 psikiyatr YKK 8 52 cm KY - 

23 ana vatan BKY 7 53 doğum günü BYK - 

24 boy bos EİY 7 54 Filiz Hanım BHK - 

25 vejetaryen YKK 7 55 kg’dan KY - 

26 fasulye YKK 7 56 Konya ili BHY - 

27 sezaryen YKK 6 57 mademki EİY - 

28 art arda EİY 6 58 öz güven BYK - 

29 metcezir YKK 6 59 8’inci SY - 

30 floresan YKK 6 60 Türk Dil Kurumunun EİY - 

 

Tablo 4 incelendiğinde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımında en çok 

zorlandıkları ilk beş kelimenin beynelmilel, briyantin, beşibiryerde, fitne fücur ve müteahhit kelimeleri 

olduğu, en az zorlandıkları beş kelimenin ise altışar, espri, Oltu taşı, silahşor ve THY’nin örnekleri 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin cm, doğum günü, Filiz Hanım, kg’dan, Konya ili, 

mademki, öz güven, 8’inci ve Türk Dil Kurumunun örneklerinde hiç zorlanmadıkları da tespit 

edilmiştir. 

Tablo  . Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kelimeleri Yanlış Yazmalarının Temel 

Sebeplerine Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Konuşulduğu gibi yazma eğiliminin olması. 34 20,72 

Kuralların çok sık değişmesi. 29 17,68 

Kelimelere ait yanlış duyumların olması ve bu duyumların yerleşmesi. 26 15,85 

Kelimelerin günlük hayatta sık kullanılmaması. 17 10,37 

Okuma eksikliğinin olması. 14 8,54 

Okullarda iyi bir dil eğitiminin verilmemesi. 14 8,54 

Yabancı kökenli sözcüklerin dilimize yerleşmesi. 13 7,93 

Kelimelerin söyleniş farklılıklarına sahip olması. 11 6,71 

Ülkemizde uygulanan sınav sistemi. 4 2,44 

Kelime hazinesi eksikliği. 2 1,22 

Toplam 164 100 
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Tablo  ’te Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, kelimeleri yanlış yazmalarının 

sebeplerine yönelik görüşleri yer almaktadır. Öğrenciler, bu sebepleri çeşitli açılardan ele alarak ortaya 

koymuşlardır. Bu bağlamda öğrencilerin %20,72’si kelimelerin yanlış yazılmasında, konuşulduğu gibi 

yazma eğiliminin olmasını en önemli sebep olarak görmektedir. 

K58 “Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark bir sebep olmakla beraber, kelimelerin 

telaffuzuna dikkat edilmeyişi kelimelerin yanlış kodlanmasına sebep olmaktadır.” ve E17 “İnsanların 

kelimeleri konuştukları gibi yazması. Dilimize başka dillerin etkisi ve insanların kelimelerin 

telaffuzunu bilmemeleri gerekçe olabilir.” diyerek konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılığın 

ortaya çıkmasında telaffuzun büyük bir paya sahip olduğunu vurgulamışlardır. 

Öğrencilerin %17,68’i ise kelimeleri yanlış yazmalarını, yazım kurallarının sürekli 

değişmesine bağlamaktadır. Değişen yazım kurallarının aynı zamanda kafa karışıklığına da neden 

olduğunu söyleyen E21 bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Kelimelerin doğru yazımlarının açıklamasının tam olarak yeterli olmadığını düşünüyorum. 

Yani bir kelime neden o şekilde yazılır, buna mantıklı bir açıklama bulamıyorum, aklıma yatkın olanı 

yazıyorum. Fakat TDK aynı yapıdaki bazı kelimelerin kimini birleşik kimini ayrı yazıyor. Bu da kafamı 

karıştırıyor.” (E21) 

K11 ise “Bazı kelimelerin günlük hayatta yanlış hallerinin artık kullanıla kullanıla dilimize 

yerleştiğini hatta artık onların bize doğru gelmeye başladığını düşünüyorum.” diyerek kelimelere 

yönelik yanlış duyumların olduğunu, bu duyumların bir süre sonra dile yerleşerek kişide doğruymuş 

algısını yarattığını vurgulamıştır. 

Kelimeleri günlük hayatta sık kullanmama durumuna dikkat çeken %10, 7’lik oran içerisinde 

yer alan K41 aynı zamanda verilen 60 kelime örneğinden bazılarını günlük hayatta kullanmasına 

rağmen yazımlarında zorlandığını şöyle ifade etmiştir: 

“Kelimelerin birkaçı günlük hayatta kullandığım kelimeler olmasına rağmen yazınsal olarak 

hiç kullanmadığım için nasıl yazıldıklarına karar vermekte güçlük yaşadım.” (K41) 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin %8, 4’ü okuma alışkanlığının olmamasını 

kelimelerin yanlış yazımında etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda görüş beyan eden K46 

“Kitap, dergi vs. okurken dikkat etmememiz ve yeteri kadar okumamamız, kelimeleri günlük konuşma 

dilinde dikkatli şekilde kullanmamamızın önemli sebepler olduğunu düşünüyorum.” demiştir. K48 

“Kitap okuma alışkanlığının bulunmaması nedendir. Birçok kelimeyi dışardan, yani aile, okul, sokak 

ortamlarından duyuyoruz ve kelimeleri duyduğumuz gibi yazıyoruz.” diyerek aynı görüşe sahip 

olduğunu dile getirmiştir. 

Yabancı kökenli kelimelerin yazım yanlışları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu 

düşünen K42 Türk Dil Kurumunun bu kelimelerin yazımı konusunda fikir birliğine varamamasına da 

dikkat çekmiştir. Katılımcıya ait görüş aşağıda verilmiştir: 

“Yabancı kelimelerin yazımında daha fazla hata yapılmaktadır. Okumak, yazmak ve bunları 

yaparken TDK’nin sözlüklerinden yararlanılmalıdır. Ancak bazı kelimelerin yazılışında fikir birliği 
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olmaması, bir kurala bağlanamaması, istisnaların yazım kurallarını fazlaca bozması, doğru 

yazılışlardaki düşük oranların en büyük sebebidir.” (K42) 

Katılımcılardan %2,44’ü ülkemizde uygulanan sınav sisteminin uygulama yapmaya çok imkân 

tanımadığını, bu durumun da dil eğitimine olumsuz yansıdığını ifade etmiştir. Bu doğrultuda görüş 

beyan eden katılımcıların yorumları aşağıda verilmiştir. 

“Birçok kuralın bulunması ve bu kuralların karıştırılıyor olması olabilir. Aldığımız eğitim 

dolayısıyla çok az yazı çalışması yaptığımızı söyleyebilirim. Alıştırma yapmadığımız için çok fazla 

yazım yanlışı yapıyoruz.” (K33) 

“Temel sebep eğitim sistemi. Yeterli okumanın olmaması ve ezbere dayalı eğitim sistemi. 

Ayrıca merkezi sınavların çoktan seçmeli sistemi.” (K50) 

“Kelimeleri çok fazla kullanmamamız, kelime hazinemizin az olması. Bizi bir öğrenci gibi 

değilde sınav canavarı olarak hazırlamaları gerekçe gösterilebilir.” (E37) 

Tablo 6. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Günlük Konuşma Dilinin, Kelimelerin Yazımı 

Üzerindeki Etkisine Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Günlük dilde konuştuğumuz gibi yazdığımız için, yazı dili olumsuz etkilenir. 50 39,68 

Günlük dildeki söyleniş kolaylığı yazım dilinde hatayı da beraberinde getirir. 42 33,33 

Yöreye göre değişen günlük dildeki ağız etkisi yazı dilini de etkiler. 20 15,88 

Çok fazla ağız ve şive olması, kafa karışıklığına neden olur. 9 7,14 

Günlük yazı dilini olumlu yönde etkiler. 3 2,38 

Kitle iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı günlük dili etkilediği için yazı dili 

de etkilenir. 

 

2 

 

1,59 

Toplam 126 100 

 

Tablo 6’da Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin günlük konuşma dilinin kelimelerin 

yazımı üzerindeki etkisine yönelik görüşlerine ait dağılım verilmiştir. Öğrencilerin % 9,68’i günlük 

dilde konuştuğumuz gibi yazdığımız için bu durumun yazı dilini olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. 

K9, K23 ve E21 konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Samimiyet göstergesi de sayıldığı için artık konuşma dili yazı diline çok fazla 

yansımaktadır. Kurallara bağlı kalarak yazılan bir mesaj çok ciddi ve samimiyetsiz 

görünebileceği için yazıda da konuşma dili kullanma hatası oldukça çoğalmıştır.” (K9) 

“Yazı dilinin sabit kalması, konuşma dilinin ise sürekli değişmesi iki dil arasında tutarsızlıklar 

oluşturmaktadır. Yapılan yazım hatalarının da genellikle buradan kaynaklandığını düşünmekteyim. 

Konuşma dilinin bireyler arasında farklılıklar göstermesi, bir kelimeyi birçok farklı şekilde duymak 

doğru yazmanın önüne geçmektedir.” (K23) 

“Günlük konuşma dilinde insanlar rahat ve dilediği gibi konuşur. O yüzden yazım kurallarına 

dikkat etmezler. Böyle olunca da ağızdan çıkanı doğru zannederler. En büyük etki bence budur.” 

(E21) 
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Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin %  ,  ’ü dildeki söyleniş kolaylığının yazı 

dilinde hatayı da beraberinde getirdiğini ifade etmişlerdir. K19, K46 ve E2  kodlu katılımcıların buna 

ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Konuşma dili, yazı diline göre daha gelişmiştir. Söyleyiş kolaylığı bize nasıl uygun geliyorsa 

konuşma dilinde onu tercih ediyoruz ama kelimeler yazıya geçirilirken konuşma dilindeki gibi yazma 

hatasına düşüyoruz. Aslında yazı dilindeki kelimelere konuşma dilindeki kullandığımız kelimelerden 

daha çok dikkat etmemiz gerekir.” (K19) 

“Günlük konuşma dilinde kolay söyleyebildiğimiz şekilde kullanıyoruz. Böyle durumlarda 

farkında olmadan zihnimize yer ediyor ve yazarken de o şekilde yazmaya başlıyoruz.” (K46) 

“Konuşma dilindeki kelimeler zamanla yazı diline geçtiği için kelimeler zamanla değişim içine 

girerler. Bunda söyleyiş kolaylığının etkisi de vardır.” (E25) 

K27 “Günlük konuşma dilinde kelimelerin asıl söyleniş tarzına dikkat etmediğimiz için birçok 

kelimenin yazımında hata yapıyoruz. Bu kelimeleri yanlış bir biçimde kullana kullana aklımızda öyle 

kalıyor. Günlük konuşma dilinde yöresel ağızlar ve etnik yapı gibi unsurlarda etkilidir. Bunlarda 

kelimenin yanlış bilinmesine sebep olan unsurlardır.” ve K28 “İnsan günlük konuşma dilinde gerek 

yöre, ağız, şive gerek karakteri sebebiyle kullandığı kelimeleri söyleyiş şeklini aynen yazıya aktarma 

ihtiyacı hissettiği için çoğu kelimeyi de yanlış yazıyoruz.” diyerek yörelere göre değişiklik gösteren 

ağız özelliklerinin yazı dilini de etkileyebileceğini vurgulamışlardır. 

Kitle iletişim araçlarına yaygın bir şekilde maruz kalmanın ve sosyal medyayı çok etkili 

kullanmanın yabancı kelimelerin Türkçeye girişini kolaylaştırdığını ifade eden K11 ve K24, bu 

durumun yazı dilini de olumsuz olarak etkileyeceğini söylemişlerdir. Katılımcılara ait görüşler 

şöyledir: 

“Günlük konuşma dili bazen çoğu kelimenin yanlış yazılmasına sebep olabiliyor. Çünkü kitle 

iletişim araçlarının ve sosyal medyanın da etkisiyle konuşma diline çok fazla yabancı ve yanlış kelime 

giriyor.” (K11) 

“Günlük konuşma dilimize yöresel ağızlarımızın etkisi, yabancı kelimeleri konuşmalarımızın 

içine sokmamız, konuşma dilinde dilimizi sığ kullanmamız vb. yazı dilinde yanlış yazmamıza sebep 

olmakta, gördüğümüz kelimenin doğru ya da yanlış yazıldığı konusunda bizi tereddüte 

düşürmektedir.” (K24) 

Tablo 7. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Sosyal Medyada Kelimelerin Doğru ve Yanlış 

Kullanımına İlişkin Rastladıkları Örneklere Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Kelimelerin yazımında hatalar var. 40 25,97 

de/ da bağlacı ve -ki ekinin yazımında hatalar var. 21 13,64 

Sınavlara yönelik hesaplarda doğru kullanımlar var. 13 8,44 

“şey” kelimesinin yazımında hatalar var. 13 8,44 

Birleşik sözcüklerin yazımında hatalar var. 12 7,79 
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Yazımda sesli harflerin kullanılmadığı örnekler var. 11 7,14 

Soru eklerinin yazımında hatalar var. 9 5,84 

Kelimelerin doğrusu testleri var. 8 5,19 

İkilemelerin yazımında hatalar var. 5 3,25 

Sosyal medya kullanmıyorum. 5 3,25 

WhatsApp yazışmalarında hatalar var. 4 2,60 

Kısaltmaların yazımında hatalar var. 4 2,60 

Ünlülerin sayfalarında yazım hataları var. 4 2,60 

Kaynaştırma harflerinin kullanımında hatalar var. 2 1,30 

Mizah sayfalarında yazım hataları var. 2 1,30 

Büyük harf kullanımında hatalar var. 1 0,65 

Toplam 154 100 

 

Tablo 7’de Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin sosyal medyada kelimelerin doğru ve 

yanlış kullanımına ilişkin rastladıkları örneklere yönelik görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerin 

tamamına yakını, sosyal medya platformlarında kelimelerin yazımına yönelik çok fazla hata ile 

karşılaştıklarını söylemiştir. K48 düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: 

“Sosyal medyada birçok kelimenin doğru yazımına önem verilmemektedir. Kelimelerden 

ünlülerin atılması (slm, mrb, cnm... , eklerin yanlış kullanımı, büyük-küçük harflere dikkat edilmemesi, 

kısaltmaların yanlış yazımı gibi durumlar sosyal medyada oldukça yoğun rastlanan durumlardır.” 

(K48) 

Sosyal medyada özellikle “de/ da bağlacı” ve “-ki” ekinin yazımında hatalara rastladıklarını 

ifade eden K47 ve E18 konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Sosyal medyada çoğunlukla eklerin yazımıyla, bağlaçların yazımıyla ilgili hatalara 

rastlıyorum. Örneğin; -da, -de’nin yazımı. İnsanlar nerede ayrı nerede bitişik yazacaklarını 

bilmiyorlar.” (K47) 

“En çok bağlaç olan da/ de ile ilgili sorun oluyor. Tabii bu örneklerde mizah konusu 

olabiliyor. Bir de dikkatimi çeken bir başka sorun soru eklerinin birleşik yazılması ile ilgili.” (E18) 

K39 sosyal medyada kelimelerin doğru yazılışlarına ilişkin testlerin de olduğunu ifade ederek 

düşüncelerini şu sözlerle aktarmıştır: 

“İnstagram’daki bazı sayfalar anket yapıp bazı kelimelerin kullanımına yönelik farkındalık 

oluşturuyor ya da bazı kısa videolarda halktan kişiler telaffuz konusunda başarısız kalıyor. Bazıları 

ise “herkez, herşey, yanlız” gibi fotoğrafların açıklamalarında yazıyorlar.” (K39) 

K36 ise “Günümüzde sosyal medya fazla kullanılan bir iletişim ağı olduğu için insanlar 

yorumlar yaparken ya da yazılar yazarken daha dikkatli davranıyor. “Art arda, boy bos” bunlar 

sosyal medya aracılığıyla yazımlarını doğru öğrendiğim kelimelerdir.” diyerek kelimelerin doğru 

kullanımı konusunda sosyal medyanın kendisinde farkındalık yarattığını ifade etmiştir. 

WhatsApp yazışmalarındaki konuşmalardaki hatalara ve “şey” kelimesinin hatalı kullanım 

örneklerine dikkat çeken K16 konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir: 
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“Sosyal medya yapay ve sanal bir ortam olduğu için yanlışların olması gayet normaldir. En 

basit haliyle “şey” kelimesinin her zaman ayrı yazılması gerektiği fakat bu kurala uyulmadığı veya 

Whatsapp konuşmalarında hiç dikkat etmediğimiz yazım kuralları.” 

E 8 ise sosyal medyada sesli harflerin ve kaynaştırma harflerinin kullanılmadığı konusuna 

dikkat çekerek görüşünü “Sesli harf kullanımı es geçiliyor. Kaynaştırma harfi neredeyse hiç 

kullanılmıyor. (geliom, gidiom vb. gibi ” cümleleriyle dile getirmiştir. 

Tablo 8. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Bir Kelimenin Yazımıyla İlgili Tereddüte 

Düştüklerinde Başvurdukları Kaynaklara Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

TDK’nin resmi internet sitesine bakarım. 78 61,43 

Kelimeyi içimden tekrar ederim. 10 7,87 

TDK sözlüğünden bakarım. 9 7,09 

Yazım Kılavuzu’na bakarım. 7 5,51 

Çağrışım yaparım. 6 4,72 

Başka sözlüklere bakarım. 6 4,72 

Kelimenin metinlerde nasıl yazıldığına bakarım. 4 3,15 

Yakın arkadaşlarıma sorarım. 3 2,36 

Konuşma dilindeki şekline bakarım. 2 1,57 

O kelimeyi kullanmam. 1 0,79 

Tahmin etmeye çalışırım. 1 0,79 

Toplam 127 100 

 

Tablo 8’de Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin bir kelimenin yazımı ile ilgili 

tereddüte düştüklerinde başvurdukları kaynaklara yönelik görüşlerine ait dağılım gösterilmiştir. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının %61,4 ’ü TDK’nin resmi internet sayfasına başvurduklarını ifade 

etmişlerdir. 

E30 “Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesini ziyaret ederim.” derken K40 “TDK’ya 

bakıyorum. İnternet aracılığıyla bilgilenmeye çalışıyorum. Maalesef bazen TDK’da da aradığımı 

bulamıyorum.” demiştir. 

K41 ise sözlük kullanımının günümüzde geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekerek düşüncelerini 

şu sözlerle ifade etmiştir: 

“TDK’de kelimenin nasıl ifade edildiğine bakarım. Bunun içinde interneti kullanırım. Çünkü 

günümüzde sözlük ya da yazım kılavuzu kullanımının etkin olmadığı ortadadır.” 

Bir kelimenin yazımıyla ilgili tereddüte düştüklerinde kelimelerin metinlerde kullanımlarına 

baktıklarını ya da kelimeyi cümle içerisinde kullandıklarını ifade eden K42, E4 ve E11 konuya ilişkin 

görüşlerini şu sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Telefonumdan TDK’nin elektronik sözlüğü daima açıktır. Hiç üşenmez bakarım. İkna 

olmadıysam kafa yorarım. Büyük yazarlar nasıl yazmış, hangi sene yazmış, kim basmış bunlara hep 

dikkat ederim.” (K42) 

“Emin olmak için o kelimeyi okuduğum metinlerde nasıl yazıldığını hatırlamaya çalışırım. 

Yazdığım cümleyi okurum.” (E4) 
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“O kelimeyi cümle içerisinde kullanıp, kulağa nasıl hoş geliyor diye bakarım.” (E11) 

K2  ise diğer katılımcılardan farklı olarak “Bildiğim kelimeleri kullanıyorum. O kelimenin 

yerine geçebilecek başka bir kelimeyi kullanmayı tercih ediyorum.” diyerek yazımından emin 

olmadığı kelimeleri kullanmaktan kaçındığını söylemiştir. 

Tablo 9. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Yazım Kılavuzu’nun Kelimelerin Doğru 

Yazımına İlişkin Katkısına Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Yazım Kılavuzu’nu kullanmak gerekir. 44 43,14 

Kullanmak gerekir fakat kelimelerin yazımı sürekli değiştiği için güvenilir 

değildir. 

 

39 

 

38,24 

Kullanmak gerekir ama internet kullanımı daha yaygındır. 18 17,64 

Kelimelerin doğru yazımı konusunda kılavuzdansa farklı metotlar denenmelidir. 
 

1 

 

0,98 

Toplam 102 100 

 

Tablo 9’da Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Yazım Kılavuzu’nun kelimelerin 

doğru yazımına ilişkin katkısına yönelik görüşleri verilmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin %4 ,14’ü 

Yazım Kılavuzu’nu kullanmak gerektiğini ifade etmiştir. K49 ve E4, konuya ilişkin düşüncelerini şu 

sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Katkısı büyüktür. İnternette her bilgi doğru olmadığından Yazım Kılavuzu’nu kullanmak 

daha güvenilir olacaktır.” (K49) 

“Kesinlikle katkısı çoktur. Her evde bulunmalıdır. Yazı dili dikkat edilmesi gereken bir 

husustur.” (E4) 

E29 ise “Kendi içerisinde yaptıkları değişiklikleri bizlere bildirmesi hususunda birtakım 

eksiklikleri olduğunu düşünüyorum Genel olarak yazımı güncellenen kelimelere erişim açısından bir 

sıkıntı yaşasam da elimizdeki kabul görmüş ilk kaynak olduğu için elbette faydasını gördüm.” diyerek 

Yazım Kılavuzu kullanımını gerekli gördüğünü, yapılan değişikliklerin de insanlara duyurulması 

gerektiğini söylemiştir. 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin % 8,24’ü Yazım Kılavuzu’nu kullanmak 

gerektiğini ancak kelimelerin yazımı sürekli değiştiği için Yazım Kılavuzu’nu güvenilir 

bulmadıklarını söylemişlerdir. K16, K47 ve E36 kodlu katılımcıların buna ilişkin görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

“Kurallar sürekli değiştiği için kılavuzun en güncel halini bulmakta zorlanabiliriz. Bir 

noktada faydalı olsa da bu türden bir şeyle karşılaştığımızda doğru yazıma ulaşamama ihtimalimiz de 

vardır.” (K16) 

“Eğer güncel bir Yazım Kılavuzu ise katkısının olduğunu düşünüyorum. Fakat kelimelerin 

yazımlarını günümüzde TDK çok fazla değiştiriyor. Bu yüzden takip edilmesi açısından çok mantıklı 

olduğunu düşünmüyorum.” (K47) 

“Yazım Kılavuzu güncelse katkısı vardır ama eski basım bir kılavuzun içinde yanlışlıklar 

olabilir.” (E36) 
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Yazım Kılavuzu’nu kullanmak gerektiğini ama internet kullanımının daha yaygın ve kullanışlı 

olduğunu dile getiren katılımcıların oranı %17,64’tür. Bu konuda görüş bildiren K31 “Çok yararlı ama artık 

günümüzde internet var ve bu daha fazla kullanışlı oluyor. Yazımı güncellenmiş kelimelere ulaşmak 

içinde faydalı oluyor.”; E15 “Günümüz internet çağı olduğu için kılavuzlara artık o kadar da ihtiyaç 

duyulmuyor. Günümüzde fazla katkısı yoktur.” ve E30 “Elbette katkısı var fakat günümüzde internet 

sıkça başvurulan bir kaynak bu yüzden genellikle doğru yazım konusunda akla ilk olarak internet 

gelmektedir.” demiştir. 

K27 ise diğer katılımcılardan farklı olarak “Yazım Kılavuzu, ilkokulda aldırılıp asla 

kullanmadığımızdır. Günlük hayatta bir kelimenin yazımını çok merak ettiğimde internette TDK’nin 

sayfasından bakarım.” diyerek ilkokulda öğrencilere Yazım Kılavuzu aldırılmasına karşın bu kılavuzu 

kullanmaya yönelik çalışmaların yapılmadığına dikkat çekmiştir. 

K24 ise kelimelerin yazımı konusunda Yazım Kılavuzu kullanmak yerine farklı metotlar 

denenmesi gerektiğini, “Merdivenlere, yollara, kaldırım taşlarına doğru kullanımlar yazılmalı. 

Otobüs camlarına, otobüsteki koltukların arkalarına doğru yazımlar yapıştırılmalı. Televizyonlarda, 

reklam aralarında kısa kesitler halinde doğru yazımlar akılda kalacak müzik eşliğinde verilmeli.” 

cümleleriyle ifade etmiştir. 

Tablo 10. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Bir Kelimenin Doğru Yazımını Öğrendikten 

Sonra Bu Bilginin Kalıcı Olması İçin Yaptıkları Çalışmalara Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Günlük yaşamımda daha çok kullanırım. 48 43,24 

Kelimeyi tekrar ederim. 34 30,63 

Kelimeyi çevremdekilere de öğretirim. 11 9,91 

Kitaplarda yazımlarına bakarak pekiştiririm. 6 5,41 

Bağdaştırma yapar ya da kodlarım. 6 5,41 

Kelimeyi yanlış yazdıkça öğrenirim. 3 2,70 

Renkli kağıtlara yazar, odama asarım. 3 2,70 

Toplam 111 100 

 

Tablo 10’da Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin bir kelimenin doğru yazımını 

öğrendikten sonra bu bilginin kalıcı olması için yaptıkları çalışmalara yönelik görüşleri verilmiştir. 

Öğrencilerin %4 ,24’ü ilgili kelimeyi günlük yaşamda daha çok kullanmaya dikkat ettiklerini ifade 

etmişlerdir. K48 ve E17’ye ait görüşler aşağıda verilmiştir: 

“Doğru yazımını öğrendiğim kelimeyi günlük hayatta kullanmaya çalışırım.” (K48) 

“Günlük yaşamda daha fazla kullanmaya çalışırım.” (E17) 

Bir kelimenin doğru yazımını öğrendikten sonra kalıcı olması için kelimeyi çevresindekilerle 

paylaşarak öğrenimini kalıcı hale getirdiğini ifade eden K1 , K   ve E10 konuya ilişkin görüşlerini şu 

sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Sıklıkla o kelimeyi kullanmaya çalışır, çevremdekilerde yanlış telaffuz ettiğinde veya yanlış 

yazdığında onları uyarırım.” (K13) 
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“Bu kelimeyi sosyal medya kullanımımda bile dikkatli ve doğru bir şekilde kullanmaya 

çalışırım. Ayrıca yanlış kullanım durumunda, kullanan kişiyi uyarırım. Bu durum kelimeyi, gündelik 

hayatıma kattığından hatırlanmasını kolaylaştırır.” (K53) 

“Arkadaşlarımla paylaşırım. Kalıcı olması için günlük hayatta sık sık kullanmaya çalışırım.” 

(E10) 

Katılımcılardan E8 “Cümle içerisinde kullanırken aklıma yazımı gelir. Okuduğum kitapta 

karşıma çıkınca doğru mu yazılmış diye bakarım ve böylece kalıcı hale gelir.” ve K20 “Renkli 

kağıtlara yazıp çalışma masama yapıştırırım böylece unutmuyorum ve kalıcı hale geliyor.” diyerek bu 

konudaki en etkili öğrenme yolunun pekiştirme olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

K 9 ve K42 kelimelerin doğru yazımının kalıcı olmasında yanlış yazımın da etkili olduğunu 

ifade etmişlerdir. Katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

“Bazen gider aynı hatayı birkaç defa yaparım. Fakat telefonların akıllı olması ve 

bilgisayarların da altını çizmesi, yanlış yazdığımız kelimeleri düzeltmede bize büyük fayda sağlıyor.” 

(K39) 

“En iyi öğrenme kelimeyi yanlış yazıp rezil olduktan sonra bu anı ile kelimeyi özdeşleştirip 

hatırda tutmak oluyor sanırım.” (K42) 

Tablo 11. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin, Meslek Hayatına Başladıklarında Yazımı 

Karıştırılan Kelimelerin Öğretimi Konusunda Yapacakları Çalışmalara Yönelik Görüşleri 

Kodlar f % 

Görsellerden faydalanmayı düşünüyorum. 41 32,80 

Etkinlikler yaptırmayı düşünüyorum. 32 25,60 

Kompozisyon yazdırmayı düşünüyorum. 13 10,40 

Yazım Kılavuzu veya sözlük kullandırmayı düşünüyorum. 10 8,00 

Kitap okutmayı düşünüyorum. 9 7,20 

Kendim örnek olmayı düşünüyorum. 6 4,80 

Ödevler vermeyi düşünüyorum. 5 4,00 

Geri dönütler vermeyi düşünüyorum. 4 3,20 

TDK’yi takip ettirmeyi düşünüyorum. 3 2,40 

Kodlayarak öğretmeyi düşünüyorum. 2 1,60 

Toplam 125 100 

 

Tablo 11’de Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, meslek hayatına başladıklarında 

yazımı karıştırılan kelimelerin öğretimi konusunda neler yapacaklarına yönelik görüşleri verilmiştir. 

Öğrencilerin % 2,8’i görsellerden faydalanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. K   ve E8 bu 

konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirmişlerdir: 

“Sınıfta herkesin göreceği bir yere, herkesin görebileceği şekilde büyük kartonlara 

kelimelerin yazımını, öğrencilere hazırlatıp asarım ve sürekli tekrarını sağlarım.” (K53) 

“Değişik görseller ile doğru kelimeleri göstererek öğrenciye doğruyu çabuk ve kalıcı 

öğreteceğimi düşünüyorum.” (E8) 
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Katılımcıların %2 ,6’sı meslek yaşamlarına başladıklarında yazımı karıştırılan kelimelerin 

öğretimi konusunda etkinlikler yaptırmayı düşündüklerini belirtmiştir. K 9 ve E 9 yaptıracakları 

etkinliklere ilişkin örnek de vermişlerdir: 

“Öğrencilerimle pano hazırlamayı düşünüyorum. Bunun dışında bu konuyu oyun şeklinde 

öğretebilirim. Öğrencilerimle tiyatro etkinlikleri yapabiliriz. Kısaca eğlenerek öğrenilebilir.” (K59) 

“Okul hocamın tekniğiydi, üniversiteye hazırlanırken sınıfı ikiye böler yazımı karıştırılan 

kelimelerle ilgili yarışma yapardı. Bende bu etkinliği uygulayabilirim.” (E39) 

Yazımı karıştırılan kelimelerin öğretimi konusunda bol bol kompozisyon yazdırmayı 

düşündüklerini ifade eden katılımcıların oranı %10,4’tür. Bu katılımcılar arasında yer alan K  ve 

E6’nın görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Doğru yazılan kelimeleri öğrencilere verip her sınavda bu konuyla ilgili soru sormayı ve 

kompozisyon yazdırıp hangi öğrencinin daha çok hangi kelimelerde hata yaptığına bakarım.” (K5) 

“Bizlere yazımı karıştırılan kelimeler sınıf tahtasına onlarca kelime yazılıp ezberletilerek 

öğretilmeye çalışıldı fakat bu yöntem pek işe yaramadı. Bu nedenle bu konuda yapılması gerekenin 

metin yazdırma etkinliklerinde öğrencileri bu kelimeler ile ilgili uyararak öğretilmesi olduğunu 

düşünüyorum.” (E6) 

K12 ise, K  ve E6’nın da ifade ettiği gibi yazımı karıştırılan kelimelerin öğretimi konusunda 

kompozisyon çalışmalarına başvuracağını ancak bunu yaparken öğrencilere yazım yanlışları ile ilgili 

dönüt de vereceğini ifade etmiştir. Katılımcıya ait görüş şöyledir: “Ben her hafta bir saatimi 

çocuklara yazı etkinliği yaptırmak için ayıracağım ve geri dönüt için yanlış yazdığı kelimeleri düzeltip 

ona tekrar geri vereceğim. Metin okuturken de yazım kurallarının olduğu kelimeleri onlara söyleyecek 

bir kez de sözel olarak tekrarlayacağım ki dillerine yerleşsin.” (K12) 

K11 “İlk önce kendim örnek olurum. Yazım yanlışı yapmam. Çocuklara doğrunun ne 

olduğunu, kelimelerin yazımının doğrusunu nasıl bulabileceklerini öğretirim. Sosyal medyada 

farkındalık yaratmaya çalışırım.” K52 “Bu konuda meslek hayatım boyunca kendimi sürekli diri 

tutmayı amaçlıyorum. Çünkü bazı kurallar sürekli değişmekte bu yüzden biz öğretmenlerin kendilerini 

sürekli güncellemeleri gerekir.” ve E17 “Kendim örnek olabilirim. Yanlış yapmamayı seçerim.” 

diyerek bu konuda başarılı olabilmek için her şeyden önce kendilerinin öğrencilerine örnek 

olacaklarını vurgulamışlardır. 

Meslek yaşamına başladığında yazımı karıştırılan kelimeleri kodlayarak öğretmeyi 

düşündüğünü ifade eden K46 konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Öğrenciler tarafından sıklıkla karıştırılan kelimeleri belirleyip oyun ve müzik gibi farklı 

materyallerle destekleyip farklı kodlamalar ile akıllarında kalıcı hale getirmeye çalışırım.” 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimelere yönelik 

görüşlerinin belirlenmeye amaçlandığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmış, benzer 

çalışmaların sonuçlarıyla tartışılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %47’si en çok yazımı karıştırılan kelimeler konusunda hata 

yaptıklarını düşünmektedir. Bu bulgu Örge Yaşar ve Çiftçi (2021), tarafından yapılan “Türkçe 

Öğretmenlerinin Yazımı Karıştırılan Kelimelere Yönelik Görüşleri: Çanakkale İli Örneği” adlı 

çalışmadaki bulgularla örtüşmektedir. İlgili çalışmaya göre Türkçe öğretmenleri, derslerine girdikleri 

öğrencilerin % 1,4 ’lük bir oranla en çok yazımı karıştırılan kelimeler konusunda zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin %20,72’si kelimeleri yanlış yazmalarının temel 

sebebi olarak konuştukları gibi yazma eğilimine sahip olmalarını ve % 9,68’i de günlük dilde 

konuşulduğu gibi yazma eğilimine sahip olmanın yazı dilini olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. 

“Yazı dili ağızlardan seçim yapmadan çok fazla malzeme alırsa, bütünlüğü bozulur ve böylece ortak 

dil olma özelliğini kaybedebilir. Bu yüzden yazı diline zarar verecek uygulamalardan kaçınmak 

gerekir” (Porzig, 1986’dan akt. Kansızoğlu, 2012: 218-219). 

Araştırmaya katılan Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, sosyal medyada kelimelerin 

doğru kullanımından ziyade yanlış kullanım örneklerine rastladıklarını; özellikle de/ da bağlacı ve -ki 

ekinin yazımında hatalarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Akbayır, Karadüz ve Seferoğlu (201 ), 

“Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma” adlı 

çalışmalarında, öğrencilerin internette yazılı sohbetlerde kullandıkları dilin, günlük konuşma diline ait 

özellikler taşıdığını ve öğrencilerin yazılı sohbetleri sırasında Türkçenin temel yazım kurallarına 

uymadıklarını tespit etmişlerdir. Bu durum, çalışmada elde edilen bulguları desteklemektedir. 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin %61,4 ’ü bir kelimenin yazımı konusunda emin 

olamadıkları zaman TDK’nin resmi internet sayfasından yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, 

Maden ve Maden (2018) tarafından yapılan “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Elektronik Sözlük ve 

Yazım Kılavuzu Kullanma Alışkanlıkları” adlı çalışmadaki bulgularla örtüşmektedir. İlgili çalışmada 

Türkçe öğretmeni adaylarının %8 ’inin e-yazım kılavuzu ve %87, ’inin e-sözlük kullandığı tespit 

edilmiştir. Bu durum, kelimelerin yazımı konusunda basılı kaynaklardan çok elektronik kaynaklara 

başvurulduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

Öğrenciler, %4 ,24’lük bir oranla kelimenin doğru yazımını öğrendikten sonra kalıcı olması 

için günlük yaşamda söz konusu kelimeyi daha çok kullanacaklarını belirtmişlerdir. Ede’nin (2012) 

“Zihin Haritalama Tekniğinin Öğrencilerin Türkçe Okuma Metinlerini Anlama, Başarı ve 

Öğrenmelerinin Kalıcılığına Etkisi” adlı çalışmasında belirttiği gibi “insan zihni öğrenme işlevini 

gerçekleştirirken sıkıcı, monoton olan bilgileri almakta ve işlemekte zorlanırken ilginç gelen, resimli, 

renkli ve aralarında bağlantı kurabildiklerini hafızalarında daha uzun süre saklayabilmekte bu da 

öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir” (Ede, 2012:  8). Aralarında bağlantı kurabildiğimiz ve 

günlük hayatımıza entegre edebildiğimiz her bilgi sık kullanım ve tekrarla birlikte kavramların uzun 
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süreli hafızaya aktarılmasına, bireyin ilgili kelimeyi zihnindeki yapılandırma sürecine ve bilginin 

kalıcılığına katkıda bulunmaktadır. 

Er (2013) “Yazımı Karıştırılan Kelimelerin Materyalle Öğretimi” adlı çalışmasında 

materyallerin, birden fazla duyu organına hitap etmeleri sayesinde eğitim-öğretim sürecinin daha 

verimli geçmesine katkı sunduklarını, materyal kullanımının hem öğretmenlere büyük kolaylıklar 

sağladığını hem de öğrencilere eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada da 

öğrencilerin % 2,8’i meslek yaşamlarına başladıklarında yazımı karıştırılan kelimeler konusunu çeşitli 

görsellerden faydalanarak ve etkinlikler yaptırarak işlemeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle getirilebilecek öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Gelecekte Türkçenin ana dili olarak öğretimini yapacak olan Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

öğrencilerinin yazımı karıştırılan kelimeler konusundaki bilgi eksiklikleri belirlenerek bu eksikliklerin 

giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Yazım kuralları gözden geçirilerek yazımı karıştırılan kelimeler konusunda değişmez 

kurallar getirilmeli, öğrencide kafa karışıklığına sebep olabilecek istisnalar kaldırılmalıdır. 

 . Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konuları sadece Türkçe dersinin içeriği olarak 

görülmemeli, bu konulara ilişkin kazanımlar diğer branşlarca da desteklenmelidir. 

4. Gençlerin yaygın olarak kullandıkları sosyal medya platformlarında yazım hatalarının 

önlenmesi için yazım denetimi getirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden 

hangilerini bildiklerini ve uyguladıklarını ortaya çıkarmak ve bu teknikleri kullanırken karşılaştıkları sorunları 

sıralamaktır. Araştırmada öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu form 11 sorudan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 2019-2020 ve 2020-2021 

eğitim-öğretim yıllarında, Tekirdağ iline bağlı dört ilçede görev yapan  0 coğrafya öğretmenine uygulanmıştır. 

Öğretmenlerin derslerde alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri (AÖDT) arasından en fazla performans 

değerlendirme, proje ve gözlem tekniklerini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin genel itibariyle 

AÖDT’ye ilişkin görüş ve düşüncelerinin olumlu olduğu, fakat AÖDT’yi uygulama sürecinde; “bu teknikleri 

hazırlamanın ve değerlendirmenin zor olması ve zaman alması, öğrencilerden kaynaklanan problemler ve ders 

saatlerinin yetersizliği” başta olmak üzere birtakım sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada öğretmenlerin AÖDT’yi birçok bakımdan geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre 

etkili buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler; öğrencilerin ders içinde olduğu kadar, ders dışında da aktif 

olmasının sağlanması, değerlendirmenin sürece yayılarak daha gerçekçi bir değerlendirme yapılması, öğrenmede 

kalıcılığın sağlanması ve ezberciliğin önlemesi, öğrencilerin gerçek hayata yönelik olarak yaparak-yaşayarak 

öğrenmesine imkân tanınması ve araştırma yapmaya sevk etmesi gibi konularda AÖDT’nin geleneksel ölçme 

değerlendirme araçlarına göre daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir. AÖDT’nin derslerde daha etkin ve verimli 

kullanılması için öğretmenlerin; “ders saatlerinin artırılması, hizmet içi eğitim kurslarının veya seminerlerinin 

verilmesi, okulun fiziki ve ekonomik imkanlarının iyileştirilmesi” gibi hususları önerdikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Dersi, Ölçme, Değerlendirme, Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme, 

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme 

A QUALITATIVE RESEARCH ON GEOGRAPHY TEACHERS' RECOGNITION AND USE 

OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal which alternative measurement and evaluation techniques geography 

teachers are acquainted with and apply and to list the problems they encounter while using these techniques. In 

the research, a semi-structured interview form was used to determine the views of the teachers. This form 

                                                           
1
 Bu bildiri; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kabul edilen “Coğrafya Ders Kitaplarının Alternatif 

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Bakımından İncelenmesi ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sözü Edilen Teknik 

ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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consists of 11 questions. The semi-structured interview form was applied to 30 geography teachers working in 

four districts of Tekirdağ in the academic years of 2019-2020 and 2020-2021. It has been specified that the 

teachers use performance evaluation, project and observation techniques the most among the alternative 

measurement and evaluation techniques (AMET) during the lessons. It was concluded that the teachers' opinions 

and thoughts on Alternative Measurement and Evaluation Techniques in general were affirmative yet they 

encountered certain problems in the application process of AMET, such as "preparing and evaluating these 

techniques is difficult and takes time, problems arising from students and inadequacy of course hours". 

According to the study, it was concluded that the teachers found AMET to be effective in many respects 

compared to traditional assessment and evaluation tools..Teachers stated that AMET are more effective than 

traditional assessment and evaluation tools as they have been involved with the alternative techniques on issues 

such as ensuring that students are active outside the classroom as well as in the classroom, making a more 

realistic assessment by spreading the assessment throughout the process, ensuring permanence in learning and 

preventing rote learning, enabling students to learn by doing and experiencing for real life, and encouraging 

them to conduct research. It has been concluded that teachers recommend initiatives such as "increasing course 

hours, organising in-service training courses or seminars, improving the physical and economic opportunities of 

the school" to be taken for a more effective and efficient use of AMET during lessons. 

Keywords: Geography Lesson, Measurement, Evaluation, Traditional Measurement and 

Evaluation,Alternative Measurement and Evaluation 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde; bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda yaşanan hızlı değişimler eğitim-öğretim 

sürecini ciddi düzeyde etkilemektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarının etkisiyle üretilen bilgi kısa 

sürede dünyaya yayılmakta, insanlar arasındaki etkileşimi artırmaktadır. Dünyayı günümüzde her 

şeyiyle bilinen bir köy haline getiren, bu yüzden dünyaya açılan bir pencere olması beklenen kitle 

iletişim sistemleri fiziki anlamda uzakta olan olayları hemen yanı başımıza getirip içinde bulunulan 

ana ve mekana taşır (Cevizci, 2010, s. 276). Bu değişim ve etkileşim bireyin eğitim-öğretim sürecinde 

aktif olmasını ve ayrıca “yaşam boyu öğrenen” bir pozisyona yükselmesini zorunlu kılmıştır 

(Yurdabakan, 2011). Doğal olarak eğitim-öğretimin sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme-

değerlendirme faaliyetleri de bu durumdan etkilenmektedir.  

Ölçme-değerlendirme öğretim sürecinden hemen önce veya öğretim süreci başında 

öğrencilerdeki hazırbulunuşluluk seviyesini belirleme ve öğrenme eksikliklerini teşhis etme, süreç 

sonunda onlara belirli dersler ile ilgili not verme, bir kuruma yerleştirme (örnek: üniversite), rehberlik 

ve yönlendirme gibi amaçlarla yapılabilir. Bunun yanında öğretim programının etkililiği; programdaki 

eksikliklerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gereken yerlerin tespit edilmesi gibi konularda 

öğretmenlere çok önemli dönütler verir. Öğretim sürecinin her aşamasında formal veya informal 

olarak sistematik bir şekilde öğrencilerin gelişimleri ve programın etkinliği hakkında yargıda 

bulunabilmek için ölçme-değerlendirme yapılmaktadır. Dolayısıyla çok farklı amaçlar için ölçme 

değerlendirme yapıldığı ifade edilebilir (Semerci, 2012). 

Günümüzün uygar toplumları, eğitim sistemlerindeki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine 

büyük önem vermektedirler. Çünkü, gelişmiş toplumlar, eğitim-öğretim sistemlerini ölçme ve 

değerlendirme sonucunda elde ettikleri verilere göre planlamaktadırlar. Günümüzde bütün eğitimciler, 
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eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin gerekli olduğunu, hatasız olarak yapılan ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarının eğitimsel gelişmelerin ön koşulu olduğunu kabul etmektedirler (İşman, 

2005, s. 112). 

Geleneksel ölçme değerlendirme araçları kullanılarak yapılan değerlendirme ile; öğrencilerin 

beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması, sorun ve endişelerinin giderilmesi, eğitim-öğretim sürecine 

daha etkin olarak katılması gibi hususlar işlerliğini kaybetmeye başlamıştır. Bunun sonucunda giderek 

artan bir şekilde, öğrenci performansını değerlendirmenin alternatif yollarını sorgulama ve araştırma 

çabası ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda eğitimdeki paydaşlar alternatif ölçme ve değerlendirme 

teknikleri (AÖDT) üzerine daha dikkatli bir şekilde eğilmeye başlamışlardır (Hermann, Aschbacher ve 

Winters, 1992). Aynı zamanda dünyada ve ülkemizde değişen koşullara bağlı olarak eğitim reformları 

gerçekleştikçe bu teknikler popülerliğini giderek artırmaktadır. 

 Ülkemizde 200  yılından itibaren yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı eğitim sistemimizde ve 

bunun bir parçası olan ölçme-değerlendirmede önemli değişimlerin meydana gelmesine ortam 

hazırlamıştır. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ortamı içerisindeki başlıca aktör öğrenen yani 

öğrencidir. Hatta öğrenci ve öğretmenin yanında çevrenin ve ailenin de öğrenme sürecinin bir parçası 

olması amaçlanmaktadır (Erdem ve Demirel, 2002; Gelbal ve Kelecioğlu, 2007). Yapılandırmacı 

öğrenme anlayışında bütün çaba, öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması ve üst düzey bilişsel 

yeterliliklerin oluşturulmasına katkı sağlamaktır (Öztürk, 2014, s. 10-11). Dolayısıyla öğrenci, yeni 

yaklaşımlar çerçevesinde zihinsel süreçleri kullanarak, yaparak ve yaşayarak bilgi ve beceri kazanma 

durumundadır (Kaya, Karatepe ve Özder, 2014, s. 2).  

AÖDT ile ilgili literatürde birçok tanım ve açıklamaya rastlansa da, geleneksel ölçme 

değerlendirme araçları dışındaki hemen hemen her türlü değerlendirmeyi içine alan kapsamlı bir 

terimdir, denilebilir (Çepni, 2012). AÖDT daha çok gerçek hayat deneyimlerini dikkate alır (Gill ve 

Lucas, 2013). Ayrıca öğrencilerde problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi becerileri geliştirmeyi, 

öğrenme çıktıları yanında öğrenme sürecini de değerlendirmeyi hedefler. AÖDT ayrıca öğrencinin 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor anlamda bir bütün halinde değerlendirilmesine imkan tanır. Bu 

yönleriyle geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre önemli üstünlüklere sahiptir (Bahar, 

Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 201 ; Şimşek, 2011). Literatürde AÖDT yerine; otantik ölçme ve 

değerlendirme, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme isimleri de sıkça kullanılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen üstünlüklerine ve güçlü yanlarına rağmen okullarda alternatif ölçme 

değerlendirme tekniklerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önünde engeller 

bulunmaktadır. AÖDT’yi hazırlamanın, uygulamanın ve değerlendirmenin zaman alıcı olması, öğrenci 

kaynaklı birtakım problemler, sınıf mevcutlarının yüksek olması, okulların fiziki imkanlarının 

yetersizliği gibi sebepler AÖDT’nin kullanılmasının önündeki engeller olarak gösterilebilir. Konuyla 

ilgili yapılan birçok araştırmada çalışmamızda elde edilen bulgulara benzer sonuçlara ulaşılmıştır 

(Aksu, 201 ; Bayat ve Şentürk, 201 ; Büyüktokatlı ve Bayraktar, 2014; Karakuş, 2010; Karakuş, 

2019; Kumru, 2021; Kepek, 2019, Tay, 2013).  

AÖDT coğrafya dersi kapsamında yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları için de 

önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Öğrencilerin kültürel ve akademik gelişimlerine katkısı büyük 

olan coğrafya dersinde bu yeni tekniklerin kullanımı oldukça önemlidir. Literatürde bu konuda 
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yapılmış olan çalışma sayısı da yeterli değildir. Bu sebeplerle coğrafya dersinde AÖDT’nin kullanım 

düzeyini, öğretmenlerin AÖDT hakkındaki yeterliliklerini, karşılaştıkları sorunları tespit etmek amaçlı 

bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

2. Problem Durumu 

200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında alternatif ölçme değerlendirme 

teknikleri hakkında genel bir analiz yapılmış, ancak nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı gibi konular 

detaylı bir şekilde ifade edilmemiştir. Dolayısıyla öğretmenler tarafından alternatif ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinin nasıl uygulandığı konusu gündemde yer tutmaktadır. Bu bağlamda 

coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’yi ne sıklıkta kullandıklarını ve daha çok hangi AÖDT’yi 

kullandıklarını belirlemek araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. 

3. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’den hangilerini tanıdıklarını ve 

uyguladıklarını ortaya çıkarmak, yanı sıra öğretmenlerin bu teknikleri kullanırken karşılaştıkları 

sorunları belirlemektir. 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’ye ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla 

betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada daha detaylı bilgi edinmek amacıyla nitel 

araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

4.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Tekirdağ ilinde görev yapan coğrafya öğretmenleri teşkil etmektedir. 

Araştırmanın örneklemini ise Tekirdağ iline bağlı merkez ilçelerden biri olan Süleymanpaşa ile diğer 

ilçelerde (Çerkezköy, Çorlu, Malkara) ortaöğretim kurumlarında çalışan  0 coğrafya öğretmeni 

oluşturmaktadır.  

4.3. Veri Toplama Aracı 

Öğretmenlerin AÖDT’ye ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini belirlemek amacıyla 11 sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları 

önceden hazırlanır. Ancak görüşmenin gidişatına göre yeniden düzenlemeye ve şekillendirmeye 

gidilebilir. Dolayısıyla görüşmede kısmi esneklik söz konusudur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

araştırma evreninden rastgele seçilen  0 coğrafya öğretmenine uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu iki bölüm halinde geliştirilmiştir. Birinci bölümde öğretmenlerden kişisel bilgilerine 

ilişkin soruları cevaplaması istenmiştir. İkinci bölümde ise öğretmenlerin AÖDT hakkındaki 

görüşlerini belirlemek amacıyla 11 açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Sorular 

şekillendirilirken alan uzmanı ve eğitim bilimleri uzmanı görüşüne başvurulmuştur. Sorular tek bir 
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amaca hizmet edecek biçimde hazırlanmış, öğretmenleri belli bir cevabı vermeye yönlendiren 

sorulardan kaçınılmıştır. Soruların açık, anlaşılır olmasına dikkat edilmiş, farklı anlamlara gelebilecek 

tarzda ifadeler kullanmaktan kaçınılmıştır.  

4.4. Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan gönüllü öğretmenler ile görev yaptıkları okullarda yüz yüze görüşülmek 

suretiyle veriler elde edilmiştir. Görüşme yapılmadan önce öğretmenler; soruları dikkatli ve doğru bir 

şekilde cevaplamaları için motive edilmiş, çalışmanın yapılma amacı, çalışmanın hangi faydaları 

sağlayacağı gibi hususlar açıklanmıştır. Öğretmenlerin objektif ve doğru cevap vermeleri için güven 

verici bir görüşme ortamı oluşturulmuştur. Öğretmenlerin sorulara verecekleri cevapların olumsuz 

yönde etkilenmesinin önüne geçmek için ses kayıt cihazı, video cihazı veya başka teknolojik cihazlar 

kullanılma yoluna gidilmemiştir. Öğretmenlerin AÖDT hakkındaki görüş ve düşünceleri 

belirlendikten sonra, bu görüş ve düşüncelerden benzer olanlar kendi içerisinde sınıflandırılmış ve 

analiz edilmiştir. 

5. 2005 VE 2018 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ALTERNATİF 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda eğitim-öğretim koşullarının değişimine bağlı olarak 

kazandırılmak istenen beceri, değer ve yeterlilikler de dönüşüme uğramıştır. Bu değişim ülkemizde 

özellikle 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarına yansımıştır. Zaman ve mekânın 

yakınlaşması, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan değişimler coğrafya dersine farklı bir bakış 

açısı kazandırmanın gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bu duruma paralel olarak 200  yılında 

hazırlanan Coğrafya Dersi Öğretim Programından sonra, 2018 yılında da yeni Coğrafya Dersi Öğretim 

Programı yürürlüğe girmiştir (CDÖP, 200 ; CDÖP, 2018). 

Hem 200  programı hem 2018 programı coğrafya dersinde ölçme değerlendirme çalışmalarına 

özgün yenilikler getirmiştir. Daha önce eğitim sistemimizde öğretmenin ön plana çıktığı ölçme ve 

değerlendirme sürecine; öğrencinin de önemli bir aktör olarak dahil edilmesinin zaruri olduğu ifade 

edilmiş, 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının ölçme değerlendirme çalışmaları daha 

çok bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Her bir bireyin aynı olamayacağı gerçeğinden hareket edilerek, 

“herkes için uygun” veya “herkes için geçerli” bir ölçme değerlendirme sisteminin insan doğasına ters 

olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla bütün öğrencileri ölçme değerlendirme sürecine daha güçlü ve 

daha etkili bir şekilde konumlandıracak bir çeşitlilik ve zenginlik yaratılması gerektiği, bu konuda da 

öğretmen ve okul yöneticilerine önemli sorumlulukların düştüğü belirtilmiştir (CDÖP, 200 ; CDÖP, 

2018).  

200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme faaliyetleri 

önceki programların aksine daha farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu programların ölçme ve 

değerlendirme çalışmaları ile ilgili bakış açısı ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Öğrenci değerlendirme sürecinde sürekli etkilenen, edilgen bir konumda değil; aynı 

zamanda sürece etki eden, etken bir konumda olmalıdır.  
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 Öğrencilerin bu süreçte bireysel farklılıkları göz ardı edilmemeli, değerlendirme süreci bu 

doğrultuda çeşitlendirilmeli ve zenginleştirilmelidir. 

 Değerlendirmede ürün veya sonucun yanında süreç de dikkate alınmalıdır. 

 Öğrencilerin bilişsel özellikleriyle birlikte hem duyuşsal hem de psikomotor özellikleri 

ölçülmeli ve değerlendirmelidir. 

 Değerlendirme sürecinde okulun imkânları, okulun içinde bulunduğu sosyal ortam, dersin 

kazanımları vb. birçok iç ve dış dinamik göz ardı edilmemeli, öğretmenler bu koşul ve 

imkânları da hesaba katarak gerçekçi, özgün ve yaratıcı bir biçimde değerlendirmeye 

katkıda bulunmalıdırlar. 

 Değerlendirme süreci zamana yayılmalı, öğrencilerin değişimi ve gelişimi dikkate 

alınmalıdır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 

Programlarının öğrenciye kazandırmak istediği kazanımlar ile AÖDT aracılığıyla öğrenciye 

kazandırılmak istenen hedefler birbiriyle örtüşmektedir. 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 

Programları kapsamında AÖDT arasında proje, performans değerlendirme, portfolyo (öğrenci ürün 

dosyası) ve öz değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir (CDÖP, 200 ; CDÖP, 2018). 

6. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada öğretmenlerin AÖDT ile doğru ve yeterli bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin cevaplarında AÖDT ile ilgili olarak; “AÖDT’nin belirli bir süreç içerisinde 

uygulandığı”, “gerçekçi bir değerlendirmeye imkân sağladığı”, “öğrencilerin performansına 

odaklandığı”, “öğrenilenlerde kalıcılığı sağladığı”, “öğrencileri araştırmaya sevk ettiği”, “öğrencilerin 

ders içinde ve ders dışında aktif olmasını sağladığı”, “geleneksel veya klasik araçlar dışında kalan 

teknikleri kapsadığı” gibi özellikleri ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler AÖDT’nin en 

belirgin ve en öne çıkan özelliklerini genel olarak doğru ifade etmişlerdir. AÖDT’nin tanımı ile ilgili 

olarak öğretmenlerden bazıları aşağıdaki ifadeleri kullanmışlardır: 

Ö1: “Öğrencilerin değerlendirmesini süreç içinde gerçekleştiren yöntemlerdir.”  

Ö : “Öğrencinin anlık başarısını ölçmeyen, onları süreç içerisinde ölçen, üst düzey bilişsel 

becerilerini kullanmalarını gerektiren tekniklerdir.”  

Ö4: “Değerlendirmeyi sürece yayan, bu süreç içinde öğrenme süreçlerinin çıktılarını kontrol 

etmek amacıyla yapılan ve öğrenciye sürecin birçok aşamasında dönütler veren tekniklerdir.” 

Öğretmenler AÖDT içerisinden en çok; performans değerlendirme, proje, gözlem ve sözlü 

sunum tekniklerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre 

öğretmenlerin performans değerlendirme ve proje tekniklerini kullanmakla yükümlü olması, bu 

tekniklerin öğretmenler arasında eskiden beri bilinmesi tercih edilmesinde etkili faktörler olarak 

görülmüştür. Yapılan birçok çalışmada performans değerlendirme ve proje tekniklerinin öğretmenler 
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tarafından yoğun olarak kullanıldıkları ortaya konulmuştur (Aktürk, 2012; Aydoğmuş ve Keskin, 

2012; Karakuş, 2019; Manav, 2009; Yeşilyurt, 2012; Yiğit, 201 ) 

Gözlem tekniğinin uygulanmasının kolay olması, hemen hemen her zaman yapılabilmesi, 

öğrenciler hakkında doğrudan bilgiler sağlaması gibi özellikleri bu tekniğin sıkça tercih edilmesinde 

etkili olmuştur. Sözlü sunumun öğrencileri öğretim sürecinde en aktif kılan tekniklerden biri olması ve 

öğrencileri araştırmaya sevk etmesi bu tekniğin öğretmenler tarafından sıkça tercih edilmesinde etkili 

olduğu anlaşılmıştır.  

Öğretmenlerin en az kullandıkları teknikler ise sırasıyla tanılayıcı dallanmış ağaç, 

yapılandırılmış grid ve tutum ölçeği olduğu belirlenmiştir. Bu tekniklerin öğretmenler tarafından 

yeterince bilinmemesi, deneyim gerektirmesi, bazen hazırlamak için uzun zamana ihtiyacın olması 

gibi sebepler yeterince kullanılmamasının nedenleri olarak gösterilebilir. Akbaş ve Gençtürk 

(2014)’ün, “Coğrafya Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri ile İlgili Görüşleri, 

Kullanma Düzeyleri, Sorunlar ve Sınırlılıklar” adlı makalesinde de, çalışmamızın sonuçlarına paralel 

olarak öğretmenlerin daha çok “kavram haritası”, “proje” ve “performans” değerlendirme tekniklerini 

kullandıkları; “tanılayıcı dallanmış ağaç” ve “yapılandırılmış grid” tekniklerinin kullanım oranlarının 

oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin AÖDT içerisinden en çok ismini bildikleri tekniklerin performans 

değerlendirme, proje, portfolyo, kavram haritası ve sözlü sunum olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

en çok tanıdıkları teknikler arasında yer alan performans değerlendirme, proje ve portfolyo teknikleri 

200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer bulmuştur. Ayrıca performans 

değerlendirme ve proje, MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre öğretmenlerden kullanılması 

istenen teknikler arasındadır. Portfolyo tekniği son yıllarda MEB’in en çok üzerinde durduğu 

tekniklerden biridir. EBA’da öğrenciler için dijital portfolyo oluşturulmasını sağlayacak bir bölüm 

eklenmiştir. Yanı sıra portfolyo tekniğine 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında da 

yer verilmiştir. Kavram haritası ve sözlü sunum teknikleri ise eğitim–öğretim sistemimizde önceden 

beri yer almış ve bilinen teknikler arasındadır. Öğretmenlerin isimlerini bildikleri bu teknikleri yoğun 

bir biçimde kullandıkları tespit edilmiştir.  

 

Şekil 1: Öğretmenlerin AÖDT içerisinden tanıdıkları tekniklerin oransal dağılımı (%) 
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Öğretmenler tarafından isimleri en az ifade edilen teknikler; tutum ölçeği, grup değerlendirme 

ve kelime ilişkilendirme testi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu tekniklere 200  ve 2018 Coğrafya 

Dersi Öğretim Programlarında da yer verilmemiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin bu tekniklerin 

isimlerini ifade etmemeleri normal bir sonuç olarak görülmüştür. 

Bununla birlikte öğretmenlerin AÖDT’ye ilişkin algılarının olumlu olduğu ve AÖDT’nin 

coğrafya derslerinde kullanılmasının öğrencilere birçok yönden yararlar sağlayacağı dile getirilmiştir. 

Ancak AÖDT’yi tercih etme kararını olumsuz yönde etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar 

arasında; AÖDT’yi hazırlamanın, uygulamanın, değerlendirmenin zaman alıcı olması, ders saatlerinin 

yetersizliği, öğrenciden kaynaklanan birtakım problemler, eğitim sisteminin geleneksel ölçme 

değerlendirme araçları temel alınarak yapılandırılması ve üniversite sınav sistemi, sınıf mevcutlarının 

fazla olması, okulun fiziki ve ekonomik imkânlarının yeterli olmaması sayılabilir.  

Karakuş (2019)’un “Tarih Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine 

Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Gümüşhane İli Örneği ” adlı çalışmasında da zaman 

yetersizliği ve öğrenci ilgisinin yetersizliği temel sorunlar olarak tespit edilmiştir. Aksu (201 )’nun 

“Biyolo i Öğretmenlerinin Uyguladıkları Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin 

Değerlendirilmesi ve Öğretmen-Öğrenci Görüşleri” adlı çalışmasında da bütün öğretmenlerin 

yaşadıkları ortak sorunun “zaman yetersizliği” olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenler, 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında performans 

değerlendirme, proje, portfolyo ve öz değerlendirme tekniklerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

Soruyu yanıtlayan öğretmenlerin verdikleri cevaplar büyük oranda doğrudur. Ayrıca öğretmenlerin 

200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer aldığını ifade ettikleri teknikler aynı 

zamanda en çok kullandıkları AÖDT arasındadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 17’si 200  ve 

2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer alan AÖDT’nin isimlerini bilmedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Şekil 2: 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer alan AÖDT’nin isimlerini bilme 

durumlarının oransal dağılımı (%) 
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hangilerini bildiklerine ilişkin soruya verdikleri cevaplar örtüşmektedir. Öğretmenlerin AÖDT 

içerisinden en çok tanıdıklarını ifade ettikleri teknikler ile 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim 

Programlarında yer aldığını ifade ettikleri ilk üç teknik aynıdır (Performans değerlendirme, proje ve 

portfolyo). Bu tekniklerin dışında öğretmenler, kavram haritası, sözlü sunum ve öz değerlendirme 

tekniklerinin isimlerinin 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer aldığını ifade 

etmişlerdir. Sonuç itibariyle öğretmenlerin 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında 

değinilen teknikleri tanıdıkları ve bildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada AÖDT’nin öğrencilere birçok fayda sağladığı öğretmenler tarafından ifade 

edilmiştir. Öğretmenler; AÖDT’nin coğrafya derslerinde kullanılmasının öğrencilerin derse katılımını 

artırdığını; ayrıca derse olan ilgi ve motivasyonunu yükselttiğini, öğrencileri ezberden uzaklaştırıp 

öğrenmelerini daha kalıcı hale getirdiğini, onları araştırma yapmaya sevk ettiğini, öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına, bireysel ilgi ve yeteneklerine hitap ettiğini, öğrencilerin sosyal becerilerini, iletişim 

kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 

Lisans eğitimi dışında AÖDT konusunda herhangi bir hizmet içi eğitim almayan veya 

seminere katılmayan öğretmenlerin oranının %  0 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet içi eğitime 

veya seminere katılan öğretmenlerin % 7 ’ü aldıkları eğitimi yeterli bulmamışlardır. Literatürdeki 

birçok çalışmada öğretmenlerin hizmet içi eğitimin niteliğine yönelik olumsuz görüş bildirdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Özkoparan, 2016; Şenel, Pekdağ ve Günaydın, 2018; Karakuş, 2019). 

Çalışmaya katılan Ö9 kodlu öğretmen hizmet içi eğitim ile ilgili hoşnutsuzluğunu; “Alternatif 

değerlendirme teknikleri ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetinde bulundum. Süresi çok yetersizdi. 1 

haftalık bir eğitim verildi. Bu kursu veren kişi de bu teknikler hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Bu 

teknikleri bizlere power-point sunusu üzerinden teorik olarak basit bir düzeyde anlattı. Dolayısıyla 

aldığım eğitimi yeterli bulmuyorum.” cümleleriyle ifade etmiştir.  

Öğretmenlerin büyük kısmı, AÖDT ile ilgili verilen hizmet içi eğitimin teorik düzeyde 

kalması, konunun uzmanlarının eğitimde görevlendirilmemesi gibi nedenler sebebiyle aldıkları hizmet 

içi eğitimi yeterli bulmamışlardır. Lisans eğitimi boyunca veya pedagojik formasyon eğitimi esnasında 

AÖDT ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin % 67’si aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı da KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ye hazırlanma 

sürecinde bu teknikler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Hakkında Aldıkları Eğitim ve 

Bu Eğitimin Yeterlilik Durumu 

Sadece üniversitede 

veya pedagojik 

formasyon eğitimi 

esnasında eğitim alıp 

aldığı eğitimi yeterli 

gören öğretmenler 

Sadece üniversitede veya 

pedagojik formasyon 

eğitimi esnasında eğitim 

alıp aldığı eğitimi yeterli 

görmeyen öğretmenler 

Üniversitede aldığı 

eğitime ek olarak hizmet 

içi eğitim alıp aldığı 

eğitimi yeterli gören 

öğretmenler 

Üniversitede aldığı 

eğitime ek olarak hizmet 

içi eğitim alıp aldığı 

eğitimi yeterli görmeyen 

öğretmenler 

Toplam: 10  Toplam: 5 Toplam: 4 Toplam: 11 

% 33 % 17 % 13 % 37 

Genel Toplam: 30 
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Çalışmada öğretmenlerin AÖDT’yi birçok bakımdan geleneksel ölçme değerlendirme 

araçlarına göre daha etkili bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler; öğrencilerin ders içinde 

olduğu kadar, ders dışında da aktif olmasının sağlanması, değerlendirmenin sürece yayılarak daha 

gerçekçi bir değerlendirme yapılması, öğrenilenlerde kalıcı öğrenmenin sağlanması ve ezberciliğin 

önlenmesi, öğrencilerin gerçek hayata yönelik olarak yaparak-yaşayarak öğrenme ve uygulama 

yapmasına imkân tanınması ve araştırma yapmaya sevk edilmesi gibi konularda AÖDT’nin geleneksel 

ölçme değerlendirme araçlarına göre daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Şimşek (2011)’in “Sosyal 

Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması:  itel Bir Çalışma” 

çalışmasında da öğretmenlerin birçok bakımdan AÖDT’yi geleneksel ölçme ve değerlendirme 

araçlarına göre üstün buldukları, fakat çeşitli sebeplerden dolayı yoğun olarak kullanamadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır.  

AÖDT’nin coğrafya derslerinde etkin olarak kullanılması için neler yapılması gerektiği 

konusunda öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenler en yoğun olarak; zaman 

problemini ortadan kaldırmak için ders saatlerinin artırılması, hizmet içi eğitim kurslarının veya 

seminerlerin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca bu kurs veya seminerlerin 

niteliğinin geliştirilmesi gerektiği konusunda öneride bulunmuşlardır. Ayrıca öğretmenler okulun 

fiziki ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesi, AÖDT ile ilgili yardımcı bir ek kaynak verilmesi, 

müfredatın sadeleştirilmesi ve yoğunluğunun azaltılması gibi hususları öneri olarak ifade etmişlerdir. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenler AÖDT’nin temel özelliklerine ilişkin yaptıkları tanımlarda genel olarak doğru 

tespitlerde bulunmuşlardır. Bu anlamda öğretmenlerin AÖDT ile ilgili kavramsal anlamda bilgi 

eksikliği olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin AÖDT içerisinde en çok tanıdıklarını ifade ettikleri 

tekniklerin performans değerlendirme, proje, portfolyo ve kavram haritası olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bunlar arasından performans değerlendirme, proje ve kavram haritasını 

yoğun olarak kullandıkları, portfolyo tekniğini ise çeşitli sebeplerden dolayı daha az kullandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin AÖDT arasından en az tutum ölçeği, grup değerlendirme ve 

kelime ilişkilendirme testini tanıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bu teknikleri sınırlı 

düzeyde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin AÖDT arasından en yoğun olarak performans değerlendirme, proje, gözlem ve 

sözlü sunum tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler ilgili yönetmeliğe göre 

performans değerlendirme ve proje tekniğini kullanma durumundadır. Dolayısıyla bu tekniklerin 

yoğun olarak kullanılmaları doğal bir sonuçtur. Literatürdeki birçok çalışma da elde ettiğimiz bu 

sonucu destekler niteliktedir.  

Öğretmenler 200  ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında performans 

değerlendirme, proje ve portfolyo tekniklerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bu teknikler 200  ve 2018 

Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer almıştır. Bu anlamda öğretmenlerin verdikleri cevapların 

doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmeye katılan öğretmenlerin % 17’sinin ise 200  ve 2018 

Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında yer alan teknikleri tanımadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
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AÖDT ile ilgili hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin büyük oranda aldıkları eğitimi yeterli 

görmedikleri, ancak üniversitede veya pedagojik formasyon eğitimi esnasında eğitim alan 

öğretmenlerin ise aldıkları eğitimi yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada öğretmenlerin AÖDT’nin daha fazla ve daha etkin kullanılması için; ders 

saatlerinin artırılması, hizmet içi eğitim kurslarının veya seminerlerin verilmesi, okulun fiziki ve 

ekonomik imkânlarının iyileştirilmesi, yardımcı kaynak verilmesi ve EBA’da AÖDT ile ilgili 

etkinliklerin oluşturulması, müfredatın sadeleştirilmesi ve sınıf mevcutlarının azaltılması gibi hususları 

öneri olarak getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin AÖDT’ye karşı yaklaşımlarının olumlu olduğu, fakat yukarıda sıralanan 

sebeplerden dolayı AÖDT’yi yoğun olarak kullanamadıkları saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin 

AÖDT’yi birçok yönden geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre üstün bulduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Gerçekten de geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre birçok yönden daha etkili 

ve yararlı olan AÖDT’nin okullarda Coğrafya derslerinde daha doğru, verimli ve etkin kullanılması 

için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

1- Öğretmenlerin AÖDT’yi daha etkin ve verimli kullanabilmeleri için okulların fiziki 

imkânları ve koşulları iyileştirilmelidir. Günümüz teknolojisinde öğrencilerin ürettikleri birçok 

çalışma dijital ortamda depolansa da, öğrencilerin ürettikleri diğer ürünler (harita, maket vb.) için 

uygun depolama ortamları oluşturulması yararlı olacaktır.  

2- AÖDT hakkında hizmet içi eğitim kursları veya seminerler düzenlenmelidir. Bu hizmet içi 

eğitim kursları veya seminerler sayıca az öğretmenden oluşan küçük gruplara verilmeli; teorik 

boyutundan çok uygulamalı boyutu ön plana çıkarılmalıdır. Teknolojinin zirve noktasını yaşadığı 

günümüz dünyasında öğretmenlerin AÖDT’yi teknolojik ortamda nasıl kullanacakları konusunda da 

bilgilendirilmelidir. Ayrıca hizmet içi eğitim kursları veya seminerler; AÖDT alanında uzman, 

üniversitede görev yapan öğretim üyeleri veya konu ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapmış 

öğretmenler tarafından verilmelidir. 

3- Öğretmenler için AÖDT ile ilgili örnek etkinliklerin bulunduğu kılavuz kitap 

hazırlanmalıdır. Bu kitapta AÖDT ile ilgili örnek etkinlik ve sorulara yer verilmeli, öğretmenlerin 

bunları nasıl hazırlayacağı, nasıl uygulayacağı ve nasıl değerlendireceği gibi hususlar detaylı bir 

şekilde açıklanmalıdır. 

4- Öğretmenlerin en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında gelen “konuları yetiştirememe 

endişesi”nin önüne geçmek için coğrafya ders saatlerinin artırılması yoluna gidilmelidir. Özellikle 9 

ve 10. sınıflarda 2 saat okutulan coğrafya dersinin süresinin yeterli olmadığı bilinmektedir. 

5- Özellikle öğretmenler öğrencilerin akademik seviyesinin yüksek olduğu okullarda 

öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak için genellikle çoktan seçmeli soru tipi kullanmayı tercih 

etmektedirler. Bu durumun önüne geçmek ve okullarda AÖDT ile ilgili etkinliklerin daha yoğun 

olarak kullanılmasını sağlamak için ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda az da olsa AÖDT kullanılarak 

hazırlanan sorulara yer verilmelidir. Bu durum öğrencilerin AÖDT’ye ilişkin bakış açılarını olumlu 

yönde etkileyecektir.  
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6- Doğası gereği daha küçük gruplara uygulamanın mümkün olduğu AÖDT’nin kalabalık 

sınıflara uygulanması oldukça zordur. AÖDT’nin daha etkin, doğru ve verimli uygulanabilmesi için 

sınıf mevcutları azaltılmalıdır. 

7- Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi artmıştır. Yüz yüze eğitimden uzak kalan 

öğrencilerin özellikle dijital ortamda öğretmenden bağımsız olarak çalışmaları zaruri hale gelmiştir. 

Bu sebeple öğretmenler tarafından AÖDT’nin kullanımının artacağı açıktır. Dolayısıyla uzaktan 

eğitim sürecinde AÖDT’nin dijital ortamda etkin bir biçimde kullanılması hakkında öğretmenler ve 

öğrenciler için online eğitim veya kursların düzenlenmesi yararlı olacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde 

öğrencilerin daha bağımsız çalışmalarına uygun olan proje, performans değerlendirme ve portfolyo 

teknikleri ile; öğrencilerin bireysel anlamda kendilerini tanımaları ve değerlendirmeleri konusunda 

etkili bir teknik olan öz değerlendirme tekniğinden, öğrencilerin birbirlerinden akademik ve sosyal 

anlamda uzaklaşmamaları için akran değerlendirme tekniğinden yararlanılmalıdır. 
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ÖZET 

Araştırmada 10. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” kavramına yönelik 

bilişsel yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum 

çalışması ile desenlenmiştir. Araştırma bir Anadolu lisesinin 10. sınıfında fizik dersinin öğrenimini çevrim içi 

ortamda gören 66 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklemeye uygun seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testinde öğrencilere “fizik öğretmeni” 

anahtar kavramı sunulmuş ve öğrencilerin anahtar kavram ile ilgili bir dakika içerisinde akıllarına gelen ilk 10 

kelimeyi yazmaları, bu anahtar kavram ile ilgili bir de cümle kurmaları istenmiştir. Araştırmada veriler içerik 

analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler tarafından 4  cevap kelimesinin üretildiği tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin anahtar kavrama yönelik en çok zeki, eğlenceli ve sunum cevap kelimelerini ifade 

ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde fizik öğretmeni kavramını 

heyecan ve sevgi gibi cevap kelimeleri ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin bu süreçte 

öğretmenlerini dolayısıyla fizik dersini sevdikleri ve bu durumun onların öğrenme isteklerini olumlu yönde 

etkilediği ifade edilebilir. Sonuç olarak araştırmada öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde fizik öğretmenlerine 

ilişkin olumlu bir bilişsel yapıya sahip oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişsel yapı, fizik öğretmeni, kelime ilişkilendirme testi, uzaktan eğitim. 

ABSTRACT 

The study aims to determine Year 10 students’ cognitive structures concerning the “physics teacher” 

concept during distant education. The study was patterned as a case study, which is one of the qualitative 

research methods. It was realized with 66 Year 10 students enrolled at an Anatolian high school taking the Year 

10 physics class online. The study participants were selected by easily accessible sampling, which is one of the 

purposeful sampling methods. In the word association test, students were given the keyword “physics teacher” 

and were asked to write down the first ten words related to this word that came to their minds in a minute. They 

were also asked to use the keyword in a sentence. Data in the study were analysed via content analysis. At the 

end of the study, it was determined that students generated 43 words. It was determined that the most frequently 

used words of the keyword were clever, fun, and presentation. Moreover, the study showed that students 

associated the concept of physics teacher with such words as excitement and like during the distant learning 

process. It is believed that students liked their teachers and, in return, physics, which affected their will to learn 

positively. Consequently, it was determined that students had a positive cognitive structure about their physics 

teacher during the distance learning process.  

Keywords: Cognitive structure, physics teacher, word association test, distant education.  
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1. GİRİŞ 

Eğitim sistemi içerisinde her zaman bilgi kelimesine odaklanılmakta ve bu süreç içerisinde 

bilgiyi üreten, bilgiyi kullanan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sistemi bireylerin 

yetiştirilmesinde insanlık tarihinden bu yana önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistem öğrenci, 

öğretmen ve öğretim programı olacak şekilde üç temel öğe içermektedir. Bu üç temel öğe eşgüdümlü 

çalıştığında eğitimde başarıya ulaşılabilmektedir. Örneğin bu ilişkide öğretmen bilgi sahibi, öğrenci 

ise bilginin alıcısı olarak ele alınmaktadır (Freire, 2014). Ayrıca bu üç temel öğe arasında yer alan 

öğretmenlik mesleğinin hiç şüphesiz ki ayrı bir öneme sahip olduğu da bilinmektedir. Yani, 

öğretmenlerin öğrencilerin yetiştirilmesinde eğitim sisteminin en önemli halkası olduğu ifade 

edilmektedir. Çünkü öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin bilgi edinebildiği, tutumlarının 

geliştirilebildiği, beceri ve değerler kazanabildikleri öne sürülmektedir (Akbulut, 2006). Bu noktada 

öğrencilerin öğretmenleri sayesinde çevrelerini anlamlandırabildikleri ve olgu ile olaylar arasında 

ilişki kurabildikleri savunulmaktadır. Öğretmenlerin burada sadece bilgiyi aktaran değil, öğrencilere 

süreçte öncülük eden ve öğrenci merkezli bir öğretimi gerçekleştiren kişiler olarak tanımlandıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla eğitim sürecinin belirleyicisi olduğu düşünülen öğretmenlerimizin 

günümüz koşullarına ve teknolojik şartlara bağlı olarak sürekli değişmekte ve gelişmekte oldukları 

ifade edilebilir (Sönmez, 2017). Bu durum özellikle son yıllarda öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile 

birlikte uzaktan eğitim sürecine dahil olmaları ve öğretimi çevrim içi ortamda gerçekleştirmeleri ile 

devam etmektedir.  

Salgın döneminde eğitim kurumlarının bir parçası haline gelen uzaktan eğitim kablolu ve 

kablosuz kanallar aracılığıyla internet, bilgisayar vb. araçlarla öğretmen ile öğrencilerin senkron ya da 

asenkron bir araya gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreçte zamandan ve mekândan bağımsız 

olarak devam eden eğitim faaliyetleri farklı teknolojik araçlarla desteklenmekte ve öğrenciler için 

sürdürülebilir eğitim ortamları oluşturulmaktadır (Banar ve Fırat, 201 ). Aynı zamanda uzaktan eğitim 

sürecinde internetin yaygınlaşmasıyla web tabanlı teknolojiler öğretme ve öğrenme süreci içerisinde 

etkili bir şekilde kullanılmaktadır (Toprakçı, 2008). Bu esnada uzaktan eğitim sürecinin niteliği 

öğrencilerin algısının oluşumunu ve değişimini etkilemektedir. Çünkü öğrencilerin algısının yaşantı 

yoluyla oluştuğu ifade edilmektedir. Yani öğrencilerin nesnel gerçeklerine göre oluşan algıları, onların 

anlamlandırdığı verileri yorumlama süreci olarak ele alınmaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin bilişsel 

yapıları onların gözlemlerinden ve etkileşimlerinden etkilenmekte ve duygu ile düşüncelerin 

bütünleşmesi ile yapılanmaktadır (Senemoğlu, 2018). Zihinsel bir şema olarak ele alınan bilişsel yapı 

öğrencilerin bilişini ortaya koymaktadır. Öğrenciler bu süreçte yaşantılar içerisinde yeni anlamlar 

bulmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bilişsel yapının öğrenciler arasında farklılık gösterdiği 

söylenebilir. Çünkü bu süreç psikolojik ve sosyal etkenleri içerisinde barındırdığından öğrencilerin 

algılarının birbirinden farklı olacağı akla gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilişsel yapılarının kendi 

yaşanmışlıkları doğrultusunda oluştuğu ve somut bir sonuçtan ziyade zihinsel bir ürün olarak 

değerlendirildiği bilinmektedir. Öznel bir süreç olarak ele alınan bilişsel yapının kişiye, duruma ve 

hedefe göre değişkenlik gösterdiği ifade edilebilir (Uylas, 2017). Bu nedenle durumlar karşısında 

birbirinden farklı bilişsel yapıya sahip olan öğrencilerin algısının belirlenmesi ile eğitim ve öğretim 

sürecinin devamlılığına katkı sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu bağlamda günümüz şartlarında 

ortaöğretim kurumlarında ilk kez gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde farklı alanlarda görev 

yapan öğretmenlerin alanlarının işlevlerini yerine getirebilmelerinde öncelikle eğitim sistemi 
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içerisinde yer alan öğrenci algısının belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir (Demirbilek, 2021). 

Çünkü öğrencilerin bilimin ve doğanın anlamlandırılması konusunda yaşamlarında iz bırakacak ve 

sonraki süreçte fiziğe yaklaşımlarında etkin rol oynayacak olan fizik öğretmenlerinin uzaktan eğitim 

sürecinde öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesinin alana yarar sağlayacağına 

inanılmaktadır (Akpınar, Ünal & Ergin, 2004). 

Bunların yanı sıra araştırmada öğrencilerin bilişsel yapılarının belirlenmesinde durumları ve 

bireyleri anlamak için son dönemlerde araştırmacılar tarafından sıkça tercih edilen bir teknik kelime 

ilişkilendirme testi tercih edilmiştir (Altınay Özdemir, 2018). Çünkü alternatif ölçme ve değerlendirme 

teknikleri arasında yer alan kelime ilişkilendirme testinin bilişsel yapıyı ve bilişsel yapıda yer alan 

kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyduğu savunulmaktadır (Önal, 2017). Aynı zamanda kelime 

ilişkilendirme testinin araştırmada ele alınan durumun derinlemesine incelenmesine imkân sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada 10. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik 

öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum çalışmasından yararlanılmıştır. 

Tek bir analiz birimi ile çalışılarak durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni 

kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Araştırmada durum çalışması ile ele alınan durumun ya da 

olayın tespitinin yapılması amaçlanmıştır (McMillian & Schumacher, 2010). Yani araştırmada, 10. 

sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarının 

ortaya çıkarılması amaçlanarak durum çalışmasından ve var olan bu durumun tek bir birim üzerinde 

betimlemesinin yapılması istenerek de durum çalışması desenleri içerisinde yer alan bütüncül tek 

durum deseninden yararlanılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde bir Anadolu lisesinin 10. sınıfında fizik 

dersinin öğrenimini çevrim içi ortamda gören 66 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın katılımcıları araştırmacılara yakın ve erişilmesi kolay durumlar tercih edildiğinden 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklemeye uygun seçilmiştir (Patton, 2014).  

2.3. Veri Toplama Aracı ve Uygulama 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime 

ilişkilendirme testinde öğrencilere “fizik öğretmeni” anahtar kavramı sunulmuş ve öğrencilerin anahtar 

kavram ile ilgili bir dakika içerisinde akıllarına gelen ilk 10 kelimeyi yazmaları, bu anahtar kavram ile 

ilgili bir de cümle kurmaları istenmiştir. Bu şekilde araştırmada öğrencilerin “fizik öğretmeni” anahtar 

kavramı ile ilgili onlara çağrışım yapan cevap kelimelerinin ve bilişsel yapılarında anahtar kavramla 

kurdukları ilişkinin belirlenmesi istenmiştir. Ayrıca uygulamaya geçilmeden önce öğrencilerle çevrim 
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içi ortamda bir araya gelinerek kelime ilişkilendirme testine yönelik gerekli açıklamalar yapılmış ve 

örnekler verilmiştir. Verilerde çevrim içi ortamda toplanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu bağlamda veriler öncelikle ayrıntılı 

olarak incelenmiş, ardından en çok ifade edilen cevap kelimelerinden başlayarak en az ifade edilene 

doğru ilerleyen bir liste oluşturulmuştur. Daha sonra bu listede anlamlı ve birbiriyle ilişkili olan cevap 

kelimeleri bir araya getirilmiş ve araştırmanın verileri toplam altı kategori altında toplanmıştır. Her bir 

kategoride yer alan cevap kelimelerinin özellikleri dikkate alınarak kategoriler isimlendirilmiş ve 

veriler frekans tabloları altında sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerin cevap kelimelerinden yola çıkılarak 

kurdukları cümleler arasından her bir kategoriyi temsil edecek cümleler belirlenmiştir. Bunun yanında 

araştırmada geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın geçerliği tutarlılık ile 

sağlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada kategorilere ulaşılmış ve veriler içerisinde anlamlı bir bütünlük 

sağlanmıştır. Verilerin bulunduğu kategorileri açıklaması ve bu kategorilerin dışında veri kalmaması 

ile de araştırmanın tutarlılığı sağlanmıştır. Güvenirlik kapsamında ise veriler iki uzmanın görüşüne 

sunulmuştur. Uzmanlar birbirinden bağımsız olarak kodlamalar yapmış ve uzmanlar arasındaki uyum 

Miles ve Huberman’ın (1994) formülü aracılığıyla hesaplanmıştır. Bu formüle göre uzmanlar 

arasındaki güvenirlik .92 olarak hesaplanmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmada 10. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” kavramına 

yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmada uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” anahtar kavramına ilişkin 

öğrenciler tarafından 4  cevap kelimesinin üretildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin anahtar kavramla 

ilişkili ifade ettikleri cevap kelimeleri frekans değerleri dikkate alınarak Şekil 1’de kelime bulutu 

görseli aracılığıyla sunulmuştur.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin “Fizik Öğretmeni” Anahtar Kavramına İlişkin Cevap Kelimelerinin 

Frekanslarına Göre Oluşturulan Kelime Bulutu Görseli 
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Şekil 1’de öğrencilerin anahtar kavrama yönelik en çok zeki, eğlenceli ve sunum cevap 

kelimelerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırmada öğrencilerin anahtar kavrama 

ilişkin yanıtları altı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler ‘Öğretmen Niteliği’, ‘Öğretim Süreci’, 

‘Öğrenciye Katkı’, ‘Fizik Konuları’, ‘Duyuşsal Özellikler’ ve ‘Bilim İnsanları’ olarak adlandırılmıştır. 

Aşağıda Tablo 1’de ilk olarak ‘Öğretmen Niteliği’ kategorisinde yer alan cevap kelimeleri ve 

frekanslarına yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen Niteliği Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Öğretmen Niteliği 

Zeki (32) 

278 

Eğlenceli ( 0) 

Deneyimli (26) 

Sabırlı (26) 

Rehber (25) 

Enerjik (24) 

Hayal gücünü zorlayan (2 ) 

Merak uyandıran (20) 

Mücadeleci (18) 

Empati yapabilen (17) 

Heyecanlı (1 ) 

Sevecen (12) 

Anlayışlı (10) 

 

Bu kategoride öğrencilerin 1  cevap kelimesinin yer aldığı ve bu cevap kelimelerinin toplam 

frekansının 278 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin anahtar kavram ile ilgili bu kategoride yer alan 

cümleleri aşağıda bulunmaktadır (Ö: Öğrenci, #: Öğrenci Numarası): 

Ö2 : Fizik öğretmenleri zekidir. 

Ö12: Fizik öğretmenimiz çok sabırlı birisidir. 

Ö19: Fizik öğretmenimiz bize bir şey anlatırken empati yapabilen çok az öğretmenden 

birisidir. 

Araştırmada elde edilen ‘Öğretim Süreci’ kategorisine ait cevap kelimeleri ve frekansları ise 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Öğretim Süreci Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Öğretim Süreci 

Sunum (28) 

171 

Teknoloji kullanımı (24) 

Çevrim içi ders (22) 

Simülasyon (19) 

Çevrim içi sınav (16) 

Formüller (1 ) 

Animasyon (11) 

Video (9) 

Çevrim içi ödev (8) 

Proje (8) 

İnternet (7) 

Elektronik kaynaklar (6) 
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Öğrencilerin bu kategoriye yönelik 12 cevap kelimesi tespit edilmiş ve bunlarının toplam 

frekansının 171 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin bu kategoride bulunan anahtar kavramla ilişkili 

cümleleri aşağıda yer almaktadır: 

Ö46: Fizik öğretmenimiz dersi bazen sunum üzerinden anlatıyor. 

Ö 2: Fizik öğretmenimiz teknolo iyi bilinçli bir şekilde kullanarak süreci yürütmüştür. 

Ö11: Fizik öğretmenimizin başlatmasıyla dersler çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. 

Tablo  ’de araştırmada elde edilen ‘Öğrenciye Katkı’ kategorisine ait cevap kelimeleri ve 

frekansları sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğrenciye Katkı Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Öğrenciye Katkı 

Başarı (2 ) 

83 

Meraklı olma (20) 

Araştırmacı olma (1 ) 

Sorgulayıcı olma (11) 

Gözlem yapabilme (8) 

Günlük hayatla ilişkilendirme (6) 

Mantıksal düşünme becerisi gelişimi (2) 

 

Bu kategoride 7 adet cevap kelimesi yer almaktadır. Bu cevap kelimelerinin toplam frekansı 

ise 8 ’dür. Öğrencilerin anahtar kavramla ilişkili bu kategoride yer alan cümleleri aşağıda verilmiştir: 

Ö56: Fizik öğretmenim sayesinde başarım arttı. 

Ö : Fizik öğretmenimiz sayesinde soru sormayı ve olayları gözlemlemeyi öğrendik.  

Ö29: Fizik öğretmenim sayesinde öğrendiklerimi günlük hayatla ilişkilendirebiliyorum. 

Araştırmada elde edilen ‘Fizik Konuları’ kategorisine ait cevap kelimeleri ve frekansları Tablo 

4’de bulunmaktadır. 

Tablo 4. Fizik Konuları Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Fizik Konuları 

Mekanik (15) 

60 

Elektrik (13) 

Dalgalar (12) 

Optik (11) 

Enerji (9) 

 

‘Fizik Konuları’ kategorisinde beş cevap kelimesi yer almaktadır. Bu kelimelerin frekansı 60 

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin cümleleri aşağıda sunulmuştur:  

Ö  : Fizik öğretmeninin anlattığı konular arasından en çok elektrik konusu aklımda kaldı. 

Ö60: Fizik öğretmeni denildiğinde aklıma yakın zamanda işlediğimiz dalgalar konusu geliyor. 
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Araştırmada elde edilen ‘Duyuşsal Özellikler’ kategorisine ait cevap kelimeleri ve frekansları 

Tablo  ’de yer almaktadır. 

Tablo 5. Duyuşsal Özellikler Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Duyuşsal Özellikler 

Heyecan (15) 

35 Sevgi (12) 

Mutluluk (8) 

 

Bu kategoride üç cevap kelimesi yer almaktadır. Bu kelimelerin toplam frekansı ise   ’dir. 

Öğrencilerin anahtar kavramla ilişkili olarak bu kategoride yer alan cümleleri aşağıda bulunmaktadır:  

Ö8: Fizik öğretmenimin derslerini heyecanla bekliyorum. 

Ö42: En sevdiğim öğretmendir. 

Son olarak araştırmada elde edilen ‘Bilim İnsanları’ kategorisine ait cevap kelimeleri ve 

frekansları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Bilim İnsanları Kategorisine Ait Cevap Kelimeleri ve Frekansları 

Kategori Kavramlar () Kategoriye ait toplam frekans 

Bilim İnsanları 

Albert Einstein (11) 

25 Isaac Newton (9) 

Nikola Tesla (5) 

 

‘Bilim İnsanları’ kategorisinde üç cevap kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimelerin frekansının 

ise 2  olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin anahtar kavrama ilişkin bu kategoride yer alan örnek 

cümleleri aşağıda ifade edilmiştir:  

Ö1 : Fizik öğretmenimiz sıklıkla Albert Einstein’ın buluşlarından bahsetti. 

Ö49: Fizik öğretmenimizin sunumunda Isaac  ewton’un hayatı ile ilgili verdiği bilgi çok 

dikkatimi çekti. 

Araştırmada 10. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” kavramına 

yönelik oluşturdukları cevap kelimelerine dayanarak onların bilişsel yapılarını ortaya koyan bir model 

oluşturulmuştur (Şekil 2). Şekil 2’de görüldüğü üzere öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde “fizik 

öğretmeni” kavramına ilişkin bilişsel yapıları altı kategoriyle bağlantılıdır. 
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Şekil 2. 10. Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde “Fizik Öğretmeni” Kavramına İlişkin 

Bilişsel Yapılarının Modeli 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda uzaktan eğitim sürecinde “fizik öğretmeni” anahtar kavramına ilişkin 

öğrenciler tarafından olumlu ifadelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Özellikle öğretmen niteliğine 

10. Sınıf Öğrencilerinin 

Uzaktan Eğitim 

Sürecinde “Fizik 

Öğretmeni” Kavramına 

İlişkin Bilişsel Yapıları 

Öğretmen 

Niteliği 

Öğretim 

Süreci 

Öğrenciye Katkı 

Fizik 

Konuları 

Duyuşsal 

Özellikler Bilim İnsanları 

Zeki (32) 

Eğlenceli (30) 

Deneyimli (26) 

Sabırlı (26) 

Rehber (25) 

Enerjik (24) 

Hayal gücünü zorlayan (2 ) 

Merak uyandıran (20) 

Mücadeleci (18) 

Empati yapabilen (17) 

Heyecanlı (1 ) 

Sevecen (12) 

Anlayışlı (10) 
Albert Einstein (11) 

Isaac Newton (9) 

Nikola Tesla (5) 

Sunum (28) 

Teknoloji kullanımı (24) 

Çevrim içi ders (22) 

Simülasyon (19) 

Çevrim içi sınav (16) 

Formüller (1 ) 

Animasyon (11) 

Video (9) 

Çevrim içi ödev (8) 

Proje (8) 

İnternet (7) 

Elektronik kaynaklar (6) 

Başarı (2 ) 

Meraklı olma (20) 

Araştırmacı olma (1 ) 

Sorgulayıcı olma (11) 

Gözlem yapabilme (8) 

Günlük hayatla ilişkilendirme (6) 

Mantıksal düşünme becerisi gelişimi (2) 

Mekanik (15) 

Elektrik (13) 

Dalgalar (12) 

Optik (11) 

Enerji (9) 

Heyecan (15) 

Sevgi (12) 

Mutluluk (8) 
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yönelik ifadelerde bulunan öğrencilerin cevap kelimelerinden fizik öğretmeninin onlara kaliteli bir 

eğitim süreci yaşattığı, öğretmenin öğrencilerle iletişim halinde olarak onlara ve sürece 

odaklanmalarına destek olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla araştırmada öğrencilerin uzaktan 

eğitim sürecinden verim aldıkları düşünülmektedir. Eastman ve Swift’de (2001) araştırma sonucunu 

destekler nitelikte bulgulara ulaşmışlardır. Ancak alanyazında yer alan bazı çalışmalarda kötü deneyim 

yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini bir daha yaşamak istemediklerine yönelik bulgulara 

rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda öğrencilerin hem sürece hem de öğretmenlerine yönelik olumsuz 

algıya sahip oldukları ifade edilmiştir (Başaran, Doğan, Karaoğlu & Şahin, 2020; Demirbilek, 2021; 

Mitchell, Banaji & MacRae, 200 ). Ancak bu araştırmanın sonucu yapılan çoğu araştırmanın aksine 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde fizik öğretmeni kavramına ve dolayısıyla uzaktan eğitim 

sürecine yönelik olumlu bir bilişsel yapıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Fizik 

öğretmenlerinin yürüttüğü bu süreçte teknoloji kullanımı ile birlikte çevrim içi ortamda sunum, 

simülasyon, animasyon, video ve çeşitli elektronik kaynaklar aracılığıyla gerçekleşen öğretimle 

öğrencilerin başarılarına, araştırma, sorgulama ve gözlem yapabilme vb. yetilerine olumlu katkı 

sağlandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin hızlı değişen ve güncellenen bilgiye ulaşım kolaylığından 

ve teknolojinin çeşitli imkanlarından yararlanarak, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine 

fırsat sundukları düşünülmektedir (Bozdağ & Dinç, 2020). Aynı zamanda bu süreçte öğretmenler 

tarafından bilim insanlarının hayatlarının öğrencilere sunulması ile öğretmenlerin bilimin 

insanlaştırılmasını, somutlaştırılmasını ve konunun içselleştirilmesini amaçlandığı akla gelmektedir 

(Matthews, 1989). Ayrıca Bozkurt’un (2020) anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesinde öğretmene 

yönelik algının ve öğrencilerin deneyimlerinin etken olduğu ifadesinden yola çıkılarak, araştırmada 

fizik öğretmenlerine yönelik olumlu bilişsel yapı ile birlikte fizik öğretmeni tarafından uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerin anlamlı öğrenmelerinin desteklendiği ifade edilebilir. Araştırmada öğrencilerin 

uzaktan eğitim sürecinde fizik öğretmeni kavramını heyecan ve sevgi gibi cevap kelimeleri ile 

ilişkilendirmeleri ile öğretmenin öğrencilerde olumlu bir duygu bıraktığı saptanmıştır. Bu sonuç 

öğrencilerin bu süreçte öğretmenlerini dolayısıyla fizik dersini sevdiklerini ve bu durumun onların 

öğrenme isteklerini olumlu yönde etkilediğini düşündürmektedir (Yıldız, 2011). Ayrıca bu sonucun 

öğrencilerin derse ilişkin tutumunu da olumlu yönde etkileyeceği savunulmaktadır (Tao & Yeh, 2008). 

Kısacası öğretmenlerin sorumluluk üstlendiği uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerin algısını olumlu 

yönde etkilediği ortaya çıkmıştır (Dougiamas, 2000). Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinde alan 

öğretmenlerine yönelik öğrencilerin bilişsel yapısının belirlenmesi ile öğretmen yetiştiren kurumlara 

ve öğretimin gerçekleştirildiği okulların programlarına katkı sağlayabileceğine inanılmaktadır. 

Bunların yanı sıra alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin etkililiği de göz önünde bulundurularak 

fizik eğitimi alanında bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada kelime ilişkilendirme testi gibi farklı ölçme 

araçlarının kullanımı ile alana farklı bir bakış açısı kazandırılması ve bu araçların kullanımının 

yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. Son olarak uzaktan eğitimin zamandan ve mekândan 

bağımsız olmasının avantajı ve araştırma sonucu göz önüne alınarak, harmanlanmış öğrenme 

bağlamında fizik öğretmenlerinin öğrencilerle sürekli iletişim içinde olacakları ve onların 

motivasyonlarını arttırıcı ortamlar tasarlanarak yüz yüze eğitim süreci içerisinde uzaktan eğitim 

faaliyetlerine yer verilmesi ile öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlanabileceğine inanıldığı ifade 

edilebilir (Arnesen vd., 2019; Yılmaz & Güven, 201 ). 
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ÖZET 

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyonlarının ve genel akademik başarılarının 

cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından bel rlemey  amaçlamaktadır. Bu araştırmada tarama araştırma 

desenlerinden kesitsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenligi’nde Anabilim dalının dördüncü sınıfında öğrenim görmekte 

olan 89 kız ve    erkek toplam 124 sınıf öğretmeni aday oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Vallerand vd., 

(1992) tarafından geliştirilen ve Eymür ve Geban (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivation 

Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile araştırmanın verileri toplanmıştır. “Dışsal 

Motivasyon Düzenleme” ve “Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat” alt faktör toplam puanları ve genel akademik 

başarılar kız öğrenc ler n leh ne farklılaşmıştır. “İçsel Mot vasyon B lme”, “İçsel Mot vasyon Başarma”, “İçsel 

Mot vasyon Hareket”, “Dışsal Mot vasyon Tanınma” alt faktörler toplam puanları, “Motivasyonsuzluk” ve 

akademik motivasyon toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı fark belirlenmemiştir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının akademik motivasyon toplam puanları, akademik motivasyon alt faktörler toplam puanları yaşlarına 

göre anlamlı fark saptanmamıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları 21 yaşında olan sınıf 

öğretmeni adayların lehine anlamlı fark belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Akademik motivasyon, genel akademik başarı, yaş, cinsiyet, sınıf öğretmeni 

adayları. 

INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION AND GENERAL ACADEMIC 

ACHIEVEMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES 

ABSTRACT 

This study aims to determine the academic motivation and general academic achievement of primary 

school teacher candidates in terms of gender and age variables. In this study, a cross-sectional survey research, 

one of the scanning survey designs, was used. The participants of the study consisted of 124 fourth-grade 

primary school teacher candidates (89 female and 35 male students) in the Department of Classroom Teaching, 

Faculty of Education, Çanakkale Onsekiz Mart University. The data of the research were collected with the 

“Academic Motivation Scale”, which was developed by Vallerand et al. (1992) and adapted into Turkish by 

Eymur and Geban (2011), and the “Personal Information Form” created by the researcher. The “E trinsic 

Motivation Regulation” and “E trinsic Motivation Introjected Regulation” subscale total scores and the general 

academic achievements differed in favor of female students. The “Intrinsic Motivation-to know”, “Intrinsic 

motivation-toward accomplishment”, “Intrinsic motivation-to experience stimulation”, “E trinsic motivation-

identified” subscale total scores and the “Amotivation” and academic motivation total scores were not 

significantly different according to their gender. There was no significant difference between the academic 

motivation total scores and the academic motivation subscale total scores of the primary school teacher 

candidates according to their age. There was a significant difference in the general academic achievements of the 

primary school teacher candidates in favor of the 21-year-old primary school teacher candidates. 

Keywords: Academic motivation, general academic achievement, age, gender, primary school teacher 

candidates. 

mailto:bcetin@comu.edu.tr
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GİRİŞ 

Mot vasyon,  lg , tutum, güdülenme, öz-yeterl k, benl k,  nanç ve değer duyuşsal alan 

 çer s nde yer alır. Bunlar aynı zamanda öğrenmeye etk  eden faktörlerd r. Duyuşsal alanın öneml  

unsurlarından biri olan motivasyon faktörünün cinsiyet ve yaş değişkenlerinden etkilenip 

etkilenmediği bu araştırmada ele alınmıştır. Alan yazında çok farklı motivasyon tanımları yapılmıştır.  

Bu tanımlardan belli başlıları şunlardır: Motivasyon, genel anlamda davranışa enerji vermek 

anlamına gelir. Motivasyon davranışta süreklilik ve yönelimi ifade eder (Hebb, 19  ). Motivasyon, 

davranışları harekete geçiren ve onu bir hedefe yönlendiren bir ihtiyaç ya da arzudur (Meyers, 2010). 

Alan yazında çok farklı motivasyon teorileri bulunmaktadır. Bu teorilerden biri olan ve bu çalışmanın 

teorik alt yapısını oluşturan, Deci ve Ryan (198 ) tarafından geliştirilmiş olan öz-belirleme teorisidir. 

İçsel motivasyon, insan organizmasının aktif doğasının merkezinde yer alan enerji kaynağıdır 

(Deci ve Ryan, 198 ). İçsel motivasyon, içsel tatminlerin sağlanabilmesi için bir faaliyetin yapılması 

olarak tanımlanır (Ryan ve Deci, 2000). İçsel mot vasyon,  nsanların herhang  b r amaç ya da faal yet  

 lg nç  veya yararlı buldukları  ç n  çten gelen b r enerj   le gerçekleşt r lmes  sürec n   çermekted r 

(Koestner ve Losier, 2002). İçsel motivasyon akademik performansla ilişkilidir (Deci ve Ryan, 1985).  

Dışsal motivasyon aktivitenin, araçsal değerinden ziyade, aktivitenin kendisinden 

yararlanması için yapılmasını ifade eder (Ryan ve Deci, 2000). Dışsal motivasyona sahip birey ödül 

almak için davranışlarda bulunan kişidir. Eğer ödül yok ise bireyde davranış meydana gelmeyecektir 

(Deci, 197 ). Dışsal motivasyonlu davranışların en net örnekleri, somut bir ödül elde etmek veya 

cezadan kaçınmak için yapılanlardır (Deci ve Ryan, 2008). Motivasyonsuzluk, birinin davranışta 

bulunmaya motive edilmediği bir durumu açıklar (Ryan ve Deci, 2017). Bu araştırmanın genel amacı, 

sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon puanları ve genel akademik başarılarının cinsiyet ve 

yaş değişkenleri açısından incelemektir. 

Amaç 

1.Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları ve alt faktörler toplam 

puanları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları ve alt faktörler toplam 

puanları yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

 .Sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

4. Sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon puanları ve genel akademik 

başarılarının cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tarama 

modellerinden kesit alma tarama modeli, (Creswell, 2012) kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın çalışma evrenini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi son 

sınıf ögrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini çalışma evreni içerisinden basit seçkisiz 

örnekleme tekniği ile belirlenen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenligi’nde Anabilim dalının dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 89 kız ve    erkek 

toplam 124 sınıf öğretmeni aday oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 21 ile 24 

arasındadır.  

Veri toplama araçları 

Aka                         Bu ölçek, Deci ve Ryan'ın (198 ) öz-belirleme teorisi (self-

determination theory) temel alınarak Vallerand vd., (1992) tarafından öğrencilerin üniversiteye gitme 

nedenlerini belirlemek amacıyla geliştirildi. Türkce’ye uyarlamasını Eymur ve Geban (2011) 

tarafından yapılan bu ölçek 7 alt faktör, 28 madde ve beşli likert tipi seçeneğinden oluşmaktadır. Her 

alt faktörde 4 madde bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; İçsel Mot vasyon B lme, İçsel Mot vasyon 

Başarma, İçsel Mot vasyon Hareket, Dışsal Mot vasyon Tanınma, Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat, 

Dışsal Mot vasyon Düzenleme ve Mot vasyonsuzluk. Ölçekten alınabilecek en düşük 28 en yüksek 

140 puandır. Ölçekte olumsuz madde bulunmamaktadır (Eymur ve Geban, 2011; Vallerand vd., 1992). 

G     A     i  B ş rı  Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı’nın dördüncü sınıfında öğrenim 

görmekte olan öğrencilerinin kendi ifadeleri ile birinci ve altıncı dönemler arasındaki dönemlerin 

tamamını kapsayan tüm notlarının genel ortalamasından oluşmaktadır.  

Verilerin toplanması  

Araştırmayı yapabilmek için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde resmi 

izin alınmıştır. Araştırmanın verileri, Eymur and Geban (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Akademik Motivasyon Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile 2014-201  güz döneminde Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ Sınıf Öğretmenligi’nde Anabilim dalının dördüncü 

sınıfında öğrenim gören gönüllü öğrencilere araştırmacı tarafından yüz yüze uygulanarak toplanmıştır. 

Verilerin analizi 

“Akadem k Mot vasyon Ölçeğ ” nden elde edilen puanlarının aritmatik ortalamaları toplamı 

ve alt boyutların aritmatik ortalamaları toplamı ile ilgili işlemler SPSS 26.00 istatistik programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. “Akadem k Mot vasyon Ölçeğ ” nden elde edilen toplam puanlar ve alt 
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boyutlar için Kolmogorov-Smirnov tekniği, (Mertler ve Reinhart, 2017) ile normallik analizi 

yapılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ölçeği’nden alınan toplam puanlar 

normal dağılırken; genel akademik başarı ve akademik motivasyon ölçeği’nin alt faktörlerinin toplam 

puanları normal dağılmamıştır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları ile cinsiyetleri arasında fark 

olup olmadığını belirlemek icin parametrik test olan t-testi kullanılırken; genel akademik başarıları ve 

akademik motivasyon ölçeği’nin alt faktörler toplam puanları cinsiyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını bel rlemek  ç n nanparametrik test olan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Ho 

(2014) normallik varsayımı olmadığında, t-testi yerine Mann-Whitney U testi kullanılır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları yaşlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek icin parametrik test olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA); genel 

akademik başarı ve akademik motivasyon ölçeği’nin alt faktörler toplam puanları yaşlarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını bel rlemek  ç n nanparametrik test olan Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 

Miller (2009)’ a göre, Kruskal-Wallis testi veriler normal şekilde dağılmadığında kullanılabilir. 

BULGULAR 

Bu bölümde, sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyonlarının ve genel akademik 

başarılarının cinsiyet ve yaş değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili bulgular 

bulunmaktadır. 

Alt problem 1. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları ve İçsel 

Mot vasyon B lme, İçsel Mot vasyon Başarma, İçsel Mot vasyon Hareket, Dışsal Mot vasyon 

Tanınma, Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat, Dışsal Mot vasyon Düzenleme ve Motivasyonsuzluk Alt 

Faktör Toplam puanları Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma Durumu 

Tablo 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Akademik Motivasyon Toplam Puanları ile 

İlgili Mann Whitney U- testi Sonucu 

Değişken n M S sd t p 

Kız 89 3.5762 .49876 122 1.322 .433 

Erkek 35 3.4378 .58719    

 

Tablo 1’ e göre, sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre akademik motivasyon toplam 

puanlarında anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t (122)= 1.322; p>0.05)]. 

Tablo 2 Sınıf Öğretmeni Adaylarının C ns yetler ne Göre İçsel Mot vasyon B lme, İçsel Mot vasyon 

Başarma, İçsel Mot vasyon Hareket, Dışsal Mot vasyon Tanınma, Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat, 

Dışsal Mot vasyon Düzenleme ve Mot vasyonsuzluk toplam puanları ile İlgili Mann Whitney U- testi 

Sonucu 

Alt faktörler Değişken N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

 

İçsel Mot vasyon B lme 

Kız 89 63.39 5642.00 1478.000 .653 

Erkek 35 60.23 2108.00   

Toplam 124     
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İçsel Mot vasyon Başarma Kız 89 60.71 5403.50 1398.500 .374 

Erkek 35 67.04 2346.50   

Toplam 124     

İçsel Mot vasyon Hareket Kız 89 62.56 5568.00 1552.500 .975 

 Erkek 35 62.34 2182.00   

 Toplam 124     

 

Dışsal Mot vasyon Tanınma 

Kız 89 64.72 5760.50 1359.500 .268 

Erkek 35 56.84 1989.50   

Toplam 124     

Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat Kız 89 66.83 5948.00 1172.000 .032 

Erkek 35 51.49 1802.00   

Toplam 124     

Dışsal Mot vasyon Düzenleme Kız 89 70.23 6250.50 869.500 .000 

Erkek 35 42.84 1499.50   

Toplam 124     

Motivasyonsuzluk Kız 89 60.07 5346.00 1341.000 .228 

Erkek 35 68.69 2404.00   

Toplam 124     

 

Tablo 2’ye göre, sınıf öğretmeni adaylarının “İçsel Mot vasyon B lme” (U=1478.000; p>0.05); 

“İçsel Mot vasyon Başarma” (U=1 98. 00; p>0.0 ); “İçsel Mot vasyon Hareket” (U=1552.500; 

p>0.05); “Dışsal Mot vasyon Tanınma” (U=1  9. 00; p>0.0 ); “Motivasyonsuzluk” (U=1341.000; 

p>0.05) alt faktör puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark saptanmamıştır. Sınıf öğretmeni 

adaylarının “Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat” (U=1172.000; p<0.0 ); “Dışsal Mot vasyon 

Düzenleme” (U=869. 00; p<0.01) alt faktör puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark 

belirlenmemiştir. 

Alt problem 2. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları ve İçsel 

Mot vasyon B lme, İçsel Mot vasyon Başarma, İçsel Mot vasyon Hareket, Dışsal Mot vasyon 

Tanınma, Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat, Dışsal Mot vasyon Düzenleme ve Mot vasyonsuzluk Alt 

Faktör Toplam puanları yaşlarına göre Farklılaşma Durumu 

Tablo 3 Sınıf öğretmeni Adaylarının Yaşlarına Göre Akademik Motivasyon Toplam Puanlar ile İlgili 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonucu 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplararası .237 3 .079 .280 .840 

Gruplariçi 33.859 120 .282   

Toplam 34.095 123    

 

Tablo  ’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları [F (3-123)= 

.280; p>0.0 ] yaşlarına göre anlamlı bir fark saptanmamıştır.  
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Tablo 4 Sınıf öğretmen  Adaylarının Yaşlarına Göre İçsel Mot vasyon B lme, İçsel Mot vasyon 

Başarma, İçsel Mot vasyon Hareket, Dışsal Mot vasyon Tanınma, Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat, 

Dışsal Mot vasyon Düzenleme ve Mot vasyonsuzluk Alt Faktör Toplam Puanları  le İlg l  Kruskal 

Wallis testi sonucu 

Alt faktörler Yaş n Sıra ortalaması sd χ
2
 p 

 21 yaş 57 58.10    

 22 yaş 47 64.02 3 3.777 .287 

İçsel Mot vasyon B lme 2  yaş 15 77.07    

 24 yaş 5 54.70    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 62.46    

 22 yaş 47 58.03 3 2.632 .452 

İçsel Mot vasyon Başarma 2  yaş 15 74.77    

 24 yaş 5 68.20    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 64.88    

 22 yaş 47 59.54 3 .587 .899 

İçsel Mot vasyon Hareket 2  yaş 15 63.17    

 24 yaş 5 61.20    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 61.18    

 22 yaş 47 61.71 3 1.122 .772 

Dışsal Mot vasyon Tanınma 2  yaş 15 64.80    

 24 yaş 5 78.10    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 62.34    

Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat 22 yaş 47 61.78 3 .528 .913 

 2  yaş 15 67.70    

 24 yaş 5 55.50    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 60.29    

 22 yaş 47 63.14    

Dışsal Mot vasyon Düzenleme 2  yaş 15 67.70 3 .603 .896 

 24 yaş 5 66.10    

 Toplam 124     

 21 yaş 57 66.10    

 22 yaş 47 58.90    

Motivasyonsuzluk 2  yaş 15 64.37 3 1.726 .631 

 24 yaş 5 49.70    

 Toplam 124     

 

Tablo 4’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının “İçsel Mot vasyon B lme” [χ
2
(3)= 3.777, p>0.05]; 

“İçsel Mot vasyon Başarma” [χ
2
(3)= 2.632, p> .05]; “İçsel Mot vasyon Hareket” [χ

2
(3)= .587, 

p>0.05]; “Dışsal Mot vasyon Tanınma” [χ
2
(3)= 1.122, p> 0.05]; “Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat” 

[χ
2
(3)= .528, p>0.05]; “Dışsal Motivasyon Düzenleme” [χ

2
(3)= .603, p>0.05]; “Motivasyonsuzluk” 

[χ
2
( )= 1.726, p>0.0 ] puanları yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Alt problem 3. Sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları cinsiyetlerine göre 

farklılaşma Durumu 
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Tablo 5 Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre genel akademik başarıları ile İlgili Mann 

Whitney U- testi Sonucu 

 n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Kız 89 71.13 6331.00 789.000 .000 

Erkek 35 40.54 1419.00   

Toplam 124     

 

Tablo  ’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre genel akademik başarıları 

(U=789.000; p<0.01) kızların lehine anlamlı fark belirlenmiştir. 

Alt problem 4. Sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları yaşlarına göre 

farklılaşma Durumu 

Tablo 6 Sınıf öğretmeni adaylarının yaşlarına göre genel akademik başarıları ile İlgili Kruskal Wallis 

testi sonucu 

N Yaş Sıra ortalaması sd χ
2
 p Anlamlı fark 

57 21 yaş 70.45     

47 22 yaş 62.36    21 yaş 

15 2  yaş 42.83 3 10.845 .013  

5 24 yaş 32.20     

124 Toplam      

 

Tablo 6’ya göre, sınıf öğretmeni adaylarının genel akademik başarıları [χ
2
(3)= 10.845, p<0.05] 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yaş değişkeni için Mann Whitney U testi ile 

yapılan çoklu karşılaştırmalar sonunda bu farkın 21 yaşında olan sınıf öğretmeni adaylarından 

kaynaklandığı saptanmıştır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyonlarının ve genel akademik 

başarılarının cinsiyet ve yaşları açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmanın 

sonuçları şunlardır: 

“Dışsal Mot vasyon Düzenleme” ve “Dışsal Mot vasyon Kend n  İspat alt faktör toplam 

puanlar kız öğrenc ler n leh ne farklılaşmıştır. Bu çalışmada ulaşılan bulguyla benzerl k gösteren 

araştırma; Köybaşı (2016) ün vers te öğrenc ler n n dışsal mot vasyon alt boyutunda kadınların leh nde 

anlamlı olduğu saptadı. Bu bulgunun aksine, Hakan ve Erden (2014), motivazyonsuzluluk alt 

faktöründe kadın üniversite öğrencileri lehine anlamlı fark belirlerken; erkek öğrenciler ise içsel ve 

dışsal motivasyon alt faktörler puanlarında anlamlı düzeyde fark belirlemişlerdir.  

Bu çalışmada, “İçsel Mot vasyon B lme”, “İçsel Mot vasyon Başarma”, “İçsel Mot vasyon 

Hareket”, “Dışsal Mot vasyon Tanınma” alt faktörler toplam puanları, mot vasyonsuzluk ve 

motivasyon toplam puanları cinsiyetlerine göre anlamlı fark belirlenmemiştir. Bu bulgu aşağıdaki 

araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir: Rosch vd., (201 ) kadın ve erkek üniversite 

öğrenciler arasında motivasyon düzeyleri arasında bir fark belirlemedi. 

Bu çalışmada bulunan bu bulgunun aksine; Lauderdale vd., (201 ) üniversitede öğrenim gören 

erkek öğrencilerin içsel motivasyon düzeyleri kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belirledi. 
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Eymür ve Geban (2011) “İçsel mot vasyon Hareket” alt boyutunda kız Kimya öğretmen adayları 

lehine olduğunu belirledi. 

Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon toplam puanları, akademik motivasyon alt 

faktörler toplam puanları yaşlarına göre anlamlı fark saptanmamıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

genel akademik başarıları 21 yaşında olan öğrencilerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının genel akademik başarıları kızların lehine anlamlı fark belirlenmiştir.  

Bu araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar esas alınmak kaydıyla aşağıdaki önerilere yer 

verilmiştir: 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik motivasyon genel toplam puanları ve alt faktörler 

birlikte genel akademik başarılarını yordayıp yordamadığı ile ilgili farklı örneklem 

grubunda araştırma yapılabilir. 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetleri ve yaşlarının akademik motivasyon toplam 

puanlarını ve alt faktörlerini ne düzeyde etkilediğinin belirlenmesi ile ilgili farklı örneklem 

grubunda araştırma planlanabilir. 

3. Sınıf öğretmeni adaylarının çevr m  ç  ölçme yöntemlere dayalı olan akademik motivasyon 

ile ilgili araştırmalar düzenlenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi, Fen Bilimleri dersine 

yönelik tutum toplam ve alt faktör puanları, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri ders başarılarının cinsiyet ve 

yaşlarına göre değ ş p değ şmed ğ n n bel rlenmes  amaçlanmıştır. Araştırmada kes t alma tarama model  

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale il merkezi bulunan 11 resmi ilkokullarında öğrenim 

görmekte olan ilkokul dördüncü sınıf 199 kız ve 1   erkek toplam   2 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada, 

Ulu Kalın ve Topkaya (2017) tarafından geliştirilmiş “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Uyanık 

(2014) tarafından geliştirilmiş olan “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile 

araştırmanın verileri toplanmıştır. Sosyal Bilgiler ders başarısı ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam 

puanları arasında 0.01 negatif düzeyde, fen bilimleri ders başarısı ile fen bilimleri tutum toplam puanları arasında 

0.0  pozitif düzeyde ilişki belirlenmiştir. Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam puanları ile genel 

akademik başarısı arasında 0.01 negatif ilişki belirlenmiştir. Fen bilimleri tutum toplam puanları ile genel 

akademik başarısı arasında anlamlı düzeyde ilişki belirlenmemiştir. Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum toplam 

puanları 0.01düzeyinde erkeklerin lehine ve fen bilimleri dersine yönelik tutum toplam puanları 0.01 düzeyinde 

kızların lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik başarısı ve 

genel akademik başarısı cinsiyet açısından anlamlı fark belirlenmemiştir. Fen Bilgisi dersinin geneline ilişkin 

tutumlar, fen dersinin günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar ve Fen dersine ilişkin olumlu tutumlar alt faktör 

puanları kız öğrencilerin lehine 0.0  düzeyinde anlamlı fark belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum 

toplam puanları, fen bilimleri dersine yönelik tutum toplam puanları ve fen bilimleri dersi tutum ölçeği’nde 

bulunan dört alt faktör toplam puanlarının tamamı; Sosyal Bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik 

başarısı ve genel akademik başarıları öğrencilerinin yaşlarına göre farklılaşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal bilgiler, Fen bilimleri, Akademik başarı, tutum. 

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL FOURTH GRADE STUDENTS' 

ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES AND SCIENCE COURSES AND ATTITUDES 

TOWARDS SOCIAL STUDIES AND SCIENCE COURSES 

ABSTRACT 

This research aims to determine whether the total and subscale scores of primary school fourth grade 

students' attitudes towards Social Studies and Science courses and their achievement in Social Studies and 

Science courses changes according to their gender and age. A cross section survey design was used in the 

research. The sample of the study consisted of 352 fourth-grade primary school students (199 female and 153 

male students) in 11 primary schools located in the city center of Çanakkale. In this research, the data of the 

research were collected with the “Attitude Scale towards Social Studies Course”, which was developed by Ulu 

Kalın and Topkaya (2017), and the “Attitude Scale towards Science Course” and “Personal Information Form” 

which was developed by Uyanık (2014). A negative correlation of 0.01 was determined between the Social 

Studies course success and the total scores of attitude towards Social Studies course. A positive correlation of 

0.05 was determined between the Science course success and the total scores of attitude towards Science course. 
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A negative correlation of 0.01 was determined between the general academic achievement and the total scores of 

attitude towards Social Studies course. There was no significant relationship between the total scores of attitude 

towards Science course and the general academic achievement. The total scores of attitude towards Social 

Studies course were determined in favor of male students at 0.01 level, whereas a significant difference 

regarding the total scores of attitude towards Science course was determined in favor of female students at 0.01 

level. No significant difference was determined in terms of gender in Social Studies academic achievement, 

Science academic achievement, and general academic achievement. The attitudes towards Science course and 

the effect of Science course on daily life, and the subscale scores of positive attitudes towards Science course 

were determined at 0.05 level in favor of female students. The total scores of attitudes towards Social Studies 

and Science courses and the total scores of the four subscales in the Attitude Scale towards Science Course did 

not differ according to the age of the students in Social Studies academic success, Science course academic 

success, and general academic achievement. 

Keywords: Primary School, Social Studies Course, Science Course, Academic Achievement, Attitude 

 

GİRİŞ 

Tutumlar, ilgili alanyazında çok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan belli başlıcaları 

şunlardır: Thurstone (1928)’a göre tutum, bir insanın eğilimleri ve duyguları, önyargı ve ön yargılı 

kavramları, fikirler, korkular, tehditler ve herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerinin toplamı olarak 

tanımlanmaktadır. Özgüven (2000)’ e göre tutum, bireylerin belirli bir kişiyi, grubu, kurumu veya bir 

düşünceyi kabul ya da reddetme seklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluş halidir. Kağıtçıbaşı 

(2010)’na göre tutum, gözlenebilen bir davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. 

Tutumlar az çok kalıcıdır; tutumlar öğrenilir, dolayısıyla değişir (Şerif ve Şerif, 1996). 

Tutumlar, tek bir deneyimin sonucu olarak aniden edinilebilir veya değiştirilebilir (Gagné, 1977). 

Tutumlar, sosyal deneyimler (Aronson, Wilson ve Akert, 2012); sosyal öğrenme (Hogg ve Vaughan, 

2011); tutum objesiyle doğrudan deneyim ve medya aracılığı ile (Kağıtcıbaşı ve Cemalcılar, 201 ) 

öğrenilmektedir. Davranışçı öğrenme teorisi, çocukların ve yetişkinlerin tutumları pekiştirme yoluyla 

öğrendiklerini iddia eder (Skinner, 1948; akt. Seefeldt vd., 2010).  

Bilişsel teori, tutum ve değerlerin oluşumunda farklı görüşe sahiptir. Bilişsel yapıların 

çocukların tutumlarının oluşumunu etkilediğini öne sürer. Bilişsel kurama göre, dolaylı deneyimler, 

hikaye dinlemek, kitap okumak veya başkalarının sesini dinlemek, tutum ve değerleri öğrenme 

yollarındandır (Seefeldt vd., 2010). Tutumlarımızın birçoğu, diğer insanlarla ebeveynleri, arkadaşları 

ve ortaklarıyla olan bir dizi etkileşim sonucu öğrenilir (Gagné, 1977). 

Tutumlar bizi sadece bir şeyler yapmamızı değil aynı zamanda onları düzenli ve tutarlı bir 

şekilde yapmamızı yönlendirir (Rajecki, 1982). Tutumlar, davranışın oluşmasına açıkça katkıda 

bulunmaktadır (Kiesler, Collins ve Miller, 1969). Tutumlar, genellikle davranışlarımızı belirdiği için 

önemlidir (Aranson, Wilson, Akert, 2012). Kraus (199 ) 88 makalenin meta-analizini yapmıştır ve bu 

çalışma sonucunda tutumların çok önemli olduğuna ve önemli ölçüde gelecek davranışları tahmin 

ettiği sonucuna ulaşmıştır. Wicker (1969; akt., Manstead, 1996) tutum-davranış ilişkisi üzerine 4  

çalışmayı gözden geçirmiş ve ortalama korelasyonun 0.1  olduğunu belirlemiştir. 
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Piaget ve Inhelder (1969), çocukların tutum ve değerlerinin düşünce süreçleriyle uyumlu 

olduğunu öne sürmüştür (akt. Seefeldt vd., 2010). Duyuşsal alanın önemli değişkenlerden biri de 

tutumdur. Tutumlar öğrencilerin akademik başarısını etkilemektedir. Tutumlar, öğrencilerinin akademik 

başarıları üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerin olduğu düşünülmektedir. Ergin (2006)’e göre, 

“öğrencinin bir derse karşı olumlu tutum göstermes  o derstek  başarısını artırmaktadır” (s.19). B l şsel 

davranışların öğrenilmesine etki eden önemli faktörlerden biride duyuşsal özelliklerdir (Duman ve 

Yakar, 2017).  

Öztürk (2006)’e göre sosyal bilgiler, “hemen her bakımdan değişen ülke ve dünya 

koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek amacıyla sosyal 

ve beşeri bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri kaynaştırarak kullanan bir öğretim programıdır” (s.24). 

Kaptan ve Korkmaz (1999)’ a göre fen b l mler , “evren , dünyayı, çevrey  ve doğal olayları planlı 

programlı b r şek lde gözlemleme ve araştırma, gerçekleşen olaylar hakkında çıkarımda bulunma, 

tahm n etme ve dayanaklandırma çabası olarak tanımlanab l r” (akt., Güneş, 2021, s. ). Fen eğ t m , 

“b reyler n günlük yaşamdak  karşılaştıkları problemlere çözüm üret rken b l msel yöntem ve 

tekn kler  kullanarak, bulunduğu çevreye uyum sağlayab lme becer ler n n öğret ld ğ  eğ t md r” (Taş, 

2010; akt. Kahraman, 2021, s.9). 

Öğrencilerin fen bilimlerini öğrenmelerinde, fen bilimlerine yönelik tutumları önemli bir 

faktördür (Osborne vd., 200 ). Fen bilimlerine yönelik tutumlar ile akademik başarı arasında ilişki 

bulunmaktadır (Ainley ve Ainley, 2011). PISA 2006, öğrencilerin fen bilime karşı tutumlarının 

değerlendirilmesine büyük önem vermiştir [Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), 2006]. 

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerin genel akademik başarıları, fen ve sosyal bilgiler ders 

başarıları üzerinde etki etmesi muhtemel değişkenlerden biri olan tutumların belirlenmesi gerekir. 

Alınyazında bu konu ile ilgili yeterli düzeyde araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırma sonuçlarının 

sınıf öğretmenlerine, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilerine ve bu konuda araştırma yapacaklara 

katkı getireceği için önemlidir. Bu araştırmanın genel amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin 

sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerine yönelik tutumları, sosyal bilgiler akademik başarısı, fen 

bilimleri akademik başarısı ve genel akademik başarısının cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Amaç 

1. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve fen 

bilimleri dersine yönelik tutumları ile sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri 

akademik başarısı ve genel akademik başarısı arasında ilişki var mıdır?  

2. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları, fen bilimleri 

dersine yönelik tutumları, sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik başarısı 

ve genel akademik başarısı cinsiyetlerine göre farklılaştırmakta mıdır?  
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3. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları, fen bilimleri 

dersine yönelik tutumları, sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik başarısı 

ve genel akademik başarısı yaşlarına göre farklılaştırmakta mıdır?  

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Bu çalışmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları 

ve fen bilimleri dersine yönelik tutumları ile sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik 

başarısı ve genel akademik başarısı cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için tarama modellerinden kesit alma tarama modeli, (Creswell, 2012) kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evren n , 2018-2019 eğ t m ve öğret m yılı bahar döneminde Çanakkale il 

merkezinde bulunan resmi ilkokullarında öğrenim görmekte olan ilkokul dördüncü sınıf öğrenciler 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme tekniği ile 

belirlenen, Çanakkale il merkezi bulunan 11 resmi ilkokullarında öğrenim görmekte olan 199 kız ve 

1   erkek toplam   2 dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 

Veri toplama araçları 

S      Bi gi  r D r i   Yö   i  Tu u       i  Ulu Kalın ve Topkaya (2017) tarafından 

geliştirilmiş olan bu ölçek  lkokul dördüncü sınıf öğrenc ler n sosyal b lg ler ders ne yönel k 

tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu ölçek tek faktör ve 12 maddeden ve dörtlü likert tipi 

seçeneklerden oluşmaktadır. Ölçekte en olumlu cevap 4 puan ve en olumsuz cevap 1 puan olarak 

değerlendirilmiştir. Ölçekten alınab lecek en yüksek puan 48 ve en düşük puan 12 olarak 

bel rlenm şt r. Ölçeğ n  ç tutarlık katsayısı tüm ölçek  ç n .84 olarak bulunmuştur (Ulu Kalın ve 

Topkaya, 2017). 

F   Bi i   ri D r i Tu u       i: Uyanık (2014) tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek, 

 lkokul dördüncü sınıf öğrenc ler n fen b l mler  ders ne yönel k tutumlarını bel rlemey  

amaçlamaktadır. Bu ölçek, “Fen bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar”, “fen dersinin günlük 

yaşamına etkisine ilişkin tutumlar”, “fen dersine ilişkin duyuşsal boyut”, “fen dersine ilişkin olumlu 

tutumlar” dört alt faktörlerinden oluşmaktadır. Bu ölçekte, 18 madde ve üçlü likert tipi seçenekler 

bulunmaktadir. Ölçeğ n  ç  tutarlık katsayısı .86 olarak belirlenm şt r. Ölçekte en olumlu cevap   puan 

ve en olumsuz cevap 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Bu ölçekten alınab lecek en yüksek puan  4 ve 

en düşük puan 18 olarak bel rlenm şt r (Uyanık, 2014). 

S      Bi gi  r    F   Bi i   ri A     i  B ş rı  rı  İlkokul dördüncü sınıf öğrenc ler n n 

kendi ifadeleri ile 2018-2019 güz dönemi sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinin karne notlarından 

oluşmaktadır.  

G     A     i  B ş rı  İlkokul dördüncü sınıf öğrenc ler n n kend   fadeler   le 2018-2019 

güz dönemi tüm derslerin karne notlarının genel ortalamasından oluşmaktadır.  
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Verilerin toplanması  

Araştırmada ver ler n toplanması  ç n Çanakkale Val l ğ  ve Çanakkale  l M ll  Eğ t m 

Müdürlüğünden resmi izin alınmıştır. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerin velilerinden çocuklarının bu 

çalışmaya katılmaları için “veli onam formu” ile izin alınmıştır. Bu araştırmada veriler, Ulu Kalın ve 

Topkaya (2017) tarafından geliştirilmiş “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”; Uyanık 

(2014) tarafından geliştirilmiş “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından 

oluşturulmuş “Kişisel Bilgi formu” ile 2018-2019 bahar döneminde sınıf öğretmenlerinin gözetiminde 

araştırmacı tarafından toplanmıştır.  

Verilerin analizi 

 “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği” nden 

elde edilen puanlarının aritmatik ortalamaları toplamı ve alt boyutların aritmatik ortalamaları toplamı 

ile ilgili işlemler SPSS 26.00 istatistik programı kullanılarak hesaplanmıştır. İlkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Fen Bilimleri Dersi Tutum 

Ölçeği” toplam ve alt faktör puanları için Kolmogorov-Smirnov tekniği, (Mertler ve Reinhart, 2017) 

ile normallik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda dağılımın normal dağılmadığı için, sosyal 

bilgiler başarısı ve fen bilimleri başarısı, genel akademik başarısı, fen bilimleri dersi tutum toplam 

puanları ve alt faktör toplam puanları, sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam puanları arasında 

ilişkinin olup olmadığını belirlemek için parematrik olmayan Spearman Sıra Farkları Korelasyon 

Katsayısı tekniği kullanılmıştır. 

 Sosyal bilgiler başarısı, fen bilimleri başarısı, genel akademik başarısı, sosyal bilgiler dersine 

yönelik tutum toplam puanları, fen bilimleri dersi tutum toplam puanları ve alt faktör toplam puanları 

ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını bel rlemek  ç n 

parematrik olmayan Mann-Whitney U testi, (Ho, 2014) ile belirlenmiştir. 

Sosyal bilgiler başarısı, fen bilimleri başarısı, genel akademik başarısı, fen bilimleri dersi 

tutum toplam puanları ve alt faktör toplam puanları, sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam 

puanları ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını bel rlemek 

 ç n parematr k olmayan Kruskal-Wallis test, (Miller, 2009) teknikleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin genel akademik başarıları, fen bilimleri ve 

sosyal bilgiler ders başarıları; sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerine yönelik tutumlarının cinsiyet ve 

yaş değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili bulgular bulunmaktadır. 

Alt problem 1. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları 

ve fen bilimleri dersine yönelik tutumları ile sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik 

başarısı ve genel akademik başarısı arasındaki ilişkiye ait korelasyon sonuçları 
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Tablo 1 İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları, Fen 

Bilimleri Dersi Tutumları, Sosyal Bilgiler Akademik Başarısı, Fen Bilimler Akademik Başarısı ve 

Genel Akademik Başarısına Ait Spearman Sıra Farkları Korelasyon Tablosu 

Değişken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Sosyal Bilgiler ders başarısı - .707
**

 .786
**

 -.296
**

 .078 .055 .181
**

 -.239
**

 .122
*
 

2.Fen Bilimleri ders başarısı .707
**

 - .837
**

 -.264
**

 .122
*
 .125

*
 .189

**
 -.274

**
 .193

**
 

 .Genel Akademik Başarısı .786
**

 .837
**

 - -.225
**

 .011 .019 .123
*
 -.270

**
 .107 

4.Sosyal Bilgiler tutum toplam -.296
**

 -.264
**

 -.225
**

 - -.309
**

 -.278
**

 -.311
**

 .206
**

 -.333
**

 

5.Fen Bilimleri tutum toplam .078 .122
*
 .011 -.309

**
 - .883

**
 .649

**
 .246

**
 .723

**
 

6.Fen bilgisi geneline ilişkin 

tutumlar 

.055 .125
*
 .019 -.278

**
 ,883

**
 - .412

**
 .056 .616

**
 

7.Fen günlük yaşamına etkisine 

ilişkin tutumlar 

.181
**

 .189
**

 .123
*
 -.311

**
 .649

**
 .412

**
 - -.052 .344

**
 

8. Fen dersine ilişkin duyusal boyut -.239
**

 -.274
**

 -.270
**

 .206
**

 .246
**

 .056 -.052 - -.039 

9.Fen dersine ilişkin olumlu tutum .122
*
 .193

**
 .107 -.333

**
 .723

**
 .616

**
 .344

**
 -.039 - 

p<0.01** 

p<0.05* 

 

Tablo 1’e göre, Sosyal Bilgiler ders başarısı ile Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum toplam 

puanları arasında (r=-,296, p<0.01) negatif düzeyde, Sosyal Bilgiler ders başarısı ile genel akademik 

başarısı arasında (r= ,786, p<0.01) pozitif düzeyde; Sosyal Bilgiler ders başarısı ile fen bilimleri 

başarısı arasında (r= ,707, p<0.01) pozitif düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir.  

Fen Bilimleri ders başarısı ile fen bilimleri tutum toplam puanları arasında (r= ,122, p<0.0 ) 

pozitif düzeyde; Fen Bilimleri ders başarısı ile genel akademik başarı arasında (r= ,8 7, p<0.01) 

pozitif düzeyde; Fen Bilimleri ders başarısı ile sosyal bilgiler tutum toplam puanları arasında (r=-,264, 

p<0.01) negatif düzeyde ilişki saptanmıştır. 

Fen bilimleri ders başarısı ile “fen dersinin günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar” alt 

faktör puanları arasında (r= ,189, p<0.01) pozitif düzeyde; fen bilimleri ders başarısı ile “fen dersine 

ilişkin olumlu tutumlar” alt faktör puanları (r= ,19 , p<0.01) pozitif düzeyde; Fen Bilimleri ders 

başarısı ile “fen dersine ilişkin duyuşsal tutumlar” (r=-,274, p<0.01) negatif düzeyde; Fen Bilimleri 

ders başarısı ile “Fen bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar” alt faktör puanları (r=,12 , p<0.0 ) 

pozitif düzeyde ilişki bulunmuştur. 

Alt problem 2. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik ve Fen 

Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Toplam ve Alt Faktör Puanları Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma 

Durumu 

Tablo 2 İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik 

Tutum, Fen Bilimleri Dersi Tutum Toplam ve Alt Faktör Puanları ile İlgili Mann Whitney U- testi 

Sonucu 

Değişken Cinsiyet N Sıra  

Ortalaması 

Sıra Toplamı U p 

 Kız 187 174,99 32723,50 12343,500 ,109 

Sosyal Bilgiler Başarı Erkek 147 157,97 23221,50   

 Toplam 334     

 Kız 188 178,23 33507,50 12270,500 ,051 

Fen Bilimleri Başarı Erkek 149 157,35 23445,50   

 Toplam 337     
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 Kız 188 173,93 32699,50 11950,500 ,084 

Genel Akademik Başarı Erkek 143 155,57 22246,50   

 Toplam 331     

 Kız 198 163,03 32279,50 12578,500 ,006 

Sosyal Bilgiler tutum toplam Erkek 153 192,79 29496,50   

 Toplam 351     

 Kız 199 189,14 37638,00 12709,000 ,008 

Fen Bilimleri tutum toplam Erkek 153 160,07 24490,00   

 Toplam 352     

 Kız 199 188,09 37429,00 12918,000 ,014 

Fen bilgisi geneline ilişkin tutumlar Erkek 153 161,43 24699,00   

 Toplam 352     

 Kız 199 186,57 37127,50 13219,500 ,029 

Fen günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar Erkek 153 163,40 25000,50   

 Toplam 352     

 Kız 199 175,37 34898,00 14998,000 ,802 

Fen dersine ilişkin duyuşsal boyut Erkek 153 177,97 27230,00   

 Toplam 352     

 Kız 199 187,79 37369,50 12977,500 ,011 

Fen dersine ilişkin olumlu tutumlar Erkek 153 161,82 24758,50   

 Toplam 352     

 

Tablo 2’ye göre, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin “Sosyal Bilgiler Başarı” ları 

(U=12 4 , 00; p>0.0 ); “Fen Bilimleri Başarı” ları (U=12270,500; p>0.0 ); “Genel Akademik 

Başarı” ları (U=119 0, 00; p>0.0 ); “fen dersine ilişkin duyuşsal boyut” (U=14998,000; p>0.0 ) alt 

faktör puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark saptanmamıştır. 

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin “Sosyal Bilgiler Tutum Toplam” (U=12 78, 00; p<0.01) 

erkek öğrencilerin lehine ve “Fen Bilimleri Tutum Toplam” (U=12709,000; p<0.01) kız öğrencilerin 

lehine anlamlı fark bulunmuştur. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin “Fen bilgisi geneline ilişkin 

tutumlar” (U=12918,000; p<0.0 ); “Fen günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar” (U=1 219, 00; 

p<0.0 ); “Fen dersine ilişkin olumlu tutumlar” (U=12977, 00; p<0.0 ) kız öğrencilerin lehine anlamlı 

fark belirlenmiştir. 

Alt problem 3. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik, Fen 

Bilimleri Dersi Tutum Toplam ve Alt Faktör Puanları Yaşlarına Göre Farklılaşma Durumu 

Tablo 3 İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaşlarına Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum 

ve Fen Bilimleri Dersi Tutum Toplam ve Alt Faktör Puanları ile İlgili Kruskal Wallis testi sonucu 

Değişken Yaş N Sıra Ort. sd χ
2
 p 

 9 yaş 38 157,21    

 10 yaş 269 170,97    

Sosyal Bilgiler Başarı 11 yaş 27 147,41 2 1,959 ,375 

 Toplam 334     

 9 yaş 39 146,69    

 10 yaş 271 173,97    

Fen Bilimleri Başarı 11 yaş 27 151,31 2 3,647 ,161 

 Toplam 337     

 9 yaş 41 143,89    

 10 yaş 268 171,26    

Genel Akademik Başarı 11 yaş 22 143,11 2 4,258 ,119 

 Toplam 331     
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 9 yaş 43 173,20    

 10 yaş 281 172,37    

Sosyal Bilgiler tutum toplam 11 yaş 27 218,26 2 5,145 ,076 

 Toplam 351     

 9 yaş 43 152,91    

 10 yaş 282 181,34    

Fen Bilimleri tutum toplam 11 yaş 27 163,54 2 3,410 ,182 

 Toplam 352     

 9 yaş 43 163,49    

 10 yaş 282 180,78    

Fen bilgisi geneline ilişkin tutumlar 11 yaş 27 152,54 2 2,748 ,253 

 Toplam 352     

 9 yaş 43 158,19    

 10 yaş 282 180,67    

Fen günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar 11 yaş 27 162,13 2 2,542 ,280 

 Toplam 352     

 9 yaş 43 175,28    

 10 yaş 282 173,28    

Fen dersine ilişkin duyuşsal boyut 11 yaş 27 212,06 2 3,988 ,136 

 Toplam 352     

 9 yaş 43 158,22    

 10 yaş 282 180,69    

Fen dersine ilişkin olumlu tutumlar 11 yaş 27 161,89 2 2,791 ,248 

 Toplam 352     

 

Tablo  ’e göre, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin “Sosyal Bilgiler Başarı” [χ
2
(2)= 1,959, 

p>0.0 ]; “Fen Bilimleri Başarı” [χ
2
(2)=  ,647, p>0.0 ]; “Genel Akademik Başarı” [χ

2
(2)= 4,258, 

p>0.0 ]; “Sosyal Bilgiler Tutum Toplam” [χ
2
(2)= 5,145, p>0.05]; “Fen Bilimleri Tutum Toplam” 

[χ
2
(2)= 3,410, p>0.05]; Fen bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar” [χ

2
(2)= 2,748, p>0.05]; “Fen 

günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar”[χ
2
(2)= 2, 42, p>0.0 ]; “Fen dersine ilişkin duyuşsal boyut” 

[χ
2
(2)=  ,988, p>0.0 ];“fen dersine ilişkin olumlu tutumlar” [χ

2
(2)= 2,791, p>0.0 ] puanları yaşlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Ders 

başarılarının, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerine yönelik tutumlarının cinsiyet ve yaşları 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçları şunlardır: Sosyal Bilgiler ders başarısı ile Sosyal Bilgiler dersine 

yönelik tutum toplam puanları arasında negatif düzeyde, Sosyal Bilgiler ders başarısı ile genel 

akademik başarısı arasında pozitif düzeyde; Sosyal Bilgiler ders başarısı ile Fen Bilimleri ders başarısı 

arasında pozitif düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir. 

Fen Bilimleri ders başarısı ile Fen Bilimleri tutum toplam puanları arasında pozitif düzeyde; 

Fen Bilimleri ders başarısı ile genel akademik başarı arasında pozitif düzeyde; Fen Bilimleri ders 

başarısı ile Sosyal Bilgiler tutum toplam puanları arasında negatif düzeyde ilişki belirlenmiştir. Fen 

Bilimleri ders başarısı ile “fen dersinin günlük yaşamına etkisine ilişkin tutumlar” alt faktör ve fen 

bilimleri ders başarısı ile “fen dersine ilişkin olumlu tutumlar” alt faktör puanları pozitif düzeyde, fen 
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bilimleri ders başarısı ile “fen dersine ilişkin duyuşsal tutumlar” alt faktör negatif düzeyde, Fen 

Bilimleri ders başarısı ile “Fen bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar” alt faktör puanları pozitif 

düzeyde ilişki belirlenmiştir.  

Bu sonuçlar göstermektedir ki, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilimleri derslerine yönelik tutumları ile genel akademik başarıları, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler 

ders başarıları arasında anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencileri, 

Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerini sevmekte, değer vermekte ve önemsedikleri söylenebilir. 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik toplam tutum puanları erkek öğrenciler lehine belirlenirken; 

fen bilimleri dersine yönelik tutum toplam puanları kızların lehine anlamlı fark saptanmıştır. “Fen 

bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar” alt faktör puanları, “fen dersinin günlük yaşamına etkisine 

ilişkin tutumlar” alt faktör puanları ve “Fen dersine ilişkin olumlu tutumlar” alt faktör puanları kız 

öğrencilerin lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri 

akademik başarısı ve genel akademik başarısı cinsiyet açısından anlamlı fark belirlenmemiştir.  

Bu çalışmada ulaşılan sonuçların aks ne; Ner man (2012) öğrenc ler n Sosyal B lg ler ders ne 

 l şk n duyuşsal, b l şsel, davranışsal tutumları c ns yet açısından anlamlı fark belirlememiştir. Wang 

ve Berlin (2010) ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarında 

cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar olmadığını belirledi. Greenfield (1997) ilkokul öğrencilerin fen 

bilimleri dersine karşı tutumlarda cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptamadı. 

Cermik ve Fenli-Aktan (2020) ilkokul dördüncü sınıf ögrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığını belirledi. 

Bu araştırmada ulaşılan bulguyla aşağıdak  araştırma sonuçları benzerl k göstermekted r; Ç b r 

ve Özden (2017) kız öğrenc ler n fen ders ne yönel k tutum puanlarının erkek öğrenc lere göre daha 

yüksek olduğunu belirledi. Toma vd., (2018) cinsiyetle  lg l  olarak erkekler n fen b l mler ne karşı 

kızlardan daha  y  tutumlarının olduğunu bel rled . Uyanık (2017)  lkokul dördüncü sınıf kız ve erkek 

öğrenc ler n Fen B l mler  ders ne yönel k tutum puanları arasında kız öğrenc ler n leh ne anlamlı b r 

fark olduğunu bel rlem şt r. 

Bu çalışmada, Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam puanları ve fen bilimleri dersine 

yönelik tutum toplam puanları; “Fen bilgisi dersinin geneline ilişkin tutumlar”, “fen dersinin günlük 

yaşamına etkisine ilişkin tutumlar”, “fen dersine ilişkin duyuşsal boyut”, “fen dersine ilişkin olumlu 

tutumlar” alt faktör puanları; sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimler akademik başarısı ve genel 

akademik başarıları öğrencilerinin yaşlarına göre farklılaşmamaktadır. 

Bu sonucu aşağıdaki araştırma bulgusu desteklemektedir: Wang ve Berlin (2010) ilkokul 

dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerin fen dersine yönelik genel tutumlarında sınıf düzeyi açısından 

anlamlı farklılıklar olmadığını belirledi. Bu araştırmada ulaşılan bu sonuçların aksine; Toma vd., 

(2018) sınıf düzeyi ile ilgili olarak, üçüncü sınıf öğrencilerinin fen bilgisine karşı beşinci ve altıncı 

sınıf öğrencilerine göre daha olumlu tutumlara sahip olduklarını saptadı. Bu araştırmanın sonuçları 

esas alınmak kaydıyla şu önerilere yer verilmiştir: 

1)Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerine yönelik tutumlar ile ilgili yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniklerinin kullanıldığı nitel araştırma yapılabilir. 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale 

125 

2)Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği’nde kız öğrencilerin ve fen bilimleri dersine 

yönelik tutum ölçeği’nde ise erkek öğrencilerin neden düşük puan aldıkları araştırılabilir. 

 ) Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum toplam puanları ve fen bilimleri dersine yönelik tutum 

toplam ve alt faktör toplam puanları; sosyal bilgiler akademik başarısı, fen bilimleri akademik başarısı 

ve genel akademik başarıları öğrencilerinin yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili farklı 

örneklem gruplarında araştırma yapılabilir. 
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ÖZET 

Araştırmada, hastane öncesi dönemde topluma hizmet sağlayan 112 acil sağlık hizmetleri çalışanları 

olan acil tıp teknisyeni (ATT), paramedik ve doktorların mesleklerinde gördükleri riskler ve bu riskler karşısında 

uyguladıkları risk yönetimi davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada 112 acil sağlık hizmetleri 

çalışanlarının karşılaştıkları mesleki riskler ve bu riskleri nasıl yönettiklerini derinlemesine incelenmek amacıyla 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği uygulanmıştır. Örneklem grubu, Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan dört yüz personelden 

kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş elli altı kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler alt 

problemler temelinde gruplandırılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde, tümevarımcı analiz 

kullanılmıştır. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının risk ve mesleki risk kavramlarına ilişkin görüşlerinde, 

büyük çoğunluğun kısmen doğru ve eksik tanımlama yaptıkları, bir kısmının doğru tanımlama yaptıkları 

görülmekle birlikte bazı çalışanların tanımlama yapamadan örneklendirme yoluna gittikleri görülmektedir. 112 

acil sağlık hizmetleri çalışanlarının mesleki risk olarak tanımladıkları durumlara bakıldığında, en çok hasta ve 

hasta yakınları tarafından uğradıkları darp, şiddet, küfür vs. maruz kalmak, ambulans ve trafik kazaları, bulaşıcı 

hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, salgın olduğu görülmektedir. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının 

karşılaştıkları mesleki risklerin meslekleri üzerindeki etkileri bakımından en çok psikolojik olarak korku ve 

üzüntü yaşamak, daha sonra agresif, stresli, kaygılı, gergin olmak ve sağlık açısından etkilenmek olduğu 

görülmektedir. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının, mesleki risklerle karşılaştıklarında uyguladıkları risk 

yönetimleri incelendiğinde ise, en çok yüzleşme, kabullenme, hiçbir şey yapmamak, beyaz kod vermek, güvenlik 

güçlerinden destek almak olduğu görülmektedir. Araştırma neticesinde hasta ve hasta yakınlarından görülen 

şiddet davranışlarına karşın halk 112 sistemi ve çalışanları üzerine bilinçlendirilebilir. Ek olarak 112 sistemi 

emniyet güçleri ile daha entegre çalışabilir. Ambulans ve trafik kazalarına karşın personel ek sürüş eğitimleri ile 

desteklenebilir. Yaşanılan psikolojik sıkıntılara karşın personele psikolojik destek sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane öncesi, acil sağlık, mesleki risk, risk yönetimi 

ABSTRACT 

This research, is aimed to determine the risks that emergency medical technicians (ATT), paramedics 

and doctors, who are “112” emergency health services workers who provide service to the community in the pre-

hospital period, and the risk management behaviors they apply in the face of these risks. Qualitative research 

method was used in the research in order to examine in depth the occupational risks faced by 112 emergency 

health services workers and how they manage these risks. Semi-structured interview technique, one of the 

qualitative research methods, was used in the research. The sample group consists of fifty-six people selected by 

snowball sampling from four hundred personnel working under the Giresun Provincial Health Directorate. The 

data obtained as a result of the research were grouped on the basis of sub-problems and content analysis was 

performed. Inductive analysis was used in the analysis of the data. In the views of 112 emergency health services 
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workers on the concepts of risk and occupational risk, it is seen that the vast majority of them make partially 

correct and incomplete definitions, and some of them make correct definitions, but some employees choose to 

exemplify without being able to define. Considering the situations defined as occupational risks by the "112" 

emergency health services workers, the most common cases of beating, violence, swearing, etc., suffered by the 

patients and their relatives. exposure, ambulance and traffic accidents, infectious diseases, infectious diseases, 

epidemics. In terms of the effects of the occupational risks faced by the "112" emergency health services workers 

on their profession, it is seen that the most psychological fear and sadness, then being aggressive, stressed, 

anxious, nervous and affected in terms of health. When the risk managements applied by the "112" emergency 

health services workers when they encounter occupational risks are examined, it is seen that mostly 

confrontation, acceptance, doing nothing, giving white code, getting support from the security forces. As a result 

of the research, the public can be made aware of the 112 system and its employees, despite the violent behavior 

seen by the patients and their relatives. In addition, the 112 system can work more integrated with the security 

forces. Despite ambulance and traffic accidents, personnel can be supported with additional driving training. 

Psychological support can be provided to the personnel despite the psychological problems experienced. 

Keywords: Prehospital, emergency health, occupational risk, risk management 

 

GİRİŞ 

Risk, bir durumun ya da olayın beklenen senaryosunun zarara uğrama olasılığıdır (Çolak, 

2017). Başka bir ifade ile bir olayın belirli şartlarda sahip olunan değerlerde meydana gelebilecek 

kayıpların gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014). Risk çeşitli sektörlere göre 

değerlendirildiğinde; sigortacılıkta; var olanın yitirilmesi, beklenenin dışında meydana gelen durum, 

bankacılıkta; ödenmesi beklenen kredinin tahsil edilememesi, finansta ise; işletmenin finans 

durumunun planlananın dışında uzun sürmesi veya gerçekleştirilememesidir (Emhan, 2009). 

Mesleksel riskler, kişinin mensubu olduğu mesleği icra ederken çalışma ortamı ve şartlarından 

kaynaklı olarak doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi ve buna bağlı olarak sağlığının bozulmasına 

sebebiyet verebilecek risk etmenleridir.  

Risklerle mücadele, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, 

değerlendirilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren risk yönetimi ile gerçekleştirilir 

(Bozkurt, 2010). Bu anlamda ilk adımlar sigortacılık sektöründe başlatılmıştır (Emhan, 2009). 

Günümüzde ise kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre kadar birçok alanda ve sektörde risklerle 

mücadele sürdürülmektedir. Söz konusu riskler kurumdan kuruma, sektörden sektöre çalışma 

koşullarına bağlı olarak değişmektedir.  

112 acil sağlık hizmetleri meydana gelmiş hastalık, kaza, afet vb. durumlarda olay yerinden 

hastaneye varıncaya kadar geçen sürede tıbbi müdahale sağlamakla görevli hizmet birimidir. Hızlı ve 

etkili müdahaleyi baz alarak toplum sağlığının sürdürülmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 

alanda görev alan personeller Komuta Kontrol Merkezi’nden aldıkları çağrılar ile 7/24 çalışma esasına 

bağlı olarak çalışmakla birlikte olay yerinde her türlü durumla karşılaşma riski yüksek olan meslek 

gruplarıdır. 

ABD’de yapılan çalışmalar neticesinde sağlık sektörünün en riskli meslek grupları arasında 

yer aldığı belirtilmiştir. Mesleklerine bağlı olarak ölüm hızı ise bir milyon işçi başına 17- 7 olduğu, 
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AIDS (HIV) ve Hepatit B enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümlerin tahmin edilen sayının yarısını 

oluşturduğu belirtilmiştir (Çağlayan, 2011). Sağlık çalışanları için başta mikroorganizmalar olmak 

üzere fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal risk etmenleri mevcuttur (Akmut, 2019).  

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının karşılaştıkları mesleki risklerin neler olduğunun ve bu 

riskleri yönetme yöntemlerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma evrenini Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde hastane öncesi 

dönemde hizmet veren komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda çalışan 400 personel oluşturmaktadır. 

Araştırma örneklemi ise 1 motorize ekip,   doktor, 2  acil tıp teknisyeni ve 2  paramedik olmak üzere 

 6 personel ile sınırlıdır. Araştırma izni dilekçesi ile birlikte araştırmacı tarafından 112 çalışanları 

ziyaret edilmiş ve gönüllülük esasına göre katılımcılar ile görüşme sağlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının karşılaştıkları mesleki riskler ve bu 

riskleri nasıl yönettiklerini derinlemesine incelenmek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler alt problemler temelinde gruplandırılmış ve içerik analizi 

yapılmıştır. Verilerin analizinde, tümevarımcı analiz kullanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Görüşme soruları iki bölümden ve toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Görüşme sorularının 

içeriği şu şekildedir: 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik sorular (4 adet), 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının risk ve mesleki riske ait bilgi, beceri 

ve tutumlarını belirlemeye yönelik sorular (4 adet). 

Geçerlilik ve Güvenilirlilik 

Verilerin geçerlilik ve güvenilirliği için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eğitim 

bilimlerinde görevli bir öğretim üyesi ve afet eğitimi ve yönetimi alanından iki öğretim üyesi olmak 

üzere toplam üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır.  

BULGULAR 

112 ASH çalışanlarının karşılaştıkları mesleki riskler ve risk yönetimi; risk ve mesleki risk 

kavramlarının tanımlanması, görevlerini yerine getirirken mesleki risk olarak tanımladıkları durumlar, 

bu risklerin meslekleri üzerinde etkileri ve mesleki risklerle karşılaştıklarında izledikleri yollar olarak 

ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorular sorulmuştur.  
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Tablo 1 Tanımlayıcı özelliklere ait dağılımlar 

Değişken Özellikler n 

Cinsiyet Kadın 23 

  Erkek 33 

Yaş 2  yaş ve altı 5 

  26- 0 yaş arası 21 

  31-   yaş arası 21 

   6 yaş ve üzeri 9 

Meslek Motorize Ekip 1 

  Doktor 5 

  Acil Tıp Teknisyeni 25 

  Paramedik 25 

Çalışma Yılı 1-  yıl arası 5 

  6-10 yıl arası 26 

  11-1  yıl arası 19 

  16 ve üzeri yıl 6 

 

Tablo 2’de 112 ASH çalışanlarının risk ve mesleki risk kavramlarını tanımlama durumları 

gösterilmektedir.  

Soru 1: 112 ASH çalışanlarının risk ve mesleki risk tanımlama durumları 

Tablo 2 Risk ve mesleki risk kavramlarının tanımlama durumu 

Değişken Gruplar f 

Risk ve mesleki risk kavramlarını nasıl tanımlarsınız? Kısmen Doğru/Eksik Tanımlama 26 

  Doğru Tanımlama 19 

  Tanımlayamama/Örneklendirme 10 

  Yanlış Tanımlama/Kavram Kargaşası 1 

Toplam   56 

 

Risk ve mesleki risk tanımlarında, kısmen doğru/eksik tanımlamaya örnek olarak, 

katılımcıların risk ve mesleki riski sadece olumsuz, istenmeyen bir durum olarak değerlendirdikleri 

görülmekle birlikte konuyla ilgili açıklamaları şu şekildedir:  

“Risk hayatın her karesinde, her alanında karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlardır.” (K-

20).  

”Risk hayatta istemediğimiz her an başımıza gelebilecek olayların bir bütünüdür. 

İstemediğimiz herhangi bir olay başımıza gelebilir...” (K-31).  

Risk ve mesleki risk tanımlarında, doğru tanımlamaya örnek olarak, katılımcıların risk ve 

mesleki riski olumlu-olumsuz durumlar veya tehlike potansiyeli olan durumlar olarak 

değerlendirdikleri görülmekle birlikte konuyla ilgili açıklamaları şu şekildedir:  

“… olumlu ve olumsuz riskler olarak ikiye ayırabilirim. Risk almazsan olumlu bir çözüme 

kavuşturamam. Çözüm odaklı çalışacaksam risk alarak bir tık daha yukarı çıkmalıyım. Diğer risk ise 

olumsuz yönde olan beni mesleki açıdan ya da duygusal açıdan da etkileyebilecek riskler diyebiliriz.” 

(K-16).  
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“Risk; herhangi bir günlük yaşamda bizi tehlikeye sokabilecek olaylar, durumlardır. Mesleki 

risk de meslekte bizi tehlikeye sokabilecek olaylardır.” (K-27).  

Soru 2: 112 ASH çalışanlarının mesleki risk olarak tanımladıkları durumlar 

Tablo 3 Görevlerini yerine getirirken mesleki risk olarak tanımladıkları durumlar  

Değişken Gruplar f 

Görevinizi yerine getirirken mesleki risk olarak 

tanımladığınız durumlar nelerdir? Açıklayınız. 

Hasta/Hasta Yakını Tarafından 

Şiddet/Darp/Küfür vs. 38 

  Ambulans/Trafik Kazası 32 

  

Bulaşıcı Hastalıklar/Enfeksiyon 

Hastalıkları/Salgın 28 

  

İğne Batması/Kesici-Delici Alet 

Yaralanması 20 

  

Belirsiz Çalışma Ortamı/Olay Yeri/Olay 

Yeri Güvenliği 14 

  

Ambulans (Teknik, Kullanılan Malzeme, 

Çalışma Ortamı) 14 

  Trafik/Yol/Coğrafya 12 

  Bel/Boyun Fıtığı/Fiziksel Rahatsızlıklar 11 

  Alkollü Vatandaş 9 

  Güvenlik 7 

  Düşme/Kayma 7 

  

Antisosyal Kişiler/Psikososyal Bozukluğu 

Olan Kişiler 6 

  Çalışma Saatleri/Usulü 6 

  Hız/Kural İhlalleri 5 

  Afetler/Hava Şartları/Savaş/Yangın 5 

  Mobing 5 

  Hayati Risk/Sakat Kalmak 5 

  İstasyon (Ergonomik Olması/Konumu) 4 

  Yanlış Müdahale 3 

  Kullanılan Malzeme veya Hastanın Düşmesi 3 

  Adli Durum Yaşama 3 

  Hasta Hayatı 2 

  Vücut Sıvıları İle Temas 2 

  Şoför 2 

  Personelle/Ekip Arkadaşı İle Anlaşamamak 2 

  Ambulansta Ayakta Gitmek 1 

  Hayvan Saldırısı 1 

  Madde Bağımlısı Kişiler 1 

  Kimyasal Maddeler ve Etkileri 1 

  Kullanılan İlaçlar ve Etkileri 1 

  Elektrik Çarpması 1 

  Boğulma 1 

  Tetkiksiz İlaç Uygulamak 1 

  Stres 1 

  Hastayı Görmeden Karar Vermek 1 

  Kullanılan Malzemenin Kalitesi 1 

Toplam   56 

 

Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken mesleki risk olarak tanımladığınız 

durumlar nelerdir?” sorusuna sıklığı en yüksek oranda ( 8 kişi) alınan yanıt, hasta/hasta yakını 

tarafından şiddet/darp/küfür vs. olmuştur. Bu konuya ilişkin katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  
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“…İlk gittiğim vakada darp edildik. Olay yerine gittiğimizde emniyet genel olarak bizden 

sonra gidiyor… O ilk zamanda o vakadan sonra bir 3-5 ayda bütün vakalara taşikardik olarak çıktım. 

Çünkü her çıktığım vakada dayak yiyeceğiz korkusu vardı. Bir süre sonra kendiliğinden geçiyor.” (K-

55).  

“…Şiddetin her türlüsüne zaten her an maruz kalabiliyoruz. Özellikle biz birebir hastayla 

evinde ya da olay yerinde, olayın yaşandığı anda tanık olduğumuz için bir hastaneye göre şiddete 

daha çok maruz kalıyoruz.” (K-56). 

 Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken mesleki risk olarak tanımladığınız 

durumlar nelerdir?” sorusuna sıklığı en az oranda (1 kişi) alınan yanıtlardan birkaçı, kimyasal 

maddeler ve etkileri, tetkiksiz ilaç uygulamak olmuştur. Bu konuya ilişkin katılımcıların görüşleri şu 

şekildedir:  

 “…Covid sürecindeyiz, biyolo ik bir etkene maruz kalıyoruz.  ormal toplumsal hayatın içinde 

bulunan insanlardan daha fazla maruz kalıyoruz. Bu biyolo ik etkeni temizlemek için kimyasal olarak 

ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların da mesela akciğerlerimiz üzerinde etkisi var. Buradan da kimyasal 

etkenlere, risklere maruz kalıyoruz…” (K-22). 

Soru  : 112 ASH çalışanlarının karşılaştıkları mesleki risklerin meslekleri üzerindeki etki 

durumu 

Tablo 4 Görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları risklerin meslekleri üzerinde etkileri  

Değişken Gruplar f 

Görevinizi yerine getirirken karşılaştığınız risklerin 

mesleğiniz üzerinde nasıl etkileri oluyor? Açıklayınız. 

Psikolojik Olarak Etkilenme (Korku/Üzüntü 

Yaşama) 29 

  Agresif/Stresli/Kaygılı/Gergin Olma 12 

  Sağlık 12 

  Yorgunluk (Fiziksel/Ruhsal) 9 

  Tecrübe 7 

  Meslekten Soğuma/Bıkma 7 

  Temkinli Olma/Dikkatli Olma 6 

  Uyku Bozukluğu 6 

  İşe Gitmeyi İstememe 6 

  Moral Bozukluğu/Depresyon 5 

  Akılcı Yaklaşma 4 

  Hayattan Zevk Alamama/Tatminsizlik 4 

  Mesleki Deformasyon/Yıpranma 4 

  Mesleği Yapma İsteğinde Azalma 3 

  Geçici Bir Süre Olayın Etkisinde Kalma 3 

  Hizmet Kalitesi/İş Verimi 2 

  Güvensiz Hissetme 2 

  Olgun Düşünme 2 

  Çabuk Hareket Etme 2 

  Panik Atak 2 

  Mesleki Olarak Körelme 1 

  Maddi Olarak Etkilenme 1 

  Hızlı Düşünme 1 

  Sağduyulu Olma 1 

  Travma Yaşama 1 
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  Tükenmişlik Sendromu Yaşama 1 

  Daha Yaşlanmış Hissetme 1 

  Motivasyon Kaybı 1 

Toplam   56 

 

Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken karşılaştığınız risklerin mesleğiniz 

üzerinde nasıl etkileri oluyor?” sorusuna sıklığı en yüksek oranda (29 kişi) alınan yanıt, psikolojik 

olarak etkilenme (korku/üzüntü yaşama) olmuştur. Bu konuya ilişkin katılımcıların görüşleri şu 

şekildedir:  

“Özellikle ilk başlarda psikolo ik bozukluklarımız da oldu. İşe gelmeyi istememeye başladık. 

Bu benim işim değil, ben bunu yapamam diyorduk. Ama daha sonra yıllar geçtikçe sürekli bunları 

yaşadıkça bazı şeylere alışıyor…” (K-18).  

“… başta duygusal olarak insan gerçekten çöküyor… Sürekli bir yoğun baskı altındasın 

tedbir, dikkat, hızlı olmamız gerekiyor... Elimizde olmayan durumlar var. Bunlara karşı da dediğim 

gibi duygusal yükü çok fazla oluyor. Psikolo ik olarak yorgunluk, bıkkınlık…” (K-22).  

 Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken karşılaştığınız risklerin mesleğiniz 

üzerinde nasıl etkileri oluyor?” sorusuna sıklığı en az oranda (1 kişi) alınan yanıtlardan birkaçı, 

mesleki olarak körelme ve daha yaşlanmış hissetme olmuştur. Bu konuya ilişkin katılımcıların 

görüşleri şu şekildedir: 

 “112 acil çağrı sisteminin %90’ı zaten gerçekten 112 ile alakalı olmayan eee farklı amaçlar 

için kullanılan hastalar oluyor. Zamanla köreliyoruz diyebilirim. Çünkü işimizi yapmıyoruz, işimiz 

dışındaki bazı şeyleri yapmak da bizi köreltiyor.” (K-14). 

“…bu işi yapmayan diğer insanlardan daha yaşlı hissediyoruz. Mesela  0 değil de daha yaşlı 

hissediyorum, daha güçsüz hissediyorum... Mesela  0 yaşında bir insanın sırtının ağrısı ve bel 

fıtığının olmuş olması, çok genç bir yaş  0 yaş. Sosyal hayatımızı erkenden yıpratmış oluyoruz.” (K-

45). 

Soru 4: 112 ASH çalışanlarının mesleki risklerle karşılaştıklarında izledikleri yollar 

Tablo 5 Görevlerini yerine getirirken mesleki risklerle karşılaştıklarında izledikleri yollar 

Değişken Gruplar f 

Görevinizi yerine getirirken mesleki risklerle 

karşılaştığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Açıklayınız. 

Yüzleşme/Kabullenme/Hiçbir Şey 

Yapmama 11 

  Beyaz Kod Verme 11 

  Güvenlik Güçlerinden Destek Alma 11 

  Kişisel Koruyucu Ekipman Giyme 10 

  Zamanla Alışma/Tecrübe 9 

  Riskleri Bilme/Dikkat Etme 8 

  İSG/Kalite Biriminden Destek Alma 7 

  Sözel İletişim ile Uzlaşmaya Çalışma 6 

  Susma 5 
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Komuta Kontrol Merkezi (KKM) ile 

İletişime Geçme 5 

  Hız/Trafik Kurallarına Uyma 4 

  Psikolojik Destek Alma 4 

  Ekip Arkadaşlarımızdan Destek Alma 4 

  Tutanak Tutturma/Şikâyet Etme 3 

  Başka Şeylere Yönelme 3 

  

Boş Vermeye Çalışma/Kafaya 

Takmamaya Çalışma 3 

  Olay Yeri Güvenliğini Sağlama 2 

  İdari Desteğe Başvurma 2 

  Eğitim Alma 2 

  Sakin Olmaya Çalışma 2 

  Toplum Bilinci Oluşturulmalı 2 

  Suçlama/İsyan Etme 2 

  Kan Tahlili Verme/Tedavi Olma 2 

  Emniyet Kemeri Takma 2 

  İzole Olma 1 

  Dezenfeksiyon İşlemi Yapma 1 

  Spor Yapma 1 

  Dinlenme/Uykuya Dikkat Etme 1 

  Aileden Destek Alma 1 

  Aşı Olma 1 

Toplam   56 

 

Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken mesleki risklerle karşılaştığınızda nasıl bir 

yol izliyorsunuz?” sorusuna sıklığı en yüksek oranda (11 kişi) alınan yanıt, 

yüzleşme/kabullenme/hiçbir şey yapmama, beyaz kod verme, güvenlik güçlerinden destek alma 

olmuştur. Yüzleşme/kabullenme/hiçbir şey yapmama yanıtı veren katılımcıların görüşleri şu 

şekildedir:  

“… Beyaz kodla beraber şikâyette bulunduğumuz zaman bu biraz da kamu davasına 

dönüyor... Bir yaptırım olsun istiyorsun ama bazen öyle bir sıkıntıya giriyor ki bu süreçte sen de 

bıkıyorsun. Boş veriyorsun….” (K-30).  

 “Baş etmek için herhangi bir şey yapmıyorum. İşi işte bırakıp bir şey olmamış gibi eve 

geliyorum. Düşünmemeye çalışıyorum.” (K-48). 

Beyaz kod verme yanıtı veren katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  

“… Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı beyaz kod uygulaması var. Ama çoğu zaman 

başvurmuyoruz. Çünkü artık bu bizi yıpratıyor. Şu şekilde yıpratıyor; sonuca varılmıyor veya insanlar 

gerekli cezayı almıyor. Biz de artık bir insandan küfür de duysak, şiddet de görsek sadece susmakla 

kalıyoruz...” (K-2).  

“… Hastayı aldım ya da hasta yakınları çevremde herhangi bir saldırganlık durumunda 

karşılaştığımda da hemen 112 sistemimizden beyaz kod çağrı veriyoruz. Ve imkânımız varsa olay 

yerinden uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımızda kolluk kuvvetleri geliyor, devreye yine o resmi süreçler 

giriyor.” (K-7). 
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Güvenlik güçlerinden destek alma yanıtı veren katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  

“Mesela olay yerine gittiğimizde aksi büyük bir problemle karşılaştığımızda önce sözel olarak 

iletişime geçip eğer sözel olarak halledemiyorsak emniyetten yardım isteyerek işin içinden çıkmaya 

çalışıyoruz. Sözel olarak konuşmak her zaman yeterli olmuyor. Bazen işimizin içinde maalesef şiddet 

gören arkadaşlarımız da oluyor...” (K-5).  

“Acilde çalışırken şiddete karşı güvenlik personelleriyle önlem almaya çalışıyorduk. Ama 

onlar da sınırlı sayıda oluyor. Vatandaşlarımız darp etmeye niyetleniyorsa zaten güvenlik de 

durduramıyor...” (K-58).  

Katılımcılara sorulan “Görevinizi yerine getirirken mesleki risklerle karşılaştığınızda nasıl bir 

yol izliyorsunuz?” sorusuna sıklığı en az oranda (1 kişi) alınan yanıtlardan birkaçı, izole olma, 

dezenfeksiyon işlemi yapma ve dinlenme/ uykuya dikkat etme olmuştur. Bu konuya ilişkin 

katılımcıların görüşleri şu şekildedir:  

“… Bulaşı olduğunda, örnek veriyorum o gün nöbetteysek nöbetimizi bırakıyoruz. İşte 

nöbetimizi bırakıp kendimizi izole ediyoruz. Ekstra bulunduğumuz ortamlar dezenfekte ediliyor 

herhangi bir riske karşı...” (K-8). 

“… Ama işte sonuçta biz 24 saat çalışıyoruz. Uykusuz kalıyoruz.  öbete gelmeden önce 

uykusuz kalmamaya dikkat ediyoruz. En azından işte alkol alan arkadaş varsa nöbetlerden 24 saat 

önce alkol almamaya dikkat ediyorlar ki almıyorlar. Başka, yorgun gelmemeye çalışıyoruz…” (K-24). 

TARTIŞMA 

Acil sağlık sisteminde çalışan personellerine hasta/hasta yakını tarafından şiddet/darp/küfür 

vs. davranışlarına yönelik son yıllarda yapılan çalışmalardan Akbaş ve arkadaşlarının (2016) yaptığı 

çalışmada, araştırmaya katılan örneklem grubunun büyük çoğunluğunun mesleklerini yerine getirirken 

şiddetle karşılaştıkları fakat bu oranın 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışırken daha fazla olduğu 

sonucuna varılmıştır. Akmut’un (2019) örneklem grubunun yarısından fazlasının şiddetle karşı karşıya 

kaldığı belirlenmiş bu duruma ek olarak şiddet türleri olarak incelendiğinde ise en çok sözlü daha 

sonra psikolojik şiddet en az oranda da fiziksel şiddet ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bernaldo ve 

arkadaşlarının (2014) araştırması kapsamında çalışma grubunun neredeyse yarısının sözel şiddete, 

daha az oranda ise hem fiziksel hem sözel şiddete maruz kaldığı, en az oranda ise şiddete maruz 

kalmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Gormly ve arkadaşlarının (2016) acil sağlık hizmetleri 

personelleri üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında katılımcıların yarısından fazlasının son 

bir yıl içerisinde en az bir kere şiddete maruz kaldıklarını, şiddet türü olarak incelendiğinde 

ise sözlü şiddetin fiziksel şiddetten daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ambulans/trafik kazasına yönelik yapılan çalışmalar arasında Akmut’un (2019) yürüttüğü 

çalışmada katılımcıların neredeyse yarısının trafik kazası geçirdiği belirlenmiştir. Ekşi ve 

arkadaşlarının (201 ) araştırma bulgularına göre araştırmanın son beş yılı ele alındığında ambulans 

kazalarının %42,  artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Gülen ve arkadaşlarının (2016) yürüttüğü 
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araştırma kapsamında örneklem grubunun büyük çoğunluğunun en az bir kere ambulans kazası 

geçirdiği saptanmıştır. Sonuçlar araştırmamızla uyumludur. 

Acil sağlık hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklar/enfeksiyon hastalıkları/salgınlara yönelik 

yürütülen az sayıda araştırma arasında Akmut’un (2019) araştırması kapsamında acil sağlık hizmetleri 

çalışanlarının %2,6’sının mesleğe bağlı bulaşıcı hastalığa yakalandığı, % 1,7’sinin ise enfeksiyon 

hastalığına yakalandığı sonucuna ulaşılmıştır. Erkan’ın (2014) yürüttüğü çalışmada ise katılımcıların 

yarısından fazlasının enfeksiyonun mesleki hayatlarında risk oluşturduğunu ifade etmiştir. Yavuz’un 

(2010) yürüttüğü çalışma kapsamında, araştırmaya katılan 112 personellerinin neredeyse tamamının 

bulaşıcı hastalıkların oldukça yüksek oranda mesleki risk olduğunu vurguladıkları tespit edilmiştir. Bu 

bulaşıcı hastalıklar ise şu şekilde sıralanmıştır; hepatit B, hepatit C, HIV, domuz gribi (H1N1), 

mevsimsel grip ve tetanos olarak sıralanmıştır. Sonuçlar araştırmamızla uyumludur.  

Psikolojik olarak etkilenme (korku/üzüntü yaşama) ve agresif/stresli/kaygılı/gergin olmaya 

yönelik Büyükbayram ve Okçay (201 ) tarafından yapılan araştırmada mesleki risk olarak algılanan 

şiddetin sağlık personelleri açısından oldukça uzun vadede etkiler bıraktığı, bu etkilerin ise; korku, 

anksiyete, huzursuzluk, depresyon gibi etkilere sebep olmakla birlikte mesleklerine olan bakış 

açılarının olumsuz yönde değişmesine ve iş veriminin düşmesine sebep olduğu ortaya koyulmuştur. 

Çelebi’nin (2016) yürütmüş olduğu çalışmada ise şiddetle karşılaşan 112 personelinin yarısından 

fazlasının kızgın, yarısının ise üzgün olduğu, daha az oranda güvenlik güçleri ile iletişime geçtiği 

sonucuna varılmıştır. Fernandes ve arkadaşlarının (1999) yürüttüğü çalışma kapsamında şiddete maruz 

kalan katılımcıların %7 ’ünün korku yaşadığı, %49’unun kimliğini hastalardan gizlediği ve %74’ünün 

ise iş tatmininin azaldığı tespit edilmiştir. Tokuç ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında örneklem 

grubunun neredeyse yarısının bulaşıcı hastalıkların anksiyete, depresyon ve işe bağlı gerginlik 

düzeylerini arttırdığı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi 112 personellerinin fiziksel ve psikolojik 

olarak oldukça yoğun bir tempoda çalışmaları ve bu duruma ek olarak psikolojik olarak yeterince 

destek görememeleri düşünülebilir. İsveç ambulans personelleri arasında travma sonrası stres üzerine 

yapılan araştırmada ise örneklemin %61,6’sının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı, bu durumun 

en çok çocukları kapsayan olaylar sonrasında meydana geldiği görülmüştür (Jonsson vd., 200 ).  

Sağlık açısında etkilenenlere yönelik Sarıkahya ve arkadaşlarının (2020) yürüttüğü araştırma 

kapsamında araştırmaya katılan acil sağlık hizmetleri çalışanlarının yarısından fazlasının bel ağrısı ve 

bel fıtığına bağlı olarak sağlık açısından kötü etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Güneri ve 

arkadaşlarının (2011) yürüttüğü çalışmada katılımcıların geçirdikleri kaza veya hastalık sebebiyle 

mesleklerinde iş göremezlik raporu aldığı tespit edilmiştir. Tokuç ve arkadaşlarının (2011) yürüttüğü 

çalışmada ise örneklem grubunun yarısından fazlasının sırt, bel ve boyun rahatsızlıklarına bağlı sağlık 

sorunları yaşadıkları sonucuna varılmıştır.  

Akbaş ve arkadaşlarının (2016) araştırma bulgularına göre; şiddete maruz kalan 112 

personellerinin büyük çoğunluğunun şiddet karşısında hiçbir şey yapmadıkları, yarısının güvenlik 

endişesi ile güvenlik güçlerinden sürekli olmamakla birlikte destek istedikleri, 112 personelinin beyaz 

kod sisteminden haberdar olmasına rağmen bu sistemi kullandıkları saptanmıştır. Aydemir ve 

arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmaya göre şiddetle karşılaşan sağlık personellerinin 1/ ’inin 

güvenlik güçlerinden destek aldığı, 1/ ’inin hiçbir şey yapmadığı, daha az oranlarda ise resmi 

mercilere taşıdığı, tedaviye devam etmediği, fikir beyan etmediği görülmüştür. 
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Araştırma kapsamında mesleki risklerle karşılaşan 112 çalışanlarının yüzleşme/ kabullenme/ 

hiçbir şey yapmamayı tercih etme sebebi mesleki riskleri mesleklerinin bir parçası olarak görmeleri, 

bu durumlarla sürekli karşılaşmaları düşünülebilir. Araştırmada mesleki riskler ile karşı karşıya kalan 

112 çalışanlarının olay yerini bilmeme, ekipteki personel sayısının az olması, daha önce şiddet vb. 

durumları ile karşı karşıya kalmaları gibi nedenlerle kendilerini güvende hissetmediklerini bu sebeple 

şüpheli buldukları çağrılarda ve olay yerindeki vakalarda güvenlik güçlerinden destek aldığı 

düşünülmektedir. Nitekim Akbaş ve arkadaşlarının (2016) yürüttüğü çalışma verilerinde de araştırma 

kapsamındaki katılımcıların neredeyse tamamının güvenlik konusunda tedirgin oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak araştırma kapsamında bazı 112 çalışanlarının şiddet durumu ile karşılaşmalarına 

rağmen beyaz kod sistemini kullanmadıkları belirlenmiştir. Akbaş ve arkadaşlarının (2016) 

araştırmasında bu durumun sebebi yasal sürecin oldukça uzun sürmesi olarak ifade edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, Giresun il merkezi ve merkeze bağlı ilçelerde görev yapan 112 

çalışanlarının mesleki risk olarak en çok hasta/hasta yakını tarafından şiddet/darp/küfür vs. 

davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir. İkinci olarak ambulans/trafik kazası, üçüncü olarak ise 

bulaşıcı hastalıklar/enfeksiyon hastalıkları/salgın yanıtları alınmıştır. Bulaşıcı hastalıklar/enfeksiyon 

hastalıkları/salgın yanıtının mesleki risk olarak oldukça yüksek çıkmasının sebebinin çalışmanın 

Covid-19 salgını sürecinde yürütülmesine ek olarak 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının bu süreçte 

aktif rol almaları olduğu tespit edilmiştir.  

-112 çalışanlarının mesleki risk olarak algıladıkları durumlar ile karşılaştıklarında en çok 

psikolojik olarak etkilenme (korku/üzüntü yaşama), daha sonra agresif/stresli/kaygılı/gergin olma, son 

olarak da sağlık açısından etkilenme yaşadıkları tespit edilmiştir. 

-112 acil sağlık çalışanlarının mesleki risk olarak algıladıkları durumlar arasında stres yanıtı en 

az verilen yanıtlar arasında olmasına rağmen karşılaştıkları mesleki risklerin meslekleri üzerindeki etki 

durumunda en çok alınan yanıtlar arasında olduğu görülmektedir. 

-112 çalışanlarının mesleki risk olarak algıladıkları durumlar ile karşılaştıklarında ise en çok 

yüzleşme/kabullenme/hiçbir şey yapmama, şiddetle karşılaştıkları durumlarda ise beyaz kod verme ve 

güvenlik güçlerinden destek alma yollarını izledikleri belirlenmiştir.  

-Araştırma sonucunda 112 çalışanlarının mesleki risk ile karşılaştıklarında en yüksek oranda 

çıkan yanıtlarda yüzleşme/kabullenme/hiçbir şey yapmama davranışları gösteren çalışanların riski 

üstlenme yöntemi tercih ettiği görülmektedir. Beyaz kod verme ve güvenlik güçlerinden destek alma 

davranışı gösteren çalışanların ise riskten kaçınma yöntemini tercih ettiği görülmektedir.  

-Mesleki risklerle karşılaştıklarında en az oranda ise izole olma, dezenfeksiyon işlemi yapma, 

spor yapma, dinlenme/uykuya dikkat etme, aileden destek alma, aşı olma yanıtları alınmıştır. Mesleki 

riskler karşısında bu davranışları gösteren 112 çalışanlarının riski azaltma yöntemine başvurduğu 

tespit edilmiştir.  
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-Araştırma neticesinde hasta ve hasta yakınlarından görülen şiddet davranışlarına karşın halk 

112 sistemi ve çalışanları hususunda bilinçlendirilmelidir. Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla kısa 

filmler ve eğitimler düzenlenmelidir. 

-112 çalışanlarının yaşadıkları psikolojik sıkıntılarına karşın personele psikolojik destek 

sağlanmalıdır. 

-112 çalışanları ambulans ve trafik kazalarına karşın ek sürüş eğitimleri ile desteklenmelidir. 

-Alınan çağrılar neticesinde müdahaleye giden 112 çalışanlarına emniyet güçleri ile destek 

daha entegre halde gerçekleştirilmelidir.  
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ÖZET 

Covid-19 pandemisinin etkilerini en aza indirmek amacıyla dünyanın pek çok ülkesinde okullar, 

üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının eğitimlerini geçici olarak uzaktan devam ettirmelerine karar 

verilmiştir. Pandemi sürecin ve yol açtığı krizlerin yönetilebilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 

üniversitelerin 2019-2020 Öğretim yılı Bahar Döneminin uzaktan eğitime dönüştürülmesi kararını almıştır. Bu 

kapsamda, yüz yüze eğitimin sağladığı faydaları öğrenciye sağlayabilecek web tabanlı programlar geliştirilmiş 

ve uzaktan eğitim süreci programlar sayesinde üst düzey verim alınması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle eğitimlerine 

uzaktan devam eden lisansüstü öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini ve öğrencilerin web 

tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, üniversitelerin uzaktan 

eğitime yönelik alabilecekleri önlemlere ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Araştırma 

nitel bir araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 

öğretim yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim 

Dalında öğretim gören 10 lisansüstü öğrencisi oluşmaktadır. Veriler nitel araştırma tekniklerinden açık uçlu 

sorulardan oluşan ve yönlendirici olmayan arı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. 

Verilerin analizi iki veri kodlayıcısı tarafından analiz edilmiştir. Lisansüstü öğrenciler tarafından uzaktan 

eğitimin olumlu yanları olarak; mekana bağlılığın azalması, pandemi sürecinin sağlıklı atlatılması, sanal 

materyaller kullanabilme, yeni programlar öğrenebilme, tekrar izleyebilme, aktif katılım, ekonomiklik yanıtı 

verilirken; bağlantı problemleri, duygusal bağ kuramama, kısa ders saatleri, online sınavların güvenilir 

olmaması, uygulama derslerinin yapılamaması, odaklanma problemi, mahremiyet problemi uzaktan eğitimin 

eksik yönleri olarak ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, okul öncesi eğitimi, uzaktan eğitim.  

ABSTRACT 

In order to minimize the effects of the Covid-19 pandemic, it has been decided that schools, universities 

and other educational institutions in many countries of the world will temporarily continue their education 

remotely. In order to manage the pandemic process and the crises it caused, the Council of Higher Education 

(YÖK) has decided to transform the 2019-2020 Academic Year Spring Semester of universities into distance 

education. In this context, web-based programs have been developed that can provide students with the benefits 

of face-to-face education, and the distance education process has been carried out with the aim of obtaining high-

level efficiency thanks to the programs. The aim of the study is to reveal the opinions of postgraduate students 

who continue their education remotely due to the interruption of face-to-face education during the COVID-19 

pandemic process, and the feedback of students about web-based education. Within the scope of the research, it 

is aimed to shed light on the measures and improvement studies that universities can take for distance education. 

The phenomenology method, one of the qualitative research methods, was used in the research. The participants 
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of the research consist of 10 graduate students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate 

Education Institute Preschool Education Department in the 2020-2021 academic year. The data were obtained by 

using pure structured interview technique, which consists of open-ended questions and non-directive, which is 

one of the qualitative research techniques. Analysis of the data was analyzed by two data encoders. As the 

positive aspects of distance education by postgraduate students; Decreased attachment to the place, overcoming 

the pandemic process in a healthy way, using virtual materials, learning new programs, being able to watch 

again, active participation, economy; connection problems, inability to establish emotional bonds, short course 

hours, unreliable online exams, inability to conduct practical courses, focusing problem, and privacy problems 

were identified as the missing aspects of distance education. 

Keywords: Covid-19, preschool education, distance education. 

 

GİRİŞ 

Covid-19 pandemisi, insanlık tarihi boyunca öne çıkan en etkili krizlerden biridir. Pandemi 

süreci beraberinde pek çok değişimi getirmiştir. Yaşam biçimi, sosyalleşme durumlarında olduğu gibi 

eğitim de bu değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir (Dwivedi vd., 2020). Türkiye’de pandemi 

sürecinden önce yenilikçi projelerle ve tasarılarla uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır ancak 

üniversitelerde dahil olmak üzere eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitimin ara vermesinin 

ardından uzaktan eğitim süreci bir zorunluluk haline gelmiştir. Akademisyen, öğretmen, öğrenci, 

yönetici ve aileler de olmak üzere uzaktan eğitime dair bilgisi olan ya da olmayan herkes kendisini bir 

anda uzaktan eğitim sürecinin içinde bulmuştur.  

Uzaktan eğitim sürecinin; yer, zaman ayırt etmeden herkesin aynı eğitimi alması bakımından 

fırsat eşitliğini sağlaması, eğitimde bireysel öğrenmeyi desteklemesi, öğrenme hızının ayarlanabilmesi 

ve etkileşim süreci kazanım olarak nitelendirilirken; sosyal öğrenme, akran etkileşiminin aza inmesi, 

uygulamalı derslerin tam anlamıyla gerçekleştirilememesi ve eğitim sürecinde yaşanan teknik 

aksaklıklar sürecin negatif yönleri olarak görülmektedir (Debeş, 2021). 

Pandemi sürecin ve yol açtığı krizlerin yönetilebilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 

üniversitelerin 2019-2020 Öğretim yılı Bahar Döneminin uzaktan eğitime dönüştürülmesi kararını 

almıştır. Bu kapsamda, yüz yüze eğitimin sağladığı faydaları öğrenciye sağlayabilecek web tabanlı 

programlar geliştirilmiş ve uzaktan eğitim süreci programlar sayesinde üst düzey verim alınması 

hedeflenerek gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki hemen hemen tüm üniversiteler eğitim sürecinin bir 

bölümünü Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezleri aracılığıyla çevrimiçi ortamda yürütmektedir 

(Kaçan ve Gelen, 2020). Bunun yanında Teams, Zoom, Google Meeting gibi çevrimiçi platformlar 

uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilmektedir. Uzaktan eğitim geleneksel eğitimin bir alternatifi 

olarak görülmemelidir. Uzaktan eğitimin içeriği, türü, hangi araç vasıtasıyla yapıldığı gözetmeksizin 

ortamda bir eğitmen ve öğrenenin varlığı gerekmektedir. Üniversite düzeyinde, özellikle teorik 

derslerde, uzaktan eğitimden olabildiğince faydalanılmıştır. Süreç içerisindeki teknik aksaklıklar, 

öğrenenden ya da eğitmenden kaynaklı aksamalar, internet bağlantısı nedeniyle yaşanan kesintiler 

sürecin kalitesini düşürebilmektedir. Bunun yanında uygulamalı dersler, laboratuvar dersleri, staj 

dersleri gibi öğrencinin, eğitimci ile, materyaller ile ya da akranları ile etkileşim halinde 

gerçekleştirebilecekleri dersler için uzaktan eğitim süreci bir dezavantaj halini almıştır.  
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Öğrencilerin eğitimde meydana gelen bu değişim sürecini kolaylıkla atlatabilmeleri için 

uzaktan eğitim ile ilgili tüm çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Çalışma, COVID-19 

pandemisi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden 

lisansüstü öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini ve öğrencilerin web tabanlı 

eğitim hakkındaki geri bildirimlerini ortaya koyması ile önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında, 

üniversitelerin uzaktan eğitime yönelik alabilecekleri önlemlere ve iyileştirme çalışmalarına ışık 

tutmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle 

eğitimlerine uzaktan devam eden lisansüstü öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini 

ve öğrencilerin web tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede 

aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır; 

1. Uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir tecrübeniz oldu mu? Olduysa ne gibi deneyimler 

edindiniz? 

2. Uzaktan eğitim sürecinin sizce ne gibi yararları oldu? Lütfen belirtiniz. 

3. Uzaktan eğitim sürecinde ne gibi eksiklikler yaşadınız? Lütfen belirtiniz. 

4. Sizce uzaktan eğitim sürecinde eğitim nasıl daha verimli hale getirilebilir? Lütfen belirtiniz 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenolojik model) kullanılmıştır. 

Olgu bilim modelinde araştırma konusu bağlamında incelenen fenomenle ilgili katılımcıların 

deneyimlerinin detaylandırılması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada 2020-

2021 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi 

Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin deneyimlerinin detaylı olarak 

betimlenmesi amaçlandığından olgu bilim modelinin kullanılması tercih edilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 öğretim yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında öğrenim gören 10 yüksek lisans ve 

doktora öğrencisi oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örneklem türlerinden ölçüt 

örnekleme olarak belirlenmiştir. Ölçüt örneklemin amacı daha önce belirlenmiş önemli ölçütleri 

karşılayan tüm durumların araştırmaya dahil edilmesidir (Patton, 2014). Pandemi sürecinde uzaktan 

eğitimi deneyimlemiş olmak ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak çalışma grubunun seçilme 

ölçütleri olarak saptanmıştır.  

  



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

144 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracını yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme formu 

oluşturmaktadır. Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar, kişisel bilgiler ve görüşme 

sorularının yer aldığı kısımlardır. Görüşme formunda yer alan sorular belirlenirken ilk aşamada ilgili 

alanyazın gözden geçirilmiş, konu ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. İkinci aşamada konu alanı 

uzmanı iki öğretim üyesine danışılarak araştırma soruları tekrar düzenlenmiştir. Düzenlenen araştırma 

soruları son aşamada ise çalışma grubu dışında yer alan   lisansüstü öğrencisine inceletilmiştir. Bu 

bağlamda öğrenciler tarafından anlaşılmayan ya da eksik olarak belirtilen kısımlar tekrar düzenlenerek 

görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Öğrencilerin uygun olduğu gün ve saatler belirlenerek 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmenlerin izinleri alınarak elde edilen veriler 

ses kayıt cihazı kullanılarak toplanmıştır.  

Verilerin Analizi  

Araştırma verileri iki veri kodlayıcısı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Veri 

kodlayıcılarının elde ettikleri kod ve temalar karşılaştırılarak düzenlenmiştir. Düzenlenen kod ve 

temaların değerlendirmesi [Güvenirlik: Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] formülü ile 

gerçekleştirilmiştir ( Miles ve Huberman, 1994) Bu çerçevede veri kodlayıcılarının değerlendirmeleri 

sonucunda elde edilen uyumun % 90 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgular doğrultusunda 

%92 düzeyinde güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın inanırlığını sağlamada ise elde 

edilen verilerin detaylı şekilde açıklanması, katılımcıların görüşlerinin doğrudan aktarmalarla 

sunulması ve bunların katılımcı teyidi ile doğrulanması dikkate alınmıştır.  

BULGULAR 

Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Deneyimleri 

Bu başlık altında öncelikle lisansüstü öğrencilerine uzaktan eğitim ile ilgili tecrübeleri 

sorulmuştur. Bu kapsamda öğrencilerin verdikleri yanıtlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Lisansüstü öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik deneyimleri 

Deneyim  f  

Yüksek Lisans/Doktora Dersleri 

Okul Öncesi Eğitim Seminerleri 

Öğretmen Eğitimleri Düzenlemek 

Öğretim Elemanı Olarak Ders Yürütme 

Aday Öğretmen Eğitimi 

 

10 

3 

2 

2 

1 

 

Tablo 1’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “yüksek lisans/doktora 

dersleri”, “okul öncesi eğitim seminerleri”, “öğretmen seminerleri düzenlemek”, “öğretim elemanı 

olarak ders yürütme” ve “aday eğitmen eğitimi” olmak üzere   kod altında toplanmıştır. 

Katılımcılardan Ö14, “Uzaktan eğitimle ders verdim ve öğrenci olarak ders aldım.” şeklinde uzaktan 

eğitim deneyimini aktarmıştır. Ö15 ise; “Uzaktan eğitim yoluyla hem doktora derslerime öğrenci 

olarak katıldım hem de lisans düzeyinde öğretim elemanı olarak ders yürüttüm.” diyerek 

deneyimlerini aktarmıştır.  
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Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinin Yararlarına İlişkin Görüşleri 

Bu başlık altında lisansüstü öğrencilerine uzaktan eğitim sürecinin yararlarının neler olduğu 

sorulmuştur. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin verdikleri yanıtlar kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar 

ve lisans üstü öğrencilerinin ifadeleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinin Yararlarına İlişkin Görüşleri 

Kod  f 

Mekana Bağlılığın Azalması 

Pandemi Sürecinin Sağlıklı Atlatılması 

Sanal Materyaller Kullanabilme 

Yeni Programlar Öğrenebilme 

Tekrar izleyebilme 

Aktif Katılım 

Ekonomiklik 

 10 

 3 

 3 

 3 

 1 

 1 

 1 

 

Tablo 2’ye göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “mekana bağlılığın 

azalması”, “pandemi sürecinin sağlıklı atlatılması”, “sanal materyaller kullanabilme”, “yeni 

programlar öğrenebilme”, “tekrar izleyebilme”, “aktif katılım”, “ekonomiklik” olmak üzere 7 kod 

altında toplanmıştır.  

Katılımcılardan Ö10 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; 

“Pandemi sürecinde büyük topluluklarla bir araya gelmeden ders yapabilmek sağlığımız açısından en 

önemli ve yararlı noktaydı. Buna ek olarak mesafeler konusunda avanta  sağladı. Ders kayıtlarında 

anlık olarak kaçırdığım bir nokta olması durumunda tekrar açıp izleme fırsatım oldu. Öğrenme 

ortamımı kendime göre uyarlamam nedeniyle avanta lar yaşadığımı düşünmekteyim. Yani derslerime 

katılırken kendi oluşturduğum rahat ve tanıdık ortamımın avanta larını deneyimledim.” 

Katılımcılardan Ö4 ise, “Özellikle kapanma sürecinde yüksek lisans derslerimi tamamlayabilmemi ve 

dönem kaybı yaşamamamı sağladı. Bunlara ek olarak Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinde verilen 

eğitimlere kolaylıkla katılım sağlayabildim (sempozyum, kongre, forum vb.).” şeklinde kendisini ifade 

etmiştir. Ö6, “Zaman, ulaşım, yol ve maddiyat açılarından tasarruf sağladı. Sürecin internet üzerinden 

ilerlemesi ders işlenmesi konusunda daha yaratıcı materyallere ve çözümlere olanak verdi. ” diyerek 

deneyimini aktarmıştır. 

Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecindeki Eksikliklere İlişkin Görüşleri 

Bu başlık altında lisansüstü öğrencilerine uzaktan eğitim sürecinde ne gibi eksiklikler 

deneyimledikleri sorulmuştur. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin verdikleri yanıtlar kodlara 

ayrılmıştır. Bu kodlar ve lisansüstü öğrencilerinin ifadeleri Tablo  ’te verilmiştir.  
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Tablo  . Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecindeki Eksikliklere İlişkin Görüşleri 

Kod  f 

Bağlantı Problemleri 

Duygusal Bağ Kuramama 

Kısa Ders Saatleri 

Online Sınavların Güvenilir Olmaması 

Uygulama Derslerinin Yapılamaması 

Odaklanma Problemi 

Mahremiyet Problemi 

10 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Tablo  ’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “bağlantı problemleri”, 

“duygusal bağ kuramama”, “kısa ders saatleri”, “online sınavların güvenilir olmaması”, “uygulama 

derslerinin yapılamaması”, “odaklanma problemi”, “mahremiyet problemi” olmak üzere 7 kod altında 

toplanmıştır.  

Katılımcılardan Ö8 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; 

“Uygulamaya dönük derslerde (öğretmenlik deneyimi gibi  eksik kalınmıştır. Öğrencilerin 

sosyalleşebilecekleri ve grup çalışmalarının yapılabileceği bir ortam oluşturulamamıştır. Online 

sınavlarda öğrencilerin dürüst oldukları varsayılarak bir değerlendirme yapılmıştır.” Ö9 ise, “Alt 

yapımızın tam olarak istenilen düzeyde olmadığını, gerekli bilişim teknolo ileri kullanım becerisine 

sahip olmadığımızı fark ettiğimiz bir süreç olduğunu düşünüyorum.” şeklinde deneyimlerini 

aktarmıştır. Katılımcılardan Ö3,“İnsanın sosyalleşme ihtiyacı, ülkemizdeki internet altyapısının 

yetersizliği, evlerimizin eğitim için uygun mahremiyete ve fiziksel imkanlara sahip olmaması, tablet 

telefon ya da bilgisayar gibi materyallerin eksikliği, iç motivasyonumuzu sağlayamama gibi konularda 

eksiklikler yaşadığımızı düşünüyorum. ” Ö  ise, “Hocalarımızla ve lisansüstü eğitim alan diğer 

arkadaşlarımızla aramızda ilişki ve bağ gelişmesi açısından eksiklik yaşandığını söyleyebilirim.” 

şeklinde deneyimlerini aktarmışlardır.  

Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecini Verimli Hale Getirmeye Yönelik 

Önerileri 

Bu başlık altında lisansüstü öğrencilerine uzaktan eğitim sürecini verimli hale getirmeye 

yönelik önerileri sorulmuştur. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin verdikleri yanıtlar kodlara 

ayrılmıştır. Bu kodlar ve lisansüstü öğrencilerinin ifadeleri Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecini Verimli Hale Getirmeye Yönelik 

Önerileri 

Kod f 

Öğretim Üyelerinin Sistem ile İlgili Eğitim Alması 

Etkileşimin Artması 

Değerlendirme Sistemi Değişikliği 

7 

7 

1 

 

Tablo 4’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “öğretim üyelerinin sistem ile 

ilgili eğitim alması”, “etkileşimin artması”, “değerlendirme sistemi değişikliği” olmak üzere   kod 

altında toplanmıştır.  

Katılımcılardan Ö5 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; “Dersi 

yürütecek olan öğretim üyelerinin uzaktan eğitim sistemi hakkında kapsamlı bir bilgi ve deneyime 
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sahip olması dersin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanmaması açısından faydalı olabilir. Bununla 

birlikte uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimden farklı bir ders planlaması yapılması gerekebilir.” Ö8, 

“Sınava dayalı bir eğitim değil sözlü anlatım ve sunumlar ile değerlendirme yapılabilir.” şeklinde 

deneyimlerini belirtmiştir. Katılımcılardan Ö10 ise, “Didaktik eğitim süreçleri (sadece eğitimcinin 

dersi anlatması  yerine geri bildirimlerin çok olduğu süreçlerin izlenmesi ile uzaktan eğitim daha 

kaliteli hale gelebilir.” diyerek önerilerini belirtmiştir. Ö2 ise, “Uzaktan eğitim sürecinde anında 

dönütleri almaya daha çok odaklanılması gerek diye düşünüyorum. Özellikle kameraların açık 

kalması istenebilir.” şeklinde görüşlerini ortaya koymuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

21. Yüzyıl becerilerinin giderek önem kazandığı günümüzde, teknoloji hayatın her alanında 

olduğu gibi eğitim alanında da kendine geniş bir yer bulmuştur. Geleneksel eğitim süreci yerini bilgi 

ve teknoloji ışığında süregelen eğitim sürecine bırakmıştır. Hem okul ortamında hem sosyal 

ortamlarda hem de evlerde eğitimin uzaktan sürdürülebileceği olanaklar bulunmaktadır. Dünya 

çapında uzun yıllardan itibaren gelişim gösteren uzaktan eğitim, gelişime paralele olarak Türkiye’de 

de ilerleme göstermiştir (Akyürek, 2020). Covid-19 Pandemi sürecinde okul öncesi eğitimden 

başlayarak, lisansüstü öğrenime kadar eğitimin her kademesinde teknoloji ve internet altyapısına 

dayanan programlar aracılığı ile uzaktan eğitim sürdürülmüştür. Bu süreçte yaşanan bazı aksaklıkların 

yanında uzaktan eğitim sürecinin sağladığı olanaklar da oldukça fazladır.  

Alanyazın incelendiğinde lisans öğrencileri ile yapılan çalışmaların ağırlıkta olduğu 

görülmüştür. Doğrudan lisansüstü öğrenciler ile yapılan araştırmalara rastlanmamıştır. Lisans 

öğrencileri ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; dersleri tekrar dinleyebilme, rahat olabilme, 

derslerden verim alma ve derslere devam edebilme uzaktan eğitimin olumlu yönleri olarak görülürken, 

odaklanma sorunları, sosyalleşme, hocalarla iletişim kurma sorunları uzaktan eğitimin olumsuz yönleri 

olarak ön plana çıkmaktadır. 

Çalışmanın ilk araştırma sorusu olan “Uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir tecrübeniz oldu mu? 

Olduysa ne gibi deneyimler edindiniz?” sorusuna katılımcılar, “yüksek lisans/doktora dersleri”, “okul 

öncesi eğitim seminerleri”, “öğretmen seminerleri düzenlemek”, “öğretim elemanı olarak ders 

yürütme” ve “aday eğitmen eğitimi” olmak üzere   kategoride yanıt vermişlerdir. Bu yanıtlardan yola 

çıkarak araştırmanın çalışma grubunu oluşturan lisansüstü öğrencilerinin lise, ortaokul, ilkokul ya da 

okul öncesi dönemde uzaktan eğitim ile karşılaşmadıklarını söyleyebilmek mümkündür. Lisansüstü 

öğrencilerinin yaşadıkları dönem itibariyle ülkemizde uzaktan eğitimin giderek geliştiği bir dönemde 

lisansüstü eğitim alıyor olmaları, bununla birlikte Covid-19 Pandemi sürecinin lisansüstü öğrenim 

aldıkları dönem içerisine denk gelmesi sebebiyle, katılımcıların çoğunun uzaktan eğitimden ilk kez 

yüksek lisans/doktora derslerinde faydalanıyor olması beklenen bir sonuçtur. Uzaktan eğitimin 

durdurulamaz gelişimi ve günümüzde okul öncesi eğitimden başlayarak verilmeye başlanması 

nedeniyle uzaktan eğitimi deneyimleme yaşı giderek düşecektir.  

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu olan “Uzaktan eğitim sürecinin sizce ne gibi yararları 

oldu?” Sorusuna katılımcılar, “mekana bağlılığın azalması”, “pandemi sürecinin sağlıklı atlatılması”, 

“sanal materyaller kullanabilme”, “yeni programlar öğrenebilme”, “tekrar izleyebilme”, “aktif 

katılım”, “ekonomiklik” olmak üzere 7 kategoride görüşlerini bildirmişlerdir. Moawad’ın (2020), 
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Romanya’da lisans öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında ise, uzaktan eğitim sürecinde derslerin 

devam edebilmesi, öğrencileri teşvik edici olması, dersleri tekrar izleme imkanı öğrenciler tarafından 

uzaktan eğitimin olumlu yönleri olarak olarak ifade edilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusu olan “Uzaktan eğitim sürecinde ne gibi eksiklikler 

yaşadınız?” sorusuna katılımcılar, “bağlantı problemleri”, “duygusal bağ kuramama”, “kısa ders 

saatleri”, “online sınavların güvenilir olmaması”, “uygulama derslerinin yapılamaması”, “odaklanma 

problemi”, “mahremiyet problemi” yanıtlarını vermiştir. Araştırmanın sonuçları ile paralel olarak, 

Demuyakor’un (2020), Çin’de Gana’lı lisans öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında, internet 

sorunları, yüksek maliyetli teknolojik ihtiyaçlar, uygulamalı derslerin yapılamaması, odaklanma 

problemleri, ödev ve sınavlarda karşılaşılan sorunlar Gana’lı lisans öğrencileri tarafından dezavantaj 

olarak belirtilmiştir. Kurnaz ve Serçemeli (2020), akademisyenler ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

etkileşim azlığı, dikkat dağınıklığı, internet sorunları, derse katılım düşüklüğü ve kontrol sorunları 

uzaktan eğitimin dezavantajları olarak belirtilmiştir. Araştırmanın sonucu ile karşılaştırıldığında; 

bağlantı ve internetten kaynaklı problemler, etkileşim azlığı lisansüstü öğrencilerinin ve 

akademisyenlerin ortak problemleri olarak görülmektedir.  

Araştırmanın uzaktan eğitimin avantaj ve eksikliklerine ilişkin bulguları alan yazındaki 

çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Alan yazın incelendiğinde uzaktan eğitimin avantajları olarak 

dersi tekrar dinleyebilme, rahat olma, derslere devam edebilme görülürken; sosyalleşme problemleri, 

dersi veren hocalar ile etkileşim sorunları bununla birlikte odaklanmada yaşanılan problemler uzaktan 

eğitimin dezavantajları olarak kendisini göstermektedir (Ekiz, 2020; Alqurashi, 2019; Arı ve Kanat, 

2020).  

Çalışmanın dördüncü ve son araştırma sorusu olan “Sizce uzaktan eğitim sürecinde eğitim 

nasıl daha verimli hale getirilebilir?” sorususu katılımcılar tarafından, “Öğretim Üyelerinin Sistem ile 

İlgili Eğitim Alması”, “Etkileşimin Artması”, “Değerlendirme Sistemi Değişikliği” şeklinde ifade 

edilmiştir. Lisansüstü öğrenciler bağlantı ve internet problemleri haricinde öğretim üyelerinin sistem 

ile ilgili bilgi eksikliklerinden kaynaklı problemler yaşadıklarını ve sürecin daha iyileştirilebilmesi için 

öğretim üyelerinin eğitim almaları gerektiğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte süreç içerisinde 

lisansüstü öğrencilerinin hem birbirleriyle hem de dersi veren öğretim üyesi ile etkileşimin az ve sınırlı 

biçimde kaldığını, etkileşim azlığının giderilerek uzaktan eğitimin daha verimli hale getirilebileceğini 

belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde online olarak yapılan vize ve final sınavlarında gerekli 

güvenlik önlemlerinin alınamadığı bu sebeple ödev, sunum gibi materyaller aracılığıyla not verme 

sistemine gidilebileceği lisansüstü öğrencilerinin bir diğer önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu öneriler verilebilir; 

-Üniversiteler kendi bünyelerinde öğretim elemanlarına uzaktan eğitim programının kullanımı 

ve olası problem durumlarına yönelik eğitimler düzenlemelidir. Bu eğitim kapsamında, öğretim 

üyelerine problem durumlarında alternatif yollar gösterilmelidir. 

-Öğrencilerin, öğretim üyeleri ve arkadaşları ile etkileşim yolları arttırılarak, sadece anlatı ya 

da sunum yolu ile ders içeriklerinin sunulması yerine, karşılıklı iletişime dayalı bir şekilde eğitim 

süreci planlanmalıdır.  
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-Ders içeriği öğrencilerin ilgi ve odaklanma durumlarına göre uyarlanabilir olmalı, tek tip 

işlenişten kaçınılmalıdır.  

-Öğrencileri sürece dahil ederek, etkileşimlerini arttıracak similasyonlar sistemde yer alabilir.  

-Dersleri notlandırma aşamasında sadece sınava bağlı bir değerlendirme değil, süreci kapsayan, 

iletişim ağırlıklı değerlendirme yöntemleri tercih edilebilir.  
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ÖZET 

Göç olgusu, dünyada tarih boyunca birçok yerde görülmüş olan ve görülmeye devam eden beraberinde 

karmaşıklığa ve krize yol açan bir gerçektir. Göçmen öğrenciler, yaşadığı yere ve devam ettiği okula bağlı olarak 

farklı eğitsel deneyimler yaşamaktadır. Bu araştırmada, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye 

ülkelerde göçmen öğrenciler için uygulanan eğitim politikalarının neler olduğunun belirlenmesi ve Türk eğitim 

sistemine öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerdir. 

Örneklemi ise, göçmen eğitimi politikalarını uygulayan Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Belçika, 

Hollanda, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda 

olmak üzere on beş ülkedir. Araştırmada, ülkelerin seçiminde Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü üye 

ülkeler olması esas alınmıştır. Bu nedenle, örnekleme türü ölçüt örneklemedir. Araştırma verileri, Ekonomik İş 

Birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan resmi kayıtlarından elde edildiği ve son verilere ulaşıldığı için 

verilerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmada veriler, içerik analizi yöntemi 

ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üye ülkelerde göçmen 

öğrencilerin eğitim problemlerine çözüm bulmak ve yerel akranları ile aralarındaki açığı kapatmak için eğitimde 

altı politika alanının uygulandığı görülmektedir: 1. Politika Alanı: Dil desteği, 2. Politika Alanı: Öğretme ve 

öğrenme ortamları,  . Politika Alanı: Ebeveyn ve toplum katılımı, 4. Politika Alanı: Varyasyonları ve 

konsantrasyon yönetimi,  . Politika Alanı: Göçmen eğitim için finansman stratejisi ve 6. Politika Alanı: İzleme 

ve değerlendirmedir. Sonuç olarak, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerin göçmen 

öğrencilerin eğitsel fırsatlardan yararlanmaları için gerek okul içinde ve okul düzeyinde gerekse eğitim 

sisteminin bütününde ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda veriler toplayıp analizler yaparak çok boyutlu 

eğitim politikaları uyguladıkları görülmektedir. Türkiye, son yıllarda en çok göç alan ülke konumundadır. Bu 

nedenle, Türk eğitim sisteminde göçmen öğrencilerin eğitimi ve herkes için kaliteli eğitim fırsatının sağlanması 

için karşılaştırmalı eğitim çalışmalarından yararlanarak eğitim politikalarının belirlenmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen öğrenciler, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü.  

ABSTRACT 

The phenomenon of migration is a reality that has been seen and continues to be seen in many places 

throughout history in the world leading to complexity and crisis. Immigrant students have different educational 

experiences depending on where they live and the school they attend. In this research, it is aimed to determine 

the educational policies implemented for immigrant students in the member countries of the Organization for 

Economic Cooperation and Development and to make suggestions to the Turkish education system. In the 

research, document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. The universe of the 

research is the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. Its sample is 

fifteen countries, which implement immigrant education policies, including Germany, France, England, Ireland, 

Finland, Belgium, Netherlands, Denmark, Switzerland, Austria, Sweden, Norway, United States, Canada and 

New Zealand. In the research, the selection of countries is based on the member states of the Organization for 

Economic Cooperation and Development. For this reason, the type of sampling is criterion sampling. It can be 

said that the validity and reliability of the data is high because the research data is obtained from the official 

records published by the Organization for Economic Cooperation and Development and the latest data are 
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available. In the research, the data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it is 

seen that six policy areas are implemented in education in order to find solutions to the education problems of 

immigrant students in the member countries of the Economic Cooperation and Development Organization and to 

close the gap between them and their local peers: Policy Area 1: Language support, Policy Area 2: Teaching and 

learning environments, Policy Area 3: Parent and community involvement, Policy Area 4: Variations and 

concentration management, Policy Area 5: Funding strategy for immigrant education, and Policy Area 6: 

Monitoring and evaluation. As a result, it is seen that the member countries of the Organization for Economic 

Cooperation and Development implement multidimensional education policies by collecting data and analyzing 

data in line with the needs and expectations both within the school and at the school level and in the whole 

education system so that immigrant students can benefit from educational opportunities. Turkey is the country 

that receives the most immigration in recent years. For this reason, it can be recommended to determine 

education policies by making use of comparative education studies in order to provide education for immigrant 

students and quality education opportunities for everyone in the Turkish education system. 

Keywords: Immigration, Immigration Students, Organisation for Economic Co-operation and 

Development. 

 

1.GİRİŞ 

Göç olgusu, dünyada tarih boyunca birçok yerde görülmüş olan ve görülmeye devam eden 

beraberinde karmaşıklığa ve krize yol açan bir gerçektir. Göç kavramı, Türk Dil Kurumu Sözlüğüne 

göre bireylerin ya da toplulukların ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle bir yerleşimden başka bir 

yerleşim yerine veya bir ülkeden farklı bir ülkeye gitmesi, taşınması ve hicret etmesi durumudur  

(TDK, 2021).  

Son yıllarda, birçoğu Avrupa’da yer alan Ekonomik, Kalkınma ve İş birliği Örgütüne (OECD) 

üye ülkelerinde ve özellikle Türkiye’de çok sayıda göçmen ve sığınmacı artışı olduğu görülmektedir. 

Göç dalgası, birçok ülkede 2018 ve 2019 yıllarında sabit hızla artış göstermiştir. Ne var ki, 

Koronavirüs hastalığı-COVID-19 pandemisi- nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında göç akışının durma 

noktasına gelmiş olduğu görülmektedir. 2020 yılı değerlendirildiğinde, OECD ülkelerinde uluslararası 

göçmenlerde tarihsel bir düşüş yaşanmıştır. Ancak, her ne kadar göç dalgasında düşme veya azalma 

olmasa da, göç eden göçmen bireylerin gittikleri ülkelerde sosyal hayata entegrasyonları olmak üzere 

birçok sorunları bulunmakta ve sorunlar çözülmedikçe katlanarak artmaya devam etmektedir. Son 

yıllarda göçmen bireyler ile ilgili araştırmalar giderek artmaktadır.  

1.1.Problem Durumu 

Göçmen bireylerin, gittikleri ülkelerde en önemli sorunlarının başında eğitim gelmektedir. 

Çünkü eğitim, bir insan hakkıdır. Birçok, uluslararası rapor, belge ve doküman (İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Anlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi), göçmen olsun veya göçmen olmasın her bireyin 

eğitim alma hakkına vurgu yapmaktadır.  

Birçok ülkede, göçmen öğrencilerin hem niceliksel olarak eğitime erişim problemi hem de 

niteliksel olarak akademik başarısızlık problemi bulunmaktadır. Üstelik, göçmen öğrenciler yerel 
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akranları ile karşılaştırıldığında okulu bırakma veya okul terki ve sınıf tekrarı problemlerini daha 

yoğun yaşamaktadır. Bu nedenle, göçmen öğrencilerin nitelikli eğitsel fırsat ve imkânlara erişim 

anlamında dezavantajlı oldukları görülmektedir. Çünkü, göçmen öğrencilerin başta dil problemleri, 

beraberinde bulundukları ülkeye ve eğitim sistemine entegrasyon problemleri, yoksulluk ve maddi 

yetersizlikler birçok sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir. 

Göçmen öğrenciler, yaşadığı yere ve devam ettiği okula bağlı olarak farklı eğitsel deneyimler 

yaşamaktadır (He, Bettez & Levin, 201 ). OECD, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç 

ve İsveç gibi ülkelerde yaptığı incelemelerde göçmenlerin diğer yerel öğrencilerle başarı farklarını 

azaltmak için ulusal düzeyde geliştirdiği eğitim politikaları olduğunu ve ek müfredat çalışmaları 

yaptığını bildirmektedir. Buna rağmen, söz konusu çalışmalar yetersiz görülmekte ve uluslararası 

belgelerde görüldüğü üzere bazı eğitim politikaları uygulanarak önlemler alınmaktadır.  

Suriye’deki savaş ve beraberinde getirdiği kriz ve belirsizlik nedeniyle Türkiye’ye gelen 

göçmen ve sığınmacılarda sürekli olarak artış olmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) 

verilerine göre, Türkiye’de Mayıs 2021 tarihi itibari ile  .6 milyon Suriyeli göçmen bulunmakta ve 

yaklaşık 1.6 milyonu 18 yaş altında bireylerden oluşmaktadır (GİGM, 2017; MEB, 2021a; OECD, 

2020). Göçmen ailelerin, yaş dağılımında okul çağı çocuklarının bulunması göçmen çocukların eğitim 

alma haklarını gündeme getirmektedir. Bu nedenle, göçmen eğitimi Türk eğitim sistemi içinde ele 

alınması ve politika üretilmesi gereken önemli konulardan biridir. İlgili araştırmalar, göçmen 

öğrencilerin dil problemi, eğitim sistemine erişim ve uyum problemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerde göçmen öğrenciler için uygulanan eğitim 

politikalarının belirlenmesi ve bunları analiz eden araştırmaların olmaması, söz konusu araştırmanın 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu açıdan araştırma, eğitim politikacılarına karar almalarında yol 

gösterici olabilir. Diğer taraftan, araştırmanın alan yazınına katkı sağlayarak araştırmacılara 

araştırmalarının yürütülmesinde rehberlik edeceği söylenebilir. 

1.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, seçilen Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerde göçmen 

öğrenciler için uygulanan eğitim politikalarının neler olduğunun belirlenmesi ve Türk eğitim sistemine 

öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen alt problemler şu  

şekildedir: 

1.Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “1. Politika Alanı: Dil desteği” olarak neler 

yapılmaktadır? 

2.Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “2. Politika Alanı: Öğretme ve öğrenme ortamları” 

olarak neler yapılmaktadır? 

 .Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “ . Politika Alanı: Ebeveyn ve toplum katılımı” 

olarak neler yapılmaktadır? 

4.Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “4. Politika Alanı: Varyasyonları ve konsantrasyon 

yönetimi” olarak neler yapılmaktadır? 
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 . Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “ . Politika Alanı: Göçmen eğitimi için finansman 

stratejisi” olarak neler yapılmaktadır? 

6. Seçilen ülkelerde göçmen öğrenciler için “6. Politika Alanı: İzleme ve değerlendirme” 

olarak neler yapılmaktadır? 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli  

Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizidir.  

2.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerdir. Örneklemi ise, 

göçmen eğitimi politikalarını uygulayan Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Belçika, 

Hollanda, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni 

Zelanda olmak üzere on beş ülkedir. Araştırmada, ülkelerin seçiminde Ekonomik İş Birliği ve 

Kalkınma Örgütü üye ülkeler olması esas alınmıştır. Bu nedenle, örnekleme türü ölçüt örneklemedir.  

2.3.Araştırma Verilerinin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırma verileri, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan resmi 

kayıtlarından elde edildiği ve son verilere ulaşıldığı için verilerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin 

yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmada veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırmada, alt problemler doğrultusunda elde edilen veriler gruplara ayrılmış, belirlenen politika 

alanları için temalar belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü üye ülkelerde göçmen 

öğrencilerin eğitim problemlerine çözüm bulmak ve yerel akranları ile aralarındaki açığı kapatmak 

için eğitimde altı politika alanının uygulandığı görülmektedir: 1. Politika Alanı: Dil desteği, 2. Politika 

Alanı: Öğretme ve öğrenme ortamları,  . Politika Alanı: Ebeveyn ve toplum katılımı, 4. Politika Alanı: 

Varyasyonları ve konsantrasyon yönetimi,  . Politika Alanı: Göçmen eğitim için finansman stratejisi 

ve 6. Politika Alanı: İzleme ve değerlendirmedir.  

3.BULGULAR 

3.1.Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “1. Politika Alanı: Dil Desteği”  

Seçilen ülkelerde, 1.Politika alanı dil desteği bağlamında birkaç temada uygulama 

gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bu bağlamda, eğitimin tüm düzeylerinde sürekli dil desteği, dil 

kazanımı için müfredat geliştirme, dil değerlendirme ve özel donanım desteği verilmektedir. Bu 

ülkelere örnek verilebilir. Tablo 1’de görüldüğü üzere Almanya, Norveç, İsveç, Kanada, Danimarka, 

İrlanda, Yeni Zelanda ve Norveç’in uygulamaları bulunmaktadır. 
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Tablo 1. "1.Politika Alanı: Dil desteği" 

Tema Ülkeler 

Eğitimin tüm düzeylerinde sürekli dil desteği Almanya 

Dil kazanımı için müfredat geliştirme Norveç, İsveç 

Dil değerlendirme ve özel donanım desteği 
Kanada, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda, 

Norveç 

 

3.2. Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “2. Politika Alanı: Öğretme ve Öğrenme 

Ortamları”  

Seçilen ülkelerde, 2.Politika alanı öğretme ve öğrenme ortamları çerçevesinde birçok 

uygulama gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bunlara örnek olarak, farklılıklar için öğretmen eğitimi, 

farklılaştırılmış öğretim ve süreç değerlendirmeye önem verme, sınıf büyüklüğünü azaltmak için daha 

çok öğretmen kiralama, göçmen merkezli/geçmişi olan öğrencileri öğretmenlik eğitimine alma, çok 

dilli öğretmenlerin görevlendirilmesi, yabancı öğretmen öğrenci niteliklerinde esneklik tanınması, 

rehberlik ve eğitim yoluyla okul liderliğinin güçlendirilmesi, okul kapasitesini geliştirmeye yönelik 

bütünsel okul yaklaşımı, okul çevresiyle işbirliği ve iyi uygulamaları yaymak verilebilir. Bu eğitim 

politika ve uygulamalarına bakıldığında, öğretim ortamı, öğretimi değerlendirme, öğretmen eğitimi, 

okul liderliği, bütünsel olarak okul ve çevre temalarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu uygulamaları 

gerçekleştiren ülkeler, Tablo 2’de görüldüğü gibi Danimarka, İsveç, Norveç, ABD, İtalya, Finlandiya, 

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Avusturya, İrlanda, İspanya ve Hollanda’dır.  

Tablo 2. "2.Politika Alanı: Öğretme ve Öğrenme Ortamları" 

Tema Ülkeler 

Farklılıklar için öğretmen eğitimi Danimarka, İsveç, Norveç, ABD 

Farklılaştırılmış öğretim ve süreç değerlendirmeye 

önem verme 

Danimarka, İtalya, Finlandiya, Avustralya, Kanada, Yeni 

Zelanda, İngiltere, İsveç 

Sınıf büyüklüğünü azaltmak için daha çok 

öğretmen kiralama  
Avusturya, ABD, İrlanda 

Göçmen merkezli/geçmişi olan öğrencileri 

öğretmenlik eğitimine alma  
Kanada, Danimarka, İngiltere 

Çok dilli öğretmenlerin görevlendirilmesi  Danimarka 

Yabancı öğretmen öğrenci niteliklerinde esneklik 

tanınması  
Norveç 

Rehberlik ve eğitim yoluyla okul liderliğinin 

güçlendirilmesi  
İrlanda, İngiltere 

Okul kapasitesini geliştirmeye yönelik bütünsel 

okul yaklaşımı  
İsviçre, İngiltere 

Okul çevresiyle iş birliği  İspanya, Hollanda, İngiltere 

İyi uygulamaları yaymak  İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, Danimarka, İsveç 

 

3.3.Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “3. Politika Alanı: Ebeveyn ve Toplum 

Katılımı” 

Seçilen ülkelerde,  .Politika alanı ebeveyn ve toplum katılımı bağlamında birçok temada 

uygulama gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar; çeşitli iletişim kanalları yoluyla yeterli 

bilgi sağlama, okul ve veli arasında ortaklık kurma veya ulusal platform oluşturma, göçmen veliler 

için ulusal platform, sınıf eğitiminde veli ilgisi, etnik danışmanlık programları kurma, genç 

göçmenlere destek sağlamak için toplum ilgisini destekleme ve okul öncesi eğitimde veli ilgisidir. 

Ebeveyn ve toplum katılımı bağlamında, en çok uygulama gerçekleştiren ülkeler Tablo  ’te de 

görüldüğü üzere Avusturya, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD, Hollanda, Norveç, 

İsveç, Şili, Almanya, İsrail, Fransa ve Türkiye’dir.  
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Tablo 3. " .Ebeveyn ve Toplum Katılımı" 

Tema Ülkeler 

Çeşitli iletişim kanalları yoluyla yeterli bilgi sağlama  
Avusturya, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere, 

ABD 

Okul ve veli arasında ortaklık kurma veya ulusal 

platform oluşturma  
İrlanda, Yeni Zelanda, ABD 

Göçmen veliler için ulusal platform 
Hollanda, Norveç, İsveç, Avusturya, Şili, Almanya, 

İsrail, ABD, Yeni Zelanda, Türkiye 

Sınıf eğitiminde veli ilgisi  
Norveç, Kanada, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsveç, 

ABD 

Etnik danışmanlık programları kurma  Danimarka, Hollanda, İngiltere, Almanya 

Genç göçmenlere destek sağlamak için toplum ilgisini 

destekleme  
Almanya, Kanada, Fransa, İsveç 

Okul öncesi eğitimde veli ilgisi  Hollanda, Norveç, İsveç 

 

3.4.Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “4. Politika Alanı: Varyasyonları ve 

Konsantrasyon Yönetimi” 

Seçilen ülkelerde, 4.Politika alanı varyasyonları ve konsantrasyon yönetimi bağlamında birçok 

temada uygulama gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bunlara örnek olarak; dezavantajlı şehir veya 

bölgelere politik destek sağlama, okullarda çeşitliliğin sağlanması için müdahaleler, göçmen 

öğrencilere yüksek konsantrasyon ile okullarda kaliteyi sağlama, velilere bilgi sağlama ve aydınlatma, 

farklılıkların yönetimi ve konsantrasyon, göçmen öğrencilerin akademik başarısını izleme, iyi 

uygulamaları destekleme, ek öğrenme zamanı ve telafi eğitimidir. Varyasyonları ve konsantrasyon 

yönetimi politikasını uygulayan ülkeler, Tablo 4’te görüldüğü üzere Belçika, İsveç, Norveç, İngiltere, 

Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve ABD’dir.  

Tablo 4. "4.Çeşitlilik ve Konsantrasyon Yönetimi" 

Tema Ülkeler 

Dezavantajlı şehir veya bölgelere politik destek 

sağlama  
Belçika, Fransa 

Okullarda çeşitliliğin sağlanması için müdahaleler  Danimarka, Hollanda 

Göçmen öğrencilere yüksek konsantrasyon ile 

okullarda kaliteyi sağlama  
Belçika 

Velilere bilgi sağlama ve aydınlatma  Avusturya, ABD 

Farklılıkların yönetimi ve konsantrasyon  Fransa, İsveç, Almanya, ABD 

Göçmen öğrencilerin akademik başarısını izleme  Avusturya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç 

İyi uygulamaları destekleme  Hollanda, Norveç, İsviçre, İngiltere 

Ek öğrenme zamanı, telafi eğitimi  Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere 

 

3.5. Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “5. Politika Alanı: Göçmen Eğitimi için 

Finansman Stratejisi” 

Seçilen ülkelerde,  .Politika alanı göçmen eğitimi için finansman stratejisi bağlamında birkaç 

temada uygulama gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar; düşük dil yeterliliği olan 

göçmen öğrencileri hedef alma ve belirlenmiş göstergeler yoluyla dezavantajlı öğrencileri hedef 

almadır. Göçmen eğitimi için finansman stratejisini uygulayan ülkelere örnek olarak, Tablo  ’te 

görüldüğü üzere Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, ABD, Belçika, Hollanda, İsveç, İngiltere ve Fransa 

verilebilir.  
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Tablo 5. "5.Finansman/ Fon Sağlama Stratejisi" 

Tema Ülkeler 

Düşük dil yeterliliği olan göçmen öğrencileri hedef 

alma  
Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, ABD 

Belirlenmiş göstergeler yoluyla dezavantajlı 

öğrencileri hedef alma  
Belçika, Hollanda, İsveç, İngiltere, Fransa 

 

3.6. Seçilen Ülkelerde Göçmen Öğrenciler için “6. Politika Alanı: İzleme ve 

Değerlendirme” 

Seçilen ülkelerde, 6.Politika alanı izleme ve değerlendirme bağlamında birçok temada 

uygulama gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bunlara örnek olarak; göçmen öğrenciler için başarı 

belirleme araçları sağlama, etkili değerlendirme yapabilmek için eğitici uygulamalar, üst düzey kaliteli 

eğitimi ve eşitliği sağlamak için merkezi otoritenin rolünün güçlendirilmesi, okul içinde bireysel 

öğrenme planlarının uygulanması, kapsayıcı ve kaliteli verinin iyileştirilmesidir. İzleme ve 

değerlendirme politikasını uygulayan ülkeler, Tablo 6’da görüldüğü üzere Danimarka, İrlanda, 

Norveç, Finlandiya, Avustralya, Almanya ve İsveç’tir. 

Tablo 6. "6.İzleme ve Değerlendirme" 

Tema Ülkeler 

Göçmen öğrenciler için başarı belirleme araçları 

sağlama  
Danimarka, İrlanda, Norveç 

Etkili değerlendirme yapabilmek için eğitici 

uygulamalar  
Danimarka, İrlanda, Finlandiya 

Üst düzey kaliteli eğitimi ve eşitliği sağlamak için 

merkezi otoritenin rolünün güçlendirilmesi  
İrlanda, ABD 

Okul içinde bireysel öğrenme planlarının uygulanması  Avustralya, Danimarka, İsveç 

Kapsayıcı ve kaliteli verinin iyileştirilmesi  Danimarka, Almanya, Norveç, Hollanda 

 

4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkelerin göçmen öğrencilerin eğitim 

alabilmeleri ve yerel akranlarından geri kalmamaları için gerek okul içinde ve okul düzeyinde gerekse 

eğitim sisteminin bütününde ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda veriler toplayıp analizler yaparak 

çok boyutlu eğitim politikaları uyguladıkları görülmektedir. Özellikle öğrenci temelinde dil desteği, 

öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi, ebeveyn ve toplum katılımı, çeşitlilik sağlama 

(farklılıkların yönetimi) ve konsantrasyon yönetimi, göçmen öğrenciler için finansman ve fon 

sağlama, göçmen öğrencilerin başarısını değerlendirme ve izleme konularında etkili çalışmalar 

yürütmektedir. 

Türkiye, son yıllarda en çok göç alan ülke konumundadır. AFAD tarafından yönetilen kamp 

okullarında okullaşma oranları ise, %9 ’i aşmıştır (AFAD, 2017). Kamp okullarındaki mevcut durum, 

iyi bir durumdadır. Bu duruma gelinmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteci 

Ajansı (UNHRC) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun birlikte çalışmaları çok anlamlıdır (Yavcan 

& El-Ghali, 2017). Oysaki, kamp dışında yaşayan mülteci çocukların okullaşmaları maalesef iyi 

durumda değildir, oldukça sınırlı kalmıştır. Bu nedenle göçmen öğrenciler için en önemli eğitim 

problemleri, eğitime erişim ve kaliteli eğitim alma noktasında görülmektedir. Bu nedenle, Türk eğitim 

sisteminde göçmen öğrencilerin eğitime katılımı ve kaliteli eğitim fırsatının sağlanması için 

karşılaştırmalı eğitim çalışmalarından yararlanarak eğitim politikalarının belirlenmesi önerilebilir. 
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Bunun dışında, ilgili araştırmalarda görüldüğü üzere göçmen öğrencilerin dil sorunları, eğitim 

sistemine uyum problemleri ve toplumun göçmen öğrencilere karşı önyargıları şeklinde problemleri de 

bulunmaktadır (Appel, Weber & Kronberger, 201 ; Aydın & Kaya, 2017; Börü & Boyacı, 2016; 

Coşkun & Emin, 2018; Eren, 2019; Gömleksiz & Aslan, 2018; İşigüzel & Baldık, 2019; Levent & 

Çayak, 2017; Sarıtaş, Şahin & Çatalbaş, 2016; Tüzün, 2017; Weber, Kronberger & Appel, 2017). 

Kuşkusuz, bu süreçte göçmen öğrencilerin eğitim sistemine uyum sorunlarının çözümlenmesinde en 

önemli etkenlerden biri öğretmenlerdir. Türk eğitim sisteminde öğretmenlerin çok kültürlü yapıya 

hazır olmaları için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri önem taşımaktadır (Uğurlu, 2018). 

Türkiye’de göçmen bireylerin eğitimi için kamp dışında misafir edilen Suriye vatandaşlarına 

yönelik tedbirler, geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına için eğitim öğretim hizmetleri, 

yabancılara yönelik eğitim öğretim hizmetleri, denklik işlemleri, Suriyeli öğretmenlerin eğitici eğitimi, 

yabancı öğrenciler uyum sınıfları ve Suriyelilerin mesleki eğitime erişimi için önemli bir adım 

çerçevesinde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır (MEB, 201 a; MEB, 201 b; MEB, 2014; MEB, 

2017; MEB, 2019; MEB, 2021b; Resmi Gazete, 2019). Ne var ki, Türkiye’de Suriyelilerin dışında da 

başta Afgan ve İran uyruklu olarak başka mülteci ve sığınmacı çocuklar bulunmaktadır. Bu gruplar, 

Suriyeli çocuklar kadar şanslı olmayıp geçici koruma kapsamında değillerdir. Tüm bu nedenlerle, 

kapsayıcı eğitim politikaları oluştururken atılacak tüm adımlarda diğer göçmen çocukların eğitim 

hakları da dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda, okul sistemine bütüncül bakış açısı ile yaklaşılmalıdır. 

Bu bağlamda, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, üniversitelerdeki eğitimciler ve toplumun çeşitli 

kesimindeki liderlerin desteği alınarak önyargılarla mücadele edilmelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, WebQuest destekli araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 6. 

sınıf öğrencilerinin Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesindeki akademik başarılarına olan etkisini araştırmaktır. 

Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2021-2022 öğretim yılında, 4 

haftalık süreç içinde Bursa ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören 42 (Deney grubu = 21, Kontrol grubu = 21) 

6. Sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi 

gerekli izinler alınarak MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

beceri temelli sorulardan seçilmiştir. Çoktan seçmeli olarak hazırlanan test 216 öğrenciye uygulanmış ve yapılan 

madde analizleri sonucu geçerli ve güvenilir olan 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan akademik başarı testine son 

şekli verilmiştir. Akademik başarı testinin KR-20 iç tutarlılık katsayısı 0,87 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 

verileri Akademik başarı testi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için SPSS 2 .00 

paket programı kullanılarak bağımlı gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Akademik başarı testi ön test puanı için 

deney ve kontrol grubunun farklılıkları incelenirken, iki grubun ortalamaları bağımlı örneklem t testi ile 

karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, WebQuest destekli araştırma ve 

sorgulama yaklaşımı ile yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: WebQuest, Araştırma-Sorgulama yaklaşımı, Akademik başarı, Teknoloji. 

ABSTRACT 

The purpose of this goal is those who have academic achievements from their 6th grade research and 

research of information from WebQuest's learning process. Pretest-posttest control group experimental model 

was used in the study. The study was carried out with 42 (Experimental group = 21, Control group = 21) 6th 

grade students studying at a public school in Bursa in the 2021-2022 academic year during a 4-week period. The 

academic achievement test, which was used as a data collection tool in the study, was selected from the skill-

based questions prepared by the Ministry of National Education General Directorate of Assessment, Evaluation 

and Examination Services, with the necessary permissions. The multiple-choice test was administered to 216 

students and the final form was given to the academic achievement test consisting of 20 multiple-choice 

questions, which were valid and reliable as a result of the item analysis. The KR-20 internal consistency 

coefficient of the academic achievement test was found to be 0,87. The data of the research was obtained by the 

academic achievement test. Since the obtained data showed normal distribution, dependent groups were analyzed 

by t-test using SPSS 23.00 package program. While examining the differences between the experimental and 

control groups for the pre-test score of the academic achievement test, the mean of the two groups was compared 

with the dependent sample t-test. In line with the findings obtained as a result of the research, it was determined 

that the teaching made with the WebQuest supported research and inquiry approach was effective on the 

academic success of the students. 

Keyword: WebQuest, Inquiry based learning, Academic achievement, Technology. 
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1.GİRİŞ 

Son zamanlarda teknolojide meydana gelen gelişmeler insan yaşamını tüm yönleriyle etkisi 

altına almıştır. Bu gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Bu sebeple 

öğrencilerin bilgiyi öğrenmede elde edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitimin teknoloji destekli 

verilmesi günümüz öğrencilerinin daha etkin bir şekilde bilgiye ulaşmalarına imkân sağlamaktadır. 21. 

yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi küresel bir devrim olmuş ve tüm insanlık için 

önemli bir konu haline gelmiştir. Dinamik ve sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, her yaştan 

insan için öğrenme deneyiminin önemli bir parçası olup, Web 2.0 araçlarının geliştirilmesi ve 

kullanılması için gerekli ortamı sağlamıştır.  

Günümüzde bir bilgi dağıtım platformu olan Web 2.0 teknolojileri grupların işbirliği ve bilgi 

alışverişi yapabilmeleri için yeni yollar keşfetmektedir (Crane, 2012). Web 2.0 kullanıcıların içeriğin 

yalnızca alıcısı olmayıp herhangi bir programlama dili bilgisine sahip olmadan içerik üretebildiği, 

farklı kullanıcılarla işbirliği ve paylaşım yapabildiği, etkileşimli teknolojik araçlar olarak 

tanımlanabilir (Aksin, 2021). Web 2.0 teknolojileri, eğitimcilerin her gün kullandıkları bir ortamda 

öğrencilerle bağlantıda kalmalarını sağlamakta ve öğrencilerin 21. yüzyılın temel becerilerini 

kazanmaları ve onları gelecekleri için yetiştirmeleri için birçok seçenek sunmaktadır (Kaur & Kauts, 

2018).Web 2.0 öğrencilerin derse olan katılımlarını arttıran, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini 

sağlayan ve meraklarını diri tutan bir yaklaşımdır. 

Birçok çalışma Web 2.0 teknolojilerinin uygulanmasının öğrenci katılımını ve başarıyı 

arttırdığını göstermektedir. Can (2021) Web 2.0 ile desteklediği kavramsal karikatür kullanımı ile ilgili 

çalışmasının akademik başarı açısından mevcut öğretim programında öngörülen kazanımlara uygun 

içeriklerin paylaşıldığı öğretime göre daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Gündoğdu 

(2017) çalışmasında, öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde Web 2.0 teknolojileri 

kullanılarak oluşturulmuş işbirliğine dayalı öğrenme ortamlarının motivasyonlarına, akademik 

başarılarına ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisinin önemli derecede 

yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Köse, Bayram & Benzer’in (2021) Web 2.0 destekli 

argümantasyon uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji konusundaki başarılarına, 

tartışmacı tutumlarına ve teknoloji tutumlarına etkisini araştırdıkları çalışmalarında Web 2.0 

uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları ve öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını 

geliştirmede başarılı olduğu ve öğrencilerin tartışmacı tutumlarını geliştirdiği sonucuna varılmıştır. 

Gürleroğlu’nun (2019) çalışmasında “Kuvvet ve Enerji” ünitesinin öğretiminde  E modeline uygun 

Web 2.0 uygulamaları kullanılmasının, yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, 

motivasyonlarına, tutumlarına ve dijital okuryazarlıklarına etkisi incelenmiş ve Web 2.0 

uygulamalarının etkili olduğu görülmüştür. 

Günümüzde öğrencilerin öğrenmelerini daha etkili hale getirecek ve öğrenciyi aktif kılacak 

Web 2.0 uygulamalarından biri olan WebQuestler dikkatleri çekmektedir. WebQuest, İnternet tabanlı 

kaynakları belirli temel adımlarla kullanan, gelişmekte olan bir Web 2.0 teknolojisidir. Çalışmamızda 

Web 2.0 sosyal medya araçlarından biri olan WebQuest yaklaşımı kullanılmıştır. Webquestler 

öğrencileri İnternetteki önemli ve yüksek kaliteli kaynaklara yönlendirmek ve bulunan bilgileri 

kullanırken öğrencilerin düşünmelerini desteklemek için tasarlanmış sorgulamaya yönelik 

etkinliklerdir (Gilbert, Tudball &Brett, 2019). Web (ağ) ve Quest (araştırma) kelimelerinin bir araya 
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gelmesiyle oluşan WebQuest, Türkçe de “Ağ araştırması” ve “Web macerası” gibi tanımlarla ifade 

edilmektedir (Gülbahar, Kalelioğolu & Madran, 2008). WebQuest, öğrencilerin fikirleri organize 

etmelerine, bilgileri keşfetmelerine ve değerlendirmelerine, verileri analiz edip sentezlemelerine ve 

bulguları ve sonuçları iletmelerine yardımcı olarak sorgulamaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmektedir 

(Lamb & Teclehaimanot, 200 ). WebQuestler, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini 

kullanmalarını, eleştirel düşünmelerini, sorgulamaya odaklanmalarını ve öğretmenin önceden seçtiği 

internet kaynaklarını kullanarak problem çözmelerini gerektirecek şekilde tasarlanmıştır (Schrum & 

Levin, 2009). Webquestler, öğrencilerin "rehberli tur" formatında çevrimiçi içerik araştırması 

yapmaları için heyecan verici bir fırsat sağlar. Bir WebQuestte İnternet'teki bilgileri analiz etmek ve 

sentezlemek için öğretmen tarafından sağlanan bağlantılar kullanılmaktadır. Öğrenciler, öğretmen 

tarafından önceden belirlenen şekilde belirli bir konu hakkındaki bilgileri öngörülebilir bir sırayla 

gözden geçirebilir, böylece öğrenmelerini ve anlayışlarını inşa edebilirler (Bender & Waller, 2011). 

WebQuest’in yapısı basamaklı öğrenme şeklinde olup öğrencilerin tamamlaması gereken bazı 

aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar, Dodge (1997) tarafından; giriş, işlem, süreç, kaynaklar, 

değerlendirme ve sonuç olarak ifade edişmiştir.  

 Giriş bölümünde, yapılacak etkinlikler ile ilgili öğrencilere genel bilgiler sunulur. Bu 

etkinlikler bir senaryo ya da hikâye tarzında verilir. Burada amaç öğrencileri güdülemek, dikkatlerini 

çekmek ve öğrencileri araştırma yapmaya hazırlamaktır. 

 Görev (işlem) bölümünde, öğrencilere yapılabilir ve ilgi çekici görevler verilir. Görev, 

WebQuest'in öğrencilerin nihai ürün üretmek ve bilgiyi sentezlemek için üst düzey düşünme 

becerilerini kullanacakları bölümüdür (Lacina, 2007). 

 Süreç bölümü bir ders planına benzetilebilir. Burada öğrencilerin çalışma boyunca 

hangi araçları kullanacakları, araştırmadaki işlem basamakları ve öğrenci rolleri ayrıntılı olarak 

anlatılır (Ünal, 2012). 

 Bilgi kaynakları bölümünde görevin gerçekleşebilmesi için, öğretmen tarafından 

öğrenciye sunulan Web adresleri, kitaplar ve kaynaklar yardımıyla öğrencilerin işlem basamağındaki 

görevlerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. 

 Değerlendirme bölümünde, öğrencilere çalışmalarının nasıl ve hangi ölçütlere göre 

değerlendirileceği hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin bireysel olarak mı, yoksa grup olarak mı not 

alacakları belirtilir. Değerlendirme için çoğu durumda bir dereceli puanlama anahtarı kullanılır (Chatel 

& Nodell, 2002). 

 Sonuç bölümünde ise öğrencilerin görevi; WebQuest'in farklı aşamalarında edindikleri 

her türlü deneyim ve bilgiyi aktaracak şekilde WebQuesti sonlandırmaktır. Bu sayede, öğrencilere ne 

öğrendiklerini hatırlatır ve belki de deneyimlerini başka alanlara aktarmaları için onları cesaretlendirir 

(Dodge, 1997). 

Öğrencilerin akademik başarıları ve WebQuest ilişkisi ile ilgili alanyazında birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bahar (2018) çevre eğitiminde WebQuest kullanımının akademik başarı üzerinde 

programda önerilen yöntemden daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Şahin’in (2012) çalışmasında 
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 E öğrenme modeli ile desteklenmiş WebQuest yaklaşımının öğrencilerin öğrenmelerinde destek 

olduğu ve öğrenmelerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Onsekizoğlu’nun (2018) Webquest destekli 

STEM eğitiminin akademik başarıya etkisi ve zekâ türleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi 

araştırdığı çalışmasında WebQuest destekli STEM eğitiminin kimya başarısını arttırdığı sonucuna 

varılmıştır. Ünal, Çakır & Sarıkaya (2018) çalışmalarında, WebQuest destekli işbirlikli öğrenme 

yaklaşımının öğrencilerin genel başarısı üzerinde ve Bloom Taksonomisine göre bilgi, kavrama ve 

uygulama düzeylerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

1.1. Problem Durumu 

Güneş Sistemi ve Tutulmalar ünitesinin öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri konu ve 

kavramlar içerdiği düşünülmektedir (Aktamış & ARICI, 201 ; Albayrak, 2016; Bozdemir, Çevik, 

Altunoğlu & Kurnaz, 2017; Kalkan & Kalkan, 2018; Kalkan, 2018; Ayvacı & Sezer, 2018; Tombul, 

2019; Metin & Bozdoğan, 2020; Oğuzman, Metin & Kaya, 2021). Ünitenin doğrudan gözlemleme 

imkânı olmayan konular içermesi bunun nedeni olarak görülmektedir. Öğrencilerin zorluk çektikleri 

böyle bir ünitedeki kavramları doğru yapılandırabilmeleri için öğrencilerin yaparak yaşayarak 

öğrenmelerini sağlayacak ortamların oluşturulmasının faydalı olacağı, bu bakımdan öğrencilerde 

deneyerek, üç boyutlu modellerle ve bilgisayar destekli öğretim yöntemleri ile kalıcı ve anlamlı 

öğrenmelerin gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda bu üniteye ait konu ve kavramların 

kalıcı ve anlamlı olarak öğrenilmesini sağlamak amacıyla WebQuest destekli uygulamalar ile öğretim 

gerçekleştirilmiştir. Webquest destekli uygulamaların bu ünitedeki kavramların öğretimine katkı 

sağlayacağı düşünüldüğü için bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle çalışmanın 

amacı, WebQuest destekli araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf 

öğrencilerinin Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesindeki akademik başarılarına olan etkisini 

araştırmaktır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada deneysel modellerden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Bu 

desen rastgele atama yoluyla oluşturulmuş iki gruptaki katılımcıları içeren klasik bir desendir. Her iki 

gruba da öntest ve sontest uygulanır, ancak deney grubunda olan katılımcılar deneysel işleme maruz 

kalırken, kontrol grubundaki katılımcılar deneysel işleme maruz kalmaz (Creswell, 2017). 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma, 2021-2022 öğretim yılında, 4 haftalık süreç içinde Bursa ilinde bir devlet okulunda 

öğrenim gören benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip 42 (Deney grubu = 21, Kontrol grubu = 21) 6. 

sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Dört hafta boyunca deney grubu ile araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiş iki WebQuest projesi ile ders işlenirken, kontrol grubu ile programa dayalı öğretim ile 

ders işlenmiştir. 

  



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

164 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesi akademik başarı 

testi kullanılmış olup, başarı testi soruları gerekli izinler alınarak MEB Ölçme, Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan beceri temelli sorulardan seçilmiştir. Çoktan 

seçmeli olarak hazırlanan test 216 öğrenciye uygulanmış ve yapılan madde analizleri sonucu geçerli ve 

güvenilir olan 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan akademik başarı testine son şekli verilmiştir. 

Akademik başarı testinin KR-20 iç tutarlılık katsayısı 0,87 olarak tespit edilmiştir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan ve geçerlik güvenirlik analizleri yapılan 

“Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesi Akademik Başarı Testi” ile toplanmıştır. Akademik Başarı testi 

çalışmanın başında öğrencilere öntest, gerçekleştirilen uygulamanın ardından ise sontest olarak 

uygulanmıştır. Öğrenciler Akademik Başarı testi sorularını bir ders saati süresinde cevaplamışlardır. 

2.5. WebQuest Uygulama Süreci 

Deney grubu öğrencileri WebQuest etkinlikleri yaparken okulun bilgisayar laboratuvarından 

faydalanmışlardır. Öncelikle ilk araştırmacı tarafından WebQuest etkinlik ve uygulama 

basamaklarının yer aldığı www.fenmacerasi.net isimli internet sitesi kurulmuş ve WebQuest 

etkinlikleri bu siteye yüklenmiştir. Ardından 21 kişiden oluşan sınıf üçer öğrenciden oluşan gruplara 

ayrılmıştır. İlk araştırmacı grupları oluştururken grup üyelerinden en az birinin iyi derecede bilgisayar 

ve İnternet kullanabilme becerisine sahip olmasına, grupların homojen olmasına ve grup üyelerinin 

birbiriyle uyumlu çalışabilecek kişilerden oluşmasına dikkat etmiştir. Etkinlikler sırasında her grubun 

laboratuvarda bir bilgisayara erişmesi sağlanmıştır. Her gruba WebQuestin kaynaklar bölümünden 

edinecekleri bilgileri yazmaları için A4 kağıtları dağıtılmıştır. Ardından ilk araştırmacı üniteye kısa bir 

giriş yapmış ve öğrencileri günün WebQuesti için www.fenmacerasi.net isimli Web sitesine 

yönlendirmiştir. Öğrenciler WebQuest'in ilk basamağı olan ve dikkat çekici bir senaryo içeren giriş 

bölümünü daha sonra ise görev bölümünü anlayana kadar dikkatlice okumuşlardır. Öğrenciler görev 

bölümünü okuyup, anladıktan sonra süreç bölümündeki adımları takip etmeye başlamışlardır. Verilen 

görevleri gerçekleştirmek için gerekli bilgilerin yer aldığı WebQuest'in kaynaklar bölümünden 

faydalanmışlardır. Topladıkları bilgileri analiz edip, bulgular için notlar almışlar, araştırma 

tamamlandığında ise komşu gruplar bir araya gelerek bulgularını paylaşıp, tartışmışlardır. Öğrenciler 

görev bölümünde belirtilen ödevleri hazırlamaya başlamışlardır. WebQuest'i tamamladıktan sonra her 

grup ürünlerini teslim etmiş ve sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. 

2.6. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 2 .00 paket programı ile analiz edilmiştir. İlk olarak Kolmogorov- 

Smirnov uygunluk testi ile verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Kolmogorov- Smirnov 

uygunluk testi rassal bir örneklemin normal dağılıma ne kadar iyi uyduğunu belirlemede kullanılır 

(Bayram, 2017). Yapılan normallik testi sonuçlarına göre veriler normal dağılım gösterdiği için 

verileri analiz etmek amacıyla parametrik bir test olan bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. 
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Akademik başarı testi ön test puanı için deney ve kontrol grubunun farklılıkları incelenirken, iki 

grubun ortalamaları bağımlı örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1. Kolmogorov-Smirnov Z testi sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov Z p (Anlamlılık seviyesi) 

Ön Test Deney 0,143 0,200 

Son Test Deney 0,133 0,200 

Ön Test Kontrol 0,224 0,200 

Son Test Kontrol 0,133 0,200 

p < 0,05 

 

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma grubundaki öğrencilerin, Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesi 

öncesi ve sonrası öntest ve sontest olarak uygulanan Akademik Başarı testinden aldıkları toplam 

puanların normal dağılım gösterdiği (p>0,0 ) anlaşılmaktadır. Öntest ve sontest dağılımları için 

anlamlılık seviyelerinin, istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilen 0,0 ’ten büyük çıkması, 

araştırmada elde edilen verilerin parametrik testler ile değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

3. BULGULAR 

“WebQuest destekli araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf 

öğrencilerinin Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesindeki akademik başarılarına etkisi var 

mıdır?”şeklinde belirlenen probleme ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öntest ve Sontest Ortalamaları ve Bağımlı Örneklem t-testi sonuçları 

Boyutlar Ortalama N Standart 

Sapma 

Standart Hata 

Ortalaması 

t sd p 

Ön Test Deney  4,52  21  2,89  0,63  -6,574  20 0,000*  

Son Test Deney  8,19  21  2,78  0,60     

Ön Test Kontrol  4,71  21  1,76  0,38  -0,258  20  0,799  

Son Test Kontrol  4,71  21  1,76  0,38     

p < 0,05 

 

Tablo 2’de Akademik başarı testi sonucunda deney grubu-öntest ve deney grubu-sontest 

ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu-sontest ortalamasının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, Akademik Başarı testi sonucunda kontrol grubu-öntest ve kontrol grubu-sontest ortalamasının 

birbirine eşit olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 

programa dayalı öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinde öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı farklılığın olmadığı (p>0,0 ), WebQuest destekli araştırma ve sorgulamaya dayalı 

öğretimin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde anlamlı bir farklılık 

yarattığı ortaya çıkmıştır (p<0,0 ). 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada WebQuest destekli araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 6. 

sınıf öğrencilerinin Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünitesindeki akademik başarılarına olan etkisi 

istatistiksel analiz teknikleriyle incelenmiştir. Bu araştırmada WebQuest destekli araştırma ve 

sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile ders alan deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı 

düzeyi, yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim programına dayalı öğrenme yaklaşımı ile ders alan 
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kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın sonucuna paralel olarak 

alanyazında yer alan bazı çalışmalarda da Webquest destekli yapılan uygulama ve etkinliklerin 

akademik başarıyı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Çığrık, 2009; Ballıel, 2014; Bahar, 2018; Ünal, 

Çakır & Sarıkaya 2018; Balcı, 2018; Ünal, 2012; Uysal, 2020). Çığrık (2009) da, WebQuestler ile 

yapılan öğretimin, yeni müfredata uygun yapılan öğretime göre öğrenci başarısını ve kazanımlara 

ulaşma düzeyini arttırdığını bulmuştur. Ballıel (2014) de benzer şekilde WebQuest destekli işbirlikli 

öğretimin öğrencilerin fen bilgisi dersine ilişkin başarı, bilgi, kavrama, uygulama, kalıcılık düzeylerini 

ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını yükseltmede etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, Balcı 

(2018) gerçekleştirmiş olduğu WebQuest uygulamasının öğrencilerin astronomi konularına yönelik 

başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu da, WebQuest destekli uygulamaların; öğrencilerin 

derse karşı daha ilgili olmasını sağladığı, el becerilerinin geliştiği, merak duygularının arttığı, 

eğlenerek öğrendikleri, memnun oldukları ve derse daha etkin biçimde katıldıkları sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca gruplar halinde çalışmanın öğrencilerin motivasyonlarına ve özgüvenlerine olumlu 

katkısının olduğu, öğrencilerin zamanı daha etkin kullanmaya başladıkları ve süreç içerisinde 

kendilerini rahat hissettikleri gözlemlenmiştir. Alanyazında elde ettiğimiz verileri destekleyici nitelikte 

çalışmaların olduğu görülmektedir. Şahin (2012) de Webquest ortamında ders anlatımı gerçekleştirilen 

öğrencilerin bu ortamda ders anlatımından memnun oldukları sonucunu elde edilmiştir. Benzer şekilde 

Ünal (2012) WebQuest öğretim yöntemini kullandığı çalışmasında öğrencilerin, zamanı etkin 

kullandığı, süreç içerisinde kendilerini rahat hissettikleri ve eğlenceli bir ortamda ders işledikleri 

sonucuna ulaşmıştır. 

21. Yüzyıl Beceriler Çerçevesi, yeterlik ve beceriler ile ilgili olarak en çok kabul gören 

çerçevedir. Bu çerçeve öğrencilerin çalışma, yaşam ve vatandaşlık ile alakalı olarak başarılı olmaları 

için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, uzmanlık ve destek sistemlerini tanımlamak ve göstermek için 

eğitimcilerden, eğitim uzmanlarından ve iş dünyası liderlerinden gelen girdilerle geliştirilmiştir. Bu 

nedenle ülkemizin PISA ve TIMMS gibi uluslararası sınavlardaki başarı sıralamasının istenilen 

düzeye getirmek amacıyla 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilerin de öğrencilere kazandırılması için daha 

geniş çaplı çalışmalar planlanmalıdır. 
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ÖZET 

Covid-19 salgını döneminde formal ve informal eğitim uygulamaları yeni kamusal yaşam pratikleri 

kapsamında zaruri olarak değişimlere maruz kalmıştır. Sistem anlayışı ile faal olan eğitim sistemleri bu süreçte 

farklı eğitim problemleri ile karşılaşmış ve bunlara çözüm bulma arayışında olmuştur. Olağan durumlarda ve 

salgın gibi kriz durumlarındaki eğitim problemlerinin çözümlerinde etkili olması gereken bilimsel paydaşlardan 

biri Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) bilim dalıdır. Formal ya da informal eğitim uygulamalarının işe 

koşulduğu makro ya da mikro her türlü eğitim sisteminin entropiye uğramaması için ve bilimsel alan yazının 

güçlenmesi için EPÖ bilim dalının etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu doğrultuda EPÖ bilim dalının Covid-19 

salgın sürecindeki bilimsel saptamalarının neler olduğunun incelenmesi, salgın sürecindeki eğitim 

problemlerinin analizini yapabilme adına önemli ve değerlidir. Bu incelemeyi gerçekleştirmek için en geçerli 

araç EPÖ bilim dalındaki akademik dergilerdir. EPÖ bilim dalındaki akademik dergilerde yayımlanan araştırma 

makalelerin incelenmesi, Covid-19 salgın sürecinin araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından 

değerlendirilebilmesi açısından ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç doğrultusunda bu araştırmada, EPÖ bilim dalının Covid-19 

salgın sürecinde nasıl bir refleks sergilediğinin, hangi araştırma konularını dikkate aldığının incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla sistematik literatür çalışması yapılmıştır. Araştırma için akademik dergi seçiminde 

ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri, EPÖ bilim dalı ile ilgili akademik dergilerde 2019-

2021 yılları arasında yayımlanan 216 ampirik araştırma makalesi incelenerek toplanmıştır. Bu çalışmanın 

sonuçları Covid-19 salgını ile ilgili yayınların oransal dağılımının oldukça düşük olduğunu, incelenen akademik 

dergilerin Covid-19 salgını ile ilgili özel bir sayısının olmadığını göstermektedir. EPÖ bilim dalının Covid-19 

salgın sürecinde program bileşenleri, eğitim ve öğretim, teknoloji, öğretmen ve öğrenen, okuryazarlık, toplumsal 

ve bilimsel konular ile pedagoji, psikolojik (bilişsel ve duyuşsal) ve bilgiye dayalı problemlere ait sorunları 

çözümlemeye çalıştığı, sınırlı oranda doğrudan Covid-19 salgını ile ilgili problemleri incelediği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Araştırmaları 

ABSTRACT  

During the Covid-19 pandemic, formal and informal educational applications were necessarily subject 

to changes within the scope of new public life practices. Education systems, which are active with system 

intellection, have countered with different educational problems and have been in quest of solutions to them. 

One of the scientific stakeholders that should be effective in solving educational problems in ordinary situations 

and in crisis situations such as epidemics is Curriculum and Instruction (CI). In order to prevent entropy of all 

kinds of macro or micro education systems where formal or informal education practices are used. and to 

strengthen the scientific literature CI discipline has an active role. Accordingly, examining the scientific 

determinations of the CI discipline in the Covid-19 epidemic process, it is important and valuable in order to be 

able to analyze the education problems in the epidemic process. To carry out this review is the most valid tool is 

academic journals in the field of CI. Examination of research articles published in academic journals in the field 
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of CI science is a need with regard to evaluating the Covid-19 epidemic process by researchers and practitioners. 

Accordingly this need, in this research is aimed to examine what kind of a reflex the CI science branch exhibited 

during the Covid-19 epidemic process and which research subjects it took into account. For this goal, the 

systematic literature study was conducted. For the research, criterion sampling technique was used in the 

selection of academic journal. Research data were gathered from the journals about CI discipline by the way of 

selected 216 empirical research article from research conducted between 2019 and 2021. The results of this study 

show that the proportional distribution of publications related to the Covid-19 epidemic is quite low, and that the 

examined academic journals do not have a special issue related to the Covid-19 epidemic. In the Covid-19 

epidemic process, the CI discipline tries to solve the problems of program components, education and training, 

technology, teacher and learner, literacy, social and scientific issues, and pedagogy, psychological (cognitive and 

affective) and knowledge-based problems, at a minimum level of Covid-19 was found to be examining the 

problem. 

Key Words: Covid-19 Epidemic, Curriculum and Instruction, Educational Research 

 

1. GİRİŞ 

Toplumsal gelişimin temelinde bilim, sanayi ve iktidar arasındaki etkileşim önemlidir. 

Bilimsel çalışmalarla elde edilen çıktıların sanayiye ait parametrelerin gelişimini destekleyebildiği gibi 

iktidar, bilimsel bulgular doğrultusunda belirlediği ölçütlerle çeşitli politikalar geliştirmektedir. Bilim, 

sanayinin uygulamalarının işlevselleşmesine ve kalkınmasına katkı sağlamakla birlikte iktidarın 

gelecek planları ve stratejilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çerçevede, eğitim bilimi, eğitim 

politikaları ve eğitim çevreleri arasında güçlü bir etkileşim sağlıklı bir toplumsallaşma için zaruridir. 

Bu etkileşim üçgeninde, özellikle, bilimsel paydaş olarak Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) bilim 

dalının bilimsel çıktılarının sistemsel işlevsellik adına önemli olduğu düşünülmektedir.  

1.1.Problem Durumu 

Covid-19 salgın süreci tüm dünyada olağanüstü durumların yaşanmasına neden olmuş, 

toplumsal yapı, iktidar politikaları, bilimsel çözümlemeler vb. birçok sistemsel öge ani değişim ve 

dönüşüme uğramıştır. Normal koşullar altında yüz yüze gerçekleştirilen eğitim uygulamalarına, salgın 

döneminde halk sağlığının riske girmesi nedeniyle bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Süreç içerisinde 

alınan politik kararlar doğrultusunda, dünya genelinde alternatif uygulamalar ve planlamalar 

gerçekleştirilmiştir (UNESCO, 2020a). Öğrenme süreci dijital ortama entegre edilmiş (Batubara, 

2021; Özer, 2020; Xue, Li &Shang, 2021), öğrenme ortamları değişmiştir (UNESCO, 2020b). 

Türkiye’de de benzer durum sözkonusudur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) program içeriğinin 

uygulama süreciyle ilgili değişiklikler gerçekleştirmiştir (MEB, 2020). Yüksek Öğretim Kurulu 

(YÖK) üniversitelerde teorik ve uygulamaya yönelik derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile 

sürdürme kararı almıştır (Saraç, 2020).  

Covid-19 salgını sürecinde senkron\ asenkron olarak alternatifleri olan açık ve uzaktan eğitim 

uygulamaları önemli hale gelmiştir (Can, 2020). Bu uygulamalar öğrenme sürecinde programın 

uygulaması sırasında çevrimiçi canlı ders, talebe bağlı öğretim, videolu öğretim gibi öğretim 

uygulamalarıyla gerçekleştirilmiştir (Durak, Çankaya ve İzmirli, 2020; Zhou, Li, Wu ve Zhou, 2020). 

Aynı zamanda Covid-19 salgınının öğrenme ve öğretim uygulamalarını ne yönde etkilediği farklı 

parametreler açısından incelenmiştir (Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin, 2020; Lestari ve 
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Gunavan,2020; Türker ve Dündar, 2020). Aynı zamanda uzaktan eğitimin başarısı, teknolojik altyapı 

sorunu, aile etkisi, öğretmen hazırlığı, öğrenci hareketliliği, taşımacı eğitim, okulların yeniden 

açılması, motivasyon gibi farklı etkilerin dünya çapında tartışma konusu haline gelmiştir (Deniz, 2021; 

Schleicher, 2021). Küresel düzeyde var olan öğrenme kaybı ve internet erişiminin yetersizliği sonucu 

öğrenme yetersizliğinin yanında eğitim eşitsizlikleri de belirgin hale gelmiştir (Blasko, Costa, 

Schnepf, 2021; Schleicher, 2021).  

Bu süreçte araştırmacılar tarafından dikkate alınması gereken faktörlerden en önemlisi Eğitim 

Programları ve Öğretim (EPÖ) alanında yapılan faaliyetlerin etkililiğidir. Eğitim Programı araştırma 

ve çalışmaları, politika için araçsaldır ve bir ülkede gerçekleşen reformlara karşı duyarlılık 

göstermektedir (Hewitt, 2006). EPÖ kapsamındaki araştırma ve çalışmalar, eğitim politikaları 

açısından yol gösterici nitelik taşımaktadır. Böylece, politik kararlar doğrultusunda oluşturulan 

program uygulamaları öğrenenin gelişim yönü konusunda belirleyici olabilmektedir. Diğer yandan 

öğrenenin gelişim yönü ve düzeyi, politik kararların uygulamadaki başarısı ile programın revizyonu 

üzerinde belirleyicidir. Bu etkileşim döngüsünde, EPÖ’nün araştırma, tasarlama, geliştirme ve 

değerlendirme fonksiyonları önemlidir. 

Programa yönelik yapılan revizyon ve reformların kompleks yapısı gereğince program 

bağlamlarının geliştirilmesi ve programının uygulanabilmesi için sistematik araştırmaların yapılması 

gerekir (Van den Akker, 2007). Yapılacak araştırmaların güncel ve çağdaş olması gereklidir.  

Covid-19 salgını sürecinde eğitim programı çalışmalarıyla ilgili bilimin hangi parametreyi ne 

açıdan dikkate aldığı, mevcut problemlerin hangi metotla çözmeye çalışıldığı konusunda alanda farklı 

çalışmalar sözkonusudur. Covid-19 salgının baş gösterdiği 2019-2021 yılları arasında yapılan 

sistematik literatür çalışmaları, öğretmen yetiştirme (Mesutoğlu ve Baran, 2021), kapsayıcı eğitim 

(Amor, Hagivara, Shogren, Thompson,Verdugo, Burke ve Aguayo, 2019; Dell'Anna, Pellegrini, & 

Ianes, 2021), Fen Eğitimi (Kalogiannakis, Papadakis ve Zourmpakis, 2021), matematik eğitimi (Zhong 

ve Xia, 2020), mühendislik eğitimi (Winberg, Bramhall, Greenfield, Johnson, Rowlett, Lewis, 

Waldock ve Wolf, 2020), eğitim teknolojileri ve teknolojiyle öğrenme (Batista, Thiry, Gonçalves, & 

Fernandes, 2020; Cinquin, Guitton, & Sauzéon, 2019; Gao, Li & Sun, 2020; Georgiou &Ioannou, 

2019; Kyaw, Posadzki, Dunleavy, Semwal, Divakar, Hervatis, & Car, 2019; Lai ve Bowe, 2019), ters 

yüz öğrenme (Bond, 2020; Gianoni‐Capenakas, Lagravere, Pacheco‐Pereira & Yacyshyn, 2019; Turan 

ve Akdağ-Çimen, 2020), harmanlanmış öğrenme (Rasheed, Kamsin, & Abdullah, 2020), oyun temelli 

öğrenme (Bubikova-Moan, Næss Hjetland, & Wollscheid, 2019; Gao, Li & Sun, 2020), deneyimsel 

öğrenme (Morris, 2020), Eleştirel düşünme (Lorencová, Jarošová, Avgitidou, & Dimitriadou, 2019) 

Pedagoji (Cremin, & Chappell, 2021; González-Víllora, Evangelio, Sierra-Díaz, & Fernández-Río, 

2019) parametreleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İncelenen alan yazın kapsamında EPÖ 

literatürüne yönelik bir sistematik incelemeye ulaşılmamıştır. Dolayısıyla eğitim programı 

araştırmalarının sistematik incelenmesi ve EPÖ bilim dalının Covid-19 salgın dönemi eğitim 

problemlerine yönelik eğilimlerinin ve çözümlerinin belirlenmesi dikkate alınması gereken bir 

bilimsel açıklık olarak tanımlanmaktadır. 

EPÖ alanında yapılan araştırmaların Covid-19 salgını sürecinde nasıl bir refleks sergilediği, 

hangi araştırma konularına yönelim sergilediğini incelemek önemlidir. EPÖ alanında yayım yapan 

akademik dergiler EPÖ alanının çalışma konularıyla ilgili olarak, araştırmacılara çerçeve sunmaktadır. 
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Bu çalışma, EPÖ alanında yayım yapan akademik dergilerin Covid-19 salgın dönemindeki yayınlarını 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır:  

1. Araştırma problemi Covid-19 salgını kapsamında yapılan yayınların oranı nedir? 

2. Araştırma kapsamına alınan dergilerin Covid-19 salgını özel sayısı mevcut mu? 

3. Araştırma kapsamına alınan makalelerin araştırma konuları nedir? 

4. Araştırma probleminin örneklem birimleri nelerdir? 

5. Araştırma kapsamına alınan makalelerin yöntemleri nedir? 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Metodolojisi 

Mevcut çalışma sistematik literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. Sistematik literatür 

taraması, belirli bir araştırma sorusu, konu alanı veya ilgilenilen fenomenle ilgili mevcut tüm 

araştırmaları tanımlama, değerlendirme ve yorumlama aracıdır (Kitchenham, 2004; 1). Tanımlayıcı bir 

inceleme olarak esas alındığında, belirli bir araştırma sorusu, konu alanı veya kavramla ilgili mevcut 

literatürün durumunu incelemektedir (Xiao & Watson, 2017).  

Sistematik literatür taraması kuramsal olarak şu aşamalarda gerçekleşmesi gerekmektedir: (1) 

araştırma probleminin formüle edilmesi; (2) gözden geçirme protokolünü geliştirmek ve 

doğrulamak; ( ) literatür taraması; (4) dahil etme taraması; ( ) kaliteyi değerlendirmek; (6) verilerin 

çıkarılması; (7) verilerin analiz edilmesi ve sentezlenmesi; ve (8) bulguları raporlama (Xiao & 

Watson, 2017).  

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme 

tekniği araştırmacı tarafından daha önceden belirlenmiş ölçütlere karşılık gelen tüm durumların 

incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda Social Science Citation Index (SSCI), 

Australian Education Index (AEI), British Education Index, Eric Index, Wilson Database Coverage 

List, EBSCO HOST, ULAKBİMTR indekslerinde taranan EPÖ kapsamında yer alan akademik 

dergiler incelenmiştir. Bu indekslerde taranan 6 ‘Curriculum’ başlıklı derginin Covid-19 salgın 

dönemi olarak tanımlanan 2019-2021 yıllarında yayımlanmış sayıları örneklem olarak belirlenmiştir. 

Toplam makale sayısı  0 ’tür.  

Tüm makaleler dahil etme ve hariç tutuma kriterleri doğrultusunda birinci ve ikinci yazarlar 

tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, dahil etme ölçütü olan 

ampirik makale olma kriterine göre 216 ampirik makale araştırmaya dahil edilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma grubunda yer alana akademik dergiler ve çalışma grubunda yer alan makale sayıları 

Dergi ISSN 
Araştırmaya dahil edilen 

makale sayısı 

Toplam Makale 

Sayısı 

Curriculum Perspectives (CP) 0159-7868 24 

216 

Curriculum and Teaching (CT) 0726-416X 15 

Journal of Curriculum Studies (JCS) 0022-0272 71 

The Curriculum Journal (CJ) 1469-3704 62 

Curriculum Inquiry (CI) 0362-6784 17 

Uluslararası Eğitim Programları ve 

Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS) 
2146-3638 27 

 

2.3. Veri Analizi 

Araştırma sürecinde elektronik veri tabanlarından elde edilen veriler Temmuz- Ağustos 

2021’de analiz edilmiştir. Analizin ilk aşamasında araştırmacılar tarafından kapsama alınacak 

dergilerin veya dışlanacak dergilerin belirlenmesi için tarama çalışması yapılmıştır. Dergi ve makale 

sayısı belirlenmiş, derleme çalışmaları dışında yapılan bütün ampirik araştırmalar kapsama dahil 

edilmiştir. İkinci aşamaya geçmeden önce araştırmacılar tarafından dergilerin uygunluğu yeniden 

kontrol edilmiştir. Daha sonra araştırma sorularının incelenmesi için her bir makale ‘Konu’, Alt konu’ 

‘Örneklem’ olarak gruplandırılmıştır. Konu, problem durumunda ele alınan olgulara karşılık 

gelmektedir. Alt konular ise araştırmaya dahil edilen değişkenlere karşılık gelmektedir. Gruplandırılan 

kavramlar kodlanarak sınıflanmış ve betimsel istatistikle analiz edilmiştir. Ayrıca, analiz sonuçlarına 

göre kodlar kategori ve temalarda birleştirilmiştir.  

3.BULGULAR 

3.1. Birinci alt probleme ait bulgular:  

 ''Araştırma problemi Covid-19 ile ilgili yapılan yayınların oranı nedir? '' problemi için elde 

edilen bulgular şu şekildedir: 

Grafik 1. Covid-19 salgını kapsamında yapılan yayınların oransal dağılımları 

 

Covid-19 salgını kapsamında yapılan yayınların oransal dağılımı %   iken Covid-19 salgını 

kapsamında yapılan yayınların oransal dağılımı %97’tir. Bu sonuç, Covid-19 salgını ile ilgili yapılan 

araştırmaların tüm program araştırmaları içerisinde oransal olarak düşük bir paya sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Covid-19 ile ilgili 
olan yayınlar 

3% 

Covid-19 ile ilgili 
olmayan yayınlar 

97% 
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3.2. İkinci alt probleme ait bulgular:  

 ''Araştırma kapsamına alınan dergilerin Covid-19 salgını özel sayısı mevcut mu? '' problemine 

yönelik elde edilen analiz sonuçlarına göre, araştırma kapsamına alınan dergilerde Covid-19 salgını 

özel sayısı bulunmamaktadır.  

3.3. Üçüncü alt probleme ait bulgular:  

 ''Araştırma kapsamına alınan makalelerin araştırma konuları nedir?'' sorusuna yönelik yapılan 

analizler sonucunda elde edilen bulgular konu sınıflandırması şeklinde Şekil 1.’de gösterilmiştir. 
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Ş  i  1. Araştırma konu sınıflaması 
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Şekil 1 incelendiğinde EPÖ kapsamında yapılan araştırmalar genel olarak program ve eğitime 

bağlı bileşenler ile okuryazarlık, felsefe, bilim, bilgi, psikoloji ve toplumsal konular ekseninde 

gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca okul mimarisi, eğitim teknolojileri, öğrenenin psikolojik 

durumları ve bilgiye yönelik bakış açıları araştırılan diğer konular arasındadır. Bu durum salgın 

sürecindeki sorunların çözümünde programı etkileyen ve programdan etkilenen bileşenlerin dikkate 

alındığını göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu, Covid-19 salgın sürecinde EPÖ bilim alanının eğitim 

türleri konularına yönelmesidir. Eğitim türleri açısından yapılan incelemelerin farklı disiplinlerdeki 

öğrenme ve öğretim problemlerini açıklaması bakımından önemlidir. Bu gerekçeyle her bir eğitim 

türünde farklı problemlerin var olduğu, EPÖ’nün bu sorunlara her bir eğitim türünün disiplin yapısına 

uygun olarak yaklaştığı görülmektedir.  

Covid-19 sürecinde, EPÖ alanında, genel olarak, program bileşenleri, eğitimsel ve öğretim, 

teknoloji, öğretmen ve öğrenen, okuryazarlık, toplumsal pedagoji, psikolojik (bilişsel ve duyuşsal) ve 

bilgiye dayalı problemler ile bilim konularına ait sorunların incelendiği görülmektedir.  

3.4. Dördüncü alt probleme ait bulgular:  

 ''Araştırma probleminin örneklem birimleri nelerdir?'' sorusuna yönelik analiz sonuçları Tablo 

2’deki gibidir:  

Tablo 2. Araştırma probleminin çözümüne yönelik örneklem birimlerinin dağılımı 
Yüksek Öğretim Lise Ortaokul İlkokul Okul 

öncesi 

İlk ve 

ortaokul 

Lise ve 

ilkokul 

Yükseköğretim 

öncesi tüm 
kademeler 

f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % 

42 19.4 

18 8.3 25 11.6 13 6.0 4 1.9 3 1.4 1 .5 3 1.4 
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ü
 

Ü
n
iv

er
si

te
 

f  % f  % f  % 

29 13.4 2 .9 11 5.1 

Toplam 
f 101 

% 50,5 
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E
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o
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g
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A
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er
n
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if

 o
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f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

23 10.6 16 7.4 21 9.7 16 7.4 1 .5 1 .5 2 .9 11 5.1 3 1.4 3 1.4 3 1.4 1 .5 

Toplam 
f 112 

% 46.8 

 

Bulgularda üç adet akademik çalışmanın örneklem birimi tespit edilememiştir. Bu nedenle 21  

araştırmanın örneklem birimleri incelenmiştir. Bulgular, yükseköğretim (f=%19.4), ortaokul 

(f=%11.6), lise (f=%8. ), ilkokul (f=% 6.0), okul öncesi (f=%1.9) kademelerinin örneklem birimi 

olarak program araştırmalarında tercih edildiğini göstermektedir. Ayrıca araştırmalarda birbirinden 

farklı öğretim kademelerinin (ilk ve ortaokul\lise ve ilkokul\ ilkokul, ortaokul ve lise) aynı 

çalışmalarda örneklem birimi olarak tercih edildiğini göstermektedir (f=% .8). Yükseköğretim 
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kademesinde en fazla eğitim fakültelerinin (f=%1 .4) örneklem birimi olarak tercih edildiği 

görülmektedir. Bu durum Covid-19 salgını sürecinde öğretmen yetiştirme, ortaokul, lise ve ilkokula ait 

kademelerin örneklem birimi olarak tercih edildiğini göstermektedir. Program çalışmalarında farklı 

yükseköğretim bölümleri (mühendislik, tıp vs.) ile yüksek öğrenim öncesi tüm kademelere ait 

örneklem birimlerinin bir şekilde ihmal edildiğini düşündürmektedir.  

Araştırma bulgularına göre eğitim kademeleri dışındaki örneklem birimleri sırasıyla 

öğretmenler (f=% 10.6), farklı veri türlerinin bir arada bulunduğu katılım grupları (f=% 9.7); öğretim 

programları (f=% 7.4); döküman (f=% 7.4); fen, tarih-sosyal bilgiler, İngilizce, beden eğitimi ve 

macera eğitimi gibi disiplinel eğitim türleri (f=%  .1); alan uzmanı (f=% 1.4), ebeveyn (f=% 1.4) ve 

toplumsal gruplardır (f=% 1.4). Geriye kalan örneklem birimleri program araştırmalarında minimal 

düzeyde araştırma konusu olduğu görülmektedir. Yani Covid-19 salgını sürecinde alternatif okul gibi 

farklı program anlayışına sahip okullar örneklem birimi olarak en düşük düzeyde tercih edilmiştir. 

Ayrıca yapılan araştırmalarda farklı veri türlerinin bir arada bulunduğu araştırmaların oransal olarak 

yüksek düzeyde olması, yapılan araştırmaların geçerliliği ve güvenirliğinin önemsendiğini 

göstermektedir. 

3.5. Beşinci alt probleme ait bulgular:  

 ''Araştırma kapsamına alınan makalelerin yöntemleri nedir?'' sorusuna yönelik analiz 

sonuçları Tablo 4’teki gibidir: 

Tablo 4. Araştırma kapsamına alınan makalelerin yöntem dağılımları  

Araştırma 

metodu\ 

Metodolojileri 
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f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % f  % 

34 15.8 147 68.1 29 13.4 2 1.0 1 .5 1 .5 1 .5 1 .5 

Toplam 216 

 

Bulgulara göre çalışma grubuna dahil edilen makalelerin ağırlıklı olarak nitel (f= %68.1), nicel 

(f=%1 .8) ve karma (f=%1 .4) metotlarla gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca Covid-19 salgını 

kapsamına yapılan araştırmaların 4 tanesi nitel (f=%1,8), 1 tanesi karma (f=% . ), 1 tanesi tasarım 

tabanlı araştırma (f=% . ) deseniyle gerçekleşmiştir.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Program alanında yayım yapan akademik dergilerin Covid-19 salgını sürecinde yayımladığı 

makaleler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Covid-19 salgını ile ilgili yapılan program 

çalışmaları yüzdelik olarak diğer program çalışmalarından daha düşük bir orana sahiptir. Diğer yandan 

EPÖ alanında yayım yapan dergiler Covid-19 salgını için özel bir sayı hazırlamamıştır.  

Covid-19 salgını sürecinde yapılan program çalışma konularında program ve programla ilgili 

parametrelerin yoğun bir şekilde incelendiği, Covid-19 salgını konusunun ise oldukça sınırlı 

yayınlarda problem olarak ele alındığı görülmektedir. Analize dahil edilen makalelerde, EPÖ alanının 
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dünyada var olan küresel problemleri içeren konulara yönelik çözümlemeler yaparken resmi öğretim 

programlarına ve öğretim programlarının uygulanmasına doğrudan ve dolaylı olarak aracılık eden 

konuları da incelediği anlaşılmıştır. Ayrıca Covid-19 salgını sürecinde EPÖ alanının toplumsal 

olaylarla birlikte toplumsal olay veya olgulara karşı pedagojik açıdan öğrenenin nasıl bir refleks 

sergilediğini, bir okuryazar olarak öğrenenin karşılaştığı fenomenleri anlamlandırmasıyla ilgili 

birtakım becerileriyle de ilgilendiği görülmektedir. İncelenen akademik dergilerde, Covid-19 salgını 

kapsamında araştırma incelemelerinin çok sınırlı olduğu sonucuna ulaşılsa da, EPÖ kapsamında 

incelenen bilimsel problemlerin Covid-19 salgını sürecindeki eğitim problemlerine ışık tuttuğu 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, araştırma başlığı ya da konusunda Covid-19 salgınına ilişkin 

doğrudan bir gönderme olmasa da, gerçekleştirilen araştırmalar Covid-19 salgını dönemindeki eğitim 

incelemelerinin bir yansıması olarak dikkate değerdir. 

EPÖ alanında gerçekleştirilen araştırmaların incelendiği örneklem birimleri sırasıyla eğitim 

fakülteleri ortaokul, lise ve ilkokul kademeleridir. Okul öncesi eğitiminin Covid-19 salgını sürecinde 

en az düzeyde incelendiği görülmektedir. Oysa bir çocuğun gelişimi açısından, EPÖ bilim dalında 

yapılan program çalışmalarının okul öncesi eğitimde istikrarlı bir şekilde uygulanması önemlidir 

(Bertrand, 2012; Yerliyurt ve Ersoy, 2021). Çünkü eğitim programları aracılığıyla çocuklar bilişsel, 

psikososyal, fiziksel, dilsel ve devinimsel alanlarda gelişim sergilemektedir (Düşeka ve Dönmezb, 

2012; Senemoğlu, 1994).  

Yükseköğretim açısından öğretim elemanlarının uzaktan eğitime hazır olmadığı (Durak vd., 

2020), Fakültelere ait her bir bölümün uzaktan eğitim için farklı materyallere ihtiyaç duyduğu, her 

ders türünün değerlendirmesi gereken becerilerin farklı olduğu gerekçesiyle yüksek öğretim 

kurumlarının teknik, yasal ve pedagojik yeterliliği sağlanmalıdır (Can, 2020). Bu nedenle EPÖ 

alanının hem yükseköğretim hem de okul öncesi eğitim programlarının Covid-19 salgını sürecindeki 

durumları farklı boyutlarda analiz etmesi ve bu doğrultuda oluşturulacak politikalara yol gösterici bir 

rol üstlenmesi gerekmektedir.  

Araştırma bulgularına göre öğretim kademeleri dışında öğretmen, öğretim programı, 

dökümanların, çeşitleme (Triangulation) tekniği için örneklem birimi olarak tercih edildiği 

görülmektedir. Örneklem birimi olarak yüksek oranda öğretim programlarının ve öğretmenlerin tercih 

edilmesi, Covid-19 salgını sürecinde EPÖ alanının öğrenen ve ebeveynlerden ziyade programın 

kendisi ve uygulayıcılarından aldığı dönütleri dikkate aldığını göstermektedir. Oysa Covid-19 salgını 

döneminde velilerin uygun öğrenme ortamını sağlama, öğreneni öğrenmeye teşvik ve yardım etme, 

öğrenenin motivasyonu ve öğrenmesini destekleme gibi konularla ilgili yapılan bir araştırmada önemli 

bilgiler verilmektedir (Başaran vd., 2020). Ayrıca çevrimiçi öğrenme fırsatlarının yaratılmasında 

velilerin sahip olduğu becerilerin gelişimi önemlidir (Lestari ve Gunavan, 2020).  

İncelenen makalelerde elde edilen bulgular, Covid-19 salgını sürecinde EPÖ alanında 

hazırlanan ampirik çalışmaların metodolojilerine dair bilgiler sunmaktadır. EPÖ alanında hazırlanmış 

çalışmaların ağırlıklı olarak nitel araştırma metoduyla incelenmiş, nicel ve karma araştırma metoduyla 

program çalışmalarının gerçekleştirilmiştir. Covid-19 konusuna bağlı olarak incelenen araştırmalarda 

nitel, karma ve tasarım tabanlı araştırma metotlarının uygulanmıştır. EPÖ alanında yapılan 

araştırmaların metodolojik olarak nitel araştırma ağırlıklı olması programın kendi bileşenleri arasında 

değişken ilişkilerinin olmasıdır. Çünkü katılımcılardan elde edilecek puanlarla değişkenlerin 
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ölçülmesinin aksine nitel araştırma doğası gereği katılımcılarla etkileşimden hareketle bir olgunun 

tanımlanması ve yorumlanması üzerine odaklanmaktadır (Graveter ve Forzano, 2012). Dolayısıyla bir 

grubun programın herhangi bir değişkenine yönelik sahip olduğu düzeyle o değişkene ait olgunun 

tanımlanması için referans çerçevesi sunabilmektedir. Bu nedenle EPÖ alanında yapılan 

araştırmalardaki tüm metodolojiler incelenen program olgusunu incelemede önemlidir. Bu gerekçeyle 

program olgularının yapısına uygun olarak araştırma metodolojilerinin çeşitli bir şekilde araştırma 

sürecinde uygulanması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının çeşitli 

yönlerden incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yöntemi 

kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Talim Terbiye 

Kurulu Başkanlığının onayı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe 

ders kitapları oluşturmaktadır. Bu kapsamda her iki kitaptaki 4  metinde yer alan 217 metne dayalı anlama 

sorusu incelenmiştir. İncelenen sorular Day ve Park Taksonomisi basamaklarına (basit anlama, yeniden organize 

etme, çıkarım yapma, tahmin yürütme, değerlendirme ve kişisel yanıt) göre değerlendirilerek analiz edilmiştir. 

Bununla birlikte, ders kitabındaki soruların metin türleri (öyküleyici, bilgilendirici, şiir) ve yayınevleri açısından 

Day ve Park Taksonomisine göre nasıl dağılım gösterdikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, metne dayalı 

anlama sorularının Day ve Park Taksonomisine göre çoğunlukla basit anlama düzeyinde olduğu saptanmıştır. 

Yeniden organize etme, tahmin yürütme ve kişisel yanıt düzeylerinde çok az sorunun bulunduğu değerlendirme 

düzeyinde ise hiç sorunun bulunmadığı görülmüştür. Bu sonuç soruların taksonomi düzeylerine dengeli olarak 

dağılmadığını ve soruların çoğunlukla alt düzey becerilere yönelik olduğunu göstermektedir. Araştırma 

sonucunda ayrıca, metne dayalı anlama sorularının öyküleyici metin türünde, diğer metin türlerine göre daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, incelenen metne dayalı anlama sorularının yayınevlerine göre 

dağılımında bazı benzerlik ve farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Okuduğunu anlama, metne dayalı anlama soruları, Day ve Park Taksonomisi, ders 

kitabı, metin türleri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the text-based comprehension questions in 4th grade Turkish 

textbooks from various aspects. In this study, the data were collected by using the document analysis method, 

one of the qualitative research methods. The sample of this study consisted of the 4th grade Turkish textbooks of 

Ministry of National Education Publications and Koza Publications, which were accepted and used with the 

approval of the Board of Education and Discipline in the 2020-2021 academic year. Within the scope of the 

study, 217 text-based comprehension questions in 43 texts in both books were analyzed. The questions analyzed 

were evaluated and analyzed according to the Day and Park Taxonomy steps (literal comprehension, 

reorganization, inference, prediction, evaluation and personal response). Apart from this, the distribution of the 

questions according to the text types (narrative, informative, poetry) and the text-based comprehension questions 

among the publishers according to the Day and Park Taxonomy were analyzed. As a result of the study, it was 

established that the text-based comprehension questions were mostly at the level of literal comprehension 

according to the Day and Park Taxonomy. It was seen that there were few questions in the reorganization, 

prediction and personal response levels, and no question in the evaluation level. This result shows that the 

questions are not evenly distributed across taxonomy levels and that the questions are mostly for low-level skills. 
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Another result of the study is that in the distribution of the text-based comprehension questions according to the 

text types, it was seen that the questions were more in the narrative text type than in the other text types. 

However, it has been determined that there are some similarities and differences in the distribution of the text-

based comprehension questions according to the publishers. 

Keywords: Reading comprehension, Text-based comprehension questions, Day&Park Taxonomy, 

textbook, text types 

 

1. GİRİŞ 

Okuma ve okuduğunu anlama öğrencilerin ilkokulda kazanması gereken becerilerdir. Akyol’a 

(2011) göre hem okuma hem de okuduğunu anlama becerilerine insanın yaşamına anlam katması için 

öğretim programlarında yer verilmektedir. Okuduğunu anlama okumayı tamamlayan ve okumanın 

amacına ulaşmasını sağlayan bir beceridir. Okuma önceden metinde aktarılan bilgilerin okuyucuya 

aktarılması olarak görülürken Day ve Park’ın (200 ) ifade ettiği gibi son zamanlarda artık okumanın 

tek taraflı olmadığı ve okuyucu ile metnin birbirini karşılıklı olarak etkilediği bir durum olarak 

algılanmaktadır. Okuyucu ile metin arasındaki bu etkileşimi sağlayan ve okuyucunun metni 

anlamasına yardımcı olması için kullanılan en önemli araçlardan biri metin ile ilgili hazırlanmış olan 

sorulardır. Bu sorular özenle hazırlanıp nitelikli hale getirildiğinde okuyucunun metin ile etkileşimi 

daha kolay kurmasına ve okuduğundan anlam oluşturmasına yarar sağlar (Akyol, Yıldırım, Ateş ve 

Çetinkaya, 201 ). 

Yılmaz’a (2019) göre okuma sürecinin sonunda anlama meydana gelmelidir. Okuma 

sonucunda anlama meydana gelmezse bu sadece seslendirme olarak kalmaktadır. Çünkü okumanın 

amacı anlamadır. Anlama meydana gelmediğinde okuma da amacına ulaşmamış demektir. Okuduğunu 

anlama da okuyucu metinde yer alan bilgiler ile kendi önbilgileri karşılaştırır ve yeni öğrenme sürecini 

yapılandırır. Okuyucunun konu hakkında sahip olduğu eski bilgilerin olması metni anlamasına katkı 

sağlamaktadır. 

Okuduğunu anlama okumayı gerçekleştiren kişinin sahip olduğu eski bilgileri ile metinden 

öğrendiği bilgileri karşılaştırarak ve ikisini bir araya getirerek yeni bir fikir meydana getirmesidir. 

Metinde yer verilen fikirleri çözüp bunlara yeni bir anlam yüklediğinde okuduğunu anlama 

gerçekleşir. Okuduğunu anlama metinlerde geçen kelimeleri ya da görüşleri sese dönüştürme işlemi 

veya ezberleme değildir. Metinlerde geçen kelime, tümce veya paragrafları bazı süzgeçlerden geçirip 

bunları kullanılabilir hale getirme ve tekrar anlamlı kılma işlemidir (Şengül ve Yalçın, 2004). 

Ders kitapları öğrencilerin yaşlarına ve bilgi düzeylerine göre zihinsel ve duyuşsal becerilerle 

zenginleştirilmiş metinlerden meydana gelen öğretim programlarının temel ilkeleri istikametinde 

oluşturulan, içeriğinde bulunan bilgileri öğrencilere aktarır. Öğretmenler bir sene boyunca ele alacağı 

konuları ders kitapları yardımıyla belirler ve derslerin yıllık planlarını bu doğrultuda oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin tamamının ders kitabına sahip olması sebebiyle öğretim ortamlarının en çok kullanılan 

kaynağı ders kitaplarıdır (Yılmaz ve Korkmaz, 2017). 

Çeçen ve Çiftçi (2007) ders kitabını öğrencilerin seviyelerine uygun, onların özelliklerine göre 

oluşturulan, içeriğinde metinlerin ve öğrencilere kazandırılmak istenen bilgilerin yer aldığı öğretim 
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programlarının içeriği göz önüne alınarak hazırlanan basılı öğretim araç gereci olarak 

tanımlamaktadırlar. Ders kitapları öğretim programlarında yer verilen ve öğrencilere kazandırılması 

gereken hedeflerin ve faaliyetlerin düzenli ve sistematik olarak yerine getirilmesini sağlar (Göçer, 

2008). Günümüz gelişme ve şartları düşünüldüğünde ders kitapları eskiye nazaran önemini yitirmiş 

gibi görünse de hala öğretimin en çok kullanılan ve en önemli görülen araç gereçlerdendir (Demir ve 

Sinan, 2016). Öğrencilere kazandırılmak istenen bazı hedefler bu kitaplarda bulunan metinler ile 

desteklenmekte ve öğrencilere aktarılmaktadır (Yılmaz ve Korkmaz 2017). Metinler öğretim 

ortamlarının en temel ögelerindendir. Ders kitaplarında yer alan metinlerin nitelik yönünden iyi olması 

ve öğrencilerin yaş düzeylerine uygun olması gerekir. Metinler yapılandırmacı anlayışa uygun olarak 

dikkatle seçilmiş metinler olmalı ve öğrencilerin gereksinimlerini göz önünde bulundurabilir nitelikte 

olmalıdır (Toprak, 2011). 

Türkçe dersi öğrencilerin bilişsel ve dilsel becerilerinin gelişmesi amacıyla metinler üzerinden 

işlenen bir derstir. Türkçe dersinin kalitesi aynı zamanda metnin işleniş sürecinin kalitesi ile 

bağlantılıdır. Metne dayalı sorular okuyucunun anlam kurmasını kısıtlayan kısa cevaplı sorular yerine 

okuyucuların çok yönlü düşünmesine ve özgün cevaplar vermesine olanak sağlayan açık uçlu 

sorulardan meydana gelmelidir. Açık uçlu sorular okuyucuların şahsi, toplumsal, kültürel ve estetik 

gibi yönlerden gelişimlerini destekleyici nitelikte olabilmelidir (Ün Açıkgöz’den aktaran, Aktaş, 

2017). 

Soru çok eskilerden beri her zaman eğitim öğretim sürecinde en fazla kullanılan araçlardan 

olmuştur. Öğrencilerin okuduğunu anlama seviyelerini tespit etmek için de sorular kullanılmaktadır. 

Bu sorular yardımıyla okuduğunu anlama becerisi kontrol edilerek öğretmenin ve öğrencinin sınama 

olanağına imkân verirken bununla birlikte okuyucu ve yazarın etkileşimi meydana getirilerek 

okuyucunun metni anlaması sağlanır (Polat ve Dedeoğlu, 2020). Öğrencilere her zaman metni 

okuduğunda direkt olarak cevabına erişebileceği ezbere yönelik soruların sorulması öğrencilerin 

kendilerine hazır olarak verilmekte olan bilgileri benimsemesine, bu duruma alışmasına, araştırma ve 

sorgulama becerilerinin zayıflamasına sebebiyet vermektedir. Öğrencilere sorulan soruların sadece 

bilgileri anımsatmaması bununla beraber öğrencilerin bu bilgileri sorun çözme, çözümleme ve 

değerlendirmede kullanabilmesi gerekir. Sorular yardımıyla öğrencilerin sunulan bilgileri ve metinleri 

sahiden anlayıp anlamadığı anlaşılabilmektedir (Sallabaş ve Yılmaz, 2020). Yapılandırmacı 

yaklaşımın etkisi ile öğretim programları değişmiş ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ön 

plana çıktığı öğretim programları hazırlanmıştır. 21. yüzyıl becerilerinden olan eleştirel düşünme, 

problem çözme, işbirliği gibi becerilerin öğretim programlarında sıkça yer almaktadır. Bu bilgiler 

ışığında metne dayalı soruların da günümüz çağına ve öğretim programlarına uygun olarak 

öğrencilerin üst düzey düşünmelerinin destekleyici nitelikte olması gerektiği söylenebilir. 

Akyol ‘a (2011) göre sorular bazı amaçlara sahip olmalıdır. Bu amaçlar; öğrencilerin konuya 

ilgi duymasını sağlamak, konu ile ilgili merakını artırmak, öğrencinin dikkatini konuya çekmek, 

konuya yoğunlaşmasını sağlamak, öğrencinin derste aktif olmasına yardımcı olmak, öğrencileri dersi 

takip etmeye özendirmek, öğrencilerin fikirlerini söylemesine imkân sağlamak ve dersin konusunun 

değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçlara sahip sorular hem öğretim sürecinin kalitesini hem de 

öğrencilerin dersten aldığı verimi artırır. Öğrencinin kendini ifade etmesini ve derste aktif olmasını 

sağlayan sorular ile öğrencilerin iletişim becerileri de gelişebilir. 
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Sorular bilginin anımsanmasını sağlama, anlamayı biçimlendirme ve derinlemesine 

düşünmeyi sağlamak amacıyla öğrenme öğretme süreçlerinde mühim görevler almaktadır. Sorular 

sayesinde öğrenciler meraklanmakta ve kuşkulanabilmektedir. Ama doğru vakitte ve doğru yerde 

kullanılırsa öğrencilerin yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, tezatlıkların yok olmasına ve faydalı 

tartışmaların meydana gelmesine olanak sağlamaktadır. Okuma ortamlarında sorular okuyucuların 

gayesinin ifade edilmesi ve ortaya çıkması için sebep meydana getirerek okuma yöntemini, anlama 

seviyesini, okuma hızını ve uygulanan yöntemleri etkileyebilmektedir (Richards’dan aktaran 

Kocaarslan ve Yamaç, 2017). 

Metne dayalı sorular metinlerin muhtevasının algılanması gayesi ile birlikte anlama seviyesini 

tespit etmek için kullanılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin doğru cevaplara ulaşıp metni 

anlamalarında metne dayalı soruların içerdiği özellikler mühimdir (Sarar Kuzu, 201 ). Türkçe ders 

kitaplarında bulunan metinlerin okuduğunu anlama sorularının bazı temel amaçları bulunmaktadır. 

Sorular öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda 

öğrencilerde bilişsel ve duyuşsal özelliklerin de gelişmesini sağlar. Metinlerin okuduğunu anlama 

soruları öğrencilerin düşünme becerilerinin, konuşma ve kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine 

yardımcı olur. Öğrenci öğrenim hayatında bir üst kademeye geçtiğinde öğrencinin oradaki eğitimini 

kolaylaştırır (Kutlu, 1999). 

1.1.Araştırmanın Önemi 

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi ve 

metne dayalı anlama sorularının incelenmesi konularında birçok çalışma yapıldığı görülmüştür 

(Akyol, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya, 201 ; Çeliktürk Sezgin ve Gedikoğlu Özilhan, 2019; Day ve 

Park, 2005; Kocaarslan ve Yamaç, 2018; Kutlu, 1999; Sallabaş ve Yılmaz, 2020; Sarar Kuzu, 201 ; 

Yıldırım 2012). Ders kitaplarında yer alan metinlere dayalı anlama sorularının incelendiği 

çalışmalarda çeşitli taksonomiler kullanılmıştır. Özellikle soruların incelenmesi ve değerlendirilmesi 

çalışmalarında genellikle Bloom taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi çerçevesinde 

değerlendirme yapılmıştır (Aktaş, 2017; Aydemir ve Çiftçi, 2008; Çeçen ve Kurnaz, 201 ). Son 

yıllarda okuma alanındaki gelişmeler ile okuma ve okuduğunu anlama kavramlarının da eski 

zamanlara nazaran değiştiği görülmektedir. Bu yönde hazırlanan ve okuduğunu anlamanın 

değerlendirilmesini amaç edinen Day ve Park taksonomisi geliştirilmiştir. Ancak Day ve Park (200 ) 

Taksonomisinin Türkçe alanyazında tek bir çalışmada kullanıldığı görülmektedir (Kocaarslan ve 

Yamaç, 2018).Bu taksonominin amacının okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi olması nedeniyle 

araştırmanın amacına en uygun taksonomi olarak görülmektedir. Son yıllarda geliştirilmiş olması 

yönüyle de günümüz şartlarına en uygun taksonomi olarak görülmektedir.  

Day ve Park (200 ) Taksonomisinin, ders kitaplarında yer alan metne dayalı anlama 

sorularının değerlendirilmesi çalışmalarında kullanıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca her ne 

kadar ders kitaplarındaki soruların çeşitli taksonomilere göre incelendiği birçok çalışmaya rastlansa da 

2018 yılından sonra yayımlanan ve kullanılmaya başlanan Türkçe ders kitapları ile ilgili ortaokul 

düzeyinde çalışmalar yapıldığı ancak ilkokul düzeyinde bir çalışma yapılmadığı göze çarpmaktadır. 

Okuma ve okuduğunu anlamanın en kritik olduğu dönem ilkokul dönemidir. Bu yüzden bu dönemde 

kullanılan ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının incelenmesi ihtiyacı oluşmuştur. 

Bununla birlikte öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede en önemli materyallerden 
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biri Türkçe ders kitapları ve bu kitaplarda yer alan metne dayalı anlama sorularıdır. Dolayısıyla 

yapılacak olan bu çalışma bu alanda yazılacak olan kitaplara ve özellikle yazarlarına rehberlik edebilir. 

1.2.Araştırma Amacı 

Araştırmanın temel amacı 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının 

çeşitli yönlerden incelemesidir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada yanıt aranan sorular 

şunlardır: 

1. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının Day ve Park 

taksonomisine göre dağılımı nasıldır? 

2. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının metin türlerine 

göre dağılımı nasıldır? 

 . Yayınevleri arasında metne dayalı anlama sorularının dağılımında farklılık var mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yöntemi 

kullanılmıştır. Doküman inceleme yöntemi araştırılacak konu ile ilgili bilgiler içeren yazılı 

materyallerin analizini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanan veya çeşitli yayınevlerine hazırlatılan, Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlığının onayı ile kabul edilerek kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Koza 

Yayınlarının 4. Sınıf Türkçe ders kitapları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri bu iki kitapta yer alan 

metinlerden elde edilmiştir. Kitaplardan 4  metin ve bu metinlerde yer alan toplamda 217 metne 

dayalı anlama sorusu incelenmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Yazılı materyallerden olan ders kitaplarındaki metinlerin ve metne dayalı anlama sorularının 

incelendiği bu çalışmada veriler doküman inceleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İncelenen 

metinlerde yer alan metne dayalı anlama soruları Day ve Park (200 ) Taksonomisi basamaklarına göre 

incelenmiştir. Sorular bu basamaklara göre değerlendirilerek elde edilen verilerin analizinde istatistik 

işlemlerinden frekans ve yüzde kullanılmıştır. Bunun dışında metne dayalı anlama soruları metin 

türleri ve yayınevleri arasında soruların dağılımları açısından da ele alınmıştır. Day ve Park (200 ) 

tarafından geliştirilen taksonomi ile anlama türleri 6 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler şunlardır; 

basit anlama, yeniden organize etme, çıkarım yapma, tahmin yürütme, değerlendirme ve kişisel yanıt. 
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Basit anlama, metinde doğrudan yer verilen bilgilerden oluşan basit anlamalardan oluşur. 

Basit anlama sorularının yanıtları metinde doğrudan ve açık şekilde yer alır. Okuyucunun basit anlama 

düzeyinde bir soruyu yanıtlayabilmesi için metni yüzeysel bir biçimde anlaması yeterlidir. Yeniden 

organize etme düzeyi taksonominin ikinci düzeyidir. Basit anlamaya göre biraz daha zor olan yeniden 

organize etme düzeyinde okuyucu metnin farklı bölümlerinden bilgileri bir araya getirip birleştirerek 

anlamasını kolaylaştırır. Üçüncü düzey olan çıkarım yapma düzeyi ise okuyucunun metinde yer 

verilen doğrudan bilgilerle kendi duygu ve bilgisine birlikte yer vermesini içerir. Çıkarım yapma 

düzeyinde soruların cevapları basit anlama ve yeniden organize etme düzeyinde olduğu gibi metinde 

doğrudan yer almadığı için öğrenciler çıkarım yapma düzeyindeki sorularda zorlanabilmektedir. 

Taksonominin dördüncü düzeyi olan tahmin yürütmede okuyucunun metnin ilerleyen kısımlarında 

veya sonunda neler olabileceğini belirlemesi için hem okuduğu kısmı anlamasını hem de sahip olduğu 

bilgileri planlı bir şekilde kullanmasını içerir. Okuma sırası ve okuma sonrası olmak üzere iki farklı 

tahmin yürütme vardır. Okuma sonrası tahmin sorularında çoğunlukla doğru cevap olmaz. Çünkü 

okuma bittiği için tahminin doğru olup olmadığı bilinemez. Taksonominin beşinci düzeyi olan 

değerlendirme okuyucunun metnin bazı yönleri ile ilgili çok boyutlu düşünerek bir yargıya varmasını 

gerektirir. Okuyucunun değerlendirme sorularını cevaplayabilmesi için hem metni anlamayıp metnin 

konusunu bilmesi hem de metinle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Taksonominin son düzeyi kişisel yanıt düzeyindeki sorular okuyucunun metin ve konuya dair 

duyguları ve hisleriyle cevap vermesini gerektirir. Kişisel yanıt düzeyindeki sorulara okuyucu hislerini 

kullanarak cevap verdiği için metinde bu soruların cevapları bulunmaz. Okuyucu hislerini kullanarak 

cevap verirken metnin genel anlamını yansıtan bir temele dayandırmalıdır (Day ve Park, 200 ). 

Araştırmanın güvenirliği açısından değerlendirmeye alınan metne dayalı anlama soruları 

birinci ve ikinci yazar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmacıların değerlendirmelerinin 

tamamlanmasının ardından Microsoft Office E cel programı kullanılarak sorular ile ilgili toplanan 

veriler tablolaştırılmıştır. Araştırmacıların ikilem yaşadıkları sorular tekrar değerlendirmeye alınmış ve 

araştırmacılar tarafından sorunun yer alacağı taksonomi düzeyi ve gerekçesinde görüş birliği 

oluşuncaya kadar sorular derinlemesine incelenmiş ve soruların dağılımına son hali verilmiştir. 

3.BULGULAR 

Araştırmada incelenen MEB Yayınları ve Koza Yayınları tarafından hazırlanan 4. sınıf Türkçe 

ders kitaplarında yer alan toplamda 4  metinde 217 metne dayalı anlama sorusu ele alınmıştır. 

Araştırmada incelenen bu sorularla ilgili olarak araştırmanın alt sorularına dayalı olarak bulgular 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Sorusuna İlişkin Bulgular 

İncelenen kitaplarda yer alan metne dayalı anlama soruları Day ve Park (200 ) Taksonomisine 

göre sınıflandırılmış ve soruların taksonomiye göre yüzde ve frekans değerleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Dördüncü sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metne Dayalı Anlama Sorularının Day ve 

Park Taksonomisine Göre Dağılımı 

Taksonominin Düzeyleri   Frekans (f) Yüzde (%) 

    

Basit Anlama   177 82,0 

Yeniden Organize Etme  3 1,0 

Çıkarım Yapma   26 12,0 

Tahmin Yürütme  7 3,0 

Değerlendirme  0 0,0 

    

Kişisel Yanıt  4 2,0 

Toplam  217 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde 217 metne dayalı anlama sorusunun 177 tanesi (%82) basit anlama 

düzeyinde, 26 tanesi (%12) çıkarım yapma düzeyinde, 7 tanesi (% ) tahmin yürütme düzeyinde, 4 

tanesi (%2) kişisel yanıt düzeyinde ve   tanesi (%1) yeniden organize etme düzeyindedir. İncelenen 

metne dayalı anlama sorularının büyük çoğunluğu olan %82’sinin basit anlama düzeyinde olduğu 

saptanırken değerlendirme düzeyinde hiçbir soruya rastlanmamıştır. 

 

Şekil 1. Soruların Day ve Park Taksonomisi Düzeylerine Göre Dağılımının Grafiksel Gösterimi 

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmada dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan toplam 4  metin içerisinde metin 

türlerine göre incelendiğinde kitaplarda bulunan 17 öyküleyici metin, 14 bilgilendirici metin, 12 şiir 

türünde metin incelenmiştir. Metinler ve türleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Metne dayalı anlama 

sorularının bu metin türlerine göre dağılımını gösteren yüzde ve frekans değerleri de Tablo  ’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türlerine Göre Dağılımı 

Koza Yayınları Kitabında Bulunan Metin Adları Metin Türü 

Ah Heidi Neredesin? Öyküleyici 

Akıl Aydınlığında  Şiir 

Arkadaşlık Şiir 

Başkomutan Mustafa Kemal Şiir 

Bayrak Şiir 

Beni de Tanık Olarak Göster Öyküleyici 

Beyin Ne İş Yapar? Bilgilendirici 

Çılgın Böcekler Korosu Öyküleyici 

Hepsi Haklı Şiir 

Kuş Çocuk Öyküleyici 

Küçük müyüz Büyük mü? Bilgilendirici 

Leylek ile Tilki Öyküleyici 

Müstecip Onbaşı Öyküleyici 

Öğrenme ve Marie Curie (Meri Küri) Öyküleyici 

Rafadan Tayfa ile Sokak Oyunları Bilgilendirici 

Sinema Şiir 

Sözcükler Şiir 

Tarihi Eserleri ve Mutfağıyla Ünlü Kentimiz Hatay Bilgilendirici 

Yeşilyurt Öyküleyici 

MEB Yayınları Kitabında Bulunan Metin Adları Metin Türü 

Kitabın Büyüsü Şiir  

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Bilgilendirici 

Konuşan Kitap Bilgilendirici 

Çok Kitap Okurdu Bilgilendirici 

Atatürk Aralarındaydı Şiir 

Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi! Öyküleyici 

Sevgi Çuvalı Öyküleyici 

Ben Engelli Değilim Anne Şiir 

Sevmek Mutluluktur Şiir  

Küçük Mucitler Şiir 

İcat Nasıl Yapılır? Bilgilendirici 

Robotların Efendisi: Cezeri Bilgilendirici 

Kaybolan Cennet Öyküleyici 

Dağdaki Kaynak Öyküleyici 

Evini Arayan Ardıç Tohumu Öyküleyici 

Hep Büyük Efsanesi Öyküleyici 

Kanlı Kavak Öyküleyici 

Bir Fincan Kahve Bilgilendirici 

Gizemli Canlılar Bilgilendirici 

İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarının Sırrı Bilgilendirici 

Şifa Niyetine Öyküleyici 

Nedir Bu Sanat? Bilgilendirici 

El Sanatlarını Yaşatalım Bilgilendirici 

Büyülü Kutu Öyküleyici 
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Tablo 3. Dördüncü sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metne Dayalı Anlama Sorularının Metin 

Türlerine Göre Dağılımı 

Metin Türleri Frekans (f) Yüzde (%) 

Öyküleyici Metinler 94 43,0 

Bilgilendirici Metinler 64 30,0 

Şiir Türü Metinler  59 27,0 

Toplam 217  100,0 

 

Tablo   incelendiğinde metne dayalı anlama sorularının metin türlerine göre dağılımında 

soruların öyküleyici metin türünde daha fazla olduğu görülmektedir. Bilgilendirici metinlerde 

öyküleyici metinlere göre soru sayısı daha az şiir türündeki metinlere göre daha fazladır. En az metne 

dayalı anlama sorusu şiir türünde metinlerde yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Soruların Metin Türlerine Göre Dağılımının Grafiksel Gösterimi 

 

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmada incelenen dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metne dayalı anlama 

sorularının dağılımını yayınevlerine göre ayrı ayrı Tablo 4 ve Tablo  ’te verilmiştir. Tablo 4’te Koza 

Yayınları kitabında yer alan 118 metne dayalı anlama sorusunun taksonominin düzeylerine göre 

dağılımını gösteren frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. Tablo  ’te ise MEB Yayınları kitabında yer 

alan 99 metne dayalı anlama sorusunun taksonominin düzeylerine göre dağılımı gösteren frekans ve 

yüzde değerleri verilmiştir.  
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Tablo 4. Koza Yayınları Kitabında Yer Alan Metne Dayalı Anlama Sorularının Taksonomi 

Düzeylerine Göre Dağılımı 

Koza Yayınlarına Göre Dağılım Frekans (f) Yüzde (%) 

   

Basit Anlama   88 75,0 

Yeniden Organize Etme  2 2,0 

Çıkarım Yapma   17 14,0 

Tahmin Yürütme  7 6,0 

Değerlendirme  0 0,0 

Kişisel Yanıt  4 3,0 

Toplam 118 100,0 

 

Tablo 4 incelendiğinde Koza Yayınları 4. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan toplamda 118 

metne dayalı anlama sorusunun büyük bir kısmını oluşturan 88 sorunun basit anlama düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Çıkarım yapma düzeyinde 17 soru, tahmin yürütme düzeyinde ise 7 soru 

olduğu görülmektedir. Yeniden organize etme düzeyinde sadece 2 soru olduğu görülmektedir. 

Değerlendirme düzeyinde ise hiç soru bulunmadığı görülmektedir.  

Tablo 5. MEB Yayınları Kitabında Yer Alan Metne Dayalı Anlama Sorularının Taksonomi 

Düzeylerine Göre Dağılımı 

MEB Yayınlarına Göre Dağılım Frekans (f) Yüzde (%) 

   

Basit Anlama   89 90,0 

Yeniden Organize Etme  1 1,0 

Çıkarım Yapma   9 9,0 

Tahmin Yürütme  0 0,0 

Değerlendirme  0 0,0 

Kişisel Yanıt  0 0,0 

Toplam 99 100,0 

 

Tablo   incelendiğinde MEB Yayınları 4. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan toplamda 99 

metne dayalı anlama sorusunun çok büyük bir kısmını oluşturan 89 sorunun basit anlama düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Yeniden organize etme düzeyinde ise sadece 1 soru olduğu görülmektedir. 

Tahmin yürütme, değerlendirme ve kişisel yanıt düzeylerinde ise hiç soru bulunmadığı görülmektedir.  

Tablo 4 ve Tablo   birlikte incelendiğinde Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı ve MEB 

Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metne dayalı anlama sorularının düzeylere göre 

dağılımlarının frekans ve yüzde değerleri görülmektedir. İlk düzey olan basit anlama düzeyinde MEB 

Yayınları kitabında oran %90, Koza Yayınları kitabında ise oran %7 ’tir. Yeniden organize etme 

düzeyinde MEB Yayınları kitabında oran %1 ve Koza Yayınları kitabında ise oran %2’dir. Çıkarım 

yapma düzeyinde MEB Yayınları kitabında oran %9 ve Koza Yayınları kitabında ise oran %14’tür. 

Tahmin yürütme düzeyindeki soruların dağılımına bakıldığında MEB Yayınları kitabında oran %0 

iken Koza Yayınları kitabında oran %6’dır. Değerlendirme düzeyinde hem MEB Yayınları hem de 

Koza Yayınları kitabında soru bulunmadığı için her iki kitapta da değerlendirme düzeyindeki soruların 

oranı %0’dır. Kişisel yanıt düzeyinde MEB Yayınları kitabında hiç soruya rastlanmadığı için oran %0 

iken Koza Yayınları kitabında oran % ’tür.  
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Şekil  . Soruların Yayınevlerine Göre Dağılımının Grafiksel Gösterimi 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kullanılan MEB Yayınları ve Koza 

Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama soruları çeşitli yönlerden 

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı 

anlama sorularının Day ve Park (200 ) Taksonomisinin düzeylerine dağılımına bakılmış ve soruların 

büyük bir kısmının basit anlama düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Soruların metin türlerine göre 

dağılımında öyküleyici metin türünde daha fazla soruya rastlanmıştır. Soruların yayınevlerine göre 

dağılımı incelendiğinde MEB Yayınları kitabının Koza Yayınları kitabına göre basit anlama 

düzeyinde soruların daha çoğunlukta olduğu görülmüştür. 

Araştırmada metne dayalı anlama sorularının Day ve Park (200 ) Taksonomisi düzeylerine 

göre dağılımı incelendiğinde soruların çoğunluğunun basit anlama düzeyinde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Basit anlama düzeyindeki soruların tüm sorular içerisindeki oranının %82 bulunması 

soruların geriye kalan %18’ik oranının kalan   düzeye dağılması soruların çok büyük bir kısmının 

basit anlama düzeyinde olduğunu göstermektedir. Sorular içerisinde değerlendirme düzeyinde hiçbir 

soruya rastlanmamıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Day ve Park (200 ) Taksonomisi 

kullanılarak ders kitaplarında bulunan metne dayalı anlama sorularının değerlendirilmesine yönelik 

herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın bulgularının diğer taksonomiler kullanılarak ve 

farklı alanlarda metne dayalı anlama sorularının sınıflandırılmasına dönük yapılan çalışmaların 

bulguları ile örtüştüğü görülmüştür (Akyol ve diğerleri, 201 ; Çeliktürk Sezgin ve Gedikoğlu Özilhan, 

2019; Eroğlu, 2019; Kavruk ve Çeçen, 201 ; Kocaarslan ve Yamaç, 2017; Polat ve Dedeoğlu, 2020; 

Sallabaş ve Yılmaz, 2020). Örneğin, Kocaarslan ve Yamaç (2017) tarafından yapılan çalışmada sınıf 

öğretmenlerinin Türkçe dersi sınavlarında sordukları metne dayalı anlama soruları Day ve Park (200 ) 

Taksonomisi kullanılarak incelenmiş ve soruların %8  oranında basit anlama düzeyinde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucu Kocaarslan ve Yamaç (2017) tarafından yapılan çalışma 
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ile tutarlılık göstermektedir. Barrett Taksonomisi kullanılarak Çeliktürk Sezgin ve Gedikoğlu Özilhan 

(2019) tarafından yapılan çalışma ile de bu çalışmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Çeliktürk 

Sezgin ve Gedikoğlu Özilhan (2019) çalışmada 4. sınıf Türkçe ders kitabında metne dayalı anlama 

sorularının %8 ’i basit anlama düzeyinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmada metne dayalı anlama sorularının metin türlerine göre dağılımı da incelenmiş ve 

öyküleyici metin türünde metne dayalı anlama sorularının bilgilendirici metin türüne ve şiir türünde 

metinlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen kitaplarda 94 öyküleyici metin, 64 

bilgilendirici metin ve  9 şiir türünde metin bulunmaktadır. Metne dayalı anlama sorularının %4 ’ü 

öyküleyici metin türünde, % 0’u bilgilendirici metin türünde ve %27’si şiir türü metinlerdedir. Metin 

türlerinin ders kitabındaki dağılımı ile soruların metin türlerine göre dağılımı tutarlılık göstermektedir. 

Kitaplarda daha çok öyküleyici metin yer aldığı için metne dayalı anlama sorularının öyküleyici 

metinlerde daha fazla olması dağılımın metin sayısı ile orantılı olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan 

bu sonuç literatürdeki farklı taksonomiler kullanılarak yapılan araştırmalarla tutarlıdır. Polat ve 

Dedeoğlu (2020) araştırmalarında öğretmenlerin, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini 

değerlendirirken en fazla öyküleyici metinleri kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumun 

ortaya çıkması özellikle ilkokul öğrencilerinin ilgisini çeken öyküleyici metinlere kitaplarda ve eğitim 

öğretim sürecinde daha fazla yer verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Araştırmada 4. sınıfta kullanılan iki ders kitabının metne dayalı anlama sorularının dağılımı 

incelenmiş ve kitaplar arasında dağılımda benzerlik ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Her iki 

kitapta da basit anlama düzeyinde sorular ağırlıklıdır. Her iki kitapta da üst düzeylerde sorulara az yer 

verilse de üst düzeylerde Koza Yayınları kitabında soruların daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Her iki kitapta da değerlendirme düzeyinde soruya rastlanılmamıştır. Bu sonuçlara göre her iki ders 

kitabındaki metne dayalı anlama sorularının da yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ortaya 

çıkan bu sonuç farklı taksonomiler kullanılarak yapılan araştırmalarla örtüşmektedir. Örneğin Koç 

(2007) araştırmasında iki farklı yayınevine ait ilköğretim  . sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 

metne dayalı sorularını Bloom Taksonomisine göre incelemiş ve her iki kitapta da soruların daha çok 

cevabı doğrudan metinde bulunan alt düzey sorular olduğu sonucuna ulaşmıştır. MEB (2019) “Türkçe 

Dersi Öğretim Programı” içerisinde Türkçe dersi öğretim programının özel amaçlarından biri 

“öğrencilerin okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve 

sorgulamalarının sağlanması” şeklinde ifade edilmektedir. Ancak metne dayalı anlama sorularında 4. 

sınıf Türkçe ders kitaplarının her ikisinde de öğrencilerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirme 

yapacağı sorular yerine her iki kitapta da çoğunlukla öğrencilerin metinden cevabını doğrudan 

bulabileceği basit anlama soruları yer alması kitaplarda bulunan soruların yeterli düzeyde olmadığını 

göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar ele alındığında metne dayalı anlama sorularının yeterli 

seviyede olmaması kitapların ve metne dayalı anlama sorularının yeniden yapılandırılmasını 

sağlayabilir. Ders kitaplarının niteliğinin artırılması ve eğitimciler tarafından yeterli görülmesi için 

yapılması gereken değişikliklerden birisi de öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerini göz önünde 

bulunduran etkinliklerin daha fazla yer almasıdır. Metne dayalı anlama sorularında da bu çalışma göz 

önünde bulundurularak üst düzey zihinsel süreçleri yordayıcı soruların sayısı artırılabilir. Öğretmenler 

metne dayalı anlama sorularının üst düzey düşünme becerilerini ölçmesi için bu araştırmadan 

yararlanarak soruları daha uygun hale getirerek kullanabilirler.  
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Açıkça ifade etmek gerekirse araştırmaya yönelik bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu araştırma 

yalnızca 4. sınıf seviyesinde kullanılan MEB Yayınları ve Koza Yayınları Türkçe ders kitapları ile 

gerçekleştirilmiştir. Gelecek araştırmalarda farklı sınıf seviyelerinde ders kitapları ile çalışma 

yapılabilir. Sınıf seviyesine göre soruların düzeyleri bu çalışma ile karşılaştırılabilir. Farklı 

yayınevlerinin aynı sınıf seviyesindeki ders kitapları ile ilgili çalışma yapılıp bu çalışma ile 

karşılaştırılabilir. Araştırmada metne dayalı anlama soruları Day ve Park (200 ) Taksonomisi 

kullanılarak sınıflandırılmıştır. Yeni yapılacak araştırmalarda farklı taksonomiler de sürece dâhil 

edilerek karşılaştırma yapılabilir. Bu araştırmada ders kitapları kullanılarak metne dayalı anlama 

soruları değerlendirilmiştir. Gelecek araştırmalar da çeşitli eğitim sitelerinde yer alan okuduğunu 

anlama metinleri ve bu metinlerde bulunan metne dayalı anlama soruları Day ve Park (200 ) 

Taksonomisi kullanılarak yapılıp bu çalışma ile karşılaştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, yalın tekniklerin sınıf yönetimine uyarlanması girişiminde bulunarak yalın 

yönetimin eğitim alanına uygulanmasına kuramsal anlamda katkı sağlamaktır. Yalın yaklaşımın eğitime 

uygulanması çalışmalarından başlayarak eğitim ve yalın yaklaşım ilişkilendirilmiştir. Sınıf yönetimi ve sınıf 

yönetimi boyutlarına yalın düşüncenin uyarlanması açıklanarak sınıf yönetiminde yalın düşünme süreci izah 

edilmiştir. Yalın yaklaşımın temel düşüncesi değer odaklı yönetim ve üretim anlayışıdır. Bunun sonucunda 

sürece değer katan unsurlar belirlenerek sürekli geliştirilir. Değer katmayan ögeler de süreçten çıkarılır veya 

etkisi en aza indirilir. Böylelikle, talep edilen ve değer verilen özelliklere uygun hizmet üretimi yapılır. 

Süreçlerin devamlı iyileştirilmesi ve denetimlerin titizlikle yapılması yalın yönetimin temel özelliklerinden bir 

diğeridir. Yalın literatürde bu anlayış mükemmelleşme olarak ifade edilir. Bu çalışmada sürekli gelişim ve 

mükemmelleşme anlayışındaki yalın yaklaşımın temel uygulamalarının eğitim durumlarına uyarlanması 

düşüncesinden hareketle, yalın sınıf yönetiminin teorik bir çerçevesi çizilmiştir. Eğitimde yalın yönetim fikri, 

israfın önlenmesi ve sürekli iyileştirme gibi yalın tekniklerin sınıfta uygulanmasıyla geliştirilmiştir. Yalın 

uygulamaların temelindeki yönetim anlayışı eğitim ve sınıf yönetimi açısından ele alınmıştır. Özellikle süreçlerin 

etkili biçimde yönetilebilmesi için zaman ve malzeme israfınn önlenmesine dikkat çekilmiştir. Günlük işlerin 

planlanması ve icra edilmesi esnasında, çeşitli alışkanlıkların gözden geçirilmesi suretiyle israf edilen zaman ve 

kaynaklardan tasrruf edilmesi yalın anlayışın bir yansıması olarak ifade edilmiştir. Zaman ve kaynak israfının 

önlenmesi, eğitim faaliyetleri ve yönetim süreçlerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, yalın yaklaşım, sınıf yönetimi  

 

EDUCATION MANAGEMENT AND LEAN APPROACH 

ABSTRACT 

The purpose of this study is attempting to adopt the lean techniques to classroom management to make 

a theoretical contribution applying the lean management in education. Starting from the studies applying lean to 

education the lean and education were correlated. Lean classroom management explained by performing lean 

techniques through classroom management and its dimensions. Lean approach principles are based on value 

focused management and production mindset. As a result, value adding elements are determined and 

continuously improved in lean approach. Non-value adding elements are removed or their effects decreased to 

the least. Thus, production of services is shaped in a desired manner. Continuous process improvement and 

careful supervision is another feature of lean management. It is known as perfection in lean literature. Through 

the adaptation of the basic techniques of lean process that is characterized by continuous improvement and 

perfection to educational cases, a theoretical framework of the lean classroom management was shaped. The idea 

of lean management in education was developed by applying the lean techniques such as waste prevention and 

continuous improvement in classroom. The lean philosophy behind the lean techniques was considered from the 

aspect of education and classroom management. It has been drawn attention to the prevention of time and 

material waste to manage the processes effectively. During the planning and execution of the daily work, the 

evasion of time and resources wasted by reviewing various habits was expressed as a reflection of the lean 
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understanding. Preventing time and resource wastage will contribute to effective implementation of educational 

activities and management processes. 

Key Words: Education management, lean approach, classroom management 

 

GİRİŞ  

Eğitim örgütleri, etkili biçimde yönetilen ve rekabet yeteneği üstün nitelikteki farklı örgütlerin 

de yönetim deneyimlerinden faydalanabilir. Böylece, eğitim örgütlerinin yönetim süreçleri 

iyileştirilebilir. Eğitim yönetimi süreçlerinin daha etkili işlemesi bakımından rekabet yeteneği yüksek 

farklı örgütlerin bazı uygulamaları örnek alınabilir. Açık bir sistem olan eğitim örgütü, çevreden gelen 

geri bildirimlerle etkili biçimde yönetildiği ölçüde varlığını sürdürür. Etkili yönetim icra edebilmek 

için örgütün yönetim süreçlerinin yenilenerek yönetilmesi gerekir. Yönetim süreçlerinde yeni ve etkili 

yaklaşımlardan faydalanabilmek örgütün güçlenerek ayakta kalmasına katkı sağlar.  

Okulun bir alt birimi olan sınıfın etkili biçimde yönetilmesi, okul yönetiminin ve dolayısıyla 

eğitim yönetimini de etkili olmasını sağlar. Birbirini döndüren dişlilere benzer biçimde, sınıftaki 

yönetim süreçlerinin başarısı okulun ve eğitim yönetiminin de başarısı anlamına gelir. Sınıfın etkili 

yönetimi öğretme ve öğrenme süreçlerinin etkili olmasına bağlıdır. Etkili öğretim ve öğrenim ise üst 

düzey etkileşim, iletişim, planlama, uygulama ve denetlemeyle gerçekleşir. Öğretim etkinliklerinin 

planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde sürekli gelişim amacıyla değerlendirmeler yapılması ve 

sadece sürece odaklanılması etkililiği artırır. Bu bakımdan eğitim yönetimi ve daha küçük ölçekte sınıf 

yönetimine uygun olabilecek yalın yaklaşım tekniklerinin uyarlanması, etkili sonuçlar verebilir.  

Yalın yönetimin özellike israfı önleme ve sonuç odaklı mükemmelleşme yaklaşımı farklı 

alanlarda da uygulanabilir niteliktedir. Nitekim hangi alanda olursa her örgütte israfı önleme, sürecin 

verimini artırma ve deneyimlerden faydalanarak sürekli gelişmek arzu edilir. Farklı alanlarda da 

giderek daha çok benimsenen yalın yaklaşımın eğitim alanına uygulanma çalışmaları henüz başlangıç 

düzeyindedir. Bu nedenle yalın yaklaşımın, kuramsal çerçevede daha çok araştırma yapılarak eğitim 

örgütleri açısından incelenmesi gerekmektedir. Yalın yönetime benzer bir yaklaşım olan toplam kalite 

yönetimi eğitim örgütlerinde de uygulanmaktadır. Toplam kalite yönetimi ve yalın yönetim ilkelerinin 

daha etkili biçimde uygulanabilmesi için köklü paradigma değişikliklerinin yanı sıra teorik temellerin 

de sağlamlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yurt içinde yalın yönetim ilkelerinin işletmelerden 

farklı alanlarda uygulanması örneği olan araştırmalar da mevcuttur. Son yıllarda muhasebe (Can ve 

Güneşlik, 201 ), sağlık (Özkan, Bayın & Yeşilaydın, 201 ; Özen, 201 ; Şantaş, 2020) ve lojistik 

(Yangınlar & Bal, 2019) gibi alanlarda yalın yaklaşım ele alınmış ve yönetim süreçlerinde 

kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. Yalın anlayışın eğitim alanına uygulanması örnekleri ise 

henüz çok sınırlıdır. İlgili literatür incelendiğinde, yalın eğitim yönetimi modeli öneren Memika 

(201 ), İngilizce öğretiminde yalın yöntem öneren Yalçın Tılfarlıoğlu ve Anwer (2017), eğitimde 

yalın uygulamayı öneren Yalçın Tılfarlıoğlu (2017), İngilizce öğretiminde başarı sağlamak için yalın 

uygulamayı öneren Yalçın Tılfarlıoğlu ve Faraj (2017), eğitimde müfredat geliştirmeyi yalın yöntemle 

yeniden düşünmeyi öneren Yalçın Tılfarlıoğlu (2019) ve yükseköğretim düzeyinde İngiliz dili ve 

edebiyatının öğretilmesinde yalın uygulamanın etkililiğini inceleyen Yalçın Tılfarlıoğlu ve Karagücük 

(2019)’ün yaptığı çalışmalar görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yalın yönetim tekniklerinin sınıf 
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yönetimine uyarlanması girişiminde bulunarak yalın yönetimin eğitim yönetimine uygulanmasına 

kuramsal anlamda katkı sağlamaktır. İyi sonuçlar alınabilecek uygulamaların gerekli şartlar 

sağlandığında eğitim alanında da denenmesi ve alınan sonuçların yorumlanması, mevcut anlayışın 

değiştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Sürekli gelişim ve yenilenme anlayışı eğitim alanı 

için de bir gerekliliktir. 

YALIN YAKLAŞIM 

Yalın kelimesi sade, gösterişsiz, fazlalık barındırmayan anlamına gelir. Bu anlamda yönetim 

kavramıyla birlikte kullanılması yönetimin sade ve gösterişsiz, fazlalık barındırmayan bir nitelikte 

olmasını ifade eder. Bu niteliklerin yönetim tarzına yansıması ilk olarak işletme ve endüstri 

yönetimlerinde gerçekleşmiştir. Aslında yalın yönetim veya yaklaşım, bir Japon yönetim sistemi olan 

toplam kalite yönetiminin keskin bir uygulama biçimidir (Tikici ve Aksoy, 2006). Üretim 

maliyetlerinin en aza indirilmesi ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması amacını güder.  

Yalın yaklaşım, kaliteli bir ürün veya hizmetin tüketiciye en az maliyetle ve tam zamanında 

ulaştırılmasına engel olabilecek her şeyin ortadan kaldırılmasına odaklanır (Plenert, 2012). Bu amaçla, 

üretim sürecini yavaşlatan bütün etkenler titiz biçimde tespit edilerek elenir. Elemede temel kıstas 

değerdir. Sürece katkısı olmayan her şey değersizdir. Bu nedenle elenmelidir. Bir işin yapılış biçimi, 

gereksiz beklemeler, taşımalar, dikkatsizlik ve hataya sebebiyet veren unsurların tamamı değer 

katmayan unsurlardır. Yalın yaklaşım, bu türden değer katmayan ögeleri tamamen ortadan kaldırmak 

veya etkilerini en aza indirmek ilkesiyle hareket eder.  

Esasen insana yaklaşımı da farklı olan yalın yaklaşımın geleneksel yaklaşımlarla 

karşılaştırıldığında büyük paradigma değişimlerine yol açacak öneriler sunduğu görülür. Yalın 

yaklaşım, klasik yönetici ve yönetilen ilişkilerini de kökten değiştirecek biçimde çalışanların 

düşüncelerini ifade ederek yönetime katılmalarını teşvik eder. Geleneksel yaklaşım ve yalın 

yaklaşımın farklılıkları Tablo 1 de yapılan karşılaştırmayla kısaca özetlenmiştir.  

Tablo 1. Geleneksel yaklaşım ve yalın yaklaşımın karşılaştırılması 

Geleneksel Yaklaşım Yalın Yaklaşım 

Acele et, hedeflenen sayıya ulaş. Üretim durmayacak biçimde durarak üret. 

Yapabildiğin kadar çok yap, gidebildiğin kadar hızlı 

git. 

Sadece talep edileni yap. 

Büyük yığınlar yap ve sistemden yavaşça geçir.  Yapman gerekeni bir defada yap ve sistemden hızlıca 

geçir. 

Sen yapmalısın! (Lider = Patron) Ne düşünüyorsun? (Lider = Öğretmen) 

Bazı standartlarımız var. Bütün önemli şeyler için basit ve görülebilir 

standartlarımız var. 

Uzmanlar standartları belirler, diğer herkes 

söylenileni yapar. 

İşe en yakın olanlar standartları geliştirir, 

gerektiğinde uzmanlar çağrılır. 

Problemin kaynağı olma! Problemleri görünür yap. 

Sıradan yönetici üretim alanına gider. Üretim alanına git ve olanları bizzat gör. 

Yap-Yap-Yap-Yap Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al 

Kaynak: Dennis, P. (2015). Lean production simplified. New York, NY: CRC Press. 
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Yalın Teknikler 

Yalın yaklaşımın üretim ve yönetim süreçlerinde uygulanan çeşitli teknikleri vardır. 

Bunlardan eğitim alanına uygulanabileceği düşünülen başlıcaları kanban, muda önleme ve gemba 

yürüyüşüdür (Parsons & MacCallum, 2019). Yalın anlayışı bir hayat felsefesi olarak algılayıp 

uygulamaya koyan kaizen anlayışı ise bu tekniklerin temelinde yer alır. Tekniklerin etkili biçimde 

uygulanabilmesi için yalın yaklaşımın kaizen biçiminde algılanması ve benimsenmesi gerekir. 

Tekniklerin arka planındaki anlayış benimsenmediğinde uygulamalar sadece bir etkinlik düzeyinde 

kalır. Yalın anlayışın ve bunun özlü ifadesi olan kaizenin benimsenmiş olması gerekir ki teknikler 

etkili olabilsin.  

Kanban: İşaret tahtası veya görsel kart anlamına gelen kanban, bir üretim hattında belirli bir 

sayıdaki parçaya veya ürüne iliştirilir ve teslim edilmesi gereken sayıyı gösterir. Bütün parçalar 

kullanıldığında veya ürünler teslim edilince tekrar başa döner ve daha fazla üretim hedefiyle yenilenir 

(Imai, 2012). Kanban kartları envanter ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir görsel işaret 

sistemidir. Bu kartlar ihtiyaç duyulan her yere konabilir, verimlilik ve ürünler üzerinde belirgin bir 

etkisi vardır. Malzeme ve materyal akışının yavaş olduğu bir alanda uyarı amacıyla kullanıldığı gibi 

ihtiyaç duyulan malzemeyi belirten bir araç olarak da kullanılabilir. Kartta parti numarası, parti adı, 

malzeme miktarı ve konum bilgileri gibi bütün önemli bilgiler yer alır (Ortiz, 201 ). 

Muda Önleme: Değer ifade etmeyen uygulamaların tümü yalın literatürde muda yani israf 

olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer ifadeyle muda, değer katmadan kaynak harcamak demektir. İsrafla 

ilgili mura ve muri kavramları da yalın düşüncede yer alır. Mura kavramı da Japonca dengesizlik ve 

düzensizliği ifade eder. Nihai tüketicinin sebep olmadığı talep dengesizliği durumudur. Muri ise 

insanlara veya teçhizata haddinden fazla yük bindirilmesi demektir. Mura ve muri pek çok 

organizasyondaki mudanın temel sebebidir (Womack, 2011). Bu üç kavram, değer katmayan işlerin 

yalın dildeki karşılığıdır. Muda değer katmayan fakat kaynak tüketen her işi, mura talebe göre dengeli 

üretim yapamamayı ve muri de aşırı iş yükünü ifade eder. Bunların üçü birden dikkate alınarak israflar 

önlenir. Değer katmayan işler, talep dengesizliği yani talep yokken ürün arzı ve aşırı yükleme 

biçimindeki israfa bağlı sonuçların hepsi birlikte kontrol edilmelidir. Böylece israfın etkileri an az 

düzeye indirilmiş olur (Imai, 2012). 

Her sürecin sonunda mutlaka bir miktar israf söz konusudur. Tamamen israftan yalıtılmış 

süreçler yoktur. İsraf, negatif etkileri en aza indirmek ve süreç etkinliği potansiyelini ise en üst 

seviyeye çıkarmaktır (Stewart, 2011). Yalın literatürde muda veya israf kavramı özellikle ele alınmış 

ve önleme yolları üzerinde durulmuştur. Bu israf türleri hemen hemen tüm sektörlerde farklı 

biçimlerde de olsa görülebilmektedir. Önemli olan bu israfların biçimsel farklılıkları değil bunların 

önlenmesidir. Önlenen her israf türü değer katan faaliyetlerin veya özelliklerin de artışına neden olur. 

Değeri artırmak ise yalın yaklaşımın temelinde yer alan ve süreci iyileştirmeyi hedefleyen bir 

düşüncedir. Krajewski, Ritzman ve Malhotra (201 ), sekiz temel israf türünü Tablo 2 ‘de görüldüğü 

gibi tanımlamaktadır. 
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Tablo 2. Sekiz temel israf türü ve tanımı 

İsraf/Muda Tanımı 

Aşırı üretim: Bir ürünü ihtiyaç olmadığı halde üretmek, teslim edilecek ürün miktarını aşırı 

biçimde artırmak. 

Uygunsuz işlem: Belirli bir işlem için basit makineler yeterli olduğu halde daha pahalı ve hassas 

olanları kullanmak. 

Bekleme: Bir ürün taşınmazsa veya bir işlem yapılmazsa zaman israfı olur. 

Taşıma: Bir ürünün kalitesine zarar verecek kadar nakledilmesi. 

Hareket: Eğilme, gerilme, uzanma, yürüme gibi gereksiz hareketlerdir. 

Aşırı envanter: Zaman ve mekân tüketimine neden olan aşırı envanter tutma israfı doğrudan aşırı 

üretim ve beklemeden kaynaklanır. 

Hata: Hatalı üretimler, üretim maliyetini artırır. 

Düşük fayda: Firmanın, çalışanların uzun vadede israfı önleyebilecek bilgi ve yaratıcılıklarından 

yararlanamamasıdır. 

Kaynak: Krajewski, L.J., Ritzman L.P., & Malhotra, M.K. (2013). Operations management: processes and 

supply chains. Pearson 

 

Gemba Yürüyüşü: Gemba yürüyüşü, işin gerçekleştiği yere giderek gerçek verileri toplamayı 

ifade eder. Geleneksel yaklaşımın aksine masa başında fikir alışverişinde bulunmak yerine eylem 

merkezine bizzat giderek durumu görmektir. Gemba, dört fiili temele dayanır. Fiili iş yerine gitmek, 

fiili sürece bakmak, fiilen olanı gözlemek ve fiili veri toplamak. Gemba aynı zamanda günlük işlere 

bakma yaklaşımını öğrenmektir. Etrafı gezerken, görülenleri sorgulamaktır (Bicheno, 2008). İşi, 

yapıldığı yere giderek incelemektir. 

Kaizen: Kaizen, sürekli gelişim demektir. Kelimenin ifade ettiği gelişim, geniş kapsamlı 

biçimde yönetici ve çalışan herkesi kapsar ve görece düşük maliyeti benimser. Kaizen felsefesi iş, ev 

ve sosyal hayatta sürekli gelişim gayretlerine odaklanmayı savunur. Kaizenin ilk adımı planla-uygula- 

kontrol et-önlem al (PUKÖ) döngüsünü kurarak sürekli gelişim anlayışını etkin kılmaktır. Sürecin en 

önemli kavramlarından biridir (Imai, 2012). 

 
Şekil 1. PUKÖ döngüsü 

 

Şekil 1, kaizen döngüsünü göstermektedir. Kaizen bir hayat felsefesi olduğundan hangi alanda 

olursa olsun ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır. Planlama, bu bakımdan ulaşılması gereken bir 

hedefi belirleme anlamına gelir. Uygulama, planın fiiliyata geçirilmesidir. Kontrol, planlanan 

gelişimin sağlanıp sağlanmadığı ve belirlenen yolda kalınıp kalınmadığının tespitidir. Önlem, 

belirlenen problemlerin tekrar etmemesi için tedbirler alıp uygulamayı ve yeni gelişim hedefleri 

belirlemeyi ifade eder. PUKÖ döngüsü sürekli biçimde tekrar eder. Her döngü sonucunda ulaşılan 

nokta bir sonraki gelişim hedefini belirler. Mevcut durumla asla yetinmez (Imai, 2012). Sürekli 

yenilenerek gelişmeye odaklanır. 
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Kaizen ve 5S 

Temeli yalın ilkelere dayanan  S tekniği, sürekli gelişim yani kaizenin bir bölümüdür. 

Çalışma ortamının daha temiz, düzenli, bakımlı ve güvenli hale getirilmesini ifade eder. Esasında bu 

teknik sadece işyerinde değil gündelik hayatın her alanında ev, okul, sınıf, hastane, büro, bakkal, 

market, manav vb. her yerde uygulanabilir ve olumlu sonuçlar verir. İsmini Japonca Seiri (Seç), Seiton 

(Sınıflandır), Seiso (Sil), Seiketsu (Standartlaştır) ve Shitsuke (Sürdür) kelimelerinin baş harflerinden 

alır. 

S iri (S  )  Çalışma ortamındaki malzemelerden en yakın işlem için gerekli olanların seçilip 

ayıklanması, gereksiz olanların ise ortamdan kaldırılmasıdır. 

S i    (Sı ıf    ır)  Çalışma ortamında sürekli ihtiyaç duyulan malzemelerin belirli bir düzende 

sınıflandırılarak kolay erişilebilir hale getirilmesidir.  

Seiso (Sil): Çalışma ortamının ve kullanılan teçhizatın düzenli biçimde silinip, temizlenerek 

bakımlı tutulmasıdır. 

S i    u (S     r   ş ır)  İlk üç aşamada yapılanların standart hale getirilmesidir. Temizlik, düzen 

ve tertibe uymayan bir şey varsa bu standartlar sayesinde fark edilip düzeltilebilir. 

Shi  u   (Sür ür): Önceki dört adımın sürekli uygulanarak alışkanlık haline getirilmesi ve buna 

bağlı bir kültür oluşturulmasıdır. 

 
Şekil 2.  S Döngüsü 

Kaynak: Visco, D. (2016). 5S Made easy. New York, NY: CRC Press 

 

Şekil 2,  s döngüsünü göstermektedir. Sürekli gelişim ilkesi kaizenin gereği olarak seçme, 

sınıflandırma, silip temizleme, standartlaştırma ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır ki ilerleme söz 

konusu olsun. Bu ilke, sürekli öğrenerek gelişmeyi amaç edinmiş organizasyonlarda kolaylıkla 

uygulanabilir. Öğrenerek gelişmek yalın yaklaşımın temel dinamiklerindendir. Bu temele dayanan 

örgütler kısa sürede yalın yaklaşımı benimser.  

EĞİTİMDE YALIN YAKLAŞIM 

Bir gelişim teorisi olarak yalın yaklaşım eğitim yönetimi süreçlerine de uygulanarak olumlu 

sonuçlar elde edilmiştir (Comm & Mathaisel, 200 ; Hines & Lethbridge, 2008). Özellikle 

yükseköğretimde maliyetlerin azaltılması, israfların önlenmesi, işleyişin etkili hale gelmesi ve 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

204 

sürdürülebilirliğe katkı sağlanması yalın ilkelerin uygulanması neticesinde gerçekleşmiştir (Comm & 

Mathaisel, 200 ). Yalın ilkelerin sadece endüstri süreçlerinde değil eğitim yönetimi süreçlerinde de iş 

yapma ve yönetme anlayışında olumlu değişikliklere yol açtığı görülmüştür. 

Eğitimci bakış açısıyla yalın yaklaşım üniversiteler, okullar ve öğretmenlerin eşit biçimde tüm 

öğrencilerin öğrenim görmesinde etkin olması ve eğitim süreçlerindeki kayıp ve israfı önleyerek veya 

en aza indirip daha etkili olmasını sağlayan bir yönetim anlayışıdır (Sanahuja, 2020). Eğitim yönetimi 

süreçlerinde genellikle planlama, uygulama, motivasyon ve zaman yönetiminden kaynaklanan 

kayıpların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi sürecin çıktılarına önemli katkılar sağlar. 

Bunun gerçekleşebilmesi için süreç yönetim yaklaşımının temelden değişmesi veya yenilenmesi 

gerekir. Yalın yaklaşımın eğitim süreçlerine uygulanabilen ilkeleri ve teknikleri, etkili yönetim 

becerilerinin gelişmesine de imkân sağlar.  

Eğitimde gelişimin temel ölçütü anlamlı öğrenmedir. Yirmi birinci yüzyılda bu ölçütün temel 

dayanağı beceridir. Bu beceriler ise sadece teknik türden değil, daha geniş kapsamlı olan uyum 

sağlayabilme, iş birliği yapabilme, bilgiyi inşa edebilme, gerçek hayat problemlerini çözebilme ve 

yenilik yapabilme türündendir (Dünya Ekonomi Forumu, 2016). Bu insan merkezli beceri geliştirme 

yaklaşımını destekleyen anlayış ise yalın mükemmellik değeri olan ve sürekli gelişimi ifade eden 

kaizen uygulamasıdır. 

Womack (2006), yalın eğitimi tasarlama, yapma ve kullanma süreçleri biçiminde 

tanımlamıştır. Tasarlama, öğrenciye iletilecek bilgiyi kurma, yapma öğrencinin öğrenmeyi tecrübe 

etmesi ve kullanma ise öğrencinin sürekli öğrenmeyi tecrübe etmesi anlamına gelmektedir. Eğitimciler 

için esas sorun, bütün bu süreçlerin yalın hale dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğidir. Bu kavramların 

sınıf ortamına taşınması, öğrencilerin pratik öğrenme uygulamalar üzerinden yalın düşünceyi öğrenip 

takdir etmelerine imkân sağlar (Parsons & MacCallum, 2019).  

Yalın yaklaşım, okul sistemindeki öğrenciden idareciye kadar her bireyin kişisel başarımını ve 

iş doyumunu, süreç geliştirme yoluyla artıran bir örgütsel gelişim programıdır. Her bireye yaptığı işin 

süreçlerini adım adım gözden geçirerek işin hedefine katkı sağlamayan aşamaları veya işleri eleyerek 

veya yapılmaması gerekenleri yapmayarak hedefe ulaşmasını salık verir. Okul sistemine değer katma 

yaklaşımı sonucunda okulların işleyişleri daha etkili hale gelir ve daha iyi hizmetler üretilir. Böylece 

okulda her öğrencinin öğrenmesini en üst seviyeye getirerek bütün bireylerin memnun olduğu bir 

başarı ve memnuniyet kültürü tesis edilir (Ziskovsky & Ziskovsky, 2019). 

Sınıf Yönetimi 

Sınıf yönetimi, sınıfta olumlu bir öğrenme iklimi oluşturma, öğrencilerin kendilerini rahat 

ifade edebilmelerine ve potansiyellerini ortaya koyabilmelerine fırsat sağlama sürecidir (Turan, 2006). 

Öğrencilerin potansiyellerini ortaya koyabilme ve öğrenme ortamını olumlu hâle getirmede yalın 

yaklaşımdan faydalanılabilir. Yalın yaklaşımın temelinde yer alan israflardan arınma ve sürekli 

gelişme anlayışı eğitim öğretim faaliyetlerinin etki düzeyini yükseltir. Önlenen israflar ve getirilen 

sürekli gelişim odaklı disiplin anlayışı öğretimin verimliliğini artırır. Bu anlamda yalın yaklaşım, sınıf 

yönetim sürecine uygulanmaya değer niteliklere sahiptir. Brophy (2006), sınıf yönetimini öğretmenin 

öğrenmeye katkı sağlayacak bir düzeni kurması ve korumasını sağlayan eylemlerinin tümü olarak 
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tanımlamaktadır. Öğrenmeye katkı sağlamak ve bir bakıma yenilik getirmek yalın yaklaşım ilkeleriyle 

mümkün olabilir. Üretim süreçlerindeki etkin uygulamaları bilgi üretme ve öğretim sürecine katkı 

sağlama aşamalarında da kullanmak mümkündür. Öğretim süreçlerinde değer katan davranışların ve 

tekniklerin belirlenmesi, değer katmayanların ise süreçten uzaklaştırılması öğretimin etkililiğini artırır. 

Bu suretle öğrenci kendine değer katan bilgiyi öğrenmeye odaklanır ve öğrenim sürecini kendisi 

açısından daha anlamlı bulur. 

Sınıf yönetiminin boyutları açısından yalın yaklaşımın sağlayacağı katkılar da dikkate 

değerdir. Küçükahmet (200 ) sınıf yönetimi boyutlarını; sınıfın fiziki durumu, eğitimde planlama, 

zaman yönetimine yönelik etkinlikler, öğrenciyle etkili iletişim kurmak başlıkları altında ifade 

etmiştir. Fiziki durum boyutu sınıfın genişliği, temiz ve havadar oluşu, eşyaların ve sınıfın rengi, 

eşyaların yerleşim düzeni gibi unsurlar belirtir. Bu boyutta kaizen yaklaşımı ve  s uygulamasından 

faydalanılabilir. Planlama boyutu ders planları hazırlama, konuya uygun araç-gereç ve teknik seçme, 

sınav hazırlama ve sınıf içi etkinliklerin amaca uygun bir şekilde yapılmasını tasarlamayı ifade eder. 

Bu boyutta da sürekli gelişim ve mükemmelleşme odaklı planla, uygula, kontrol et ve önlem al 

döngüsünden etkin biçimde yararlanılabilir. Zaman yönetimi boyutu, sınıfta geçirilen zamanın etkili 

ve verimli biçimde kullanılmasını ifade eder. Özellikle israf yani muda önleyici yalın yaklaşım tekniği 

zamanın daha etkin kullanımına katkı sağlar. Zaman kaybına neden olan ve değer katmayan 

etkinliklerin ortadan kaldırılması da avantaj sağlar. Etkili iletişim kurma boyutu, olumlu bir sınıf 

ikliminin oluşturulması için öğrencinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olunmasını ifade eder. Bu noktada 

yalın yaklaşımın gemba yürüyüşü ve kanban uygulaması öğrencinin öğrenme sürecini takip ederek 

kendini geliştirmesini sağlar.  

Sınıf Yönetiminde Yalın Teknikler 

Sı ıf   K  b    Değer odaklı yaklaşım, yalın sınıflarda bir çeşit görsel harita olan Kanban 

uygulamasıyla hayata geçirilebilir (Briggs, 1988). Kanban kartları öğrencilerin öğrenme 

düzeylerindeki gelişmeyi takip etmeyi sağlar. Bu takip hem öğretmen hem de öğrenci tarafından 

yapılarak aktif öğrenme süreçleri işletilir. Kanban kartları hem öğretmenin sınıf yönetimi becerisini 

hem de öğrencilerin başarısını artıracak biçimde uyarılar ve yönlendirmeler içerecek şekilde 

düzenlenebilir. 

Sı ıf    u           Sınıf yönetimini başarıyla gerçekleştirmeye katkı sağlayacak 

faaliyetlerin planlanması ve uygulanması gerekir. Değer katmayan her tür israftan kaçınılmalıdır. Hem 

öğrenci hem de öğretmenin değer katmayan etkinliklere harcayacak zamanı yoktur. Öğretim 

etkinliklerinin gerçekleştirildiği ortam olan sınıftaki israflar hem eğitim ve öğretim hedeflerine 

ulaşmayı geciktirir hem de sınıfın etkin biçimde yönetilmesine engel olur. Sınıf yönetimi başarısını 

artırmak için israfları belirlemek ve önleme yollarını aramak gerekir. Tablo  , öğretimdeki israf türleri 

ve tanımlarını göstermektedir.  
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Tablo 3. Öğretimdeki temel israf türleri ve tanımları 

İsraf/Muda Tanımı 

Aşırı üretim: Bir ders içeriğini gereğinden fazla bilgi ve hedefle doldurmak. 

Uygunsuz işlem: Kolay konuları çok pratik edip zor konuları kısa geçmek. 

Bekleme: Öğrencilerin derse geç kalması veya yavaş çalışan araç gereçler gibi sebeplerle dersin 

başlamasını ve devam etmesini beklemek. 

Taşıma: Ders içeriğinin ve materyallerin gereğinden fazla taşınması. 

Hareket: Öğretmenin, öğretimle ilgisi olmayan işler yapması. 

Aşırı envanter: Çok sayıda içerik, etkinlik, araç gereç ve teknolojik araç kullanmayı tasarlamak fakat 

kullanmamak. 

Hata: Hatalı veya kalitesiz ders içeriği veya materyal kullanımı. 

Düşük fayda: Öğretme ve öğrenme faaliyetlerine süreci geliştirecek biçimde katılmamak, öğrencilerin 

yaratıcılıklarını kullanamamak. 

Kaynak: Sanahuja, S.M. (2020). Towards lean teaching: nonvalue added issues in education. Educ. Sci., 10, 160. 

 

Eğitim ve öğretime değer katmayan işlerin belirlenmesi çalışmaları, öğretimde planlamanın 

çok önemli olduğunu teyit etmektedir. Bunun da ötesinde, yeni bir yöntem veya teknolojinin 

öğretimdeki etkililik düzeyinin artmasını sürekli biçimde analiz etmeyi de teşvik etmektedir. Bu 

anlamda, öğretmenlerin teknolojik yenilikler ve donanımlar ile yeni yöntemleri etkin biçimde 

kullanabilme ve bu imkânlar hakkında güncel bilgilere sahip olma gereği de ortaya çıkmıştır. 

Böylelikle yalın öğretim, motivasyon eksikliğine neden olan veya soyut kavramların anlaşılmasını 

zorlaştıran yöntem ve kaynakların analiz edilerek elenmesini savunur. Bunlar özellikle fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminde değer katmayan işlere neden olur (Sanahuja, 2020). 

Sınıftaki etkinliklerin başarısını ve öğrencilerin katılım düzeyini artırmak için yeniliklere başvurmak 

gerekir. Uygulamaların öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde gerçekleştirilmesi ve motivasyon 

eksikliğine neden olan yaklaşımların belirlenerek elenmesi, sınıf yönetiminin başarı düzeyini de artırır. 

Öğrencilerin etkinlikleri benimseyerek aktif öğrenmeye katılması yönetim süreçlerinin de katılımlar 

üzerinden kolayca gerçekleşmesine neden olur.  

Sı ıf   G  b  Yürü üşü  Gemba yürüyüşü aslında süreçleri yerinde görerek yönetmekten 

fazlasıdır. Standartların kontrol edilmesi söz konusudur. İnsanların çalışma yönergelerini takip edip 

etmedikleri, süreçler, öğrenci hedeflerine ulaşma ve öğretmen tarafından belirlenen amaçları 

gerçekleştirme durumu karşılıklı saygı ve destek anlayışıyla kontrol edilir (Parsons & MacCallum, 

2019). Standartlar belirleme ve bunları denetleme anlayışı sınıf yönetiminin etkililiğini de artırır.  

Sı ıf   K iz    Kaizen, yalın yaklaşımda sürekli gelişimi ifade eden temel bir kavramdır. 

Kaizeni sürekli bir gelişim modeli olarak benimseyen bir eğitim kurumunun tüm paydaşları, daha 

iyiye ulaşabilmek için yapmaları gerekenin çok çalışmak olduğu inancındadır. Kaizeni benimsemiş bir 

eğitimci, öğrenme sürecini her öğrencinin bireysel ihtiyacı ve katılımını gözetecek biçimde 

tasarlayarak saygı, sorumluluk, tercih, hizmet ve yüksek beklentilere hitap eder (Rabbitt & Hughes, 

201 ). Sürekli gelişim amacıyla süreçler kontrol edilir ve gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden 

başlatılır. 

Kaizen yaklaşımının yönetim tarzı görsel yönetim diye adlandırılır. Bilgi ve eylemler görsel 

olduğu için problemler (standartlardan sapmalar) açık biçimde görülür. Normal olmayan durumlar tüm 

çalışanlar, yöneticiler ve denetleyiciler tarafından gözlenebilir ki düzeltme eylemleri yapılabilsin. 

Eğitim bakımından problemler, öğrenciler ve diğer paydaşlara da gösterilebilir. Böylece onların 

geliştirme etkinliklerine katılımları da sağlanır. Sınıfları, öğrencilerin bulunduğu alanları ve çalışma 
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odalarını görsel biçimde yönetmek öğretmenlerin, idarecilerin ve öğrencilerin ilgi ve katılımını sağlar. 

Problemi görenlerin sayısı arttıkça çözüm önerileri ve fikirlerin sayısı da artar (Parsons & MacCallum, 

2019). 

Sınıf yönetiminde 5s uygulaması 

Görsel yönetimin temel bir uygulama şekli, daha düzenli bir çalışma ortamının organizasyonu 

olan  s uygulamasıdır (Imai, 2012). Sınıfın öğretim hedefleri için daha düzenli ve kullanışlı hale 

getirilmesi gerekir. Bu amaçla  s tekniği sınıfta da uygulanabilir.  

S iru (S  ): Ders içeriği ve planlanmış etkinliklerle ilgili olan ne varsa seçilmesi ve ilgisi 

olmayan ne varsa sınıftan çıkarılmasıdır. Böylelikle öğrencilerin net biçimde eğitim ve öğretim 

hedeflerine odaklanması sağlanarak sınıf yönetiminin etkililiği artırılır. 

S i    (Sı ıf    ır)  Ders esnasında kullanılacak araç, gereç ve materyallerin kolay 

ulaşılabilir biçimde düzenlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Bu amaçla etiket, dosya, dolap vb. eşya ve 

araçlar kullanılarak yer belirleme ve kolay erişim sağlanabilir. Böylece sınıftaki etkinliklerin daha iyi 

yönetilmesine katkı sağlanır.  

Seiso (Sil): Sınıfın ve materyallerin düzenli biçimde silinmesi, temizlenmesi ve gereksiz 

materyallerin ortamdan uzaklaştırılması veya arşive kaldırılmasıdır. Böylelikle çevreye verilen çeki 

düzenle eğitim ve öğretimin başarı düzeyi artar. Bunun da ötesinde temizlik, tertip ve düzen sağlanmış 

sınıfın yönetim süreci de bu düzenden olumlu etkilenir ve yönetim hedeflerine ulaşmak daha kolay 

olur.  

S i    u (S     r   ş ır)  İlk üç adımda kazanılan gelişme, düzen ve tertibin standart hale 

getirilmesidir. Bu amaçla, sınıfın muhtelif yerlerine görseller asılarak gerekli uyarı ve yönlendirmeler 

yapılabilir. Araç gereçlerin yerleri, çöp atmama, derse hazırlıklı gelme gibi kuralların resimlerle ifade 

edilmesi sınıf yönetiminin daha etkili olmasına da katkı sağlar.  

Shi  u   (Sür ür)  Ulaşılan standartları düzenli biçimde kontrol ederek bunların alışkanlık 

haline getirilip sürdürülmesi ve sağlanan gelişmelerin korunarak ilerletilmesidir. Bu adım, yapılan 

denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi ve eski haline döndürülmesi için yapılacakların açık 

biçimde belirlenmesini de kapsar. Böylelikle hem sınıfın yönetimine hem de eğitim öğretim 

faaliyetlerinin verimliliğine katkı sağlanır. Bu amaçla, mevcut standardın geliştirilmesi ve yeniliklere 

de fırsat verilir. 

SONUÇ 

Eğitim alanında yalın yönetim tekniklerinin uygulanabileceği çok sayıda durum ve süreç 

vardır. Sınıf yönetimi de bunlardan biridir. Yalın yaklaşımın sınıf yönetimine uygulanması süreçlerin 

öğrenme hedeflerine odaklanmış biçimde yönetilmesine yol açar. Yalın yaklaşımdaki değer katmayan 

her unsurun elenmesi prensibi sınıf yönetiminde de etkili biçimde uygulanabilir. Öğrencilerin 

öğrenmelerine katkı sağlayan her yönetim davranışı değerlidir. Öğrenme hedeflerine ulaşmayı 

geciktiren veya etkisini azaltan her davranış ise elenmelidir. Böylelikle sınıfta öğrenme hedeflerine 
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odaklı bir yönetim anlayışı sergilenir. Bu yönetim tarzı öğrencilerin süreçlere gönüllü biçimde 

katılımını da sağlar.  

Yalın okul yönetimi uygulandığında yetkilendirme gerçekleşir. Yalın yaklaşımın önemli bir 

bileşeni olan yetkilendirmenin temel amacı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Neyi bilip neyi 

bilmediklerinin farkına varan insanlar, yeni verileri işlemden geçirerek yeni kavrayışlar ifade eder 

(Fitzgerald, 2006). Yalın sınıf yönetiminde de benzer biçimde öğrencilerin ihtiyaçlarına değer 

verildiğinden bir bakıma yetkilendirme söz konusudur. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları sınıftaki 

etkinliklerin ve içeriklerin belirlenmesine yön verir. Böylece sınıf yönetiminde öğrenciler de yetki 

sahibi olur. Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenirken hangi konuları bilip bilmedikleri de tespit edilir. 

Böylelikle elde edilen yeni veriler, gelecek öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin nasıl 

davranacaklarına ve hangi istendik davranışları sergilemeye çalışacaklarına yardımcı olur.  

Yalın yaklaşım sınıflara uygulandığında öğrenme düzeyini artırır. Müfredat ve uygulamadan 

değer katmayan unsurların elenmesi öğrencilerin başarılarını artırır. Öğrenmeye katkı sağlamayan ve 

boşuna zaman geçmesine neden olan eylemler yerine müfredat ve hedeflerle ilgili olan etkinliklerin 

yapılması öğrencilerin daha çok öğrenerek derse katılmalarını sağlar. Bunun sonucunda da hem 

öğrencilerin hem de okulun sınavlardaki başarısı artar (Ziskovsky & Ziskovsky, 2007). Müfredat ve 

hedef odaklı eğitim öğretim anlayışını daha ileri seviyede hâkim kılmaya elverişli olan yalın yaklaşım, 

bu özelliğiyle başarıyı artırmanın yanı sıra sınıf içi etkinliklerin daha çok öğrenciye faydalı olmasını 

da sağlar. 

Yalın sistemlerde, mükemmelliği sürdürmek için süreçlerin devamlı gözden geçirilmesi 

gerekir. Yalın yaklaşımla eğitim yapan öğretmenler sürekli kendilerine şu soruları sormalıdır: İçeriğin 

bu kısmında değer katmayan bir unsur var mıdır? Bu etkinlik veya materyal değer katmayan nitelikte 

midir? Bu yeni öğretim yöntemi değer katan bir özellikte midir? Bu yeni teknolojik kaynak değer 

katan türden midir? Bu yeni değerlendirme yöntemi değer katar mı? Daha da ötesi her durumda 

etkililiği artırma gayreti göstermelidirler (Sanahuja, 2020). Bu anlayıştaki bir öğretmen, sınıf 

yönetimini de sürekli analiz edip geliştirmeye gayret eder. Sınıf yönetiminde uyguladığı yöntem ve 

teknikleri, süreçlerin etkili olması bakımından değerlendirir. Değişmesi gereken yönetim 

davranışlarını değiştirerek geliştirir. Mükemmelliğin sürdürülebilir olması için mevcut uygulamaların 

da dikkatli biçimde gözden geçirilmesi gerekir. Bunun bilincinde olan yalın sınıf öğretmeni hem ders 

etkinliklerini hem de yönetim anlayışını sürekli geliştirir.  

Yalın yaklaşım ilkelerinin dersler üzerinden ve sınıf yönetim tarzıyla öğrencilere 

benimsetilmesi onları her bakımdan daha donanımlı hale getirir. İsrafın önlenmesi önemli bir ilkedir ki 

her insana eğitim vasıtasıyla verilmelidir. Hangi işi yaparsa yapsın sürece değer katacak nitelikte 

çalışma ilkesiyle iş yapan bir insan, bulunduğu ortama değer katar. Yalın düşüncenin yansıtıldığı bir 

sınıf yönetiminde öğrenciler, sürekli gelişim ilkesinden hareketle mükemmelleşmeye teşvik edilir. 

Öğrenme etkinliklerinin öğrenciye en üst düzeyde fayda sağlayacak biçimde tasarlanması ve 

sunulması etkinliklere katılımı artırır. Öğrenme ihtiyacını kendine uygun tekniklerin uygulanmasıyla 

karşılayan bir öğrenci bulunduğu sınıftan ve dersten memnuniyet duyar. Öğretmenini kendine yol 

gösteren bir kılavuz gibi algılayarak sınıftaki yönetim direktiflerine uygun davranır. Bu anlayışın 

gereği olarak dersi aksatan tutum ve tavırlar yerine derse değer katan davranışlarda bulunur. Farklı 

alanlarda etkili sonuçlar alınabilen uygulamaların eğitim alanında da uygulanması faydalı sonuçlar 
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verebilir. Eğitimde israfı önleme ve sürekli gelişme anlayışını kavramak ve uygulamak bile başlı 

başına önemli bir katkıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Türkiye ile TIMSS 2019 başarısı yüksek Japonya, Güney Kore ve Rusya 

ülkelerinin Covid 19 dönemine okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olması yönünden karşılaştırılması 

ve Türkiye açısından öneriler getirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği 

kullanılmıştır. Araştırma evrenini,  6 OECD ülkesi oluşturmakta olup, örneklem olarak Türkiye ile 2019 TIMSS 

araştırmasında OECD ülkelerinden başarısı yüksek Japonya, Güney Kore ve Rusya seçilmiştir. Veriler 

toplanırken TIMSS 2019 ve OECD raporlarından yararlanılmıştır. TIMSS 2019 araştırmasında Güney Kore, 

Japonya ve Rusya ülkeleri tüm kategorilerde OECD ortalamasının üzerinde puanlar elde etmiştir. Ancak Türkiye 

8. sınıf Matematik değerlendirmesinde OECD ortalamasının altında puan elde etmiştir. Covid 19 dönemine 

okulların hazırlığı açısından değerlendirildiğinde; Türkiye’de okul müdürleri okullarda yetersiz internetin büyük 

ölçüde eğitime engel olmadığını düşünmekte iken Japonya’da okul müdürleri OECD ortalamasından daha 

yüksek oranda yetersiz internetin eğitimi olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Öğretmenler açısından 

değerlendirildiğinde; Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin OECD ortalamasından, Güney Kore, Japonya ve 

Rusya ülkelerinde görev yapan öğretmenlerden daha fazla bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullandıklarını 

belirtmelerine rağmen, Türkiye’nin TIMSS 2019 başarısı ilgili ülkelere göre daha düşük olduğu görülmüştür. 

Güney Kore ve Japonya ülkelerinde görev yapan öğretmenler OECD ortalamasından daha yüksek oranda bilgi 

ve iletişim teknolojileri (ICT) becerilerine ihtiyaç duymakta iken Rusya’da ve Türkiye’de görev yapan 

öğretmenler daha az ihtiyaç duyduklarını düşünmektedir. Öğretmenlerin değişime açık olmasında Japonya ve 

Güney Kore, OECD ortalamasının altında iken Rusya ve Türkiye ülkelerinin OECD ortalamasının üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin işbirliğine dayalı mesleki öğrenmeye katılım oranında Japonya, Güney 

Kore ve Rusya OECD ortalamasının altında iken Türkiye’nin OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. 

Öğrenciler açısından ise; alt çeyrek sosyoekonomik grupta öğrencilerin bilgisayara sahip olma oranında Türkiye 

aleyhine fark belirginleşmektedir. Türkiye’de salgın sürecinde bilgisayar erişiminin sınırlı olması fırsat ve imkan 

eşitliğine engel oluşturduğu ve eğitim başarısında önemli bir risk oluşturduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, OECD, TIMSS, Türkiye, Uzaktan eğitim 

COMPARISON OF TURKEY AND COUNTRIES WITH HIGH TIMSS SUCCESS IN TERMS 

OF THE READINESS OF SCHOOLS, TEACHERS AND STUDENTS FOR THE COVID 19 

PERIOD 

ABSTRACT 

The aim of this research is to compare Turkey and countries with high TIMSS 2019 success in Japan, 

South Korea and Russia in terms of the readiness of schools, teachers and students for the Covid 19 period and to 
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make suggestions for Turkey. Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in 

the research. The research population consists of 36 OECD countries, and as a sample, Turkey and Japan, South 

Korea and Russia countries with high success among OECD countries were selected in the 2019 TIMSS 

research. While collecting the data, TIMSS 2019 and OECD reports were used. In the TIMSS 2019 survey, the 

countries of South Korea, Japan and Russia achieved scores above the OECD average in all categories. 

However, Turkey achieved a score below the OECD average in the 8th grade Mathematics assessment. When 

evaluated in terms of the preparation of schools for the Covid 19 period; While school principals in Turkey think 

that insufficient internet in schools does not prevent education to a large extent, school principals in Japan think 

that insufficient internet negatively affects education at a higher rate than the OECD average. When evaluated in 

terms of teachers; Although teachers working in Turkey stated that they use information and communication 

technologies (ICT) more than the OECD average, teachers working in South Korea, Japan and Russia, Turkey's 

TIMSS 2019 success was found to be lower than in the relevant countries. While teachers working in South 

Korea and Japan need information and communication technologies (ICT) skills at a higher rate than the OECD 

average, teachers working in Russia and Turkey think they need less. It has been determined that while teachers' 

openness to change is below the OECD average in Japan and South Korea, Russia and Turkey are above the 

OECD average. It has been found that while the participation rate of teachers in collaborative professional 

learning is below the OECD average of Japan, South Korea and Russia, it is above the OECD average of Turkey. 

In terms of students; In the lower quartile socioeconomic group, the difference in the rate of students having a 

computer becomes more pronounced against Turkey. It is thought that limited computer access during the 

pandemic in Turkey creates an obstacle to opportunity and possibility equality and poses a significant risk in 

educational success. 

Keywords: Covid 19, OECD, TIMSS, Turkey, Distance education 

 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde Covid 19 salgını kötüleşince, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları ile çoğu 

devlet tarafından virüsün yayılmasını kontrol altına almak için insanların izole olması, sosyal 

mesafenin korunması, maske takılması ve okulların kapatılması gibi önlemler alınmıştır (Cucinotta & 

Vanelli, 2020: 1 7; WHO, 2020). Salgın yüz yüze eğitimi engellediğinden dolayı birçok ülke zorunlu 

olarak uzaktan eğitime geçmek zorunda kalmıştır (Al Lily vd., 2020:2; Özdoğan & Berkant, 2020: 1 ). 

Türkiye’de ve tüm dünyada uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime alternatif olduğu düşüncesi giderek 

yükselmektedir (Boyraz, 2021: 7). Uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi internet ve 

teknoloji erişimine ihtiyaç aşikar olmuştur. Salgın öncesinde ülkelerin eğitim durumlarını gösteren 

uluslararası sınavlar aracılığıyla akademik başarının yanı sıra öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların, 

internet ve teknolojiye erişimi, çevrimiçi eğitim uygulamaları gibi durumları da araştırılmıştır. 

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) gibi 

uluslararası eğitim başarılarının değerlendirildiği araştırmaların son yirmi yılda önemi giderek 

artmaktadır. Bu araştırmalar ulusal bir öğrenci başarısının uluslararası olarak ne durumda olduğunu 

göstermektedir (Coşkun, 2021:4). Ülkeler kendilerini dünya çapında nerede olduklarını bu araştırmalar 

ile görme fırsatı ve eğitim sistemlerinde iyileştirme yapma fırsatı bulabilirler. 

Birçok ülke TIMSS araştırmasına 4. ve 8. sınıf öğrencileri ile 199  yılından itibaren 

katılmaktadır. Türkiye TIMSS’e 1999 ve 2007 yılında 8. sınıf seviyesinde katılmıştır, 2011, 201  ve 

2019 yıllarında ise 4. ve 8. sınıf seviyesinde katılmıştır (MEB, 2020: 8; TEDMEM, 2021:  ). TIMSS, 
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ülke sıralamaları ve puan ortalamalarının yanı sıra ülkelere eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönleri 

hakkında dönüt sağlamaktadır. Bu sayede ülkeler eğitim politikalarını yeniden gözden geçirme fırsatı 

bulabilmektedir. TIMSS’e katılan 4. sınıf öğrencileri, bir sonraki döngüde 8. sınıf olarak araştırmaya 

katılmaktadır (TEDMEM, 2021). Böylece TIMSS döngüleri aynı evrenin dört yıl sonraki bilgi ve 

becerilerini de değerlendirebilmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), öğrencilerin okul dışında öğrenmeleri için yeni fırsatlar 

sağlayabilir ve öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını ve öğrencilerin okuldaki öğrenme 

deneyimlerini değiştirebilir. Ülkeler son yıllarda eğitim sistemlerine dijital yetkinlikleri 

müfredatlarında daha fazla yer vermeye çalışmaktadır (OECD, 2019:  ). Bilgi ve iletişim teknolojileri 

projelerine veya programlarına yatırım yapıldıkça, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmalarının 

sayısında da benzer şekilde artış olmaktadır (Aydın, 2019: 177). Günümüzde eğitimin dijitalleşmesi ile 

eğitim sistemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine daha fazla ihtiyaç duyulmakta ve önem 

verilmektedir. 

Uzun süre okulların kapanmasından sonra, ülkeler okullarını kademeli olarak yeniden açma 

çabası içine girmiştir. Bu çabayı desteklemek için OECD tarafından Covid 19 ülke notları 

hazırlanmıştır (OECD, 2021b). Salgın öncesinde OECD tarafından gerçekleştirilen çeşitli okul eğitimi 

araştırmalarından elde edilen verilerden ve 2019 TIMSS verilerinden yararlanarak yapılan bu 

araştırmada seçilmiş OECD ülkeleri ve Türkiye'deki öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların Covid 

19'un etkisiyle yüzleşmeye ne kadar hazır olduğunu incelemek ve benzer salgınlara yönelik öneriler 

getirmek amaçlanmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmada, Türkiye ile TIMSS 2019 başarısı yüksek Japonya, Güney Kore ve Rusya 

ülkelerinin Covid 19 dönemine okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olması yönünden 

karşılaştırılması ve Türkiye açısından öneriler getirmek amaçlanmaktadır. Türkiye ile Japonya, Güney 

Kore ve Rusya ülkelerinin TIMSS 2019 başarı durumlarının ve Covid 19 dönemine okulların, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olma durumlarının incelenmesi ve farklılıkların belirlenmesi Türk 

eğitim sisteminde uygulanan politika ve stratejilere ışık tutması bakımından önemlidir. Yapılan bu 

incelemenin var olan eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasında literatüre katkı sunacağı 

düşünülmektedir. 

1.2. Problem Cümlesi 

Türkiye ile TIMSS 2019 başarısı yüksek Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinin Covid 19 

döneminde okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olma durumu nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Alt Problemleri 

Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS başarı durumu nasıldır? 

Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde Covid 19 sürecine okulların, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olma durumu nasıldır? 
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, Türkiye ile TIMSS 2019 başarısı yüksek Japonya, Güney Kore ve Rusya 

ülkelerinin Covid 19 dönemine okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır olması yönünden 

karşılaştırmalı çözümlemesinin yapılması hedeflendiğinden dolayı nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizi tekniği kullanılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini,  6 OECD ülkesi oluşturmakta olup, araştırmada örneklem olarak Türkiye 

ile 2019 TIMSS araştırmasında başarılı olan OECD ülkelerinden başarısı yüksek Japonya, Güney 

Kore ve Rusya seçilmiştir.  

3. BULGULAR 

Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinin 2019 TIMSS 4. ve 8. sınıf Matematik 

ve Fen başarı puanları ve sıralamaları, salgından önce öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri 

(ICT) tabanlı öğretime hazırlığı, salgından önce okulların ve öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri 

(ICT) tabanlı öğretime hazırlığı, salgından önce okulların liderliği, iş birliği ve kaynakları, salgından 

önce öğrencilerin çevrimiçi öğrenme için bilgisayar ve ev ortamı hakkında bilgiler bu bölümde 

sunulmuştur. 

3.1. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 4. Sınıf 

Matematik Başarı Puanına ve Sıralamasına İlişkin Bulgular  

Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinin 2019 TIMSS 4. sınıf Matematik başarı 

puanları ve sıralamaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo1. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 4. Sınıf Matematik 

Başarı Puanları ve Sıralamaları 

Ülkeler ( 8) Puan (297-625) Sıralama (1-58) 

Güney Kore 600 3 

Japonya 593 5 

Rusya 567 6 

Türkiye 523 23 

TIMSS Ortalaması 500 37.5 

Kaynak: (MEB. 2020: 35; Mullis vd. 2020: 1). 

 

Matematik alanında 4. sınıf düzeyinde katılan  8 ülke arasında Güney Kore 600 puanla  . 

sırada, Japonya  9  puanla  . sırada, Rusya  67 puanla 6. sırada, Türkiye  2  puanla 2 . sırada yer 

almaktadır. TIMSS ortalaması  00 puan olup Güney Kore, Japonya, Rusya ve Türkiye TIMSS 

ortalamasının üzerinde puanlar elde etmiştir. 
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3.2. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 8. Sınıf 

Matematik Başarı Puanına ve Sıralamasına İlişkin Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Güney Kore, Japonya, Rusya, Türkiye) TIMSS 2019 döngüsünde 

Matematik 8. sınıf değerlendirmesinde aldığı puanlar ve sıralamaları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 8. Sınıf Matematik 

Başarı Puanları ve Sıralamaları 

Ülkeler ( 9) Puan (388-616) Sıralama (1-39) 

Güney Kore 607 3 

Japonya 594 4 

Rusya 543 6 

Türkiye 496 20 

TIMSS Ortalaması 500 18.5 

Kaynak: (MEB, 2020:45; Mullis vd. 2020: 2). 

 

Matematik alanında 8. sınıf düzeyinde katılan  9 ülke arasında Güney Kore 607 puanla  . 

sırada, Japonya  94 puanla 4. sırada, Rusya  4  puanla 6. sırada, Türkiye 496 puanla 20. sırada yer 

almaktadır. TIMSS ortalaması  00 puan olup Güney Kore, Japonya ve Rusya TIMSS ortalamasından 

daha fazla puan alırken Türkiye TIMSS ortalamasından daha az puan almıştır. 

3.3. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 4. Sınıf Fen 

Başarı Puanına ve Sıralamasına İlişkin Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Güney Kore, Japonya, Rusya, Türkiye) TIMSS 2019 yılı 

döngüsünde Fen 4. sınıf değerlendirmesinde aldığı puanlar ve sıralamaları Tablo  ’te gösterilmiştir. 

Tablo  . Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 4. Sınıf Fen Başarı 

Puanları ve Sıralamaları 

Ülkeler ( 8) Puan (249-595) Sıralama (1-58) 

Güney Kore 588 2 

Rusya 567 3 

Japonya 562 4 

Türkiye 526 19 

TIMSS Ortalaması 500 35.5 

Kaynak: (MEB, 2020:57; Mullis vd. 2020: 3) 

 

Fen alanında 4. sınıf düzeyinde katılan  8 ülke içerisinde Güney Kore  88 puan alarak 2. 

sırada, Rusya  67 puan alarak  . sırada, Japonya  62 puanla 4. sırada, Türkiye  26 puanla 19. sırada 

yer almaktadır. TIMSS ortalaması  00 puan olup Güney Kore, Japonya, Rusya ve Türkiye TIMSS 

ortalamasının üzerinde puanlar elde etmiştir. 

3.4. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 8. Sınıf Fen 

Başarı Puanına ve Sıralamasına İlişkin Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Güney Kore, Japonya, Rusya, Türkiye) TIMSS 2019 döngüsünde 

Fen 8. sınıf değerlendirmesinde aldığı puanlar ve sıralamaları Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya ülkelerinde 2019 TIMSS 8. Sınıf Fen Başarı 

Puanları ve Sıralamaları 

Ülkeler ( 9) Puan (370-608) Sıralama (1-39) 

Japonya 570 3 

Güney Kore 561 4 

Rusya 543 5 

Türkiye 515 15 

TIMSS Ortalaması 500 18.5 

Kaynak: (MEB, 2020:67; Mullis vd. 2020: 3). 

 

Fen alanında 8. sınıf düzeyinde katılan  9 ülke arasında Japonya  70 puanla  . sırada, Güney 

Kore  61 puanla 4. sırada, Rusya  4  puanla  . sırada, Türkiye  1  puanla 1 . sırada yer almaktadır. 

TIMSS ortalaması  00 puan Güney Kore, Japonya, Rusya ve Türkiye TIMSS ortalamasının üzerinde 

puanlar almıştır. 

3.5. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce 

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Tabanlı Öğretime Hazırlığı 

Hakkında Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Japonya, Güney Kore, Rusya, Türkiye) salgından önce 

öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tabanlı öğretime hazırlığına ilişkin bilgiler Tablo 

 ’te gösterilmiştir. 

Tablo  . Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Öğretmenlerin Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri (ICT) Tabanlı Öğretime Hazırlığı (%) 

Ülkeler a b c d e 

Japonya 18 60 35 53 39 

Güney Kore 30 59 71 61 21 

Rusya 69 69 - 75 15 

Türkiye 67 74 76 61 7 

OECD Ortalama 53 56 67 60 18 

a) Öğretmenlerin öğrencilere proje ve sınıf çalışmalarında bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullanıma büyük 

ölçüde izin verme oranları (%) 

b) Öğretmenlerin örgün eğitim ve öğretimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullanıma oranları (%) 

c) Öğretmenlerin dijital teknolojiyi (bilgisayar, tablet, akıllı tahta) çok kullanma oranı (%) 

d) Öğretmenlerin mesleki gelişimine bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) dahil etme oranları (%) 

e) Öğretmenlerin mesleki gelişiminde yüksek sevide bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) becerilerine ihtiyaç 

duyma oranları (%) 

Kaynak: (OECD, 2021a) http://www.oecd.org/education/Japan-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Korea-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Russian-Federation-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Turkey-coronavirus-education-country-note.pdf 

Öğretmenlerinin öğrencilere proje ve sınıf çalışmalarında bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 

kullanmasına sık sık ya da her zaman izin verme oranları; Japonya %18, Güney Kore % 0, Türkiye 

%67, Rusya %69, OECD ortalaması %   olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgün eğitim ve 

öğretimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullanıma oranları karşılaştırıldığında Güney Kore % 9, 

Japonya %60, Rusya %69, Türkiye %74, OECD ortalaması % 6 olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin 

dijital teknolojiyi (bilgisayar, tablet, akıllı tahta) kullanma oranı dikkate alındığında; Japonya %  , 

Güney Kore %71, Türkiye %76, OECD ortalaması %67 olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 

mesleki gelişimine bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) dahil etme oranlarına bakıldığında; Japonya 
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%  , Güney Kore %61, Türkiye %61, Rusya %7 , OECD ortalaması %60 olarak görülmektedir. 

Öğretmenlerin mesleki gelişiminde öğretim için yüksek sevide bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 

becerilerine ihtiyaç duyma oranlarına bakıldığında; Türkiye %7, Rusya %1 , Güney Kore %21, 

Japonya % 9, OECD ortalaması %18 olarak görülmektedir.  

3.6. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Okulların 

ve Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Tabanlı Öğretime Hazırlığı 

Hakkında Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Japonya, Güney Kore, Rusya, Türkiye) salgından önce okulların 

ve öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tabanlı öğretime hazır olmasına ilişkin bilgiler 

Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Okulların ve 

Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Tabanlı Öğretime Hazırlığı (%) 

Ülkeler a b c d e 

Japonya 34 27 24 19 12 

Güney Kore 24 15 54 52 53 

Rusya 32 22 43 78 78 

Türkiye 22 20 66 76 85 

OECD Ortalama 25 19 54 65 61 

a) Dijital teknoloji eksikliğinin veya yetersizliğinin okulun kaliteli eğitim sağlama kapasitesini büyük ölçüde 

engellediğini bildiren müdürler (%) 

b) Yetersiz internet erişimi okulun kaliteli eğitim sağlama kapasitesini büyük ölçüde engellediğini bildiren 

müdürler (%) 

c) Etkili bir çevrimiçi öğrenme destek platformunun büyük ölçüde var olduğu bir okula kaydolan öğrenciler (%) 

d) Öğretmenlerin dijital cihazları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış etkili 

profesyonel kaynakların büyük ölçüde var olduğu bir okula giden öğrenciler (%) 

e) Öğretmenlerin dijital cihazları öğrenmeye entegre eden dersler hazırlamak için yeterli zamanı büyük ölçüde 

var olan bir okula giden öğrenciler (%) 

Kaynak: (OECD, 2021a) http://www.oecd.org/education/Japan-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Korea-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Russian-Federation-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Turkey-coronavirus-education-country-note.pdf 

Dijital teknoloji eksikliğinin veya yetersizliğinin okulun kaliteli eğitim sağlama kapasitesini 

büyük ölçüde engellediğini belirten müdürlerin oranları incelendiğinde Türkiye %22, Güney Kore 

%24, Rusya % 2, Japonya % 4, OECD ortalaması ise %2  olduğu görülmektedir. Yetersiz internet 

erişimi okulun kaliteli eğitim sağlama kapasitesini büyük ölçüde engellediğini bildiren müdürlerin 

oranı Güney Kore %1 , Türkiye %20, Rusya %22, Japonya %27, OECD ortalaması ise %19 olarak 

tespit edilmiştir. Etkili bir çevrimiçi öğrenme destek platformunun büyük ölçüde var olduğu bir okula 

kaydolan öğrencilerin oranı Japonya %24, Rusya %4 , Güney Kore % 4, Türkiye %76, OECD 

ortalaması % 4 olarak görülmektedir. Türkiye’de öğrenciler, OECD ortalamasından ve araştırmaya 

katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerden okul seçiminde çevrimiçi öğrenme imkanı olan okulları dikkate 

almaktadır. Öğretmenlerin dijital cihazları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için 

tasarlanmış etkili profesyonel kaynakların büyük ölçüde var olduğu bir okula giden öğrencilerin oranı 

Japonya %19, Güney Kore % 2, Türkiye %76, Rusya %78, OECD ortalaması %6  olarak 

görülmektedir. Öğretmenlerin dijital cihazları öğrenmeye entegre eden dersler hazırlamak için yeterli 
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zamanı büyük ölçüde var olan bir okula giden öğrencilerin oranı Japonya %12, Güney Kore %  , 

Rusya %78, Türkiye %8 , OECD ortalaması ise %61 olarak görülmektedir. 

3.7.Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Okulların 

Liderliği, İş birliği ve Kaynakları Hakkında Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Japonya, Güney Kore, Rusya, Türkiye) salgından önce okulların 

liderliği, iş birliği ve kaynaklarına ilişkin bilgileri Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Okulların Liderliği, 

İş birliği ve Kaynakları (%) 

Ülkeler a b c d 

Japonya 70 6 9 20 

Güney Kore 70 13 91 58 

Rusya 85 18 69 50 

Türkiye 79 29 46 57 

OECD Ortalama 74 21 36 37 

a) Büyük ölçüde değişime açık olan öğretmenler (%) 

b) Ayda en bir kez işbirlikçi mesleki öğrenme etkinliklerine katılan öğretmenler (%) 

c) Çevrimiçi kurslara / seminerlere katılan öğretmenler (%) 

d) Zorlayıcı iş görevlerde iş birliği yapan okul müdürleri (%) 

Kaynak: (OECD, 2021a) http://www.oecd.org/education/Japan-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Korea-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Russian-Federation-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Turkey-coronavirus-education-country-note.pdf 

 

Öğretmenlerin büyük ölçüde değişime açık olma oranlarına bakıldığında Japonya %70, Güney 

Kore %70, Türkiye %79, Rusya %8 , OECD ortalaması ise %74 olarak görülmektedir. Öğretmenlerin 

okullarında en az ayda bir kez işbirliğine dayalı mesleki öğrenmeye katılma oranlarına bakıldığında 

Japonya %6, Güney Kore %1 , Rusya %18, Türkiye %29, OECD ortalaması ise %21 olduğu 

görülmektedir. Çevrimiçi kurslara ve seminerlere katılan öğretmenlerin oranlarına bakıldığında 

Japonya %9, Türkiye %46, Rusya %69, Güney Kore %91, OECD ortalaması ise % 6 şeklindedir. 

Okul müdürlerinin bakış açısına göre, Okulu müdürlerinin Japonya’da %20’si, Rusya’da % 0’si, 

Türkiye'de % 7'si, Güney Kore’de % 8’i diğer okulların müdürleriyle zorlayıcı iş görevlerinde büyük 

ölçüde işbirliği yaptıkları belirtilmiştir. 

3.8. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce 

Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme İçin Bilgisayar ve Ev Ortamı Hakkında Bulgular 

Seçilmiş OECD ülkelerinin (Japonya, Güney Kore, Rusya, Türkiye) salgından önce 

öğrencilerin çevrimiçi öğrenme için bilgisayar ve ev ortamına ilişkin bilgileri Tablo 8’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 8. Türkiye ile Japonya, Güney Kore ve Rusya Ülkelerinin Salgından Önce Öğrencilerin 

Çevrimiçi Öğrenme İçin Bilgisayar ve Ev Ortamı (%) 

Ülkeler a b c d 

Japonya 61 40 87 81 

Güney Kore 90 83 85 77 

Rusya 94 85 89 84 

Türkiye 67 36 87 77 

OECD Ortalama 89 78 91 85 

a) Tüm öğrenciler bazında okul işlerini yürütebileceği bilgisayarı olan öğrenciler (%) 

b) Alt çeyrek gelir grubu öğrencilerde okul işlerini yürütebileceği bilgisayarı olan öğrenciler (%) 

c) Tüm öğrenciler bazında evde öğrenme için uygun fiziksel alana sahip öğrenciler (%) 

d) Alt çeyrek gelir grubu öğrencilerde evde öğrenme için uygun fiziksel alana sahip öğrenciler (%) 

Kaynak: (OECD, 2021a) http://www.oecd.org/education/Japan-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Korea-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Russian-Federation-coronavirus-education-country-note.pdf, 

http://www.oecd.org/education/Turkey-coronavirus-education-country-note.pdf 

 

Salgından önce OECD tarafından toplanan PISA 2018 verilerine göre, tüm öğrencilerin okul 

işlerini yürütebilmesi bir bilgisayara sahip olma oranlarına bakıldığında Japonya %61, Türkiye %67, 

Güney Kore %90, Rusya %94 ve OECD ortalaması %89 şeklindedir. Alt çeyrek sosyoekonomik 

grupta yer alan öğrencilerin okul işlerini yürütebilmesi bir bilgisayara sahip olma oranlarına 

bakıldığında Türkiye % 6, Japonya %40, Güney Kore %8 , Rusya %8  ve OECD ortalaması %78 

olduğu görülmektedir. Salgından önce OECD tarafından toplanan PISA 2018 verilerine göre, tüm 

öğrencilerin çevrimiçi öğrenme için uygun fiziksel ortama sahip olma oranları Güney Kore %8 , 

Japonya %87, Türkiye %87, Rusya %89, OECD ortalaması %91 şeklindedir. Alt çeyrek 

sosyoekonomik grupta yer alan öğrencilerin çevrimiçi öğrenme için uygun fiziksel ortama sahip olma 

oranları Güney Kore %77, Türkiye %77, Japonya %81, Rusya %84, OECD ortalaması %8  olarak 

görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Matematik ve Fen derslerini içeren TIMSS 2019 yılı araştırmasına 4. sınıflar düzeyinde  8 

ülke ve 8. sınıflar düzeyinde  9 ülke katılmıştır. TIMSS 2019 araştırmasında Güney Kore, Japonya ve 

Rusya ülkeleri tüm kategorilerde OECD ortalamasının üzerinde puanlar elde etmiştir. Ancak Türkiye 

4. sınıf Matematik, 4. sınıf Fen ve 8. sınıf Fen değerlendirmelerinde OECD ortalamasının üzerinde 

puan elde ederken 8. sınıf Matematik değerlendirmesinde OECD ortalamasının altında puan elde 

etmiştir.  

Salgın öncesinde toplanan OECD verilere göre; Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin OECD 

ortalamasından, Güney Kore, Japonya ve Rusya ülkelerinde görev yapan öğretmenlerden daha fazla 

bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullandıklarını belirtmelerine rağmen, Türkiye’nin TIMSS 2019 

başarısı ilgili ülkelere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bu yüzden daha çok eğitim ve öğretimde 

bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullanımının uluslararası eğitim sınavlarında başarıyı önemli 

derecede etkilemediği düşünülmektedir. Ayrıca Güney Kore ve Japonya ülkelerinde görev yapan 

öğretmenler OECD ortalamasından daha yüksek oranda bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 

becerilerine ihtiyaç duyduklarını düşünmekte iken Rusya’da ve Türkiye’de görev yapan öğretmenler 

daha az ihtiyaç duyduklarını düşünmektedir. 
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Öğretmenlerin değişime açık olmasında; Japonya ve Güney Kore, OECD ortalamasının 

altında iken Rusya ve Türkiye OECD ortalamasının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 

işbirliğine dayalı mesleki öğrenmeye katılım oranında Japonya, Güney Kore ve Rusya OECD 

ortalamasının altında iken Türkiye OECD ortalamasının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Güney 

Kore’de çevrimiçi kurslara ve seminerlere katılan öğretmenlerin oranı diğer ülkelere göre oldukça 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Salgından önce toplanan OECD verilerine göre, Rusya’da tüm öğrencilerin okul işlerini 

yürütebilmesi bir bilgisayara sahip olma oranı oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Japonya ve 

Türkiye’de öğrencilerin bilgisayara sahip olma oranı OECD ortalamasının altında iken Güney Kore’de 

ve Rusya’da üzerinde olduğu görülmüştür. İra vd. (2021) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

İstatistik Kurumu ve PISA verilerinden yapılan araştırmada Türkiye’de ortaöğretim öğrencilerinin 

%19.7’sinin hiç bilgisayar kullanmadığı, ve öğrencilerin sadece % 69,1'inin evlerinde bilgisayarı 

olduğu tespit edilmiş olup ICT kullanımı eksikliği vurgulanmıştır. Ayrıca bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (ICT), günlük hayatımızın hemen hemen her alanında giderek daha önemli bir rol 

oynadığı ve eğitimin birçok yönünü önemli ölçüde etkilediğini vurgulanmaktadır (OECD, 2019:3). Alt 

çeyrek sosyoekonomik grupta öğrencilerin bilgisayara sahip olma oranında Türkiye aleyhine fark 

belirginleşmektedir. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme için uygun fiziksel ortama sahip olma oranları 

araştırmaya katılan tüm ülkelerde OECD ortalamalarının altında olduğu görülmüştür. Bu durum 

evlerdeki fiziksel ortamların salgın sürecine hazır olmadığını göstermiştir. Salgın ile okulların 

kapanmasından sonra uzaktan eğitim faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojiye ve internet erişiminde 

sorunlar yaşandığı ve bu durumun eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanmasına engel teşkil 

etmektedir (Çelik & Şahin, 2020; UNESCO, 2020; Zhang vd., 2020). Salgın ortaya çıktıktan sonra 

uzaktan eğitimin iyi şekilde yürütülebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin oldukça 

önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

5. ÖNERİLER 

Uzaktan eğitim için yalnızca teknolojiye erişime değil, aynı zamanda evde uygun bir fiziksel 

alanın bulunup bulunmadığı da önemlidir. Bundan dolayı öğrenciler için hem teknolojiye erişim hem 

de uzaktan eğitim alabilecekleri fiziksel ortam sağlanmalıdır. Öğrencilerinin bilgi ve iletişim 

teknolojilerine erişimi ve bu teknolojilerin kullanımında bölgesel farklılıklar dikkate alınarak teşvik 

politikaları izlenmelidir. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı ve iyi 

uygulamaların yaygınlaştırılması için ülkeye, bölgeye ve okula özel çözümler üretilmelidir. 

Türkiye’de alt çeyrek sosyoekonomik grupta öğrencilerin bilgisayara sahip olma oranı düşük olduğu 

için, bu grup öğrenciler için özel politikalar belirlenmelidir. Öğretmenler uluslararası sınavlar 

hakkında bilgilendirilmeli ve ülkeler arası karşılaştırmalı eğitim hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. 
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ÖZET 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve büyük boyutlu dijital veri bir takım güvenlik 

açıklarını ve tehditlerini beraberinde getirmiştir. Dünya Ekonomik Forumu ve OECD raporlarına göre dördüncü 

sanayi devriminin kalbi olarak gösterilen blokzincir teknolojisi, güvenli ve dağıtılmış veri paylaşım yöntemleri 

barındırması nedeniyle kullanıldığı sistem üzerindeki verilerin değiştirilemez, güvenilir, doğrulanabilir ve kalıcı 

olmasını sağlamaktadır. Blokzincir, dijital işlemleri doğrulayan ve tüm işlem tarihinin kriptografik güvenli bir 

kopyasını tutan, merkezi olmayan bir düğüm ağına dijital işlemleri eşler arası olarak dağıtan dağıtılmış bir defter 

teknolojisidir. Bu nedenle de günümüzde finans ve hukuk alanında oldukça popüler hale gelmiş olan blokzincir 

teknolojisi, artık hayatın her alanında önemli hale gelmiş olan bilgi güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir 

paya sahiptir. Özellikle covid-19 pandemisi sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarının yaygın kullanımı 

nedeniyle kişisel verilerin güvenliği zafiyetleri nedeniyle eğitim alanında bilgi güvenliğinin önemini apaçık 

göstermiştir. Bu nedenle eğitim alanında yapılan bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. 

Eğitimde blokzincir uygulamalarındaki bilgi güvenliğinin yanı sıra, önceki öğrenmelerin tanınması ve eğitim-

öğretim sonrası gelecek planlamalarında da kullanılabilecektir. Bu çalışmada, blokzincir teknolojilerinin gelişimi 

incelenmiş, eğitim alanında blokzincir üzerine yapılmış çalışmalar sunulmuş, eğitim sisteminde blokzincir 

uygulamalarının hangi alanlarda uygulanabileceği ve eğitim sistemi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Blokzincir, eğitim, bilgi güvenliği, öğrenme. 

BLOCKCHAIN APPLICATIONS IN EDUCATION 

ABSTRACT 

The rapid development in information and communication technologies and large-scale digital data has 

brought several security vulnerabilities and threats. According to the World Economic Forum and OECD 
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reports, blockchain technology, which is shown as the heart of the fourth industrial revolution, ensures that the 

data on the system it is used in is unchangeable, reliable, verifiable and permanent due to its secure and 

distributed data sharing methods. Blockchain is a distributed ledger technology that distributes digital 

transactions peer-to-peer into a decentralized network of nodes that validates digital transactions and keeps a 

cryptographically secure copy of the entire transaction history. For this reason, blockchain technology, which has 

become very popular in finance and law today, has an essential share in ensuring information security, which has 

become necessary in all areas of life. Primarily due to the widespread use of distance education applications 

during the covid-19 pandemic process, it has clearly shown the importance of information security in education 

due to the security weaknesses of personal data. For this reason, studies on information security in the field of 

education are essential. In addition to the information security in blockchain applications in education can also 

be used to recognize previous learning and future planning after education. This study examined the 

development of blockchain technologies, and studies on blockchain in education were presented. Which 

applications could be applied in the education system, and its effect was evaluated. 

Keywords: Blockchain, education, information security, learning. 

 

1. GİRİŞ 

Blokzincir teknolojisi, 2008 yılındaki küresel bir ekonomik kriz sonrası kendisini Satoshi 

Nagotomo mahlas ismi ile nitelendiren kişi ya da kişiler tarafından bitcoin adı verilen kripto para 

birimini oluşturmak maksadıyla oluşturulmuştur (Tapscott & Tapscott, 2017). Nagotomo, 2008 yılında 

yaşanan ekonomik kriz ile birlikte; “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Ödeme Sistemi” isimli 

makalesinde, eşler arasında para transferi yaparken çift harcamalara neden olan güvenilir aracı finans 

kurumlarına gerek kalmadan para transferi yapabilmeye olanak tanıyan bir kripto para birimi 

önerisinde bulunmuş ve “bitcoin” adını vermiştir. Bitcoin kripto para biriminin altyapısını blokzincir 

teknolojisi oluşturmaktadır. Bir bitcoin ağındaki her bilgisayar bir karıncaya benzetilirse, bu 

karıncaların oluşturduğu koloni aklına da blokzincir denilebilir. Koloni içerisindeki karıncaların 

hiçbiri tek başına koloniyi temsil edemeyeceği gibi, yine koloni içerisindeki herhangi bir karıncanın 

zarar görmesi de koloniye zarar vermez (Çarkacıoğlu, 2016). Bitcoin ile birlikte ortaya çıkarak günlük 

hayatın bir çok farklı kullanım alanlarında yaygınlaşan blokzincirde, veriler merkezi olmayan bir 

ağdaki bilgisayarlarda birbirinden bağımsız olarak saklandığından, bir karıncanın zarar görmesi nasıl 

koloniyi etkilemiyorsa, merkezi sistemde meydana gelebilecek herhangi bir hata nedeniyle ortaya 

çıkabilecek problemlere karşı dirençlidir (Çarkacıoğlu, 2016). Hali hazırda, bitcoinle birlikte 

blokzincir teknolojisini kullanan 21.956 kripto para birimi bulunmakta ve blokzincir teknolojisinin 

market hacmi bu para birimleri ile birlikte yaklaşık 264 trilyon doları bulmaktadır (CoinMarketCap, 

2020). 

Blok zincir teknolojini kullanan tüm bu kripto para birimlerinde, her kullanıcı, aynı zamanda 

elektronik bir para olan kripto parayı dijital imza zinciri olarak tanımlayarak, önceki şifrelenmiş işlemi 

ve bir sonraki kullanıcının ortak anahtarını dijital olarak imzalayıp bunları dijital paranın sonuna 

ekleyerek parayı diğer kullanıcıya aktarır. Alacaklı kullanıcı, sahiplik zincirini doğrulamak için 

imzaları doğrulayabilir (Nakamoto, 2008). Basitçe söylemek gerekirse, bir blok zincir, bilgilerin bir 

topluluk tarafından kaydedilmesi ve paylaşılması için bir yol sağlayan dağıtılmış bir defterdir. Bu 

toplulukta, her üye bilgilerin kendi kopyasını saklar ve tüm üyelerin güncellemeleri toplu olarak 

doğrulaması gerekir (Ale ander & Camilleri, 2017). Bu durumda blok zincir, yalnızca sisteme 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

224 

katılanların onayı ile öğelerin eklenebildiği ve bu öğelerin uçtan uca gönderilmesini sağlayan dağıtık 

bir veri tabanıdır. Bu nedenle merkezi bir veri tabanı bulunmaz. 

Blokzincir, dijital işlemleri doğrulayan ve tüm işlem tarihinin kriptografik güvenli bir kopyasını 

tutan, merkezi olmayan bir düğüm ağına dijital işlemleri eşler arası olarak dağıtan dağıtılmış bir defter 

teknolojisidir (Yokubov, 2018). Bir başka deyişle dağıtık yapısı nedeniyle blokzincir, ağ üzerindeki 

tüm bilgisayarların erişimine açık, sıralı ve zaman damgalı değerlerin transfer işlemlerini içeren dijital 

küresel hesap defteridir (Yıldırım, 2018). Buhar motoru, elektrik ve bilgi teknolojisinin icadından bu 

yana dördüncü sanayi devriminin bir parçası olarak kabul edilmektedir (Li et al., 2017). Bu yıkıcı 

teknoloji, ulusal yönetişim, kurumsal işlevler, ticari faaliyetler, eğitim ve 21. yüzyıldaki günlük 

yaşamlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır (Chen et al., 2018). Blokzincirin sahip olduğu 

değişmezlik, şeffaflık ve güvenirlik, merkezi bir otoritenin var olmayışı, güvenlik ve veri bütünlüğü 

gibi benzersiz yetenekler sadece bitcoin gibi kripto para birimlerinde değil, daha birçok alanda da ilgi 

çekmeye devam ediyor. Bu alanlardan biri de bu çalışmanın da konusunu oluşturan eğitimdir. 

Blokzincirin eğitim alanındaki uygulamalarına dair dünyada literatür hacmi artmasına rağmen 

ülkemizde bu hususta çok fazla çalışma yapılamadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, konuyla ilgili en 

son teknik bilgiler sunularak, dünya genelinde yapılan uygulamalar incelenecek ve blokzincir 

uygulamalarının eğitim alanında güçlü ve zayıf yönleri analiz edilecektir. 

2. BLOKZİNCİR YAPISI 

Blokzincir yapısının temelini, dağıtılmış defter kavramı ile veri tabanı kavramları 

oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölümde bu iki kavram arasındaki fark ve ilişki değerlendirilmiştir. 

Dağıtılmış defter kavramı (DLT) ağ üzerindeki her bir düğüm (katılımcı) tarafında bulunan veri tabanı 

olarak nitelendirilebilir. Dağıtılmış bir defter merkezi bir yöneticiye bağlı kalmadan bağımsız olarak 

defter kaydı tutar. Her düğüm, her işlemi kendi türevleri ile işler ve bu türevlere oy verir. Tüm 

düğümler defterin aynı kopyasını taşır (Yokubov, 2018). Klasik veri tabanı modeli ile DLT modelini 

kıyaslayacak olursak; burada en belirgin fark, klasik veri tabanı modelinde ekleme, silme veya 

güncelleme işlemleri yapılabilirken, DLT modelinde yalnızca yeni işlem eklenebilmektedir. Şekil 1’de 

merkezi veri tabanı, geleneksel dağıtık veri tabanı ile DLT arasındaki farklar gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Merkezi Veri Tabanları ile Dağıtılmış Defterler Arasındaki Farklar (Rauchs et al., 2018) 
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TEMPO 

(RadixDLT) 

BLOCKCHAIN 

(Bitcoin, 

Ethereum, vs) 

DAG 

(Iota, 

Hashgraph) 

Şekil 1’de görüldüğü üzere geleneksel dağıtılmış veri tabanı ile DLT modeli arasındaki temel 

fark ise; geleneksel dağıtılmış veri tabanında verileri toplu olarak depolayan ve işleyen birden çok 

düğüm bulunur, ancak düğümler genellikle birden fazla denetleyicinin bulunduğu DLT sistemlerinin 

aksine aynı varlık tarafından kontrol edilir. 

Blokzincir, Şekil 2’deki gibi DLT adı verilen veri tabanı modeline sahiptir. Bu sayede tüm 

işlemler güvenli ve değiştirilmeden bloklar listesinde saklanır. 

 

Şekil 2. DLT Veri Tabanı Modeli 

Her blok bir önceki bloğun zaman damgasını, hash değerini, ve hash olmayan ve hash değeri 

doğrulamak üzere rastgele bir değer içeren ifadeleri içerir. Blokzincirdeki ilk bloğa Genesis Blok adı 

verilir. Bu yapı sayesinde, zinciri oluşturan bloklarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, hash 

değerde derhaldeğiştirilmektedir. Bu nedenle zincir üzerine eklenecek herhangi bir blok için tüm 

kullanıcı ya da bir başka deyişle düğümler tarafından blok ve yapılan işlemin geçerliliği konusunda 

onaylanmalıdır. Her 10 dakikada madenciler blokzincirine doğrusal, kronolojik bir sırayla yeni bloklar 

eklerler. Madenciler blokzincir ağına bağlandığında, tüm düğümler otomatik olarak indirilecektir 

(Swan, 201 ). Veri mülkiyeti basit blokzincir defterleri tarafından izlenir. Merkezi bir veri tabanının 

aksine, herkesin defterinin bir kopyası vardır ve birbirlerinin hesaplarını doğrulayabilir. 

Defterin bir kopyasının bulunduğu her bağlı cihaza bir düğüm denir. Şekil  ’de blokzincir 

mimarisi görülmektedir. Yerinden yönetim, kalıcılık, gizlilik ve denetlenebilirlik, blokzincir 

teknolojisinin temel özellikleridir. Bu özellikler, blokzincirin maliyetten büyük ölçüde tasarruf 

edilebilmesini ve verimliliği artırılmasını sağlar (Zheng et al., 2017b). 

 

Şekil 3. Blok Zincir Mimarisi (Zheng et al., 2017a) 
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Şekil 4’te ise tüm bu anlatılanlar doğrultusunda blokzincir çalışma yapısı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Blok Zincir Çalışma Mantığı (Crosby et al., 2016) 

 

3. BLOKZİNCİR ÖZELLİKLERİ 

Blokzincir teknolojisinde dört özellik ön plana çıkmaktadır. Bunlar; yerinden yönetim, 

kalıcılık, gizlilik ve denetlenebilirliktir. 

3.1.Yerinden Yönetim 

Geleneksel merkezi işlem sistemlerinde, her işlemin merkezi güvenilir ajans (örneğin merkez 

bankası) aracılığıyla doğrulanması gerekir, bu da merkezi sunuculardaki maliyet ve performans 

kayıplarına yol açar. Merkezi modun aksine, blokzincirde artık üçüncü tarafa ihtiyaç duyulmaz (Zheng 

et al., 2017b). Veri tabanı düğüm ya da uç adı verilen bilgisayarlar arasında dağıtık bir durumdadır 

(Tribe, 2006; Yli-Huumo et al., 2016). 

3.2.Kalıcılık 

Blokzincir teknolojisi, ağ üzerindeki bilgisayarlarda depolanan kayıtların geri 

dönüştürülmemesi için çeşitli yöntem ve hesaplama algoritmaları kullanır (Tribe, 2006; Yli-Huumo et 

al., 2016). Blokzincirine dahil edildikten sonra işlemleri silmek veya geri almak neredeyse imkansızdır 

(Zheng et al., 2017b). 

Blokzincir teknolojisinin değişmez olmasının iki nedeni vardır. Bir yandan, tüm işlemler 

önceki bloktan bağlanan bir karma anahtar ve bir sonraki bloğa işaret eden bir karma anahtar ile 

bloklar halinde saklanır. Herhangi bir işlemle değişiklik yapılmaya çalışılması, farklı karma değerlere 

neden olur ve böylece tam olarak aynı doğrulama algoritmasını çalıştıran diğer tüm düğümler 

tarafından tespit edilir. Öte yandan, blokzincir binlerce düğümde depolanan paylaşılabilir bir genel 

defterdir ve tüm defterler gerçek zamanlı olarak senkronize olmaya devam eder. Başarılı bir değişiklik 

yapılması için, ağda depolanan defterlerin % 1'inden fazlası değiştirmelidir (Chen et al., 2018). 

3.3.Gizlilik 

Her bilgisayar ya da bir başka ifadeyle kullanıcı, gerçek kimliğini ortaya çıkarmadan 

oluşturulan bir adresle blokzincirde etkileşime girebilir(Zheng et al., 2017b). Bu esnada kendi 

kimliğinin tespit edilmemesi ve gerçek kimliklerinin gizli kalmasını sağlamak için takma ad olarak 

ifade edilen benzersiz bir adres kullanır. Blokzincirde işlem gerçekleştirmek isteyen her kullanıcı bu 
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takma adları kullanır (Tribe, 2006; Yli-Huumo et al., 2016). Bu sayede tüm kullanıcılar blokzincir 

teknolojisini ortaya atan ve kendisi de bir takma ad kullanan Satoshi Nagotomo gibi isimsiz kalacak ve 

gerçek kimliklerini yayınlamayacaklardır (Hakan & Avunduk, 2018). 

3.4.Denetlenebilirlik 

Blokzincir üzerindeki işlemlerin her biri bir zaman damgası ile doğrulandığından ve 

kaydedildiğinden, kullanıcılar dağıtılmış ağdaki herhangi bir düğüme erişerek önceki kayıtları kolayca 

doğrulayabilir ve izleyebilir (Zheng et al., 2017a). 

4. BLOKZİNCİR UYGULAMA ALANLARI 

Blokzincirin ilk çıkış noktası ve en önemli alanı, kripto para kavramı olmuştur. Bu 

teknolojinin farklı alanlarda da kullanılabileceği zaman içinde keşfedilmeye başlanmıştır. Blokzincir 

teknolojisinin gelişmesi ile gelecekte uygulandığı alanlarının sayısının artacağı öngörülebilir. Şekil 

 ’te ve aşağıda blokzincir teknolojisinin uygulamaları özetlenerek gösterilmiştir. 

Token ve Kripto para işlemleri Dijital Kimlik İşlemleri KYC(Know Your Costumer – 

Müşteri Tanıma) Sistemleri 

Otomatik Uyum Sistemleri Girişimcilere Yardım İçin Sermaye 

Karşılama 

Vergi ve Bağış Toplama İşlemleri 

Mal ve Kaza Sigortası İşlemleri Kişiler Arası Kredi Uygulamaları Mikro Finans İşlemleri 

Uluslararası Krediler Bahis ve Şans Oyunları Evrensel Ödeme Sistemleri 

Kopya Ürün Engelleme Güven Protokolü Gerektiren Tüm 

Alanlar 

Vekâleten Oy Kullanma İşlemleri 

Askeriyede Emir ve Komuta Ağı Telif Hakları İhaleler ile Kamu ve Sağlık 

Kayıtları (Usta & Doğantekin, 

2017) 

 Lojistik Ağ Yönetimi  
 

Şekil 5. Blok Zincir Kullanım Alanları (Venkat, 2018) 

 

5. BLOKZİNCİR UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Blokzincir teknolojisini kullanarak farklı sorunlara çözüm sunan uygulamalara ait örnekler şu 

şekildedir: 

Everledger: Elmas ticareti yapan firmaların işlem kayıtlarını blokzincir ağı ile tutarak, 

işlemleri hızlandıran ve taraflar arasındaki güveni oluşturmayı amaçlayan bir yapıdır. 

Factom: Her tür veri kaydının hiçbir zaman değişmeyeceği ve saklanacağı bir servis 

sağlayıcıdır. 

SatoshiPay: Kuruş seviyesindeki ödemelerin maliyetsiz bir şekilde yapılması için, Bitcoin 

blokzincir ağı kullanan bir yapıdır. 

Ujo Music: Son kullanıcıların şarkıları indirmek, düzenlemek ve yayınlamak için dijital lisans 

satın alabileceği bir platformdur. 
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OpenBazaar: Firma satıcılar ile alıcıları direk olarak buluşturmaktadır. Arada herhangi bir 

üçüncü kişi olmayan yapıda taraflar al-sat işlemi yapmaktadır. 

Augur: Akıllı sözleşmeler ile çalışan bir tahmin borsasıdır. Augur, günümüze kadar Ethereum 

blokzincir ağı üzerinde geliştirilmiş en büyük uygulamadır. 

Votem: Blokzincir ağı ile mobil oy kullanma yazılımı yapan firma üzerinden günümüze kadar 

11 büyük seçimde, 8,2 milyon oy kullanılmıştır. 

Steemit: Firma yazar ve yayıncılara hizmet sunmaktadır. İçerikleri okuyucular ile buluşturan 

ve okuyucuların içerikleri ödüllendirdiği bir yapıya sahiptir. 

SecureKey: Firma bireysel ve güvenilir bir kimlik kaydı sistemi için çözüm sağlamaktadır. 

Müşteri Tanıma Sistemi (Know Your Customer - KYC) üzerine çalışmaktadır. 

Golem: Firma, çok fazla işlem gücü isteyen görsel hesaplama, makine öğrenmesi gibi işlemler 

için küresel boyutta servis vermektedir. 

iXledger: Sigortacılık sektörü için oluşturulan bir blokzincir ağıdır. Sigortacıların, açık pazar 

ortamında sigorta poliçelerinin satışı ve diğer işlemleri için hizmet etmektedir. 

Mysterium Network: Özel Sanal Ağlar (VPN) ile, firmaların ve kurumların uzak noktadaki 

merkezleri veya işçileriyle güvenli bir şekilde blokzincir ağı oluşturmasını sağlayan bir 

network ağıdır. 

Brave ve BAT: Bir web browser olan Brave üzerinde eklenti olarak çalışan BAT (Basic 

Attention Token) reklam vermek isteyenlerin bilgilerini vermeden, kullanıcılara reklam 

vermesini sağlamaktadır. 

Filament: Firma, nesnelerin interneti (IoT) için blokzincir çözümleri geliştirmeyi 

amaçlamıştır. (Venkat, 2018). 

Uygulama örnekleri dışında ülkelerin blokzincir teknolojilerine yaklaşımları ise farklılık 

göstermektedir. Estonya blokzincir teknolojisi ile vatandaşlarına oy kullandırarak, bu teknolojiyi 

kullanan ilk devlettir. Firma kurulması aşamasında Amerika’nın Delaware eyaleti blokzincir ağlarını 

kullanmaktadır. İsveç aynı anda alıcı, satıcı, banka ve tapu kayıt kurumlarının işlemleri 

onaylayabileceği ve görebileceği blokzincir tabanlı bir tapu uygulamasını test etmektedir. Çin’in 

blokzincir teknolojisine yaklaşımı olumludur. Bu teknolojinin kripto paralar dışındaki uygulama 

alanlarında kullanımı için çalışmalar yapmaktadır. Dubai tüm devlet işlerini blokzincir ile yürüterek 

2020 yılı itibariyle bu teknolojiye geçmeyi planlamıştır. Japonya Sanal Para kullanımına teşvik 

etmekte olup kendi sanal para birimini geliştirmek için uğraşmaktadır. Asıl amaçları mali krizi aşmak 

olan Venezüella ise kripto parasını yapmış ve piyasaya sürmüştür (W. Marie, 2017). Günümüzde 

devletler tapu kayıtları ve oy kullanma işlemleri için blokzincir teknolojilerini test etmektedir. 

(Tübitak Bilgem, 2017). 

Ülkemizde de TÜBİTAK, 2017 yılında dijital para ve blokzincir teknolojilerinin araştırmaları 

yapmak ve bu konuda yerli teknolojiler ile ödeme sistemi geliştirilmesi adına Blok Zincir Araştırma 
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Laboratuvarı'nı kurmuştur. Laboratuvarın amacı, özel ve kamu kuruluşlar/kurum ve akademik personel 

ile iş birliği içerisinde olarak blokzincir teknolojisi tasarlamakta ve geliştirmektedir. (Takaoğlu et al., 

2019). 

6. EĞİTİMDE BLOKZİNCİR UYGULAMALARI 

Blokzincir teknolojisi, eğitim alanı içinde araştırılmakta ve uygulamalar ile kullanılabilir hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Blokzincir teknolojisi, güçlü merkezi otorite yerine güçsüz bireyselliklerin 

bir araya gelmesi ile oluşan sağlam, güvenilir, şeffaf ve takip edilebilir bir sistemdir (CoinMarketCap, 

2020). Bu teknolojinin eğitimde kullanımı üzerine 8 farklı kullanım senaryosu bulunmaktadır. Bu 

blokzinciri; 

1. Kalıcı güvenli sertifikalar, 

2. Çok aşamalı akreditasyonu doğrulama, 

3. Otomatik tanıma ve kredi transferi, 

4. Yaşam boyu öğrenme pasaportu, 

5. Fikri mülkiyetin izlenmesi, kullanımın ödüllendirilmesi ve mülkün yeniden kullanılması, 

6. Öğrenim ödemeleri, 

7. Öğrenenlerin fonlanması, 

8. Eğitim örgütlerinde öğrenen kimlik doğrulaması başlıklarında toplanmıştır (Yokubov, 

2018). 

Dünyamız küreselleşmekte ve insanlar çeşitli sebeplerle ülke değiştirmektedirler. Ülkelerini 

değiştiren bu insanların yerleştikleri ülkede aldıkları eğitimi belgelemeleri gerekmektedir. Daha da 

önemlisi, kamu veya özel kurumlara verilen bu diploma veya sertifikaların doğrulanabilir olması 

gerekmektedir. Bir birey, bir ülkeden aldığı sertifika veya diplomaya, Dünyanın herhangi bir yerinden 

blokzinciri temelli teknolojiler ile ulaşıp doğrulama işlemlerini kolay bir şekilde yapmaktadır. [24]. 

Blokzincir teknolojisinin eğitim alanında geliştirilen örnekleri ise şu şekildedir: 
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Şekil 6. Eğitimde Blockchain uygulama örnekleri 

 

Türkiye`de de blokzincir teknolojisinin önemi üniversitelerce fark edilmiştir. Bu kapsamda, 

üniversitelerimizde de bu teknolojiyi araştırmak ve geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir 

(Takaoğlu et al., 2019). Şekil 6’da eğitimde kullanılması için önerilmiş bir blokzincir uygulaması 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Eğitimde Blok Zincir Uygulaması (Bessa & Martins, 2019). 

 

7. BLOKZİNCİR UYGULAMALARININ EĞİTİME GETİRECEĞİ OLUMLU VE OLUMSUZ 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeni teknolojilerin halihazırda kullanılan sistemler üzerinde entegre edilmesi durumunda 

olumsuz ve olumlu yanlarının irdelenmesi gerekmektedir. Blokzincir teknolojisi gibi yeni bir 

teknolojinin de eğitim alanında uygulanması aynı şekilde olumlu ve olumsuz durumları ortaya 

çıkartmaktadır. Bu durumların aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir. 

Olumlu Etkileri: 

Veri Bütünlüğünün Sağlanması: Verilerin dağıtık yapıda saklanması ile birlikte oluşabilecek 

veri kayıpları en aza indirgenir ve merkezi yapıya göre hataların telafisi daha kolay bir hal alır. 

Böylelikle veribütünlüğü ve yönetimi merkezi sistemlere göre daha işlevsel bir durum haline gelir. 

ODEM 

EduCTX 

BitDegree 

LiveEdu Academy 

EdgeCoin 

EdChain 

KryptEd Blockcert 

Experty (Li et 
al., 2017) 

EduCoin 

NTOK Disciplina 
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Aynı zamanda merkezi sistemlere göre veri oluşturma süresinin azalması ile birlikte sistem hızı 

artacaktır. 

Düşük Maliyetin Sağlanması: Blokzincir teknolojisi dağıtık yapıda olduğundan ve merkezi bir 

yapıda olmamasından dolayı merkezden, öğrenci ve velilere kadar verilen hizmet için kullanılan tüm 

donanımların maliyeti düşecektir. 

Şeffaflığın Sağlanması: Eğitim alanında yapılan her işlemin doğrulanabilir olması 

gerekmektedir. Ders notları, alınan belgeler, karneler, öğrenci aktiviteleri gibi birçok materyalin tek 

merkezden değil dağıtık sistemdeki herkes tarafından doğrulanıyor olması şeffaflığı sağlayacaktır. 

Güvenilirlik ve Değişmezliğin Sağlanması: Blokzincir teknolojisi şifreleme sisteminin, veri 

bloklarının birbirine entegrasyonu ve her bloğun diğer blokları doğrulayarak kabul etmesi ile 

güvenilirliği doğrulanmıştır. Bu yapı ile oluşturulan veri tabanında da değişiklik yapılamaması 

değişmezliği sağlamaktadır. Böylelikle eğitim alanında güvenilir ve değişmez veri kayıtları tutulabilir. 

Olumsuz Etkileri: 

Veri Kalitesi: Veri kalitesi veri doğruluğu ile paralel bir durumdur. Veri girişlerini tüm 

kullanıcıların yapması durumunda, veri kalitesi düşürmektedir. Çözüm için ise veri giriş izninin herkese 

değil belli bir gruba verilmesi gerekmektedir. 

Depolama: Sürekli veri girişinden dolayı zamanla üretilen veriyi depolamak için gerekli alan 

sıkıntı olmaya başlayacaktır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için ise gelişen bulut teknolojilerinin 

çözüm olması öngörülmektedir. 

Uygulama Zorluğu: Blokzincir teknolojisinin açık kaynak kodlu olması ve direk kullanılan bir 

teknoloji olmamasından dolayı uygulama zorluğu görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve 

yazılımların artması ile bu olumsuz durum ortadan kalkacaktır. 

Değişmezlik: Bu teknolojide değişmezlik olumlu bir durum gibi yansısa da yanlış veri girişleri 

ile oluşturulan bloklardaki bilgilerin güncellenmesi durumu yoktur (Durukal & Öztürk, 2019). 

8. SONUÇLAR 

Endüstri 4.0 ile sosyal ve ekonomik hayatta pek çok alanda gerçekleşen dönüşüm, beraberinde 

yeni teknolojileri, güvenlik ihtiyaçlarını ve buna bağlı olarak da ek maliyetleri getirmiştir. Bu 

bağlamda blokzincir teknolojisi, sahip olduğu yerinden yönetim, kalıcılık, gizlilik, denetlenebilirlik 

gibi özellikleri ile eğitimden, sağlığa ve ekonomiye kadar birçok sektörde gerek maliyet gerekse de 

güvenlik gereksinimlerinin karşılanması açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Özellikle covid-19 

pandemi süreci, insanların kendilerini güvende ve güvenli hissetme eğilimlerinin kendi hayatlarında 

birinci öneme sahip bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. İnsan yaşamının gereği olan eğitim alanındaki 

talebin tam anlamıyla karşılanabilmesi için de güven ve güvenlik ihtiyacının karşılanması gerekir. 

Blokzincir teknolojisi dağıtık, merkezsiz sistem yapısı sonucu gelişmiş bir güven protokolü olması 

nedeniyle bu ihtiyaca cevap verecektir(Yıldırım, 2018). Blokzincir teknolojisinin eğitim alanına 
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uygulanması emekleme aşamasındadır(Review, 2019). Bu nedenle, eğitim alanında blokzincir 

teknolojisinin hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağına dair analiz yapılmıştır. 

Eğitim sektörünün tüm paydaşları ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Blokzincir 

teknolojisinin eğitim sektörüne entegrasyonunu sağlama konusunda, eğitim sektörü içindeki 

paydaşların, blokzincir teknolojisinin sosyal avantajlarından ve potansiyelinden büyük ölçüde habersiz 

olduğu görülmektedir (Ale ander & Camilleri, 2017). Bu çalışma ile eğitim sektörü içerisindeki tüm 

paydaşlarda blokzincir teknolojisinin kullanımına dair farkındalığının oluşturulması sağlanacaktır. 

Blokzincir teknolojisinin yaygın kullanımı ile birlikte akademik sertifika verme ve doğrulama, 

bireylerin yetkinliklerini ve öğrenme başarılarını paylaşma ve mesleki yeteneklerini değerlendirilmesi 

güvenli platformlarda sağlanabilecektir. Ayrıca blokzincir teknolojisi, sertifikasyon ve öğrenim 

ödemeleri gibi maliyet gerektiren birçok alanda maliyeti düşürerek, güven ve şeffaflığı arttırmak için 

güvenli bir platform sunacak, eğitime önemli faydalar sağlayabilecektir. 

KAYNAKLAR 

Alexander, G., & Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in Education. European Union. 

https://doi.org/10.2760/60649 

Bessa, E. E., & Martins, J. S. B. (2019). A Blockchain-based Educational Record Repository. 7th 

Int. Work. Adv. ICT, 1– 8. 

Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi, 73. 

Chen, G., Xu, B., Lu, M., & Chen, N.-S. (2018). Exploring blockchain technology and its potential 

applications for education. Smart Learning Environments, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s40561-017-

0050-x 

CoinMarketCap. (2020). Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalisation. May. 

Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Applied Innovation Review. 

Applied Innovation Review, 2. 

Durukal, O., & Öztürk, N. K. (2019). Kamusal Hizmet Sunumunda Blok Zincir Teknolojisi. EKEV 

Akademi Dergisi, 77. 

Hakan, A., & Avunduk, H. (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme 

Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme. Dokuz Eylul Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 33(1), 

369–384. https://doi.org/10.24988/deuiibf.2018331746 

Li, G., Hou, Y., & Wu, A. (2017). Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts and 

coping methods. Chinese Geographical Science, 27(4), 626–637. https://doi.org/10.1007/s11769-017-0890-

x Melanie  

Swan. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. O’Reilly Media, Inc. 

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Artificial Life, October 

2008. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00247 

Rauchs, M., Glidden, A., Gordon, B., Pieters, G. C., Recanatini, M., Rostand, F., Vagneur, K., & 

Zhang, B. Z. (2018). Distributed Ledger Technology Systems: A Conceptual Framework. SSRN Electronic 

Journal, November. https://doi.org/10.2139/ssrn.3230013 

Review, A. S. (2019). applied sciences Blockchain-Based Applications in Education : 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale 

233 

Takaoğlu, M., Özer, Ç., & Parlak, E. (2019). Blokzincir Teknolojisi ve Türkiye ’ deki Muhtemel 

Uygulanma Alanları. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 1(2), 260–295. 

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2017). Realising the Potential of Blockchain A Multistakeholder 

Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies. Whitepaper, June, 46. 

Tribe, J. (2006). The Truth About Blockchain. Annals of Tourism Research, 33(2),360–381. 

https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.11.001 

Tübitak Bilgem. (2017). BİLGEM’de Blokzincir.  

Usta, A., & Doğantekin, S. (2017). BLOCKCHAIN 101 v2. Venkat, A. (2018). Blockchains and 

APIs. 

W. Marie. (2017). It’s Time for Governments to Embrace Blockchain. 

Yıldırım, H. (2018). Açık ve uzaktan öğrenmede blokzincir teknolojisinin kullanımı. Açıköğretim 

Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 142–153. 

Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, K. (2016). Where is current research on 

Blockchain technology? - A systematic review. PLoS ONE, 11(10). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477 

Yokubov, B. (2018). Master Degree Thesis Blockchain based storage of students career 

Acknowledgments (Issue December). Politecnico Di Torino. 

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., & Wang, H. (2017a). Blockchain Challenges and 

Opportunities : A Survey Shaoan Xie Hong-Ning Dai Huaimin Wang. International Journal of Web and 

Grid Services, 14(4), 1–24. https://doi.org/10125/41338 

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017b). An Overview of Blockchain 

Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. Proceedings - 2017 IEEE 6th International 

Congress on Big Data, BigData Congress 2017, 557–564. 

https://doi.org/10.1109/BigDataCongress.2017.85 

  



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

234 

INVESTIGATION COMPUTER ENGINEERING STUDENTS' ACADEMIC 

ACHIEVEMENT ACCORDING TO HIGH SCHOOL GRADUATION AREAS 

 

Rabia UYAR 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

rabiaa.uyar1@gmail.com 

Durmuş ÖZDEMİR 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

durmus.ozdemir@dpu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

The study aimed to determine whether the academic results of computer engineering students' university 

undergraduate degree Grade Point Average (GPA) differed depending on their high school education area. The 

research sample consisted of 482 students who graduated from a Turkish State University's Department of 

Computer Engineering between 2015 and 2019. The students in the vocational high school group were 

statistically significantly more successful than the students in the general high school group due to the study. When 

the findings of the sub-group analysis were compared, the students from the Technical High School group 

outperformed those from the Anatolian high school group and the Imam Hatiphigh school group. In the subgroups 

of technical high school, Anatolian high school, scientific high school, and imam hatip high school, and male 

students were statistically more successful than female students. However, we observed that female students 

were statistically more successful than male students in public high school and multi-program high school to 

other subgroup students. 

Keywords: Computer engineering students, High school graduation areas, Student achievement 

analysis 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN LİSE MEZUNİYET ALANLARINA 

GÖRE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının (AGNO) lise 

mezuniyet alanlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma örneklemini, 2015- 2019 

yılları arasında Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan 482 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, Meslek lisesi grubundaki öğrencilerin, genel lise grubundaki 

öğrencilerden istatistiksel olarak daha başarılı olduğu görülmüştür. Alt gruplar incelendiğinde ise Teknik Lise 

grubu öğrencilerinin ise Anadolu lisesi grubu ve İmam Hatip lisesi grubu öğrencilerinden istatistiksel olarak daha 

başarılı olduğu görülmüştür. Teknik lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gruplarındaki erkek 

öğrencilerin, istatistiksel olarak kız öğrencilere göre daha başarı olduğu görülmüştür. Düz lise ve Çok Programlı 

lise gruplarındaki kız öğrencilerin ise istatistiksel olarak erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar mühendisliği öğrencileri, Lise mezuniyet alanları, Öğrencilerin 

akademik başarılarının analizi 
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1. INTRODUCTION 

When Turkey's primary education system is examined, "Discrete Compulsory Education" 

organized as 4+4+4 is observed (Sarı et al., 2020), (Ünver et al., 201 ). Our students begin this 

primary education at 60 months old and complete 12 years of compulsory education, and if they wish 

to continue their higher education, they will enter the selection exam carried out by OSYM 

(Measuring, Selection and Placement Center). If they get enough points from the selection exam, they 

can study in the relevant departments of universities in any field (Demirgünes, 2017). Many factors 

affecting student achievement can be mentioned during university education (Kurt & Erdem, 2012; 

Smit et al., 2020). It can be said that the most important of these factors is the knowledge and 

experience gained in high school education before university education [6], [8]. There are two types of 

high schools in Turkey, the General High School and the Vocational High School, which vary in 

programs and objectives. The institution names of high school schools are classified in terms of 

program purposes and educational areas. From the perspective of education areas, there are high school 

education institutions in 6 different fields: Science High School, Anatolian High School, High School, 

Vocational Technical High School, Multi-Program High School and Imam Hatip High School (Pesen 

et al., 2020), (Nartgün & Çakır, 2016). Studies show that students' academic achievement averages in 

high school inclination are related to their achievements in college education (Mänty et al., 2020; Sen 

& Ucar, 2012). Academic achievement in university education is evaluated according to the students' 

e ams during the academic year (Koçak et al., 2019). Therefore, their grade point averages determine 

whether the students are academically successful (Arslan & Kurbanoglu, 2018; Snijders et al., 2020). 

Students' academic success at the university is evaluated with a GPA (Grade Point Average). 

In engineering education, efforts are being carried out to develop technology, adapt to new 

developments, or become pioneers (Çifçili et al., 2009), (Pavai Madheswari & Uma Mageswari, 

2020). However, it is seen from these studies that there are a limited number of studies that can offer 

innovative and competitive products. In the literature, the non-embrace of R&D culture, qualified 

human resource deficit, investment priorities, etc., are at the fore is one of the obstacles to innovation 

(Altınsoy, 2019), (Shen et al., 2020). Students who study engineering must meet the process of 

creating and designing technology very early. This issue is significant, especially in terms of 

configuring approaches in the field of education (Korkmaz et al., 2019; Lewis & Nguyen, 2020). When 

the studies were examined, it was found that students should have some basic skills and talents related 

to the areas in which they will study (Arslankara & Usta, 2020), (Reeping et al., 2021). For example, 

in order to succeed students who will study Computer Engineering; Ability to analyze numerically, 

ability to think analytically, ability to collaborate (teamwork), 3D thinking skills, etc. it is necessary to 

have basic skills and skills such as (Alarifi et al., 2016; Sen & Ucar, 2012; Xie et al., 2020). Studies in 

the literature show that individuals with these requirements have high academic achievements 

(Korkmaz et al., 2019). In this study, the following question is sought to determine the impact of the 

different fields in high school education graduation status of 482 students who have studied 

computer engineering at a publicuniversity in Turkey. Which high school graduate student is more 

academically successful in the Computer Engineering department? The primary purpose of the 

research is; to measure the impact of pre-university high school education on academic achievement in 

Computer Engineering. For the study, the following research questions have been investigated. 
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1. Is there a difference in students' academic achievements who graduated from Computer 

Engineering and whose high school graduation area is General High School and 

Vocational High School? (Main group academic achievement difference) 

2. Is there a difference in the academic achievements of students who graduated from 

Computer Engineering and are in the subcategories of Anatolian High School, Science 

High School, Imam Hatip, Multi-program, Technical High School (Vocational High 

School), High School? (Sub-group academic achievement difference) 

3. The GPAs of students from Technical High School, Anatolian High School, Imam Hatip 

High School, Science High School, Multi-Program High School and High school 

subgroup differ by gender? 

2. RESEARCH 

2.1.Research Design 

In this study, the comparative method was used, which is one of the quantitative research 

methods. The comparative method investigates whether there is a difference between two or more 

groups or cases [25], [27]. 

2.2.Study Group 

The "Proposal Sampling" method, one of the "Non-random sampling" methods, was used to 

determine the sample of the study (Büyüköztürk et al., 2018; Malkki & Paatero, 2015; Snijders et al., 

2020). The working group is made up of 482 students who graduated from the Computer Engineering 

program of the Faculty of Engineering, which graduated from a state University in Turkey between 

2016 and 2020. Since 65 of the 482 students did not have access to high school education graduation 

information and all six students did not have their graduation status finalized, the students were 

excluded from the scope of the research and assessed. In the study, students enrolled with the DGS 

(Vertical Transfer Exam) and Engineering Completion Program were excluded from the analysis 

(Müdek, 2014; Xue et al., 2020). However, students who enrolled from a different university through 

undergraduate transfer and placed with the OSYM's higher education selection exam were included in 

the analysis. In this way, it is intended to give more objective results. 

2.3.Data Analysis 

In this study, the student's GPA was obtained from a public university in Turkey, and this data 

was analyzed with the SPSS statistical package program. During the data analysis, three different 

group categories were created, and three different tests were applied. The groups created are shown in 

Table 1, Table 2 and Table 6. For this purpose, independent groups t-test for the 1st and third research 

questions and ANOVA tests for the second research question were used. In this context, as seen in 

Table 1, high school education graduation areas were examined in two upper groups as General High 

School-Vocational High School. As seen in Table 2, science high school, Anatolian High School, 

High school, Vocational and Technical High School, Multi-Program High School, Imam Hatip High 
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School were examined in six subgroups. In addition, in Table 6, gender data are separated by high 

schools. These groupings were created according to high school education fields. Independent sample 

T-test was applied to the main group, and one-way variance (ANOVA) tests were applied to the sub- 

groups. Within the scope of the first research question during the data analysis, due to the presence of 

two independent groups, SPSS independent groups t-tested have been applied. Within the scope of the 

second research question, SPSS one-way variance analysis (ANOVA) test was applied due to the 

presence of groups with three or more independent averages. Within the scope of the third research 

question during the analysis of the data; Due to the presence of two independent groups, SPSS 

independent groups t-tested have been applied. 

Table 1: Groups and Subcategories of High School Institutions Created by Educational Areas 

General High School (317 Students) Vocational High School (93 Students) 

Science High School (Nine Students) Vocational and Technical High School (70 Students) 

Anatolian High School (268 Students) Multi-Program High School (Six Students) 

High School (40 Students) Imam Hatip High School (17 Students) 

 

Table 2: High School and Groups Formed According to Gender Data 

Gender Number of female 

students 

Number of male 

students 

Science High School (9 Students) 3 6 

Anatolian High School (268 Students) 110 158 

High School (40 Students) 22 18 

Vocational and Technical High School (70 Students) 15 55 

Multi-Program High School (6 Students) 3 3 

Imam Hatip High School (17 Students) 9 8 

 

2.4.Validity and Reliability 

In order to ensure the validity and reliability of the data, 65 of the 482 students were excluded 

from the scope of the study because the high school education graduation information was not in the 

database and the graduation information of six students was incorrect. As of the research data, the 

presence of some schools with high school education name changes may be seen as the limitation of 

the study. On the other hand, necessary corrections were made in consultation with a doctoral expert in 

education. 

3. RESULT 

3.1.Findings on Graduation Area Status Variable of Students' Grade Point Average 

For the first research question, the academic achievements of public and Vocational high 

school students were analyzed by applying the Independent T-test. Findings obtained as a result of the 

analysis are presented in Table 3. 

  



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

238 

Table 3: Independent sample t-test result to determine whether there is a significant difference in 

weighted overall grade averages according to table 3 graduation variable 

Graduation N Mean sd. df. p 

General high school GPA 

Vocational high school 

317 

94 

2.707 

2.786 

.317 

.332 
 
0.031 

 
.037 

 

In Table 3, when the students' GPA according to their high school education graduation areas 

are compared, it is seen that the average of the students graduating from General High School is (   = 

2,707). In contrast, it is in the form of students (   =2,786) who have graduated from Vocational High 

School. T-test was used for independent groups in order to determine the statistical difference of 

students' grade point averages. As a result of the analysis, there was a significant difference in the high 

school graduation area (p<0,05). The students whose high school education graduation is within the 

scope of Vocational High School are more successful in Computer Engineering academically than 

those whose high school education graduation is within the scope of General High School. 

3.2.Results of ANOVA Analysis Performed to Determine the Difference Between Sub-

groups 

For the second research question, the academic achievements of Anatolian High School, 

Science High School, Imam Hatip, Multi-Program, Technical High School (Vocational High School), 

and High School subcategories were examined and analyzed with One-Way Analysis of Variance. The 

result is presented in Table 4 and Table 5. 

Table 4: POST HOC (Tukey HSD Bonferroni Sidak Gabriel and Hochberg AND Games-Howell and 

Dunnett C) Results in Meaningfulness by Tests 

High School Area N Mean sd. Df. p Meaningful Difference 

Anatolia 268 2.701 .314 2.471 .032  

Science 9 2.672 .336    

High School 40 2.768 .345   Anatolia-Technical 

Technical 70 2.830 .325    

Imam Hatip 17 2.642 .328    

Multi-Program 16 2.580 .157    

 

Table 5: Result of Meaningfulness by POST HOC LSD Test 

High School Area N Mean sd. Df. p Meaningful Difference 

Anatolia 268 2.701 .314 2.471 .032  

Science 9 2.672 .336    

High School 40 2.768 .345   Anatolia-Technical 

Technical 70 2.830 .325    

Imam Hatip 17 2.642 .328   Imam Hatip-Technical 

Multi-Program 16 2.580 .157    

 

When the students' GPAs are compared according to their groups, the h ghest average belongs 

to the Techn cal h gh school group (   = 2,8 0). Th s s tuat on  s presented  n Table 4 and Table  . Th s 

average  s followed by the graduates of the General H gh School group (   = 2,768), Anatolian High 

School group (  = 2,701), the Sc ence H gh School group (   = 2,672) and the Imam Hat p H gh School 

group (   = 2,642) respect vely. The lowest average is seen in Multi-Program High School group (   = 

2,580) graduates.  
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ANOVA One-Way Variation Analysis was used to test if the note averages of the students 

were significantly different. As a result of the analysis, there was a meaningful difference according to 

the high school graduation area (p<0,05). Considering the analysis results, students with a Technical 

High School in their high school education graduation group are more successful in Computer 

Engineering than all other high school education graduation groups. 

3.3.Independent Sample t-test Analysis Results of Differences Between Gender and GPA 

Within the scope of the third research question, GPA's of students graduating from the same 

high school were examined by t-testing their status by gender. The results obtained are presented in 

Table 6. 

Table 6: Independent Sample t-Test Result to Determine Whether There is a Significant Difference in 

Weighted Overall Grade Averages According to Table 6 Gender Variable 

Graduation Area and Gender N Mean sd. Df. p 

Female 15 2.661 .226   

Technical    68 .022 

Male 55 2.876 .334   

Female 110 2.699 .297   

Anatolian    266 .916 

Male 158 2.703 .327   

Female 9 2.637 .300   

Imam Hatip    15 .954 

Male 8 2.647 .379   

Female 3 2.570 .415   

Science    7 .556 

Male 6 2.723 .320   

Female 3 2.640 .190   

Multi-Program    4 .410 

 Male 3 2.520 .122   

Female 22 2.775 .325   

High School    38 .879 

 Male 18 2.758 .378   

 

As shown in Table VI, Technical High School Male Students are statistically more successful 

than Technical High School girls (p<0.05). However, there was no statistical difference between male 

and female students depending on the gender factor in students graduating from other high schools 

(p>0.05). Compared to GPA averages by gender, the male students were more successful than female 

students in students with Technical High School graduation. In the same way, male students were more 

successful than female students when comparing graduated students from Anatolian High School, 

Imam Hatip High School and Science High Schools. However, female students were more successful 

than male students in Multi-Program High School and Straight High School graduates. 

4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

In this study, whether the academic achievement scores of Computer Engineering students 

differ according to their high school education graduation fields and its effect was examined. In 

addition, an evaluation was made on whether there was a statistical difference in the students' 
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academic achievement scores according to their gender, and the findings were presented. According to 

the test result carried out within the scope of the first research question, statistically significant 

differences were found between vocational high school group students and general high school group 

students (p<0.05). Moreover, it was determined that the graduated students of the Vocational High 

School group were more successful in Computer Engineering academically than the graduated 

students of the General High School group. According to the test result carried out within the scope of 

the second research question, statistically, significant differences were found between the technical 

high school group, Anatolian High School group, Imam Hatip High School group, Science High 

School group, Multi-Program High School group and High School group students (p<0.05). Moreover, 

it has been determined that the Technical High School group students are more successful in 

Computer Engineering academically. 

According to the test result carried out within the scope of the third research question, only 

significant differences were found between students with Technical High School degrees by gender 

(p<0.05). Furthermore, it has been observed that male students who graduate from Technical High 

School are more successful than female students who graduate from Technical High School. When the 

graduate students from other high schools were evaluated, no significant difference was found by 

gender (p>0.05). Although there was no statistically significant difference when the GPA data of the 

students were compared, the average achievement of male students who graduated from Anatolian 

High School, Imam Hatip High School, and Science High School was higher than female students. In 

students who graduated from the Multi-Program High School group and the High school group, the 

female students were more successful in computer engineering academically than the male students. It 

has been found that high school education has a severe impact on achievement in the Computer 

Engineering department. A meaningful relationship has been found between students' high school 

education graduation fields and their GPA. According to this, to increase achievement in Computer 

Engineering, the field of high school education must be selected correctly (Kuang & Han, 2012), 

(Eickholt et al., 2021). According to the independent sample t-test, meaningful differences between 

vocational high school group students and general high school group students. Vocational High School 

group students were found to be more successful in Computer Engineering than general high school 

group students. 

Similar research in the future periods, the studies can be expanded by examining the graduation 

transcripts of the students and by investigating which high school graduation area students are more 

successful in which courses. 

 A research survey can be prepared within the scope of the study, and the results can be 

enriched to evaluate which fields of education are required and appropriate to students 

and lecturers. 

 By expanding the scope of the research, a comparison of letter grades from programming 

courses and general engineering courses can be compared according to high school 

education graduation areas. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİMİNDE ORTAYA 

KOYDUKLARI DUYGU İFADELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ 

Gazi Üniversitesi 

Öğrt. Meryem Nur Çoban 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarındaki çocuklarla etkileşimlerinde kullandıkları 

duygu ifadelerinin ve bu duygu ifadeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olan bu 

çalışmada veriler görüşme yöntemiyle toplanmıştır ve açıklayıcı temalar haline getirilerek analiz edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda: okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun kendi duygu 

düzenlemelerini geliştirilebilir olarak ifade ettikleri, çocuklara duygularını gösterirken birden fazla yol 

kullandıkları, çocukların duygusal becerilerini geliştirmek için çeşitli yöntemler kullandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin sınıfta yaşadığı zor durumlar ile bu durumlarda kullandıkları stratejiler de incelenmiş 

ve duygusal becerilerin geliştirilmesinin önemi tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, duygu ifadeleri, öğretmen çocuk etkileşimi, duygusal 

beceriler, başa çıkma stratejileri. 
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GİRİŞ 

 Erken çocukluk dönemi, bireyin yaşam döngüsünde gelişimine katkı yapan önemli bir süreci 

kapsar. Bu dönemde yapılacak erken müdahaleler bireylerin bilişsel kapasiteleri, becerileri, duyguları 

ve davranışları üzerinde kalıcı bir etki gösterebilmektedir (Alfonso ve DuPaul, 2020; Andersen ve 

Pine, 2014; Berk, 2013). Erken çocukluk dönemi, tüm gelişim alanlarında olduğu gibi duygusal 

becerilerin gelişimi için de önemli bir dönemdir. Bu yıllarda temeli atılan duyguları tanıma ve 

duyguların denetimi gibi beceriler ilerleyen yıllarda kişinin hayatında etkili olmaktadır (Denham, 

Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach–Major & Queenan 200 ; Ulutaş ve Ömeroğlu, 2020). 

Temel duygusal becerilere sahip olmak; günlük hayatı, akademik süreci ve sosyal ilişkileri başarılı bir 

şekilde devam ettirebilmek için gereklidir (Brackett, Rivers ve Salovey, 2011; Grazziano, Reavis, 

Keane ve Calkins, 2007; Lippard, La Paro, Rouse & Crosby, 2018; Trentacosta ve Izard, 2007; Ulutaş, 

201 ). Karmaşık kararlar ve analizler için de duygulara ihtiyaç vardır aksi halde hangi fikrin veya 

seçimin daha iyi olduğu belirlenemeyecektir (Szalavitz & Perry, 2020). 

 Çocukların, duygusal açıdan sağlıklı olabilmeleri, zorluklarla mücadele edebilmeleri, 

farklılıklara saygı duymaları ve başkalarıyla işbirliği içinde çalışarak hem bireysel hem toplumsal 

bakış açısı kazanmalarını sağlamak için duygusal becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç vardır 

(Goleman, 2018; Ulutaş ve Ömeroğlu, 2020). Bu becerilerin, günlük hayatta genelde örtük biçimde 

öğrenilmesi beklenir. Fakat esasında duygusal becerilerin çocuğa sistematik şekilde aktarılması 

gerekmektedir (Tarhan, 2018). Çocuklar, duygusal becerilerin gelişiminde, duygularını doğru bir 

şekilde ifade edebilmek için yetişkinlerin anlayışına ve rehberliğine ihtiyaç duyarlar (Alfonso ve 

DuPaul, 2020; Oktay, 2010). Öğretmenler; çocukların duyguları tanımalarına, duygularını sağlıklı 

şekilde ifade etmelerine, başkalarının duygularını anlamalarına rehberlik eder ve duygusal 

becerilerinin gelişmesinde rol oynarlar (Brown, Vesely, Mahatmya ve Visconti, 2018; Denham, 

Ferrier ve Bassett, 2019; Ulutaş ve Macun, 2016).  

Çocuklarda duygusal becerilerin desteklenmesinde öğretmenin yanı sıra sınıf iklimi de önem 

taşır. Çocukların rahat hissedeceği, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceği olumlu bir sınıf 

ortamı sağlanması, çocukların kendini tanıma ve duyguların farkına varma becerilerinin gelişmesine 

katkı sağlar (Cüceloğlu, 2002; Ulutaş ve Ömeroğlu, 2020). Öğretmenler, duygusal yeterliliğinin 

gelişiminde çocukları teşvik eden veya engelleyen deneyimler sunmaktadır. Bu deneyimler: duygu 

gösteriminde çocuklara model olma, negatif duyguları uygun şekillerde sunma, duygular hakkında 

öğretici olma ve çocukların gösterdikleri duygulara dönüt verme olarak ifade edilebilir (Basset, 

Denham ve Zinsser, 2012). Çocuklar genellikle davranışlarını çevreden gördükleri şekilde model alma 

eğilimi gösterirler bu nedenle öğretmenler duygu gösterimlerinde dikkatli olmalı çocukların 

kendilerini rol model belirleyebileceğini unutmamalıdır (Berk, 201 ; Denham, vd., 2019; Ulutaş ve 

Ömeroğlu, 2020). Eğitimciler, model olmalarının yanı sıra ortam düzenleyicisi olarak etkinliklerle 

duygusal becerileri desteklemelidirler (Alfonso ve DuPaul, 2020). 

 Öğretmenler, çocuklardaki duygusal yeterliği geliştirebilmek için öncelikle kendi duygusal 

becerilerine odaklanmalıdır. Öğretmenlerin yüksek motivasyona sahip olmalarının, iyi hissetmelerinin, 

mesleki tükenmişlik yaşamamalarının ve olumlu sınıf ortamı oluşturabilmelerinin temelinde duygusal 

becerilerinin yeterli seviyede olması yer almaktadır (Goleman, 2018). Yapılan araştırmalar 

öğretmenlerin duygusal yeteneklerinin, oluşturdukları sınıf içi duygusal iklimin, çocukların 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Brackett%2C+Marc+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rivers%2C+Susan+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Salovey%2C+Peter
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duygularına verdikleri tepkilerin ve onlarla duygular hakkında sohbetlerinin çocuklar için ne denli 

önemli olduğunu göstermektedir (Brown, vd., 2018; İnce, 2020; Ulutaş ve Macun, 2016; Zinsser, 

Denham, Curby & Shewark, 201 ). Fakat ebeveynlere kıyasla öğretmenlerin, çocukların duygusal 

yeterlilik becerilerine etkisi hakkında daha az araştırma yapılmıştır (Basset, vd., 2012; Gottman & 

Declaire, 2020; Mutlu, 2020) ve çalışmalarda genellikle nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır 

(Denham, Bassett & Ferrier 2020; Denham, vd., 2019; Poulou, 2017; Waajid & Garner, 2008) yapılan 

bu nitel çalışmayla alan yazınına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

 Yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarla etkileşimlerinde ortaya koydukları 

duygu ifadelerine ait görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin 

sınıflarındaki çocuklara sergiledikleri duygular, beden dili ve ses tonlarını hangi amaçlar 

doğrultusunda nasıl kullandıkları ve öğretmenlerin sınıfta yaşadığı zor durumlar ile bu durumlarda 

kullandıkları stratejilerin incelenmesi hedeflenmiştir.  

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubunun özellikleri, verilerin toplanması ve 

analizi sürecinde izlenen yöntem açıklanmıştır.  

Araştırma Modeli 

 Bu araştırmada ayrıntılı ve derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel algılarını, 

deneyimlerini ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, mevcut durumları anlama ve açıklama amacıyla 

nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2016). 

Bu çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan olgubilim yöntemi tercih edilmiştir. Olgubilim 

yönteminde, insan deneyimlerinin içeriği ve anlamı ile ilgili veriler elde edildiği için araştırmacılar, 

insan deneyimlerinin sözel tanımlarından, ifadelerinden ve yazılmış metinlerden faydalanırlar (Baker, 

Wuest ve Stern,1992).  

Çalışma Grubu 

 Araştırmada, seçkisiz olmayan yöntemlerden uygun/kazara örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay 

ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, vd., 

2016). Çalışma grubu, 24-28 yaş aralığında, eğitim fakültesi mezunu ve 1-  yıl çalışma deneyimi olan 

 2 kadın okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Görüşme yapılan öğretmenlerin eğitim verdikleri 

okul türü (anaokulu/ilkokula bağlı anasınıfı), sınıf mevcudu ile çalıştığı çocuk yaş grubu değişiklik 

göstermektedir.  

Verilerin Toplanması 

 Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Görüşme Formu” 

kullanılmıştır. Bu form kaynak tarama yöntemine ve uzman görüşlerine (bir akademisyen, iki 
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öğretmen) başvurularak hazırlanmıştır. Form iki bölümden ve on iki maddeden oluşmaktadır. İlk 

bölümde yaş, cinsiyet, mezun olunan okul ve çalışılan kurum türü, sınıf yaş grubu ile mevcudu yer 

almaktadır. İkinci bölümde öğretmenlerin jest, mimik ve ses tonlarını hangi amaçlar doğrultusunda 

kullandıkları (duygusunu belirtme, onaylama, destek olma, vb.) öğretmenlerin duygu ifadeleri, 

çocukların duygularına gösterdikleri tepkiler ve duygu düzenleme becerilerini geliştirmek için 

yaptıkları etkinlikler ve öğretmenlerin kendi duygu düzenleme becerileri hakkındaki görüşlerini ifade 

eden sorular yer almaktadır. Öncelikle üç öğretmenle pilot çalışma yapılmış ve formda gerekli görülen 

maddeler düzenlenmiştir. Ardından formun son haliyle otuz iki öğretmenle ortalama yarımşar saatlik 

görüşmeler yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

 Araştırmada nitel olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi 

kullanılmıştır. İçerik analizi, bilimsel yöntemler kullanılarak metin vb. içeriklerin, mesajların 

özetlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve sayısal olarak ifade edilmesi olarak tanımlanır 

(Cohen, Monion, ve Morrison, 2007). İçerik analizinde amaç toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Araştırmacı, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 

kategoriler altında birleştirip okuyucunun anlayacağı bir şekilde düzenleyerek yorumlamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 201 ). 

BULGULAR 

 Görüşmelerden elde edilen veriler, açıklamalar ve tablolar olarak sunulmuştur. Elde edilen 

bulgular, okul öncesi öğretmenlerinin duygu ifadeleri ve sınıfta karşılaştıkları zor durumlar ile 

kullandıkları stratejiler olmak üzere iki tema halinde incelenmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygu İfadeleri 

 Öğretmenlere duygusal öz yeterlikleri hakkındaki düşünceleri, duygularını ifade etme 

yöntemleri, sınıfta çocukları karşılama ifadeleri, çocuklarla fiziksel ve duygusal mesafelerini 

ayarlarken nelere dikkat ettikleri ve çocukların duygu düzenleme becerilerini destekleme yöntemleri 

sorulmuştur.  

 Öğretmenlerin kendi duygusal yeterliklerini nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda 

eğitimcilerin bir kısmı (f=1 ) bu becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bir kısmı da (f=17) kendilerini 

oldukça yeterli gördüğünü ifade etmiştir. Örneğin duygusal becerilerinin iyi olduğunu ifade eden Ö11” 

Bu konuda iyiyim. En önem verdiğim ilke çocuğa açık olmak ve bütün duygularımı sözlü ifadeyle 

onlarla paylaşmak. Duygular üstünde konuştukça onları kabul etmek ve düzenlemek kolaylaşıyor. 

Şuan kızgınsın anlıyorum diye çocukla konuşmaya başladığımda, duygusunun kabul gördüğünü 

anladığı için sakinleşip beni dinlemeye başlıyor. Sık kullandığım diğer bir yöntem ise görmezden 

gelme, ufak tefek şeylerin üstüne gitmediğimde olaylar çözülüyor zaten ben de kendimi duygusal 

açıdan zorlamamış oluyorum.” şeklinde açıklama yapmıştır.  

 Duygusal yeterliğinin geliştirilmesi gerektiğini düşünen Ö29 ise “Duyguları tanımak 

konusunda sıkıntım yok ama onlarla baş etme konusunda başarılı olduğumu düşünmüyorum kesinlikle 
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bu becerim geliştirilmeli çünkü olumsuz duygularımı bastırma çabam bana zarar veriyor gün sonunda 

kendimi yıpranmış hissediyorum.” ifadelerini kullanmıştır. Duygusal yeterliğini geliştirilmeli olarak 

değerlendiren bir diğer öğretmen Ö20 ise “Kesinlikle geliştirilmeli çünkü ne hissediyorsam direkt 

yansıtıyorum korkmuşsam, kızmışsam, evde olumsuz bir olay yaşamışsam tüm gün mutsuz olurum 

mesela. Bu durumdan ben de memnun değilim ama nasıl geliştirebileceğimi bilmiyorum.” şeklinde 

düşüncelerini belirtmiştir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Duygularını İfade Etme Yöntemleri 
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 Tablo 1’de öğretmenlerin çocuklarla etkileşimlerinde yer verdikleri duygu ifade yöntemleri 

belirtilmiştir. Tablodaki frekans değerleri, maddelerin öğretmenlerce ifade edilme sıklığını 

belirtmektedir. Görüşme yapılan öğretmenlerin tamamı duygularını gösterirken yüz ifadelerine 

(mimik) başvurduklarını ifade etmiştir. Bir kısmı ise yüz ifadelerine ek olarak beden hareketlerini 

(jest) de sık kullandıklarını belirtmiştir. Jest ve mimikleri en çok duygularını yansıtma ve dikkat 

çekme amaçlı kullandıklarını bildiren eğitimciler; çocukları desteklemek, onayladıklarını veya 

onaylamadıklarını belirtmek için de yüz ifadelerine ve beden hareketlerine başvurduklarını ifade 

etmişlerdir.  

 Örneğin duygularını ifade ederken jest ve mimikleri sık kullandığını belirten Ö17 “Üzgünken 

masama geçerim. Onlardan uzak dururum anlasınlar diye. Ardından açıklama yaparım yönergeleri 

dinlemediklerinden üzüldüm diye. Mutluysam yanlarına otururum daha yakın oluruz. Bütün 

duygularımı belirtirken göz teması kurup öyle ifade ederim. Duygu durumuna göre uzaklaşır veya 

yakınlığı devam ettiririm. Uyarı amaçlı sözsüz ifadeleri daha çok kullanırım. Güzel olmuş mu tarzında 

sordukları sorular ikiyi geçerse sadece başımla cevaplarım. Ayrıca dikkat çekmek için  est ve 

mimiklerimi kullanırım. Bazen desteğe ihtiyaç duyduklarında omuzlarına ve başlarına dokunurum.” 

şeklinde ifade etmiştir. 

 Çocuklarda etkileşimde ses tonu değişikliğine ve mimiklere sık başvurduğunu belirten Ö2  

“Mutluyken sesim neşelidir,  estlerim sıcak olur, çocuklara dokunurum, en çok kaşlarımı kullanırım, 

kaldırırsam hayır demektir tabi şaşkın olunca da kalkar ama çok kısa süreli olur. Ses tonumdan 

anlarlar genelde çocuklar duygularımı, neşeli sesim varsa mutluyumdur, cansız sesle konuşuyorsam 

üzgün veya yorgunumdur eğer sesim ciddi ve ters çıkarsa kızgınımdır. Çocukları onayladığımı belli 

etmek için gülümserim veya başımı sallayarak belirtirim. Eğer onaylamıyorsam sessiz dururum ve 

ifadesiz kalırım.” şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

 Sözlü ifadelere daha çok yer verdiğini belirten Ö27: “… İlk başlarda onaylayıp 

onaylamadığımı kaşlarımı kaldırıp ya da başımı sallayarak belirtiyordum ama çocuklar benim ne 

demek istediğimi pek anlamadılar ben de sadece mimik yapmayı bıraktım ek olarak mutlaka sözlü 

ifade kullanıyorum artık.” şeklinde açıklama yapmıştır. Süreç içinde sözlü ifadelerden beden diline 

doğru değişim gerçekleştiğini ifade eden Ö1  “… Çocuklarla birbirimizi iyice tanıyana kadar sözel 

ifadeler daha etkili oluyor. Taraflar birbirini tanıdıktan sonra  est ve mimikler artık daha çok devreye 

giriyor ve benim yüz, beden ifadelerimden hangi mesa ı verdiğimi anlıyorlar.” olarak ifade etmiştir. 

 Tablo 1’de öğretmenler, sözlü iletişim yoluyla da duygularını ifade ettiklerini belirtmiş ve 

bunun için ve konuşurken ses tonu değişiklikleri yaptıklarını ve duygu sözcüklerine yer verdiklerini 

bildirmişlerdir. Eğitimciler yüksek sesi dikkat çekme ve uyarıda bulunma amacıyla aynı zamanda 

coşku, mutluluk ve öfke duygularını ifade ederken kullandıklarını belirtmişlerdir. Alçak sesi ise dikkat 

çekmenin yanı sıra keyifli, üzgün ve gergin duygularını sergilerken kullandıklarını açıklamışlardır. 

 Sınıfında duygularını ifade ederken yüksek ses tonuna başvurduğunu belirten Ö  “Bizim 

sınıfta herkes yüksek sesle konuşur ama bunun güzel bir sebebi var çünkü sınıfımızda işitme engelli bir 

çocuk var. Arkadaşları onları daha iyi duysun diye yüksek sesle konuşuyorlar. Ben de zaten çok 

coşkulu bir üslup kullandığım için son derece yüksek ses kullanırım. Dikkat çekmek için vurgu 

yaptığımda da sesim yüksektir ama daha farklı bir tonda.” şeklinde açıklama yapmıştır.  
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 Duygularını ifade ederken alçak ses tonunu sık kullandığını belirten Ö14 “… 

Çocukların dikkatini çekmek için fısıldarım. Şaşırtmak ve ilgi çekmek için gizemli bir ses tonu 

kullanırım. Mutluyken keyifli, yumuşak bir ses tonum olur. Sinirlenince sesimi kıstığım da 

olur gergin çıktığı da olur.” şeklinde cevap vermiştir. 

 Çocuklarla etkileşiminde ses tonunu sık değiştirdiğini belirten Ö8 “Genelde dikkat çekmek 

istersem sesimi kısarım ya da yüksek-alçak şeklinde dalgalandırırım. Kızgınsam sesim ciddileşiyor ve 

sabit bir tonda yüksek şekilde çıkıyor. Mutluyken keyifli, yumuşak bir ses tonum olur. İlkokula bağlı 

bir anasınıfıyız o yüzden okulumuzda sık sık teneffüs zilleri çalıyor. Zilin çaldığı zamanlar bizim 

sınıfça çığlık atma zamanlarımız böylece sınıfa ener i geliyor ve daha coşkulu hissediyoruz…” diye 

ifadede bulunmuştur. 

 Tablo 1’de öğretmenlerin sınıfta yer verdikleri duygu sözcükleri de ele alınmıştır. Tüm 

öğretmenler mutluluk, üzgünlük ve öfke duygularına yer verdiklerini belirtmişlerdir. MEB 2016 Okul 

Öncesi Eğitimi Programındaki dört temel duyguya yoğunlaştıkları saptanmıştır. Öğretmenlerden 

bazıları da sevgi, korku, hoşlanma, kıskanma, gurur, heyecan, özlem, utanç duygularına yer 

verdiklerini açıklamışlardır. 

 Temel duyguları sınıfta ele almayı önemseyen Ö1 “Mutlu, üzgün, şaşkın, kızgın temel 

duyguları sık sık kullanırız. Korku, gurur gibi duygulara da yer veririm. Korku ile şaşkınlığı ayırt 

etmekte sınıftaki çocuklar şimdilik zorlanıyor ama üstünde çalışıyoruz.” demiştir. Temel duyguları 

önemseyen bir diğer öğretmen Ö17 “Mutlu, üzgün, kötü hissetmek, sevinmek, beğenmek, sevmek gibi 

sözcüklere yer veririm. Çocuklar duyguları zaten hikâyelerde, drama çalışmalarında, evlerinde örtük 

şekilde öğrenirler.” şeklinde açıklama yapmıştır. 

 İkincil duygulara da değindiği belirten Ö11 “Ben büyük yaş grubu ile çalışıyorum. O yüzden 

tabi ki de temel duyguları öğrendiler mutlu, mutsuz, kızgın, şaşkın bunlar gayet iyi oturdu. Sadece 

temel duygular üzerinde değil kıskançlık, utanma gibi daha karmaşık duygularla da çalışıyoruz. 

Malum, bu yaşlarda kardeş kıskançlığı çalışılması gereken bir konudur.” ifadesinde bulunmuştur. 

 Öğretmenlere, çocuklar tarafından duygularınızın yanlış adlandırıldığı durumlar var 

mıdır diye sorulduğunda bir kısmı duygularının çocuklar tarafından net bir şekilde 

anlaşıldığını (f=18) belirtirken bir kısmı da (f=14) çocukların duygularını yanlış 

adlandırdığını belirtmiştir. 

 Örneğin duygularının çocuklarca hep doğru adlandırıldığını belirten Ö6 “Çocuklar 

bizi gayet iyi anlıyorlar ve gözleri üstümüzde. Bazen onlardan duygularımı saklamak isterim 

mesela çok üzgünsem bunu onlara yansıtmamaya çalışırım fakat onlar bunu anlar ve neden 

üzgünsünüz öğretmenim sizin için ne yapalım derler.” şeklinde açıklama yapmıştır.  

 Duygularının çocuklar tarafından zaman zaman yanlış anlaşılabildiğini ifade eden Ö7 

“En sevmediğim özelliğim sinirlenince gülmek. Çocukları uyarırken onlara kızarken gülmeye 

başlıyorum onların da doğal olarak kafaları karışıyor. Benim şaka yaptığımı zannediyorlar. 

Öfkeli olmayı da sadece çok daha ses yükselterek ve çatık kaşla bakarak ifade edileceğini 
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zannediyorlar oysa biri sadece sözlü olarak da duygusunu belirtebilir bunu onlara öğretmek 

istiyorum tabi önce gülmeyi bırakmam lazım, belki de onlara sinirlenince de gülünebileceğini 

öğretiyorumdur.” şeklinde belirtmiştir. 

 Çocukların yakın duyguları yanlış adlandırabildiklerini belirten Ö12 “Genelde en sık 

yanılgı hastayken mutsuz ya da kızgın sanmaları oysa hissettiğim şey keyifsizlik oluyor. Tabi 

çocuklar da bildikleri en yakın kelimeleri kullanıyorlar. Sesimi yükselttiğim zaman da kızgın 

olduğumu düşünüyorlar oysa dikkat çekmek ve uyarı yapmak için kullanıyorum her uyarı 

anında elbette kızgın olmuyorum ayrıca sözlü ifademizin yüz ifademizle uyuşması yani tutarlı 

olmamız önemli yoksa çocuklara vermek istediğimizi ifadeyi iletemeyiz.” şeklinde açıklamada 

bulunmuştur.  

Tablo 2. Öğretmenlerin Çocukları Sınıfta Karşılama İfadeleri 

 

 Tablo 2’de öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde tümünün, çocukları güne başlarken mutlu, 

neşeli, sevinçli, güler yüzlü ifadelerle karşıladığı belirlenmiştir. Bazı öğretmenler çocukları karşılarken 

mutlu ifadelerinin yanı sıra heyecanlı, keyifli ve hoşnut ifadeler takındıklarını bildirmişlerdir. Bir 

kısım öğretmen de sarılıp öperek ve çak yaparak çocukları karşıladıklarını ifade etmişlerdir. 

 Örneğin çocukları mutlu karşıladığını belirten Ö1  “Mutlu karşılarım, mutsuzluğumu 

yansıtmam. Olumsuz olayları unutup sınıfıma odaklanırım. Olumsuz şeyler dışarıda kalır 

sınıfta hep mutluyumdur ve neşeli olmam gerekir en azından mutsuzluğumu çocuklara 

yansıtmamam gerekir.” şeklinde açıklamıştır. 

 Çocukları çeşitli duygularla karşıladığını bildiren Ö18 “Bütün duygularla karşılarım. 

Çünkü her duyguyu öğrenmeleri gereklidir. Tabi ki genelde gülümserim, güler yüzlü ve mutlu 

karşılarım. Ama diğer duyguları çalışıyorsak o duyguya bürünüp karşılarım ve o duyguya 

dikkat çekmiş olurum.” ifadesinde bulunmuştur. 
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 Sınıf girişinde çocukları sarılıp öperek karşıladığını belirten Ö2  “Benim sınıfım küçük yaş 

grubu bu nedenle çocuklara daha da yakınım. Her sabah her birini tek tek öperim, koklarım hoş 

geldiniz diyerek içeri kabul ederim bazen de hepsiyle çak yaparak giriş yaparız…” şeklinde açıklama 

yapmıştır. 

 Öğretmenlere çocuklarla ilişkilerinde duygusal ve fiziksel mesafelerini ayarlarken nelere 

dikkat ettikleri sorulduğunda tüm eğitimciler özel bölgelere asla dokunmadıklarını ve bu konuda çok 

hassas olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler çocuklarla sıcak ruhsal ve fiziksel yakınlığı tercih 

ettiklerini ifade etmiştir. Genellikle öğretmenlerin sevgi dokunuşlarında baş ve kolları tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. Fiziksel temasa karşı olan öğretmenlerin de olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

ifadeleri incelendiğinde: 

 Çocuklarla ilişkide fiziksel teması önemli bulan Ö10 “Fiziki temastan asla çekinmem onlara 

yakın olmayı severim. Bana gelip sarılmak isterse hemen sarılırım hiç geri çevirmem. Konuşurken 

mutlaka göz hizasına gelip göz temasımı kurarım onlarla sohbet deriz bol bol. Bir öğretmen ne kadar 

mesafe kurmalı bilmiyorum belki daha mesafeli olmam lazım ama bunu başarmak kolay değil.” 

şeklinde ifadede bulunmuştur. 

 Çocuklarla iletişimde fiziksel temasın şart olmadığını belirten Ö7 “Bizim okulumuzda 

çocuklara fiziksek temas etmek kesinlikle yasak. Çünkü daha önceden maalesef taciz vakası 

soruşturması olmuş ondan sonra okul yönetimimiz ve aileler bu konuda çok hassas oldular biz de 

onları rahatsız edecek şeylerden kaçınıyoruz. Fakat bu demek değil ki çocuklara soğuk davranıyoruz. 

Onlarla gayet yakın ve sevgiye dayalı bir ilişkimiz var.” olarak açıklama yapmıştır. 

 Fiziksel temasta bulunacaksa mutlaka izin aldığını bildiren Ö16 “Çocuklara uzak olmam ve 

asla uzaktan seslenmem. Söylemek istediğim şeyi yanına gidip hizasında söylerim. Beden temasından 

kaçınmam küçük dokunuşlar yaparım, tabi izin alarak. Başını okşama ve sırtına dokunma gibi. 

Ağlayan çocuğa dokunmam hizasına gelip onunla konuşurum, öfkeli bir çocuğu sakinleştirmek için 

dokunabilirim. Önce sözlü uyarı veririm bunu dikkate almazsa gidip koluna dokunurum.” şeklinde 

ifadede bulunmuştur. 

 Fiziksel mesafenin otorite sağladığını belirten Ö4 “İlk yılımda çocuklarla fiziki ve duygusal 

olarak aşırı yakındım. Sürekli kucağıma almalar, sarılmalar fakat sonra fark ettim ki bu benim 

otoritemi çok sarstı. İkinci yılımdan itibaren çocuklarla fiziki teması kestim, onlara sevgimizi 

göstermenin tek yolu dokunmak değil, bunu sözlü ifade ederek ve onlara kaliteli zaman geçirmelerini 

sağlayarak de bunu gösterebiliriz.” şeklinde açıklama yapmıştır. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerini Destekleme Yöntemleri 

 

 Tablo   incelendiğinde öğretmenler, çocukların duygusal becerilerini geliştirmek için çeşitli 

yöntemler kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı çocuklardan duygularını sözlü 

olarak ifade etmesini istediklerini belirtmiştir. Etkinliklerle duygulara yer verme, duygular hakkında 

açıklayıcı konuşmalar yapma, olumlu duygusal model olma ve çeşitli duygu materyalleri kullanma 

diğer kullandıkları yöntemlerdir. Öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde: 

 Çocukların duygularını sözlü olarak ifade etmelerini önemsediğini belirten Ö  

“Sınıfta gerçekleşen olumsuz olaylara anında müdahale ederim asla yok saymam böylece 

çocuklar o davranışın yanlış olduğunu anlarlar. Eğer o olumsuz davranış çocukta devam 

ediyorsa mutlaka aileyle görüşürüm ve birlikte çözüm üretiriz. Diğer önem verdiğim şey 

çocuklara duygularını ifade etme fırsatı vermektir genelde sözlü olarak belirtmelerini isterim. 

Haftada bir gün bizim sevgi günümüzdür herkes birbirine sarılır ve sevgisini gösterir böylece 

sınıf içi iletişim daha iyi olur.” şeklinde açıklama yapmıştır. 

 Duygular hakkında açıklayıcı konuşmalar yaptığını belirten Ö10 “Duygular hakkında 

bol bol konuşuruz. Duygunun ismi ve ne zaman hissedildiği hakkında açıklamalar yaparım. 

Duygular için ciddi zaman ayırırım. Etkinliklerde yer veririm, bolca sohbet ederiz. Duyguları 

pro e olarak da ele alırız ve bir haftayı buna ayırırım…” ifadesinde bulunmuştur. 

 Etkinliklerde duygulara yer vermeyi önemsediğini ve duygular hakkında materyal 

kullandığını belirten Ö 2 “Çember zamanlarının vazgeçilmez konusu duygularımız hakkında 

konuşmaktır. Etkinlik değerlendirirken ve günü değerlendirme zamanında da hislerine yönelik 

konuşmalar yaparız. Tabi etkinliklerimizde özellikle Türkçe ve drama etkinliklerinde 

duygulara ve onları yönetmeye ilişkin çalışmalar yaparım. Aynı zamanda duygu grafiği 

hazırlıyoruz ve duygu kartlarımızı etkinliklerde kullanıyoruz ” şeklinde açıklama yapmıştır. 

 Olumlu rol model olmaya değinen Ö18 “… Çocuklara sık sık bir durumda neden ve 

nasıl hissettiğimin açıklamasını yaparım. Duygularımın yoğunluğunu azaltarak ifade ederim. 
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Sık sık kendi duygularım ve çocukların duyguları hakkında sohbet ederiz…” olarak ifade 

etmiştir. 

Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları zor durumlar ile kullandıkları stratejiler 

 Okul öncesi öğretmenlerine sınıflarında duygularını kontrol etmekte zorlandığı durumlar ve 

bu durumlarda kullandıkları stratejiler sorulmuştur ve verdikleri yanıtlar tablo halinde açıklamalar 

eşliğinde incelenmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Sınıfta Duygularını Kontrol Etmekte Zorlandığı Durumlar ve Zorlandıkları 

Durumlarda Kullandıkları Yöntemler  

 

 Tablo 4’e bakıldığı zaman öğretmenlerin sınıfta duygularını kontrol etmede zorlandığı 

durumlar görülmektedir. Bu durumlar: çocukların birbirlerini fiziksel veya duygusal olarak 

zedeledikleri durumlar, sınıfta öğretmenin yönergelerine uyulmaması, çocukların kendilerine veya 

sınıf materyallerine zarar vermesi olarak tanımlanmıştır.  

 Tablo 4’te öğretmenlerin zorlandıkları durumlarda kullandıkları yöntemlere de yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin en sık başvurduğu yöntemin konuşma (uyarıda bulunma ve arabuluculuk yapma 

amacıyla) olduğu belirlenmiştir. Mola verme yöntemi sık kullanıldığı belirtilen diğer bir yöntemdir bu 
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yöntemi bazı öğretmenler kendileri için bazıları ise çocuklar için kullanmışlardır. Çocuklar için 

dinlenme köşesine gönderme ve hava aldırma, öğretmenler kendileri için kahve molası, hava alma, 

nefes teknikleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Eğitimcilerin bir kısmı yardımcı/stajyer öğretmenden 

ya da aileden yardım istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerden bazıları zorlandıkları anlarda yeni 

etkinliğe geçiş yaptıklarını bir kısmı da çocukları sevdikleri materyalden veya etkinlikten mahrum 

etme yoluna başvurduklarını ifade etmişlerdir. 

 Çocukların arkadaşlarına zarar verdikleri anlarda zorlandığını belirten ve mola yöntemini 

kendisi ile çocuklar için kullandığını açıklayan Ö  “Duygularımı yönetmekte en zorlandığım zamanlar 

genellikle dönem başlarında çocuklar okul uyum sağlama sürecindeyken oluyor ağlama krizlerine 

giriyorlar, sakinleştiremiyorum bu durum hem kendilerine hem de arkadaşlarına zarar veriyor onların 

uyumlarını da geciktiriyor. Böyle anlarda çocuğu dışarı hava aldırmaya çıkarıyorum ve eğer bu 

yöntem de başarılı olmazsa gelip çocuğu almaları için aileyi arıyorum. Kendimi de bu anlarda 

rahatlatmak için hava almak, kahve içmek gibi molalar rahatlatıcı oluyor.” şeklinde ifadede 

bulunmuştur. 

 Yönergelere uyulmadığında zorlandığını belirten, uyarı verdiğini ve mahrum bırakma 

yöntemine başvurduğunu ifade eden Ö16 “ ... Çocuklar etkinlik başında veya ortasında verdiğim 

yönergeleri uygulamadığında, sınıftan izinsiz çıktıklarında, saldırgan davranışlar gösterdiğinde 

sinirleniyorum. Onlara defalarca açıklamama rağmen aynı hataları yaptıklarında kızıyorum bu 

dönem alaycılık başladı önüne geçmeye çalışıyorum. Genelde yüksek tonla uyarı veririm eğer şiddet 

uyguluyorsa direkt yanlarına gidip müdahale ederim. Çok daha zorlarsa çocuk beni yan sınıfa 5 

dakikalığına gönderiyorum ve gönderirken sebebini açıklıyorum. Ya da sıradaki oyun/hareket 

etkinliğinden mahrum bırakıyorum.” açıklamasında bulunmuştur. 

 Sınıfta en zorlandığı durumun bir materyalin paylaşılamadığı durumlar olduğunu 

bildiren Ö22 “Genelde en zorlandığım anlar bir oyuncağı paylaşamamaları ardından bunun 

ciddi bir kavgaya dönüşmesi oluyor. Herkese oynamak için eşit süre tanıyarak bu problemi 

aşmaya çalışıyorum. Fakat duygu düzenlemekte zorlandığım anlar sadece öfkeden kaynaklı 

değil. İlk yılımda sınıfta babamla telefonda görüşmem gereken bir durum olmuştu ve bir 

öğrencim telefonu kapatınca yanıma gelip babanla mı konuştun öğretmenim, ben babamla 

konuşamıyorum o hiç bizi duymuyor çünkü sağır dediğinde çok duygulandım ve üzüldüm ona 

ne cevap vereceğimi bilemedim, kalakaldım…” şeklinde ifade etmiştir. 

 Zorlandığı durumlarda çocukların ailesinden destek beklediğini belirten Ö26 

“Sınıfımda bir çocuk var ve onunla ilgilenmediğim zamanlar ya da diğer arkadaşlarına sevgi 

gösterdiğim zamanlar sandalye atacak kadar kaotik davranışlar sergiliyor. Her çocuğu 

sevdiğimi açıklıyorum ama şimdiye kadar bu davranışlara son veremedik. Aileyle görüştüm, 

sevdiği etkinlikten mahrum bıraktım, dinlenme köşesine yolladım, bol bol konuştum. Bazen 

kendimi çaresiz hissediyorum. Şeklinde cevaplar verdikleri görülmektedir.” şeklinde açıklama 

yapmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Eğitim ortamı canlı ve dinamik bir sürecin parçasıdır. Öğretmen bu süreci etkileyen iç ve dış 

etmenlerin farkında olmalı, duyarlı ve işbirlikçi bir sınıf atmosferi sağlayarak eğitimin kalıcılığını 

arttırabilmelidir. Her öğretmen aynı zamanda bir duygu ortağı olarak kabul edilebilir. Duygu ortağı 

olabilen öğretmen, çocukların duygusal özelliklerine göre tutumları, yaklaşımları ile sınıf yönetimi 

stratejileri arasındaki dengeyi ayarlayabilir (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2020, s.28).  

 Araştırmada öğretmenlerin bir kısmı duygusal yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiğini bir 

kısmı da duygusal yeterliklerinin iyi düzeyde olduğunu bildirmişlerdir. Öğretmenler, kendilerini 

yeterli hissederlerse sınıf içi iletişim ve uygulamalar kolaylaşacaktır. Öğrencilerin duygusal ve 

davranış sorunlarının önlenmesinde ve öğretmen-öğrenci ilişkisinin gelişmesinde öğretmenin duygusal 

yeterliklerini geliştirmesinin olumlu etkileri olduğu bilinmektedir (Brown, vd., 2018; Pianta, 2017; 

Valiente, Swanson, DeLay, Fraser ve Parker, 2020). Öğretmenlerin kendi duygusal yaşamlarıyla başa 

çıkma yolları ve kendilerinin farkında oluşları da öğrencilerin duygusal yeterliliklerinin gelişmesine 

katkıda bulunur (Poulou, 2017; Zinsser, vd., 201 ). Öğretmenlerin bir kısmının duygusal 

yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünmesi de kendilerinin farkında ve gelişmeye açık 

olmaları açısından olumlu bir sonuç olarak görülebilir. 

 Öğretmenlerin duygularını çocuklara nasıl ilettiği incelenmiş beden dili (jest ve mimikler), 

sözlü ifadeler, ses tonu gibi çeşitli yöntemler kullandıkları belirlenmiştir. Duygular hem sözlü hem de 

sözlü olmayan yollarla ifade edilir ancak sözlü olmayan yollar –özellikle mimik ve jestler- duygular 

hakkında daha fazla bilgi verir ve insan doğasında daha güvenilir kaynaklar olarak değerlendirilir 

(Cozolino, 2020; Goleman, 2018). Çocukların küçük yaşlardan itibaren, sözel ifadelerden çok sözel 

olmayan mesajların anlamının olumlu veya olumsuz olduğunu öncelikle yüz ifadesine bakarak 

değerlendirdiği bilinmektedir (Neill ve Casswel, 200 ). Çünkü duygular, genellikle sözsüz iletişimle 

daha etkili ve dolaysız olarak ifade edilir (Cüceloğlu, 199 ). Ayrıca rahat bir sınıf ortamının 

oluşmasında öğretmenin sözsüz iletişim yollarını olumlu mesajlar verecek şekilde kullanması 

gereklidir (Cüceloğlu, 2002). Okul öncesi çocukları için öğretmenle rahat etkileşim kurma çocukların 

algılarını daha açık hale getirecektir (Haktanır, 2012) jest ve mimikler çocukların öğretmenlerine 

dikkatlerini vermelerini ve iletişime açık olmalarını sağlayacaktır (Neill ve Casswel, 200 ). Prosen ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, eğitimcilerin çeşitli duyguları ifade ederken, yüz ifadeleri, jest 

ve ses tonuna bu çalışmayla paralel şekilde başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır (Prosen, Vitulić ve 

Škraban, 2014). Öğretmenlerin sınıfta kullandığı sözsüz iletişim yollarını incelemek için yapılan başka 

bir araştırmada beden hareketleri, yüz ifadeleri gibi sözsüz yöntemlerle eğitimcilerin öğretimi 

güçlendirdikleri belirlenmiştir (Kožić, Globočnik Žunac ve Bakić-Tomić, 201 ). Benzer bir sonuca 

ulaşılan başka bir çalışmada öğretmenler sözsüz iletişimin yanı sıra sözlü iletişim yollarına da ne kadar 

çok başvurursa, eğitim kalitesinin ve çocukların akademik ilerlemesinin o kadar etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Bambaeeroo ve Shokrpour, 2017). Yapılan araştırmada öğretmenler sözlü ve 

sözsüz iletişim yöntemlerini sıkça kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çocuklarla 

etkileşimlerinde sözlü ve sözlü olmayan iletişim yolları hakkında bilgi sahibi olup uygulamada özenli 

oldukları sonucuna ulaşılabilir. 

 Çalışmada öğretmenlere jest ve mimiklerini kullanım amaçları sorulduğunda duygularını 

ifade etmenin yanı sıra çocukları onayladığını veya onaylamadığını belirtme, dikkat çekme, motive 
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etme ve destek olma amaçları ile kullandıkları belirlenmiştir. Olumlu bir sınıf ikliminin oluşmasının 

yanı sıra öğrencinin motivasyonunun artmasında öğretmenin sözsüz iletişim yollarını etkin 

kullanmasının önemli olduğu saptanmıştır (Zeki, 2008, Kožić, vd., 201 ). Öğretmenler, onaylama ve 

pekiştirme yöntemlerine başvurarak çocuklarda olumlu davranışların yerleşmesini sağlamaktadır (Diaz 

de Villegas, Dozier, Jess ve Foley, 2020; Hardy ve McLeod, 2020; Ritz, Noltemeyer, Davis ve Green, 

2014). Onay verme, onaylamama ve dikkat çekme gibi çeşitli amaçlarda beden dilinin sözlü ifadeleri 

güçlendirdiği de bilinmektedir (Neill ve Casswel, 200 ). Çalışmadaki öğretmenler de benzer amaçlar 

doğrultusunda çocuklarla iletişimlerini güçlendirmek için beden diline başvurduklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin iletişim becerilerini etkin kullandıkları saptanmıştır. Daha çok 

katılımcıyla bu sonuç sınanabilir. 

 Çalışmada öğretmenlerin sınıfta ele aldığı duygular incelendiğinde, MEB 2012 Okul Öncesi 

Eğitimi Programında geçen dört temel duyguyu (mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın) temel aldıkları 

görülmektedir. Fakat bunlar içinde mutlu, üzgün, kızgın duyguları öğretmenlerce ele alınırken 

şaşkınlık duygusunun diğerlerinden daha az ele alındığı saptanmıştır. Öğretmenlerin, programda yer 

alan dört temel duygunun dışında başka duygulara pek yer vermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde 

başka bir çalışmada da sevinç ve öfke okul öncesi sınıfında öğretmenlerce en sık dile getirilen 

duygular olmuştur. (Prosen, vd., 2014). Oysa bazı araştırmacılara göre temel (birincil) duygular 

dörtten fazladır: korku, sevgi, iğrenme ve utanç bu duygular arasında yer almaktadır (Goleman, 2018). 

Az sayıda öğretmenin bahsedilen duygulara (korku, sevgi, utanç) yer verdiği görülmüştür. Yapılan 

bazı araştırmalar da öğretmenlerin fazla duygu bilmediğini göstermektedir (Furnham, 199 , akt. 

Ulutaş ve Meralı, 2020). Duygusal becerilerin geliştirilmesinde, duygu anlam haznesinin geliştirilmesi 

ve farklı duygular arası ilişkileri anlamlandırma becerilerinin önemi bilinmektedir (Ulutaş ve 

Ömeroğlu, 2020). Ayrıca duygu bilgisi ve duygu bilgisinin temel oluşturduğu duygu düzenleme 

çocukların duygusal sosyal becerileriyle ilgili olduğu (Lindsey, 2016) kadar akademik becerileriyle de 

ilgilidir (Cavadini, Richard, Dalla-Libera ve Gentaz, 2021; Franco, Beja, Candeias ve Santos, 2017; 

Voltmer ve Salisch, 2017). Okul öncesi eğitim programında duygu bilgisinin dört temel duyguyla 

sınırlandırılmaması ve programda yer verilen duygu kavramı çeşitliliğinin arttırılmasının öğretmenlere 

rehberlik sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Öğretmenler güne başlarken mutlu, neşeli, güler yüzlü, keyifli ve heyecanlı ifadelerle 

çocukları karşıladıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler de sarılarak öperek veya beşlik çakarak 

çocukları karşıladıklarını bildirmişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken önemli 

özelliklerden biri olumlu duygularla donatılı ve güler yüzlü olmaktır (Yoder, 2014; Zhang, Yu ve 

Jiang, 2020). Öğretmenler, çalışmada olumlu duygulara ve güler yüze sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Duygusal açıdan bilgili olan öğretmenler kendi duygularının çocukları nasıl etkilediğinin farkındadır 

ve davranışlarını buna göre düzenlerler (Zinsser, vd., 201 ). Eğitimcilerin çocuklar ile olumlu 

etkileşim kurmasının, çocuklarda okul sevgisi ve bağlılığını arttırması, uyum sağlama becerileri ve 

akademik başarılarının da olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir (Hernández, Eisenberg, Valiente, 

VanSchyndel, Spinrad, Silva, Berger, Diaz, Terrell, Thompson ve Southworth, 2016; Valiente, vd., 

2020). Çocukların güven duyabildiği ilişkiler ve ortam için eğitimcilerin olumlu tavır takınması 

elzemdir (Pakarinen, Lerkkanen ve Suchodoletz, 2020; Pianta, 2017; Yoder, 2014). Öğretmenlerin 

eğitim ortamında pozitif mizahi, neşeli ve rahat bir tavır sergilediklerinde de çocukların kendilerini 

daha iyi ifade edebildikleri ve daha etkin öğrenebildikleri araştırmacılar tarafından bildirilmiştir 

http://www.frontiersin.org/people/u/385292
http://www.frontiersin.org/people/u/388423
http://www.frontiersin.org/people/u/343363
http://www.frontiersin.org/people/u/438346
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(Aboudan, 2009; Jeder, 201 ). Ayrıca araştırmada, öğretmenler çocuklara sarıldıklarını ve kısa 

temaslarda bulunduklarını ifade etmiştir. Kožić, vd. (201 ) eğitimcilerin sınıf ortamında çocuklara 

şefkatli temaslarının sınıf iklimini olumlu etkilediğini bildirmiştir. Çalışma, ulaşılan öğretmenlerin 

ifadesiyle sınırlıdır ancak eğitimciler kendilerinden beklenen olumlu duygularla çevrili olduğu ve 

güler yüzlü niteliklere sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

 Araştırmada öğretmenler, çocukların duygusal becerilerini geliştirmek için çeşitli yöntemler 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu yöntemler: çocuklardan duygularını sözlü olarak ifade etmesini 

isteme, etkinliklerle duygulara yer verme, çocuklara duygular hakkında açıklayıcı konuşmalar yapma, 

olumlu duygusal model olma ve çeşitli duygu materyalleri kullanma olarak belirtilmiştir. Öğretmenler 

hem eğitim ortamının düzenleyicisidir hem de çocuklara, duyguları ifade (mimik ve jestleri, seçtiği 

kelimeler, ses tonu vb.) ve ilişkiler konusunda rol modeldirler (Berk, 201 ; Ulutaş, 200 ). Gözlem 

yapan çocuklar, duyguları ifade etme şekillerini öğrenirler, öğretmenlerinin akranlarına olan tavrı da 

arkadaşlarına olan tavırlarını etkiler (Brock ve Curby, 2014; Denham,vd., 200 ). Çalışmada, okul 

öncesi öğretmenlerinin duygular hakkında konuşma konusunda eğilimli oldukları belirlenmiştir. Bu 

çalışmaya benzer olarak araştırmacılar, çocuklara duygular hakkında açıklamalar yapan okul öncesi 

öğretmenlerinin çocukların duygusal becerilerini teşvik ettiğini bildirmektedirler (Cesur Soysal ve 

Öncel Arı, 2020; Denham, vd., 2020; Valiente, vd., 2020; Zinsser, vd., 201 ). Araştırmada 

öğretmenler, duygusal becerilere yönelik etkinliklere yer verdiklerini bildirmişlerdir. Başka 

araştırmacılarca, öğretmenlerin duygusal becerilere yönelik etkinliklere yer verme sıklığıyla 

çocukların duygusal becerilerinin olumlu yönde gelişiminin ilgili olduğu saptanmıştır (Shoshani ve 

Slone, 2017; Türkmen ve Özbey, 2018, Yelinek ve Grady, 2019; Ounprasertsuk ve Suksatan, 2021). 

Araştırmada öğretmenler duygusal becerilerin kazandırılmasında sınırlı sayıda yöntem bildirmişlerdir. 

Aile katılımı, meslektaş fikir alışverişi, okul temelli sosyal duygusal gelişim programlarından 

yararlanma gibi yöntemlere de başvurmaları önerilebilir.  

 Öğretmenlerce sınıfta duygularını kontrol etmede zorlandıkları durumlar şöyle belirtilmiştir: 

sınıfta yönerge ve kurallara uyulmaması, çocukların birbirlerini duygusal olarak incitmesi, çocukların 

birbirlerine veya kendilerine fiziksel olarak zarar vermesi, sınıf materyallerinin zarar görmesi olarak 

tanımlanmıştır. Yapılan araştırmalar bu çalışmaya benzer şekilde öğretmenlerin istenmeyen davranış 

olarak sınıf kurallarına uyulmaması olduğunu bildirmişlerdir (Akman, Yıldız ve Atış Akyol, 2018; Ho, 

Grieshaber ve Walsh, 2017; Sayan Korkutata, 2020; Sjöman, 2018). Başka araştırmacılarca da okul 

öncesi öğretmenlerinin sınıfta zorlandıkları durumlar, bu çalışmaya paralel olarak yönergeleri 

dinlememe (Donaldson, 2019; Sjöman, 2018; Yoder ve Williford, 2019) ve arkadaşlarına zarar verme 

olarak (Chuang, Reinke ve Herman, 2020; Nikolaou ve Markogiannakis, 2017; Sayan Korkutata, 

2020) tanımlanmıştır. Alan yazınına bakıldığında öğretmenlerin sınıfta zorlandıkları durumların 

benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada, öğretmenlerin zorlandıkları durumlarda en sık başvurduğu yöntemin konuşma 

(uyarıda bulunma, arabuluculuk yapma) olduğu belirlenmiştir. Mola verme yöntemi sık kullanıldığı 

belirtilen diğer bir yöntemdir, bu yöntemi bazı öğretmenler kendileri için bazıları ise çocuklar için 

kullanmışlardır. Çocuklar için dinlenme köşesine gönderme ve hava aldırma yöntemine başvuran 

öğretmenler, kendileri için kahve molası, hava alma, nefes teknikleri kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Eğitimcilerin bir kısmı yardımcı/stajyer öğretmenden ya da aileden yardım istediklerini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin zor durumlardaki davranışları ve duygularını nasıl yönettikleri önemlidir çünkü 
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çocuklara duygu düzenleme konusunda rol model olmalarını sağlar. Çocuklar, zor anlarda 

öğretmenlerinin kendilerini nasıl rahatlattığını gözlemleyerek örnek alacaklardır (Basset, vd., 2012). 

Ayrıca duygusal becerileri yeterli olan öğretmenlerin, çocukların duygusal ve davranışsal 

problemlerini saptama konusunda daha iyi olduğu bilinmektedir (Poulou, 2017). Çeşitli araştırmalarda 

bu çalışmaya paralel şekilde okul öncesi öğretmenlerinin problem davranışlarla başa çıkma yöntemi 

olarak sözel uyarı, rehberlik etme ve arabuluculuk sık işlenmiştir (August, 2021; Baker-Henningham, 

Bowers, Francis, Vera-Hernández ve Walker, 2021; Öngören Özdemir ve Tepeli, 2016). 

Öğretmenlerin problem durumlarında uyarıda bulunmanın yanı sıra ortamdan uzaklaştırma yöntemini 

kullandıkları da belirlenmiştir (Yağan Güder, Alabay ve Güner, 2018). Öğretmenlerin problem 

davranışlarla baş ederken aileyi sürece dahil etmeyi tercih ettikleri, başka araştırmacılarca da 

saptanmıştır (Albrecht, 2017; Cook, Dearing ve Zachrisson, 2017; Nikolaou ve Markogiannakis, 

2017). Çocuklardaki davranış problemlerinin doğru saptanması ve önlenebilmesi için öğretmenlerin 

duygusal yeterliklerinin geliştirilmesi önerilebilir. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin sınırlı sayıda başa 

çıkma yöntemi ifade ettiği belirlenmiştir. Ştefan, Rebega ve Cosma (201 ) yaptıkları çalışmada, bu 

araştırmaya paralel olarak okul öncesi öğretmenlerinin davranış sorunlarıyla başa çıkmada kısıtlı 

yöntem bilgisine sahip olduğunu saptamışlardır. Öğretmenlere davranış sorunları ile başa çıkma 

konulu uygulamalı hizmet içi eğitimler düzenlenebilir ve bu eğitimlerin içeriğine duygu bilgisi, duygu 

düzenleme gibi temel duygusal beceriler dahil edilebilir. 

Her yaşta eğitimi verilebilen duygusal beceriler ile çeşitli davranış problemlerinin üstesinden 

gelebilmek mümkündür ve pek çok araştırmada ortaya konulduğu gibi duygusal beceri eğitimleri okul 

öncesi dönemde etkili olmaktadır (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2020). Bu nedenle okul öncesi öğretmenleri 

ve eğitim müfredatı; çocukların duygusal becerilerini zenginleştirme aracı olarak değerlendirilmeli ve 

geliştirilmelidir. Ancak duygusal beceriye sahip olmanın öneminin yeterince anlaşılabilmesi ve bu 

becerinin etkili şekilde desteklenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Basset, 

vd.,2012; Bozkurt Yükçü ve Demircioğlu, 2017; Ulutaş ve Ömeroğlu , 2020). Bu konuda okul öncesi 

eğitime ve öğretmeninin eğitimine destek ve düzenleme yapmanın önemli olduğu gözükmektedir. 
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ÖZET 

Çevre sorunlarının en başında insan kaynaklı faaliyetler gelmektedir. İnsan kaynaklı faaliyetler 

sonucunda doğal çevre olumsuz etkilenmektedir. Pandemi sürecinde insanlar evlere kapandığı için çevre 

kirliğinin azaldığı görülmüştür. Bu nedenle insanların çevresel farkındalık kazanması gerekmektedir. Çalışmanın 

amacı ortaokul öğrencilerinin çevre farkındalıklarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf 

düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve ailenin yaşadığı yer) göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Burdur ilinde eğitim 

öğretim görmekte olan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Burdur ilinde eğitim 

öğretim görmekte olan uygun örneklem ile seçilmiş  04 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların 202’si 

kız 102’si erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgiler ve Çevresel Farkındalık Ölçeği içeren 

anketten yararlanılmıştır. Anket soruları Google Form üzerinden oluşturularak link yoluyla katılımcılarla 

paylaşılmış ve veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPPS 22 paket programı kullanılmıştır. Demografik 

veriler için frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin alt 

faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman Rho testi yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasında 

anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için ikili grupların arasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup 

ortalamalarını karşılaştırmak için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda ortaokul 

öğrencilerinin çevresel farkındalık düzeyleri cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve ailenin 

yaşadığı yer değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Kızların çevresel farkındalıklarının erkeklere göre yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

çevresel farkındalıklarını arttırmak için okullarda çevre eğitimi verilmeli ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetler 

düzenlenmelidir. Çocukların çevresel farkındalıklarını arttırmaya yönelik eğitimler planlanmalıdır. Çocuklara 

çevre eğitimi küçük yaştan itibaren verilmelidir. İnsanlar ve özellikle ebeveynler çevre konusunda 

bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Çevresel Farkındalık 
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GİRİŞ 

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama çevre denir. Canlılar ve cansız maddeler çevreyi 

oluşturur. İnsanlar ve diğer canlılar çevre içerisinde karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunurlar. 

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevreden yararlanırlar. İnsanların beslenme, 

su, ısınma ve barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çevresinden yararlanması çevrelerinde birtakım 

değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler sonucunda doğal kaynaklar azalır; hava, su ve toprak 

kirlenir ve küresel ısınma gerçekleşir. Küresel ısınma ise iklimlerin değişmesine neden olur. Ayrıca 

havaya karışan zararlı gazlar ozon tabakasının delinmesine ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. 

Bütün bu durumlar canlıların hayatını etkilemektedir. Hatta birçok sağlık problemini de ortaya 

çıkmaktadır (Ünver, Yancı ve Arslan, 2019, s. 1  -158). 

Çevre sorunlarının en büyük nedenlerinden birisi insandır. İnsan kaynaklı birçok sorun 

canlıların yaşadığı çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Pandemi döneminde insanlar evlere kapandığı 

için gürültü kirliliği, hava kirliliği azalmıştır. Pandemi sürecinde insanlarımız evlere kapandığı için 

çevre kirliğininin azaldığı görülmüş ve Dünya üzerinde yeşil alanlar artmıştır. Bu durumda çevre 

üzerinde insanların etkisini yeterince ortaya koymaktadır. İnsanlar tekrar normalleşme sürecine 

geçinse kirliliğin yine artış gösterdiği görülmektedir. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda doğal çevre 

olumsuz etkilenmektedir. Doğal çevrenin bozulması başta insanlar olmak üzere bütün canlıları 

olumsuz etkilemektedir. Canlıların hayatta kalabilmesi için doğal yaşam alanları korunmalıdır. Bu 

nedenle insanlara önemli bir görev düşmektedir. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bu noktada 

insanın bir birey olarak çevresel farkındalık kazanması gerektiği son derece önemli bir konudur. 

Çevresel farkındalık, insanların çevre sorunlarının varlığını kabul etmesi bu sorunları çözmeye 

yönelik adımları atması olarak tanımlanmaktadır (Nalçacıoğlu, 2020). 

Irmak Kazazoğlu (2020) tarafından yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Farkındalık 

Düzeylerinin ve Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi” adlı çalışmada çevre 

sorunlarını önlemeye yönelik sorumlulukların başında, bireylere verilecek olan çevre eğitimi geldiği, 

çevre eğitiminin ilk olarak ailede başlayıp, daha sonra okul öncesi eğitim ile devam eden ve hayat 

boyu süregelen bir süreç olduğu belirtilmiştir.  

Çevrenin korunmasında eğitimin amacı, insanlara doğal ve yapay çevrenin karmaşık yapısını, 

bu yapıyı oluşturan biyolojik, fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerin birbirlerini nasıl 

etkilediklerini anlatmak ve çevrenin iyileştirilmesine ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik çeşitli 

maddi ve manevi değer, davranış ve pratik çözümlerle halkın kendini sorumlu hissetmesi ve etkili bir 

şekilde katılmalarının sağlanmasıdır (Kaypak ve Yılmaz, 2016, s. 42; Akt.: Irmak Kazazoğlu, 2020). 

Alan yazın incelendiğinde çevresel farkındalık ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. 

Literatür taraması sonucunda bu çalışmalardan bazılarına yer verilmiştir.  

Okul öncesi dönem çocukları ve öğretmenlerinin çevreye yönelik tutum ve farkındalıkları 

arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre okul 

öncesi dönem çocuklarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının yüksek olduğu ancak çevre 

sorunlarına yönelik farkındalıklarının orta düzeyde olduğu, okul öncesi öğretmenlerinin çevre 
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sorunlarına yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ve çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının 

genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi dönemdeki çocuklarla öğretmenlerinin 

çevre sorunlarına yönelik tutumları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, çevre sorunlarına 

ilişkin farkındalık ile çocukların öğretmenleri arasında zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Buldur & Ömeroğlu, 2018). 

Vatansever Bayraktar ve Fırat (2020) tarafından “İlkokul Öğrencilerinin Çevre 

Farkındalıkları” adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin çevre 

farkındalıklarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin çevre farkındalıkları genel toplam 

ortalamaları ve çevresel sorumluluk alt boyutlarına göre yüksek düzeyde olduğu; doğada yaşam ve 

dönüştürülebilir enerji kaynakları ve kullanımı alt boyutlarına göre çok yüksek düzeyde olduğu, 

canlıların devamı alt boyutuna göre düşük düzeyde olduğu görülmüştür. 

Erdem, M., Meriç, E. & Meriç, A. (2019), tarafından ilkokul öğrencilerinin çevresel 

farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çevresel farkındalıkları “genel düzey” ile 

“doğada yaşam”, “dönüştürülebilir enerji kaynakları ve kullanımları” ve “çevresel sorumluluk” alt 

boyutlarında “yüksek”; “canlıların devamlılığı” alt boyutunda ise “düşük” düzeyde çıkmıştır. 

Araştırmada ayrıca öğrencilerin çevresel farkındalıklarının “genel düzey” ile “doğada yaşam”, 

“dönüştürülebilir enerji kaynakları ve kullanımları” ve “çevresel sorumluluk” alt boyutlarında 

dördüncü sınıftaki öğrenciler lehine; “doğada yaşam” alt boyutunda ise kız öğrenciler lehine 

farklılaştığı gözlenmiştir. Öğrencilerin çevresel farkındalıklarının “genel düzey” ve “doğada yaşam” 

alt boyutunda kardeş sayısı açısından; “canlıların devamlılığı” alt boyutunda anne eğitim durumu 

açısından ve “çevresel sorumluluk” alt boyutunda ise baba eğitim durumu açısından farklılaştığı 

gözlenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları yakın çevreye yönelik farkındalıklarını belirlemek 

amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin köy, ilçe veya il merkezi 

gibi farklı bölgelere göre, yakın çevrelerinde bulunan yaşam alanlarına ve canlılara yönelik 

farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin belirlenen yaşam alanları 

ile ilgili farkındalık düzeylerinin düşük olduğu, bununla birlikte yakın çevrelerinde bulunan çeşitli 

bitki, hayvan ve mantarlar ile ilgili farkındalıklarının ise orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İl 

merkezindeki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin ilçedeki öğrencilere göre, 

ilçedeki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin de köyde bulunan öğrencilere 

göre anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bölgede yaşamını sürdüren 

canlılar hakkında farkındalık düzeyleri incelendiğinde köyde yaşayan öğrencilerin hem il merkezinde 

hem de ilçe merkezinde yaşayan öğrencilere göre farkındalık düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek 

olduğu görülmüştür. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan öğrenciler arasında bölgede yaşamını sürdüren 

canlılar hakkında farkındalık düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Hüseyinbaş, Ö., Ünal, A. ve Yerlikaya, Z., 2021). 

Yalçınkaya, E., Çetin, O. (2018) tarafından yapılan bir araştırmada ortaokul öğrencilerine 

tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin çevre eğitimi konusundaki görüşlerini belirlemek için 

öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen nicel veriler 
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cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü gibi değişkenler açısından karşılaştırılmış, görüşme verileri içerik 

analizi ile kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Tutum ölçeği puanları incelendiğinde cinsiyet ve okul 

türü açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkarken, sınıf düzeyi açısından bir farklılık bulunamamıştır.  

Başka bir çalışmada  .sınıf ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalık düzeyleri cinsiyet, 

anne ve babanın eğitim düzeyleri, evlerinde bahçe olma durumu, çevre ile ilgili etkinlilere katılma 

durumu, fidan dikme durumu, çevre ile ilgili yayınları takip etme durumu gibi demografik 

değişkenlere göre incelenmiştir. Yapılan araştırmada öğrencilerin çevresel farkındalık düzeylerinin 

çevre ile ilgili etkinliklere katılma, fidan dikme, çevre ile ilgili takip ettiği yayınların olması 

demografik değişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu ancak cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu 

demografik değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Nalçacıoğlu, 2020). 

Doğan ve Keleş (2020) tarafından yapılan “Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Çevre 

Farkındalığı ve Çevre Davranışı” adlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin çevre 

davranış ve farkındalık düzeylerinin öğrenim düzeylerine (ortaokul-lise), okul tipine (devlet-özel), 

akademik başarılarına, anne-babalarının eğitim durumuna, kardeş sayısına ve cinsiyete bağlı olup 

olmadığı araştırılmıştır. Çevre farkındalık puanlarının ortaokullarda liselerden, özel okullarda ise 

devlet okullarından yüksek olduğu ve kız öğrencilerde davranış puanlarının erkek öğrencilerden daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarısının farkındalığı artırdığı fakat davranışı 

etkilemediği gözlenmiştir. Farkındalık puanı yüksek öğrencilerin davranış puanları da yüksek 

bulunmuştur. Anne baba eğitim düzeyinin artışı, çevre farkındalık puanlarını yükseltmiş fakat çevre 

davranış puanlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin çevre bilincine ilişkin bir araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırma 180 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonucu bilim grubu ve sanat grubu 

öğrencilerinin çevresel farkındalık puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık olduğunu, bilim grubu ve 

meslek grubu öğrencilerinin çevresel farkındalık puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık olduğunu 

göstermiştir. Meslek grubu ve sanat grubu öğrencilerinin Çevresel farkındalık puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin çevre bilinci puan ortalamaları arasında 

cinsiyete ve kurum türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Danielraja, 2019). 

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada öğrencilerin çevre farkındalığı ile çevre 

sorunlarına yönelik davranışları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin çevre farkındalık düzeyleri ile çevre sorunlarına ilişkin davranışları cinsiyet, aile gelir 

durumu, sınıf düzeyi, baba öğrenim düzeyi, çevresel bilgi kaynakları, çevre eğitimi alma durumları, 

ailede yaşayan kişi sayısı, çevre konulu belgesel izleme durumları, çevre dostu ürünleri tercih etme 

durumları, çevre kuruluşuna üye olma durumları ile çevre ile ilgili faaliyetlere katılma durumlarına 

göre farklılık gösterdiği ancak öğrencilerin yaş gruplarına ve anne öğrenim düzeylerine göre çevre 

farkındalık düzeyleri ile çevre sorunlarına ilişkin davranışları farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır (Irmak Kazazoğlu, 2020). 

Gıcır, B., Oruç, I.& Özatlı, N.S. (2020) tarafından yapılan bir araştırmada Balıkesir’de 

yaşayan X, Y ve Z kuşaklarının çevre davranış düzeyleri ile cinsiyet, kuşak, öğrenim düzeyi, meslek, 

okudukları okul türü, yaşadıkları ilçe gibi değişkenlerle arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, X ve Y kuşaklarında kuşak değişkenine göre, Z kuşağı 
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ile ilgili analizlerde ise cinsiyet, çevre kuruluşlarına üyelik, okul türü ve yaşadıkları ilçe değişkenlerine 

göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. X, Y, Z kuşakları birlikte değerlendirildiğinde kuşak, 

cinsiyet, çevre kuruluşlarına üyelik ve yaşadıkları ilçe değişkenlerinde anlamlı farklılıklar olduğu 

gözlenmiştir. 

Okul öncesi ve ilkokul öğretmen adaylarının çevre bilinci, tutum ve davranışlarının yanı sıra 

çevre eğitimi ile ilgili görüşlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırma Primorska Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki 1 2 Sloven öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin nispeten yüksek bir çevre bilincine sahip 

oldukları ve çoğunlukla doğaya ve korunmasına karşı olumlu bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir 

(Dolenc Orbanić, N., & Kovač, N., 2021). 

Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyinin incelenmesi amacıyla 

İstanbul ilindeki bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının katıldığı bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık 

düzeylerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalık düzeylerinin daha önce herhangi bir lisans programından mezun olma durumu, 

materyal tasarımı dersi alma durumu, sınıf düzeyi ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılığın olduğu 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyi cinsiyet ve çevre 

eğitimi dersi alma durumu değişkenine göre herhangi bir anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmüştür 

(Kadıoğlu Ateş, H. ve Işık Öner, A., 2020). 

Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde alan yazına katkı sağlamak için bu çalışmamızda 

ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıklarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba 

eğitim durumu ve ailenin yaşadığı yer demografik değişkenlerine göre incelenmesi amacıyla bu 

çalışma yapılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Burdur ilinde eğitim öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin 

çevresel farkındalıklarının ne düzeyde olduğu ve çevresel farkındalıklarının çeşitli demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın Problemi 

Bu araştırma Burdur ilinde eğitim öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalık 

düzeylerine odaklanmaktadır. Bu nedenle araştırmanın problemi; “Burdur ilinde eğitim öğretim gören 

ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim 

durumu, ailenin yaşadığı yer değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. 

Alt Problemler 

Bu araştırmanın problemini destekleyen alt problemler şu şekildedir;  

1. Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ne düzeydedir? 
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2. Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

 . Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları anne eğitim durumuna göre farklılaşmakta 

mıdır? 

 . Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları baba eğitim durumuna göre farklılaşmakta 

mıdır? 

6. Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ailenin yaşadığı yere göre farklılaşmakta 

mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıklarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Betimsel tarama modelinde iki veya daha fazla değişkenler arasında değişimi belirlemeyi amaçlar 

(Karasar, 2009). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde öğrenim gören ortaokul 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2020-2021 eğitim öğretim yılında Burdur 

ilinde eğitim öğretim görmekte olan toplam  04 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Covid-19 

pandemisi ve uzaktan eğitimden dolayı katılımcılara daha kolay ulaşabilmek amacıyla örneklem 

seçiminde uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların 202 (% 66,4)’si kız, 102 (%   ,6)’si 

erkektir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında veriler, 2021 yılında Burdur ilinde eğitim gören, ortaokul öğrencilerine 

Google Form üzerinden anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket soruları Google Form üzerinden 

oluşturulmuş ve anket linki sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgiler, 

ikinci bölümde Çetin ve Yalçınkaya (2018) tarafından geliştirilen “Çevresel Farkındalık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. 
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Çevresel Farkındalık Ölçeği ve Puanlaması 

Çetin ve Yalçınkaya (2018) tarafından geliştirilen “Çevresel Farkındalık Ölçeği”  ’li likert 

tipindedir. Ölçekte “tamamıyla katılıyorum= ”, “katılıyorum=4”, “kararsızım= ”, “katılmıyorum=2” 

ve “hiç katılmıyorum=1” şeklinde puanlanmıştır. Ölçek 6’sı olumsuz, 8’i olumlu toplam 14 madde ve 

4 alt faktörden oluşmaktadır. “Çevre eğitiminde okulun ve yayınların rolü” alt faktörü   madde, 

“Çevresel duyarlılık” alt faktörü 4 madde, “Çevre eğitiminde ders ve öğretmenlerin rolü” alt faktörü   

madde “Okul dışında çevre” alt faktörü 2 maddeden oluşmaktadır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Demografik veriler için 

betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Tüm ölçeğin ve faktörlerin 

güvenilirlik analizi yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde normallik dağılımı varsayımı dikkate 

alınmıştır. Ölçeğin faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Spearman Rho testi kullanılmıştır. 

Değişkenler arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için ikili grupların arasında Mann 

Whitney U testi, ikiden fazla grup ortalamalarını karşılaştırmak için ise Kruskal Wallis testi 

uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Dağılımlar 

 N=304 N % 

Cinsiyet Kız 

Erkek 

202 

102 

66,4 

33,6 

Sınıf  .Sınıf 

6.Sınıf 

7.Sınıf 

8.Sınıf 

62 

85 

60 

97 

20,4 

28 

19,7 

31,9 

Anne Eğitim Durumu Okur-yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yükseköğretim ve Üstü 

6 

92 

72 

96 

38 

2 

30,3 

23,7 

31,6 

12,5 

Baba Eğitim Durumu Okur-yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yükseköğretim ve Üstü 

5 

79 

73 

98 

49 

1,6 

26 

24 

32,2 

16,1 

Ailenin Yaşadığı Yer Köy 

Şehir Merkezi (İlçe/İl) 

109 

195 

35,9 

64,1 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların 202’si (% 66,4) kız ve 102’si (%   ,6) erkektir. 

Katılımcıların sınıf değişkenine bakıldığında 62’si (% 20,4)  .sınıf, 8 ’i (% 28) 6.sınıf, 60’ı (% 19,7) 

7.sınıf ve 97’si (%  1,9) 8.sınıftır. Anne eğitim durumu değişkenine bakıldığında 6’sı (% 2) okur-

yazar değilken, 92’si (%  0, ) ilkokul mezunu, 72’si (% 2 ,7) ortaokul mezunu, 96’sı (%  1,6) lise 

mezunu ve  8’si (% 12, ) yükseköğretim ve üstü mezunudur. Baba eğitim durumu değişkenine 

bakıldığında  ’i (% 1,6) okur-yazar değilken, 79’u (% 26) ilkokul mezunu, 7 ’ü (% 24) ortaokul 
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mezunu, 98’i (%  2,2) lise mezunu ve 49’u (% 16,1) yükseköğretim ve üstü mezunudur. Ailenin 

yaşadığı yer değişkenine bakıldığında katılımcıların 109’u (%   ,9) köyde yaşamaktayken, 19 ’i (% 

64,1) şehir merkezinde yaşamaktadır. 

Güvenilirlik Analizi 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi 

 Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

Çevresel Farkındalık Ölçeği 14 ,771 

Çevre eğitiminde okulun ve yayınların rolü 5 ,623 

Çevresel duyarlılık 4 ,605 

Çevre eğitiminde ders ve öğretmenlerin rolü 3 ,626 

Okul dışında çevre 2 ,748 

 

Güvenilirlik analizi sonuçlarına bakıldığında çevresel farkındalık ölçeği güvenilir düzeydedir 

(α=0,771). Ölçeğin alt faktörlerinin güvenilirliğine bakıldığında okul dışında çevre (α=0,748) 

haricinde diğer alt faktörlerin güvenilirliği düşük çıkmaktadır. Bu faktörlerin güvenilirlik değerleri ise 

0,60’ın üzerindedir. 

Normallik Analizi 

Tablo 3. Normallik Analizi 

Normallik Testi 

  Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Çevre eğitiminde okulun ve yayınların rolü ,106 304 ,000 

Çevresel duyarlılık ,219 304 ,000 

Çevre eğitiminde ders ve öğretmenlerin rolü ,145 304 ,000 

Okul dışında çevre ,361 304 ,000 

Çevresel Farkındalık ,131 304 ,000 

 

Çevresel farkındalık ölçeği ve alt faktörlerin puanları normal dağılım göstermemiştir (p<0,0 ). 

Korelasyon Analizi 

Tablo 4. Ölçeğin Faktörleri Arasındaki Korelasyon 

 

Faktörler 

Çevre 

eğitiminde 

okulun ve 

yayınların rolü 

Çevresel 

duyarlılık 

Çevre eğitiminde 

ders ve 

öğretmenlerin rolü 

Okul 

dışında 

çevre 

 Çevre eğitiminde okulun 

ve yayınların rolü 

Spearman's rho 1 ,366
**

 ,331
**

 ,281
**

 

p . ,000 ,000 ,000 

Çevresel duyarlılık Spearman's rho ,366
**

 1 ,208
**

 ,169
**

 

p ,000 . ,000 ,003 

Çevre eğitiminde ders ve 

öğretmenlerin rolü 

Spearman's rho ,331
**

 ,208
**

 1 ,365
**

 

p ,000 ,000 . ,000 

Okul dışında çevre Spearman's rho ,281
**

 ,169
**

 ,365
**

 1 

p ,000 ,003 ,000 . 

**p<0,01 düzeyinde anlamlı 
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Tablo 4 deki korelasyon değerleri incelendiğinde faktörler arasında pozitif yönde ve anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0,01). Hesaplanan korelasyon değerlerinin ,169 ile , 6  arasında 

değişiyor olması, bu ilişkilerin düşük ve orta düzeyde olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2009: 

32). 

“Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ne düzeydedir?” Alt Problemine Ait 

Bulgular 

Tablo 5. Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Farkındalıklarının Betimsel İstatistik Analizi Sonucu 

 N    SS 

Çevre eğitiminde okulun ve yayınların rolü 304 3,94 ,698 

Çevresel duyarlılık 304 4,51 ,595 

Çevre eğitiminde ders ve öğretmenlerin rolü 304 3,92 1,009 

Okul dışında çevre 304 4,53 ,939 

Çevresel Farkındalık 304 4,18 ,548 

 

Tablo    ncelend ğ nde ortaokul öğrenc ler n n çevresel farkındalıklarının ortalaması (X = 

4,18) yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Alt faktör ortalamalarının ise sırasıyla çevre eğitiminde 

okulun ve yayınların rolü ortalaması (X = ,94), çevresel duyarlılık ortalaması (X = 4, 1), çevre 

eğ t m nde ders ve öğretmenler n rolü ortalaması (X = ,92) ve okul dışında çevre ortalamasının (X = 

4,  ) yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 

 “Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?” 

Alt Problemine Ait Bulgular 

Tablo.6.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N    SS Median Mean 

Rank 

Z p 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi  

Kız 

Erkek 

202 

102 

4,23 

4,09 

0,50 

0,62 

4,29 

4,21 

158,9 

139,7 

-1,807 ,071 

 

Test sonucunda elde ettiğimiz verilere göre kız ve erkek öğrencilerin çevresel farkındalık 

düzeyi puanları anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Z=-1,807, p=0,071>0,0 ). Sıra ortalamalarına 

bakıldığında öğrencilerin çevresel farkındalık düzeyleri cinsiyet açısından anlamlı bir fark 

göstermemektedir. 

 “Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları sınıf düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular 

Tablo 7.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı Kruskal 

Wallis H Testi Sonuçları 

 Sınıf 

Düzeyi 

N    SS Median Mean 

Rank 

p 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi 

 .Sınıf 

6.Sınıf 

7.Sınıf 

8.Sınıf 

62 

85 

60 

97 

4,34 

4,22 

4,13 

4,08 

0,55 

0,51 

0,59 

0,53 

4,39 

4,29 

4,25 

4,21 

181,6 

157,6 

146,1 

133,4 

,007 

 

Test sonucunda elde ettiğimiz verilere göre sınıf düzeyine göre öğrencilerin çevresel 

farkındalık düzeyi puanları anlamlı bir fark göstermektedir (p=0,007<0,0 ). 
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Sınıf düzeyi açısından öğrenciler arasındaki farkı bulabilmek için ikili grupların arasında 

Mann Whitney U testi yapılmıştır. 

Tablo 8.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi 

 

Sınıf Düzeyi N Mean Rank Z p 

 .Sınıf 

6.Sınıf 

62 

85 

81,30 

61,68 

-1,779 0,075 

 .Sınıf 

7.Sınıf 

62 

60 

68,34 

54,43 

-2,175 0,03 

 .Sınıf 

8.Sınıf 

62 

97 

94,99 

70,42 

-3,288 0,001 

6.Sınıf 

7.Sınıf 

85 

60 

75,21 

69,87 

-0,756 0,45 

6.Sınıf 

8.Sınıf 

85 

97 

99,71 

84,30 

-1,972 0,05 

7.Sınıf 

8.Sınıf 

60 

97 

82,82 

76,64 

-0,828 0,407 

 

 .sınıf ile 6.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Z=-1,779, p=0,075>0,05). 

 .sınıf ile 7.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (Z=-2,17 , p=0,0 <0,0 ).  .Sınıfların sıra ortalamaları 7.sınıflara göre daha yüksektir. 

 .sınıf ile 8.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmaktadır (Z=- ,288, p=0,001<0,0 ).  .Sınıfların sıra ortalamaları 8.sınıflara göre daha yüksektir. 

6.sınıf ile 7.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Z=-0,756 p=0,45>0,05). 

6.sınıf ile 8.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Z=-1,972, p=0,05).  

7.sınıf ile 8.sınıf öğrencileri arasında çevresel farkındalık puanları açısından anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Z=-0,828 p=0,407>0,05). 

“Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları anne eğitim durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular 

Tablo 9.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Anne Eğitim Düzeyi N    SS Median Mean Rank p 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi 

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yükseköğretim ve Üstü 

6 

92 

72 

96 

38 

3,83 

4,25 

4,16 

4,22 

4,02 

0,78 

0,51 

0,51 

0,53 

0,67 

3,86 

4,29 

4,21 

4,32 

4,21 

113,3 

163,1 

144,2 

160 

130 

,173 

 
Test sonucunda elde ettiğimiz verilere göre anne eğitim durumuna göre öğrencilerin çevresel 

farkındalık düzeyi puanları anlamlı bir fark göstermemektedir (p=0,17 >0,0 ). 
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 “Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları baba eğitim durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular 

Tablo 10.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre 

Dağılımı Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Baba Eğitim Düzeyi N    SS Median Mean Rank p 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi 

Okur-Yazar Değil 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yükseköğretim ve Üstü 

5 

79 

73 

98 

49 

3,71 

4,25 

4,17 

4,16 

4,18 

0,81 

0,56 

0,49 

0,55 

0,58 

3,50 

4,36 

4,21 

4,29 

4,29 

96,3 

165,9 

144,9 

149,6 

153,8 

,338 

 

Test sonucunda elde ettiğimiz verilere göre baba eğitim durumuna göre öğrencilerin çevresel 

farkındalık düzeyi puanları anlamlı bir fark göstermemektedir (p=0,  8>0,0 ). 

“Ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları ailenin yaşadığı yere göre 

farklılaşmakta mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular 

Tablo.11.Öğrencilerin Çevresel Farkındalık Düzeyi Puanlarının Ailenin Yaşadığı Yere Göre Dağılımı 

Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Ailenin 

Yaşadığı Yer 

N    SS Median Mean 

Rank 

Z p 

Çevresel 

Farkındalık 

Düzeyi  

Köy 

Şehir Merkezi 

109 

195 

4,23 

4,16 

0,54 

0,55 

4,29 

4,29 

160,1 

148,3 

-1,122 ,262 

 

Test sonucunda elde ettiğimiz verilere göre öğrencilerin çevresel farkındalık düzeyi puanları 

ailenin yaşadığı yer açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Z=-1,122, p=0,262>0,0 ). Sıra 

ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin çevresel farkındalık düzeyleri ailenin yaşadığı yer açısından 

anlamlı bir fark göstermemektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin cinsiyetine göre çevresel farkındalık 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kız öğrencilerin çevresel farkındalık düzeyi puanı 

ortalamaları (4,2 ) erkek öğrencilere (4,09) göre yüksek bulunmuştur. Vatansever Bayraktar & Fırat 

(2020) tarafından buna benzer bir çalışma ilkokul öğrencileri üzerinde yürütülmüş ve ilkokul 

öğrencilerinin cinsiyetine göre çevresel farkındalıkları kızlar lehine anlamlı bir fark göstermiştir. 

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre çevresel farkındalık 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farkın  .sınıf ile 7.sınıf ortaokul öğrencileri 

arasında ve  .sınıf ile 8.sınıf ortaokul öğrencileri arasında olduğu görülmektedir.  .sınıf çevresel 

farkındalık düzeyi puanı ortalamaları (4, 4), 6.sınıflar (4,22), 7.sınıflar (4,1 ), 8.sınıflara (4,08) göre 

daha yüksek bulunmuştur. Ortaokul öğrencileri üzerinde yürütülen bir çalışmada öğrencilerin çevreye 

yönelik tutumları ölçülmüş, sınıf düzeyi açısından bir farklılık bulunamamıştır (Yalçınkaya, E., Çetin, 

O., 2018).  

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumuna göre çevresel farkındalık 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Anne eğitim durumu ilkokul olan öğrencilerin 

çevresel farkındalık puanı ortalamaları (4,2 ) diğerlerine göre yüksek bulunmuştur. Ortaokul 
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öğrencilerinin baba eğitim durumuna göre çevresel farkındalık düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Baba eğitim durumu ilkokul olan öğrencilerin çevresel farkındalık puanı ortalamaları 

(4,2 ) diğerlerine göre yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencileri üzerinde yürütülmüş bir çalışmada 

öğrencilerin çevresel farkındalıkları anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir fark göstermemiştir 

(Irmak Kazazoğlu, 2020). 

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin ailenin yaşadığı yere göre çevresel farkındalık 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ailesi köyde yaşayan öğrencilerin çevresel 

farkındalık puanı ortalamaları (4,2 ), ailesi şehir merkezinde (4,16) yaşayanlara göre yüksek 

bulunmuştur.  

Elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalık düzeyleri cinsiyet, anne 

eğitim durumu, baba eğitim durumu ve ailenin yaşadığı yer değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermezken sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kızların çevresel 

farkındalıklarının erkeklere göre yüksek olduğu görülmektedir. 

Çevrenin canlılar için önemli olduğu düşünülürse insanların çevresel farkındalık kazanması 

gerekmektedir. Çevresel farkındalık doğal çevrenin korunması için çok önemli bir konudur. Bu 

nedenle öğrencilerin çevresel farkındalıklarını arttırmak için okullarda çevre eğitimi verilmeli ve 

çevreyi korumaya yönelik faaliyetler düzenlenmelidir. Çocukların çevresel farkındalıklarını arttırmaya 

yönelik eğitimler planlanmalıdır. Çocuklara çevre eğitimi küçük yaştan itibaren verilmelidir. İnsanlar 

ve özellikle ebeveynler çevre konusunda bilinçlendirilmelidir.  

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin çevresel farkındalıkları çeşitli değişkenler açısından 

incelenmiştir. Yapılacak olan yeni çalışmalarda diğer değişkenler açısından çevresel farkındalık 

incelenebilir. Ayrıca diğer eğitim kademelerindeki öğrencilerin çevresel farkındalıkları araştırılarak 

karşılaştırma yapılabilir. 
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ÖZET 

Kapsayıcı eğitim, yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve yirmibirinci yüzyılda birçok 

ülkenin eğitim politikasında yerini alan bir ideolojidir. Kapsayıcı eğitimde; tüm çocukların bireysel, gelişimsel 

ve sosyo-kültürel gereksinimlerine uygun bir şekilde eğitim alabilmesi, özellikle okul çağında bulunan 

dezavantajlı çocukların eğitime katılımlarını artırmak, diğer çocuklarla aynı kalitede eğitim alabilmelerini ve 

eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak, bu çocuklara karşı yapılan ayrımcılıkları azaltmak, eğitim 

sisteminin tüm çocukları kapsayacak şekilde düzenlenmesi yoluyla eğitimde fırsat eşitliği ve adaleti sağlamak 

amaçlanır.  

Bu çalışmanın amacı, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi akademik başarısı yüksek olan 

ülkelerin kapsayıcı eğitim uygulamalarını belirlemektir. Çalışmada, söz konusu ülkelerde kapsayıcı eğitim ile 

ilgili var olan durumu olduğu gibi betimlemek amaçlandığından tarama modeli şeklinde desenlenmiştir. 

Araştırmanın evrenini, PISA sınavına 2018 yılında katılan 79 ülke oluşturmaktadır. Araştırmada PISA başarı 

sıralaması incelendiğinde ilk on beş ülke arasında yer alan ve verilerine ulaşılabilen dört ülke örneklem olarak 

seçilmiştir. Bu nedenle, örneklem türü ölçüt örneklemedir. Araştırmada yatay tarz kullanılmış, evrenden 

örneklem olarak seçilen ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetleri ayrı ayrı incelenip gerçekleştirdikleri çalışmalar 

benzerlik ve farklılıkları bakımından değerlendirilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında ilk olarak yazın 

taraması yapılmış, örnekleme seçilen ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetleri ile ilgili bilimsel makale, kitap ve 

istatistiksel veriler, raporlar taranmıştır. Elde edilen veriler oluşturulacak olan alt problemlere göre temalara 

ayrılmış ve ülkeler arasındaki bulgular karşılaştırılarak benzerlikleri ve farklılıkları saptanmıştır. 

Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerin kapsayıcı eğitim ile ilgili etkili çalışmalar 

yaptıkları görülmektedir. Söz konusu ülkelerin kapsayıcı eğitim çalışmalarını genel öğrenme çerçevesinde 

gerçekleştirdikleri, okulları, sınıfları, öğretim programlarını ve sınıflarda gerçekleştirilen aktiviteleri tüm 

öğrencilere uygun şekilde düzenledikleri, farklı çevrelerden gelen ve farklı özelliklere sahip öğrencilerin 

kapsayıcı eğitim sayesinde eşit şartlarda eğitim almalarını sağlamayı hedefledikleri, ülkelerin benzer 

uygulamalarının olduğu ancak ülkelere özgü farklı modellerin de kullanıldığı gözlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Fırsat Eşitliği, Eğitimde Adalet, Ayrımcılık. 

INCLUSIVE EDUCATION IN COUNTRIES WITH HIGH ACADEMIC SUCCESS 

ABSTRACT 

Inclusive education is an ideology that emerged towards the end of the twentieth century and took place 

in the education policy of many countries in the twenty-first century. In inclusive education; it is aimed to ensure 

that all children receive education in accordance with their individual, developmental and socio-cultural needs, 

to increase the participation of especially disadvantaged children who are at the age of school in education, to 

ensure that they receive and continue their education at the same quality as other children, to reduce 
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discrimination against these children, and it is aimed to provide equality of opportunity and justice in education 

by arranging the education system to cover all children. 

The aim of this study is to determine the inclusive education practises of countries with high academic 

success such as Canada, Japan, South Korea and Singapore. The study was designed as a screening model, as it 

was aimed to describe the current situation regarding inclusive education in countries which were chosen as 

sample. The population of research consists of 79 countries that participated in the PISA exam in 2018. When 

the PISA success ranking is examined, four countries, which are among the first fifteen countries and whose data 

can be accessed, were selected as samples in the study. Therefore, the sample type is criterion sampling. 

Horizontal style was used in the research, the inclusive education activities of the countries selected as samples 

from the population were examined separately and the studies they carried out were evaluated in terms of 

similarities and differences. At the stage of data collection, firstly, literature was reviewed, scientific articles, 

books, statistical data and reports related to the inclusive education activities of the selected countries were 

scanned. The data obtained were divided into themes according to the created sub-problems, the similarities and 

differences were determined by comparing the findings between the countries. 

It is seen that countries such as Canada, Japan, South Korea and Singapore are doing effective studies 

on inclusive education. The countries in sample carry out inclusive education studies within the framework of 

general learning area, organize schools, classes, curriculum and activities in classrooms in accordance with all 

students, they aim to ensure that students from different backgrounds and have different characteristics receive 

education under equal conditions through inclusive education, it is observed that countries have similar 

applications, but different models specific to countries are also used. 

Key Words: Inclusive education, equality of opportunity, justice in education, discrimination. 

 

GİRİŞ 

Eğitim, toplumların geleceklerine yön veren en güçlü olgulardan biridir. Geleceğini iyi 

yönetmek isteyen toplumların öncelikle eğitim sistemlerini iyi yönetmeleri gerekmektedir. Okullar; 

farklı yetenek ve ihtiyaçları olan, farklı çevrelerden gelen ve farklı beklentilere sahip tüm bireylere eşit 

bir şekilde eğitim vermesi beklenen kurumlardır. Eğitimde beklentisi, yeteneği, geldiği çevre, 

özellikleri ne olursa olsun geride bırakılacak tek bir birey yoktur. Bir toplumun eğitim sisteminin iyi 

olduğu sonucuna sadece o toplumun bir kesiminin başarısına bakılarak varılamaz. Eğitim sistemi 

özelliği ne olursa olsun tüm çocukları kapsamalıdır. 

Kapsayıcı eğitim, eğitim kurumlarının ve süreçlerinin cinsiyet, etnik köken, dil, din, yerleşim 

yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik durum vb. özelliklerinden ya da koşullarından bağımsız olarak 

tüm çocukların gereksinimlerine yanıt verecek biçimde yeniden düzenlenmesini öngören bir süreçtir 

(ERG, 2016). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kapsayıcı eğitimi; tüm 

öğrenenlerin öğrenmeye, kültüre ve topluma katılımlarını arttırma, eğitimin içinde kalmalarını 

sağlama ve eğitimden dışlanmalarını azaltma yoluyla farklılıklarına ve ihtiyaçlarına yanıt verilmesi ve 

yönlendirilmesi süreci olarak tanımlamaktadır. Uygun yaş aralığında bulunan tüm çocukları kapsayan 

ortak bakış açısı ve eğitimin sistemin sorumluluğunda olduğu inancıyla içerikte, yapıda, yaklaşımlarda 

ve stratejide yapılan değişimleri içerir (UNESCO,200 ). 

Kapsayıcı eğitim, dayanak noktası olarak yasaları alır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 26. 

Maddesine göre, “Herkes eğitim hakkına sahiptir, eğitim en azından ilk ve temel öğrenim 
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aşamalarında parasızdır, ilköğretim zorunludur, yükseköğrenim yeteneğe göre herkese eşit olarak 

sağlanır (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948, madde 26). Türkiye tarafından 1990 yılında 

imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre taraf devletler sözleşmenin 2. Maddesinde 

sıralanan sebeplerden herhangi birine dayalı ayrımcılık yapılmayacağını, çocuğun eğitim hakkının 

kabul edileceği ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde gerçekleştirileceği, ilköğretimin tüm 

çocuklar için zorunlu ve parasız olacağı, ortaöğretimin tüm çocuklara açık olmasını ve gerekli 

durumlarda mali yardımlar yapılmasını, yükseköğretimin yetenekler doğrultusunda herkese açık hale 

getirilmesi, okullara düzenli bir şekilde devamın sağlanması ve terk etme oranlarının düşürülmesi için 

önlem alınması, çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün 

olduğunca geliştirilmesi gerektiğini kabul ederler (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1994). 

7-10 Haziran 1994 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 

(UNESCO) ve İspanya Hükümetinin katkılarıyla 92 devlet ve 2  uluslararası kuruluşu temsilen  00 

kişinin katılımıyla İspanya’nın Salamanca şehrinde bir konferans toplanmıştır. Konferansın amacı 

1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde de teyit edildiği gibi “Herkesin Eğitim 

alma hakkının sağlanması amacıyla kapsayıcı eğitim yaklaşımını geliştirmek ve herkes için eğitim 

hedefini gerçekleştirmektir (Dede, 1996). Salamanca Bildirisi (UNESCO, 1994)’ne göre; her çocuk 

kendine özgü özelliklere sahiptir, tüm çocukların ilgi, yetenek, öğrenme ihtiyaçlarına göre eğitim 

görmesi sağlanarak onlara öğrenme ve başarma fırsatı verilmelidir. Eğitim sistemleri tüm çocukların 

özellik ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çocuğu merkeze alan eğitim sistemi şeklinde düzenlenmeli, 

normal okullar ayırıcı tutumla mücadelede etkin olarak kullanılmalıdır. Eğitim başarısı yüksek ülkeler, 

uygun yaş düzeyindeki tüm öğrencilerin sosyo- ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, özelliklerine, 

dinlerine, etnik kökenlerine, engel durumlarına bakmaksızın eğitime eşit bir şekilde ulaşmalarını 

sağlayabilen ülkelerdir. Eğitimde eşitlik; okulların ve eğitim sistemlerinin tüm öğrencilere sosyo 

ekonomik durumları, cinsiyetleri, göçmenlik durumları, ailelerinin geçmişi gibi değişkenlerden 

bağımsız olarak eşit öğrenme olanakları sağlamasıdır. Eğitimde eşitliğin olması; tüm çocukların aynı 

eğitim çıktılarına sahip olması değil, öğrenme çıktılarının söz konusu değişkenlerden bağımsız olması 

anlamına gelmektedir (OECD ,2018). 

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA; Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde gerçekleştirilen, 1  yaş grubu 

öğrencilerinin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma derecelerini ölçmeyi 

amaçlayan bir araştırmadır (MEB, 2020). PISA ülkelerin eğitim sistemleri ve başarıları hakkında bilgi 

vermesinin yanı sıra ülkelerin uluslararası düzeyde konumlarını belirlemesi bakımından da oldukça 

işlevseldir. Son on yılın PISA sonuçlarına bakıldığında bazı ülkelerin istikrarlı bir şekilde ilk on beş 

sırada yer aldığı görülmektedir. Bu ülkelerin eğitim sistemlerinin tüm öğrencileri kapsama derecesi, 

okul çağında bulunan tüm çocukların eğitimden faydalanabilmesi ve beklentilerinin karşılanması için 

yürütmekte oldukları çalışmalar diğer ülkelere örnek olması bakımından önemlidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı PISA sınavında son on yılda ilk on beş ülke arasında yer alan ülkelerin 

tüm çocukların eğitimden eşit bir şekilde faydalanabilmesi, bireysel, gelişimsel ve sosyo-kültürel 

gereksinimlerine uygun bir şekilde eğitim alabilmesi, özellikle okul çağında bulunan dezavantajlı 

çocukların eğitime katılımlarını artırmak, diğer çocuklarla aynı kalitede eğitim alabilmelerini ve 
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eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak, bu çocuklara karşı yapılan ayrımcılıkları azaltmak için 

yaptıkları çalışmaları saptamak, ülkelerin kapsayıcı eğitim uygulamaları ile bu uygulamalar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda “PISA sonuçlarına göre ilk on beş ülke 

arasında yer alan Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un kapsayıcı eğitim uygulamaları 

nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin 

eğitimine yönelik kapsayıcı eğitim uygulamaları nelerdir? 

2. Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik 

kapsayıcı eğitim uygulamalarının PISA sonuçlarındaki yansımaları nelerdir? 

3. Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı 

öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamalarının PISA sonuçlarındaki yansımaları nelerdir? 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma Modeli  

Çalışmada, söz konusu ülkelerde kapsayıcı eğitim ile ilgili var olan durumu olduğu gibi 

betimlemek amaçlandığından çalışma tarama modeli şeklinde desenlenmiştir. Araştırmada yatay tarz 

kullanılmış, evrenden örneklem olarak seçilen ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetleri ayrı ayrı incelenip 

gerçekleştirdikleri çalışmalar benzerlik ve farklılıkları bakımından değerlendirilmiştir. 

Evren ve Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, PISA sınavına 2018 yılında katılan 79 ülke oluşturmaktadır. Ancak 

araştırmanın tarama modeli ile desenlenmesi ve tüm ülkelerin verilerine ulaşılmasının mümkün 

olmaması, ayrıca başarı sıralaması yüksek ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetlerinin diğer ülkelere 

örnek olmasının hedeflenmesi sebebiyle araştırmada PISA başarı sıralaması incelendiğinde son on 

yılda yapılan PISA sınavlarında ilk on beş ülke arasında yer alan ve verilerine ulaşılabilen dört ülke 

örneklem olarak seçilmiştir. Bu nedenle, örneklem türü ölçüt örneklemedir.  

Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Verilerin toplanması aşamasında ilk olarak yazın taraması yapılmış, örnekleme seçilen 

ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetleri ile ilgili kitaplar, bilimsel makaleler, raporlar ve istatistiksel 

veriler, taranmış, yasalar, sözleşmeler, bildiriler incelenmiştir. Makalelerin taranmasında eğitim 

alanında yayınların yer aldığı ERIC, EBSCHO gibi veri tabanları kullanılmış ayrıca yayımlanmış 

tezler incelenmiştir. Elde edilen veriler oluşturulmuş olan alt problemlere göre temalara ayrılmış ve 

ülkeler arasındaki bulgular karşılaştırılarak benzerlikleri ve farklılıkları saptanmıştır. 
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BULGULAR VE YORUMLAR 

PISA Sonuçlarına Göre İlk On Beş Ülke Arasında Yer Alan Kanada, Japonya, Güney 

Kore Ve Singapur’un Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları  

Söz konusu ülkelerin PISA’da elde ettikleri sonuçlar incelendiğinde son on yılda en yüksek 

başarı elde eden on beş ülke arasında yer aldıkları görülmektedir. Ayrıca PISA 2018 sonuçları 

incelendiğinde okuma, matematik ve fen alanlarında OECD ülkelerinin ortalama performanslarından 

daha yüksek bir performans elde ettikleri görülmektedir. 

Tablo 1: 2018 PISA Sonuçlarına Göre Ülkelerin Okuma, Matematik ve Fen Puanları Ortalamaları 

 Okuma Matematik Fen 

Kanada  520 512 518 

Japonya  504 527 529 

Kore  514 526 519 

Singapur  549 569 551 

OECD 487 489 489 

Kaynak: OECD (2019), “How did countries perform in PISA 2018?”, in PISA 2018 Results (Volume I): What 

Students Know and Can Do, OECD Publishing, Paris. 

 

PISA 2018 sonuçlarına bakıldığında Singapur’un okuma, matematik ve fen alanlarında söz 

konusu ülkeler arasında en yüksek başarı ortalamalarına sahip olduğu ve en yüksek ortalamayı ise  69 

puan ile matematik alanında elde ettiği görülmektedir. Kanada en yüksek ortalamayı  20 puanla 

okuma alanında elde ederken Japonya’nın  29 puanla fen alanında, Kore’nin ise  26 puanla 

matematik alanında elde ettiği söylenebilir.  

Tablo 2: 2018 PISA Sonuçlarına Göre Ülkelerin Okuma, Fen ve Matematik Alanlarında Elde Ettikleri 

Başarı Seviyelerine Göre Yüzdelikleri 
 En az 2. Seviye ve üzerinde başarı elde eden 

öğrencilerin yüzdelikleri 

En üst ( . Ve 6.) seviyede başarı elde eden 

öğrencilerin yüzdelikleri 

 Okuma Matematik Fen Okuma Matematik Fen 

Kanada 86 84 87 15 15 11 

Japonya 83 89 89 10 18 13 

Kore 85 85 86 13 21 12 

Singapur 89 93 91 26 37 21 

OECD 77 76 78 9 11 7 

Kaynak: OECD, PISA 2018 Database, Tables I.B1.1 and I.A2.1; OECD, PISA 2018 Database, Tables I.B1.2 

and I.A2.1.; OECD, PISA 2018 Database, Tables I.B1.3 and I.A2.1 

 

Tablo’ya göre Kanada’da 2. Seviye ve üzerinde başarı elde eden öğrencilerin en yüksek 

yüzdeliği (%87) fen alanında elde ettikleri ancak üst seviyelerde (  ve 6. Seviye) başarı elde eden 

öğrencilerin yüzdeliğinin (%1 ) okuma ve matematik alanında daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Japonya’da ise 2. Seviye ve üzerinde başarı elde eden öğrencilerin (%89) fen ve matematik alanında 

olduğu gözlemlenirken üst seviyelerde başarı elde eden öğrenci yüzdeliğinin matematik alanında diğer 

alanlara göre daha fazla olduğu söylenebilir. Kore’de 2. Seviye ve üzerinde puan elde eden en yüksek 

öğrenci yüzdeliğinin fen alanında olduğu ancak üst seviyelerde başarı elde eden en yüksek öğrenci 

yüzdeliğinin matematik alanında olduğu görülmektedir. 2. seviye ve üzerinde başarı elde eden 

öğrenciler ve üst seviyelerde puan elde eden öğrencilerin yüzdelikleri incelendiğinde söz konusu 

seviyelerde ve alanlarda Singapur’un diğer ülkelerden daha yüksek sonuçlar elde ettiği söylenebilir. 

Söz konusu ülkelerin kapsayıcı eğitim faaliyetleri incelendiğinde ülkelerde genellikle benzer 
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faaliyetlerin yürütüldüğü, yasal düzenlemelerin yapıldığı ve tüm öğrencileri kapsayacak çalışmalara 

ağırlık verildiği görülmektedir. 

Kanada, kapsayıcı eğitimde lider olarak görülmektedir. 1  eyalet ve bölgeden dört tanesi 

kapsayıcı eğitimi eğitim sistemlerinin odak noktasına koymakta, 9 hükümet ise kapsayıcı eğitimi bir 

sınıftaki tüm öğrencileri kapsayacak bir değer olarak görmemeleri sebebiyle özel eğitime devam 

etmektedirler (Bunch, 201 ). 1980’li yıllardan bu yana kapsayıcı eğitim kavramının gelişmesiyle 

birlikte Kanada eğitim sistemi güçlü reformlar ve yeniden yapılanma geçirmiş, okulların etkililiğinin 

arttırılması, öğrenme çevresinin geliştirilmesi, akran öğretimi, öğretmenlerin profesyonelleşmesi 

yönünde adımlar atılmaya başlanmış; aynı zamanda kaynaştırma, normalleştirme, sosyal adalet, 

kapsayıcılık ve daha az sınırlayıcı öğrenme ortamı üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmış, 1981’de 

çıkarılan yasa ile eğitim bakanlığı ve okul yönetimleri tüm öğrencilerin eğitime dahil edilmesinden ve 

kişiye özel eğitim programları ve ücretsiz eğitimden sorumlu tutulmuştur (Grynova & Kalinichenko, 

2018). Tüm bu gelişmelere rağmen düzenlemelerde ve uygulamalarda aynı eyaletteki farklı okulların 

arasında bile farklılık olması eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını geciktirmektedir. Kapsayıcı 

eğitimin Kanada eğitim sisteminde yerini almasına rağmen okullarda uygulanmasının önünde engel 

teşkil eden bir konu da öğretmen eğitimleridir. Hala az sayıda üniversite öğretmenlik bölümlerinde 

kapsayıcı eğitim ile ilgili ders vermekte ya da verilen eğitimler öğretmenleri gelecekte karşılaşacakları 

öğrenci çeşitliliğine yeteri kadar hazırlamamaktadır. Mc Crimmon (201 )’e göre üniversitelerin 

müfredatlarına öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ile ilgili bakış açısı kazanmalarını ve öğrenci 

çeşitliliğini fırsata çevirebilmelerini sağlayacak dersler eklenmeli, ayrıca mezun durumda olan 

öğretmenlerin çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarına sınıf tabanlı müdahale yeteneği kazandırmak amacıyla 

sertifika programları düzenlenmelidir. 

Japonya’da kapsayıcı eğitim faaliyetlerine bakıldığında 1947 yılında çıkarılan Japon anayasası 

göze çarpmaktadır. Anayasa’nın 26. maddesine göre; bütün insanlar kanunun öngördüğü şekilde 

yeteneklerine göre eşit eğitim alma hakkına sahip olacaktır. Tüm Japon vatandaşları temel insan hakkı 

olarak eşit eğitim alma hakkına sahiptir. Tüm insanlar kendi koruması altındaki kız ya da erkek 

çocuklarına yasada öngörüldüğü şekilde eğitim aldırmakla yükümlüdür. Buradan anlaşıldığı üzere 

çocukların eğitim alma garantisini sağlamak için bu kişiler zorunlu tutulmuştur. Zorunlu eğitim ayrıca 

devletin sorumluluğunda ve ücretsizdir. Japon halkı için eğitim hem bir hak hem de yükümlülüktür 

(Koyama, 2008). Yine 1947 yılında Japonya’da çıkarılan Temel Eğitim Kanunu cinsiyet, sosyal 

durum, inanç, ırk, ailenin ekonomik durumuna göre ayrım yapılmasını yasaklamış, eğitimde fırsat 

eşitliğini ve zorunlu eğitimin parasız olması gerektiğini vurgulamıştır (Demirel, 1998, 86). Japon 

eğitim sisteminde kapsayıcı eğitim; engeli olan ve olmayan öğrencilerin aynı ortamda genel eğitim 

sistemi içerisinde birlikte öğrenmelerini sağlamak anlamına gelmektedir (Forlin vd. 201 ). Forlin ve 

diğerleri (201 )’ne göre Japonya’da öğretmen adaylarının özel eğitim diploması alabilmeleri için 

öncelikle anaokulu, ilkokul, ortaokul ya da lise öğretmenliği konusunda temel yeterliğe sahip olmaları 

gerekmektedir. Daha sonra özel eğitim ile ilgili ders alabilmekte, en az iki haftalık uygulama eğitimini 

de tamamladıktan sonra özel eğitim sertifikası alabilmektedirler. Özel eğitim sertifika programında 

okuyan öğrenciler zorunlu olarak kapsayıcı eğitime yönelik ders almak zorunda değildirler. Bunun 

sonucunda Japon öğretmen yetiştirme sisteminde kapsayıcı eğitimin ders olarak yerini alamamış 

olması kapsayıcı eğitimin uygulamada hayata geçirilmesini zorlaştıracak bir etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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Güney Kore’de gerçekleştirilen kapsayıcı eğitim faaliyetleri incelendiğinde 1948 yılında 

yürürlüğe giren Kore anayasasında tüm vatandaşların yeteneklerine göre eşit bir şekilde eğitim alma 

hakkına sahip olduğu, en azından temel eğitimin zorunlu ve ücretsiz verileceği, tüm eğitim 

kurumlarının devlet tarafından denetleneceği ve eğitim sistemlerinin yasalarla belirleneceği 

vurgulanmaktadır (The Education Law Publishing Committee, 2004; Akt: Yong-Wook, 2014) 1980’li 

yıllara kadar kapsayıcı eğitimin özel eğitim adı altında engelli öğrencilere yönelik olarak 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İlk olarak 1977 yılında yürürlüğe giren özel eğitime destek yasasında 

(SEPA) ciddi engeli bulunan öğrencilerin eğitimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 1980’li yıllarda 

kapsayıcı eğitim çalışmalarının batıdaki ülkelerde hız kazanması ile birlikte Güney Kore’de sadece 

ciddi engeli olan öğrencilerin eğitimi ile ilgili düzenlemeleri içeren yasada 1994 yılında yapılan 

değişiklikle kapsayıcı eğitim önem kazanmıştır. Güney Kore hiçbir öğrencinin eğitimden yoksun 

kalmaması için bazı faaliyetler yürütmektedir. Eğitim bakım hizmeti (Edu-Care) iki ebeveyni de 

çalışan çocuklar için çocuk bakım hizmetinin önem kazanmasıyla birlikte geliştirilmiş, 201  yılından 

bu yana birçok öğrenciye hizmet vermiştir. Edu-care hizmeti okuldan sonra eğitim bakım hizmeti 

öğretmenleri tarafından ve üniversitelerdeki eğitim gönüllüleri tarafından okuldan sonra 

yürütülmektedir. Nuri müfredatı çocukların dengeli bir zihin ve beden gelişimi elde etmelerine ve 

demokratik bir vatandaş olma yolunda iyi bir karakter geliştirmelerine yardımcı olan üç ila beş yaş 

arası çocuklar için ortak bir müfredattır. Hükümet, düşük doğum oranına yanıt vermek ve ebeveynlerin 

çocuklarının eğitimini desteklemedeki mali yükünü azaltmak için Nuri Müfredatını desteklemiştir. Bu 

tür bir destek, yaşamın erken evrelerindeki çocukların elverişli bir ortamda kaliteli eğitim almalarını 

sağlamıştır. Ailelerinin sosyoekonomik durumu, yetenekleri vb. ne olursa olsun, tüm öğrencilere 

yüksek kaliteli eğitim sağlamak için hükümet, fırsat eşitliğini sağlamaya çalışmaktadır. Dezavantajlı 

geçmişi olan öğrencilere yönelik bu eğitim desteği, dezavantajlı geçmişe sahip öğrenciler için mali 

yardıma kadar genişletilerek, Kuzey Koreli öğrenciler, çok kültürlü ailelerden gelen öğrenciler, engelli 

öğrencilere eğitim desteği yapılmaktadır. Okul terkini önlemek amacıyla Eğitim Bakanlığı, halk 

eğitiminden ayrılma riski altındaki öğrencilere danışmanlık, kariyer araştırma faaliyetleri, düşünme 

zamanı vb. sağlamakta ve akademik bir askıya alma dönemini desteklemektedir. Ayrıca, alternatif 

sınıflar ve alternatif okul programları gibi alternatif eğitim fırsatları daha kapsayıcı hale gelmekte ve 

akademisyenlere uyum sağlamakta güçlük çeken bireyleri desteklemektedir. Eğitim maliyetlerini 

azaltmak amacıyla Kore, Halk Eğitimi Normalleştirme Teşvik Yasasını çıkarmıştır. Yalnızca 

öğrencilerin okul değerlendirmelerinde ve üniversiteye giriş sınavlarında yüksek puan almalarına 

yardımcı olmak için öğrencilere test yapmayı öğretmeyi yasaklar ve normal okul öğretiminin ötesinde 

önleyici öğrenmeyi gerektiren eğitim içeriklerini ve test öğelerini yasaklar. Ayrıca, Kore'de son yarım 

yüzyılda büyük bir sosyal sorun olan yaygın özel dersle başa çıkabilmek için, her okulun müfredat 

yönetimi konusunda bölgesel eğitim ofisinin müfredat denetim kurulu tarafından taranması 

gerekmektedir (Ministery of Education of the Republic of Korea). 

PISA 2018 sonuçları incelendiğinde Singapur’un üst sıralarda yer aldığı ve OECD ülkeleri 

ortalamasından daha iyi sonuçlar elde ettiği görülmektedir. Kapsayıcı eğitim faaliyetleri 

incelendiğinde Walker & Rao (2016) Singapur’un kendine özgü bir bakış açısı ve kaynağa sahip 

olduğu ancak özel eğitime ihtiyaçları olan bireylerin tamamen dahil edilebileceği bir eğitim 

sisteminden yoksun olduğunu ifade etmektedir. Singapurlu öğrencilerin birçoğunun PISA’da okuma, 

fen ve matematik başarısı olarak sürekli üst sıralarda yer alırken özel ihtiyaçları olan öğrencilerin 

okullarında kendi yaşıtları ile aynı sınıflarda eğitim alamadığı, Singapur’un eğitim sisteminin tüm 
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öğrencileri kapsaması bakımından yetersiz olduğu görülmektedir. Singapur’da özel ihtiyaçları olan 

öğrencilerin topluma ve eğitime dahil edilmesi ile ilgili ilk adım Başbakan Lee Hsien Loong’un 

“Herkes gelişecek, hiç kimse geride kalmayacak. Biz kardeşlerimiz olan engellilere kalbimizde ve 

hayatımızda yer açmalıyız.” sözleriyle atıldı (Walker & Rao, 2016). 2007 yılında yapılan kalkınma 

planında kapsayıcı eğitime hazırlanmak için insan kaynağı ve maddi hazırlık planlanmıştır. Öğrenme 

güçlüğü olan ya da engeli olan öğrencilerin eğitimden faydalanabilmesi için öğretmenlere yetiştirme 

kursları açılmış, öğretmenlerin farklı ihtiyaçları olan öğrencileri destekleyebilmesi için gerekli eğitim 

verilmiştir.  

Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin 

eğitimine yönelik kapsayıcı eğitim uygulamaları nelerdir?  

Bunch (201 )’a göre; Kanada’da 1980’li yıllara kadar özel eğitim etkin olarak kullanılmakta 

ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler durumlarına göre sınıflarda tam zamanlı ya da yarı zamanlı 

kaynaştırma öğrencisi olarak bulunmakta, bazı öğrenciler aynı okulda ayrı sınıflarda eğitim görmekte 

bazıları ise özel eğitim okullarına gitmekteydi. 1980’li yılların sonlarına doğru Marsha Forest ve eşi 

Jack Pearpoint’in verdikleri bir konferansta özel eğitimin yetersiz akademik ve sosyal gelişmeye sebep 

olduğunu, sosyal adaletle uyuşmadığını, aslında engelin derecesini vurgulayan bir sistem olduğunu 

vurgulamaları ile kapsayıcı eğitim önem kazanmaya başladı. Konferanstan sonra kapsayıcı eğitim 

terimi hızlıca popüler oldu, savunan eğitimciler ve ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı 

(Bunch, 2015). Günümüzde birçok eğitim kurumunda kapsayıcı eğitim hem düşünce olarak hem de 

uygulamada kabul görmektedir. Ancak aynı bölgede yer alan okullar arasında bile uygulamada 

farklılıkların olması kapsayıcı eğitimle ilgili ülke çapında standartlaşmayı geciktirmesinin yanı sıra 

fırsat eşitliğinin de yeteri kadar sağlanamamasına sebep olmaktadır. Buna rağmen PISA sınavında üst 

sıralarda yer alan diğer ülkelerle kıyaslandığında Kanada’nın kapsayıcı eğitim konusunda daha ileri bir 

noktada olduğu söylenebilir. Kanada’da okuma performansı bakımından en yüksek ve en düşük 

performansı gösteren öğrenciler arasındaki fark eğitimde fırsat eşitliğinin en iyi göstergelerinden 

biridir. Kanada’da en yüksek okuma performansı gösterenler ile en düşük performansı gösterenler 

arasında 2 9 puan fark vardır. Bu sonuç OECD ülkeleri ile benzer niteliktedir ve Kanada’daki 

öğrencilerin yüksek çoğunluğunun okuma yeterliği konusunda modern toplumda yerini alma ve 

öğrenme fırsatları anlamında avantajlı olduğu görülmektedir (Council of Ministers of Education 

Canada, 2019a). 

Moberg ve diğerleri (2020)’ne göre; Japonya’da özel eğitim 1970 ve 1980’lerde ya özel eğitim 

okullarında ya da devlet okullarında kurulan özel sınıflarda sadece ağır ya da orta düzey engeli olan 

çocuklara yönelik olarak yapılmaktaydı. Bu da engeli olan çocukların sadece %1’inin eğitimden 

faydalanabilmesi anlamına gelmekteydi. Disleksi veya özel öğrenme güçlüğü gibi hafif düzey engeli 

olan çocuklar normal sınıflarda hiçbir özel eğitim alamıyordu (Muta, 2002; Akt: Moberg vd. 2020). 

Japonya ciddi anlamda okula devam sorunuyla karşı karşıyaydı. 200  yılında Japon Eğitim, Kültür, 

Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı eğitim sisteminde özel ihtiyaçların teşviki projesini başlattı ve 

sonuç olarak yasa 2007’de kısmen kabul gördü ve özel eğitim, özel ihtiyaçlar eğitimine dönüştü; yeni 

yasayla birlikte her okulun normal sınıflarda özel ihtiyaçları olan öğrencilere gerekli desteği sağlaması 

teşvik edildi (Moberg vd. 2020). Özel eğitimin sadece engeli olan öğrencilere odaklanmasıyla yıllarca 

geri planda kalan öğrenme güçlüğüne ve farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerin de yeni yasayla ihtiyaç 

duydukları desteği ve uygun eğitimi almaları sağlandı (Murata and Yamaguchi, 2010; Akt: Song, 
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2016). Son gelişme olarak Japonya Eğitim Bakanlığı, MEXT, 2012 yılında özel ihtiyaçlar eğitiminin 

kapsayıcı eğitim olarak teşvik edileceğini beyan etti, kapsayıcı eğitimin özelliğinin ise engeli olan 

öğrenciler için uygun öğrenme fırsatları sağlamak ve onların yaşıtları ile birlikte normal sınıflarda 

eğitim almasını olabildiğince desteklemek olduğunu ifade etti. Bununla birlikte 2000’den bu yana özel 

destek alan öğrenci sayısı hızlı bir şekilde arttı (MEXT 2012, Akt: Moberg vd. 2020). En büyük artış 

özel eğitim sınıflarında yaşanırken destek odalarındaki eğitim üç katına çıktı (MEXT, 201 ; Akt: 

Moberg vd. 2020). 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Japon Eğitim Bakanlığı (MEXT) kapsayıcı 

eğitim sisteminin kurulması gerektiği ve yasaların engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarının eğitim 

alması için özel eğitim okullarını ya da genel okulları tercih edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi gerektiği şeklinde bir rapor yayınladı (Forlin vd. 201 ). Rapora göre; engeli olan 

öğrencilere yönelik olarak özel eğitim okulları ile genel okulları işbirliği yapması, özel eğitim 

okullarında çalışan öğretmenlerin normal okulların öğretmenlerinin farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilere 

destek olabilmelerini sağlayacak mesleki eğitimlerini arttırmak ve öğretim yöntem ve tekniklerini 

öğrenmeleri konusunda destek olmaları teşvik ediliyordu (MEXT, 2012; Akt: Forlin vd. 2015).  

Kore’de özel eğitimin tarihine bakıldığında çok eski dönemlere kadar uzandığı görülmektedir. 

Modern öncesi dönemde kraliyet rejimi altında bile özel eğitim faaliyetlerinden bahsedilebilmektedir. 

Yong-Wook 2014’e göre 14. ve 19. yy arasında Chosun Hanedanlığı’nın ilk yıllarında görme engelli 

akıllı gençlere falcılık, kehanet eğitimleri verilmiştir. 194  yılında Kore Japonya’dan bağımsızlığını 

kazandıktan sonra engeli olan öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalmadan eğitimlerini alabilecekleri 

demokratik eğitim kurumları kurulmuş ancak henüz özel eğitim ile ilgili yasal ve yönetimsel 

düzenlemeler yapılmamıştır (Yong-Wook, 2014). Kore’de özel eğitim toplumda ve engelli haklarında 

ortaya çıkan değişimle birlikte değişikliğe uğramıştır (Yoon, 2018). 1977 yılında Özel Eğitime Destek 

Yasası (SEPA) yürürlüğe girmiş ve 1994 yılında değiştirilmiştir. 1977 yılında özel eğitime destek 

yasası yürürlüğe girdiğinde eğitim giderlerinin karşılanması yerel hükümetlerin tercihlerine 

bırakılmıştı, sadece ilk ve ortaokulda zorunlu ve ücretsiz eğitim vardı, sadece ciddi engeli olan 

öğrencileri kapsamaktaydı ve ayrıştırılmış ya da kısmen kapsayıcı eğitim vardı. Öğrenciler ya özel 

eğitim okullarında ya da normal okullarda ayrı sınıflarda öğrenim görmekteydi. 1994 yılında getirilen 

değişiklikle eğitim giderlerinin yerel bölgeler tarafından karşılanması, okulöncesinden liseye kadar 

zorunlu ve ücretsiz eğitim, hafif düzey engeli olan öğrencilere de destekleyici eğitim, ayrıştırılmış, 

kapsayıcı, bireyselleştirilmiş eğitim, aile eğitimi, kariyer eğitimi gibi seçenekler uygulamaya konuldu 

(The Korea National Institute for Special Education, 2010; Akt: Yoon, 2018). 2007 yılında yürürlüğe 

konan yeni yasa (Act on Special Education for Disabled People) özel eğitimle ilgili daha kapsamlı bir 

hal almıştır. Yeni yasada kapsayıcı eğitim tam anlamıyla yerini bulmuş, daha açık bir şekilde ifade 

edilmiş, hayat boyu öğrenme sayesinde çeşitli ihtiyaçları olan herkesin hayat boyunca öğrenmesine 

olanak tanınmıştır. Yeni değişiklikle federal ve yerel hükümetlerin sorumlulukları genişletilmiş, 

sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılarak engelli öğrenciler için eğitimin kalitesinin arttırılması 

amaçlanmış, zorunlu eğitimin kapsamı genişletilmiş, ücretsiz eğitim sayesinde özel gereksinimi olan 

çocuklar ve aileler üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılmıştır. (Korean Association for Special 

Education 2007; Akt: Yong-Wook, 2014). 

Singapur’da öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin hafif düzeyde engele sahip olması halinde 

genel okullarda kendi yaşıtları ile birlikte aynı okula gidebilmektedirler. Ancak bu öğrencilerin özel 

öğrenme ihtiyaçları çeşitli şekillerde karşılanmaktadır. İleri düzey engeli olan öğrenciler ise özel 
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eğitim okullarında ayrıştırılmış bir şekilde eğitim görmektedirler. Özel ve genel eğitimden oluşan ikili 

bir sistem mevcuttur. Bu ikili sistemden dolayı kapsayıcı eğitimin Salamanca Bildirisi’nde beyan 

edildiği şekilde uygulanamadığı söylenebilir. 2004 yılında Başbakan Lee’nin açıklaması ile birlikte 

kapsayıcı eğitim ile ilgili yeni düzenlemeler ortaya çıkmaya başlamıştır. 2016 yılında Zorunlu Eğitim 

Yasası’nın genişletilmesi ve 2017 yılında yapılan kalkınma planı ile birlikte kapsayıcı eğitim 

uygulamaya geçmeye başlamıştır. 2019 yılından itibaren ise özel gereksinimi olan çocuklar devlet 

tarafından finanse edilen okullara devam edeceklerdir (Yeo & Tan, 2018). 

PISA sonuçları bir ülkede kapsayıcı eğitimin uygulamada ne derece etkili uygulanabildiği ile 

ilgili veri sağlaması bakımından önemlidir. Çalışma kapsamında örneklem olarak alınan ülkelerin 

PISA sonuçları incelendiğinde eğitimden yeteri kadar faydalanamama riski ile karşı karşıya olan iki 

grup öğrenci karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan 

ve cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalan öğrencilerin eğitimden eşit şekilde faydalanabilmesi için 

yapılan düzenlemelerin etkililiği konusunda veri sağlanabilir. Aşağıda sosyo-ekonomik anlamda 

dezavantajlı olan ve cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalan öğrencilerin PISA sonuçları 

incelenmiştir. 

Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik 

kapsayıcı eğitim uygulamalarının PISA sonuçlarındaki yansımaları nelerdir? 

Kapsayıcı eğitim; eğitim sisteminde ve programlarında tüm öğrencilerin ihtiyaç ve 

beklentilerini dikkate alırken, sosyo-ekonomik durumu, cinsiyeti, dili, dini gibi değişkenlere bağlı 

olmaksızın tüm öğrencilerin eşit şekilde eğitime erişebilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple ülkeler 

eğitim politikalarını belirlerken cinsiyet eşitsizliğini olabildiğince azaltacak şekilde düzenlemektedir. 

Cinsel kimlik kapsayıcı eğitimin temel olgularından biridir. PISA 2018’de öğrenci anketlerinde 

cinsiyet bölümü “kadın”, “erkek”, “kendimi farklı bir şekilde tanımlıyorum”, “bir şey söylemek 

istemiyorum” şeklinde düzenlenerek tüm öğrencileri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Cinsiyetler 

arası eşitsizliğin az olması ülkelerin eğitim politikalarında kapsayıcı eğitimi daha iyi özümsediğini ve 

daha başarılı bir şekilde uyguladığı şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 3: PISA 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Başarısı ile Cinsiyet Arasındaki İlişki. 

 Kız Öğrencilerin 

Okuma Başarısı 

Ortalamaları 

Erkek Öğrencilerin Okuma 

Başarısı Ortalamaları 

Kız ve Erkek Öğrencilerin Okuma 

Başarıları Arasındaki Fark 

Kanada 535 506 29 

Japonya 514 493 20 

Kore 526 503 24 

Singapur 561 538 23 

OECD Ortalaması 502 472 30 

Kaynak: OECD. (2019). PISA 2018 results (Volume II): Where all students can succeed. Paris: OECD 

publishing. 

 

Tablodan da görüleceği gibi kız ve erkek öğrencilerin başarıları kıyaslandığında diğer OECD 

ülkelerinde ve Kanada’da PISA 2018 sonuçlarına göre kız çocuklarının erkek çocuklarından daha iyi 

performans sergiledikleri görülmektedir. Kanada’da kız öğrencilerin okuma başarısı ortalaması     

iken erkek öğrencilerin okuma başarısının  06 olduğu, kız öğrencilerin %10’unun 2. Seviyenin altında 

başarı elde ettiği ancak erkeklerde aynı seviyede oranın %18 olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle 

öğrencilerin okuma performanslarına bakıldığında kız çocuklarının %90’ının 2. Seviye ve üzerinde 
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puan aldığı görülürken, erkek çocukların %82’sinin aynı seviyede sonuç elde ettiği görülmektedir. 

Japonya’ya bakıldığında kız öğrencilerin puan ortalamaların ( 14) diğer ülkelerle benzer şekilde erkek 

öğrencilerin okuma puanlarından (49 ) daha yüksek olduğu görülmektedir. Kore ve Singapur’a 

bakıldığında da kız öğrencilerin okuma alanında elde ettiği sonuçların erkek öğrencilerden daha 

yüksek olduğu söylenebilir. OECD ülkelerinde erkek öğrencilerin %28’i okuma performansları 

sonucunda 2. Seviyeye ulaşamamışlardır. OECD ülkeleri ortalamaları incelendiğinde matematik 

performansları bazında erkek öğrencilerin ortalamasının kız öğrencilerden beş puan daha fazla olduğu 

görülmektedir. OECD ülkeleri ortalamasından daha yüksek puan elde eden 2  ülkenin 16 sında 

cinsiyet eşitsizliğinin daha az olduğu görülmektedir (OECD, 2019). Bu veriler diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında PISA (2018) sınavında başarı ortalaması olarak ilk sıralarda yer alan ülkelerin 

kapsayıcı eğitimi eğitim politikalarında daha etkin bir şekilde uyguladıkları sonucuna varılabilir. 

Kanada, Japonya, Güney Kore ve Singapur’un sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı 

öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamaları nelerdir? 

Kapsayıcı eğitimin bir diğer odak noktası sosyo-ekonomik durumun eğitimde fırsat eşitliği 

üzerindeki etkisini en aza indirerek dezavantajlı grupların da eğitimden eşit şekilde faydalanmasını 

sağlamaktır. Bu yönde yapılan birçok çalışma öğrenme çıktılarının sosyo-ekonomik faktörlerden 

etkilendiğini göstermektedir. Sosyo ekonomik durum hem kültürel hem de ekonomik faktörlerden 

etkilenmektedir (Chevalier, Harmon, O’Sullivan, & Walker, 201 ). Chevalier ve diğerleri (201 )’e 

göre ebeveynlerin mesleği, eğitim durumları, çocuğun evdeki öğrenme kaynakları, ailenin eğitim ile 

ilgili düşünceleri ve çocuklara bunu nasıl ilettikleri, aylık kazanç gibi değişkenler okula devam ve 

başarı üzerinde etkilidir. Yapılan çalışmalar düşük gelir seviyesi ve eğitime sahip ailelerden gelen 

çocuklara evde sunulan fırsatların yetersiz olması, çocuğun evde sahip olduğu kitap sayısının, 

internete erişim fırsatının, ailenin çocuğa eğitim ile ilgili verdiği desteğin ve yönlendirmenin az 

olması, çocuğun başarısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. PISA’da ekonomik, sosyal ve 

kültürel statü belirlenirken ebeveynlerin eğitim durumu, mesleki statüsü, çocuğa evde sunulan fırsatlar 

olmak üzere üç değişkenden hareket edilmektedir (OECD,2019). 

Tablo 4: PISA 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Başarısı ile Sosyo Ekonomik Faktörler Arasındaki 

İlişki 
 Sosyo ekonomik 

olarak avantajlı 

öğrencilerin ortalama 

okuma puanı 

Sosyo ekonomik olarak 

dezavantajlı öğrencilerin 

ortalama okuma puanı 

Avantajlı ve 

Dezavantajlı Öğrenciler 

arasındaki Ortalama 

Farkı 

Kanada 553 485 68 

Japonya 537 465 72 

Güney Kore 552 477 75 

Singapur 599 495 103 

OECD Ortalaması 533 445 89 

Kaynak: OECD, PISA 2018 Database, Table II.B1.2.3. 

 

Öğrencilerin okuma başarıları sosyo ekonomik faktörler açısından kıyaslandığında 

Kanada’daki sosyo ekonomik olarak avantajlı (   ) ve dezavantajlı öğrenciler (48 ) arasındaki farkın 

OECD ülkeleri (89) ve söz konusu diğer ülkelere oranla daha az olduğu (68) görülmektedir. Bunun 

sonucunda Kanada’nın okuma başarısı üzerinde sosyo ekonomik faktörlerin etkisinin daha kısıtlı 

olduğu sonucuna varılabilir. Japonya’daki sosyo ekonomik olarak avantajlı olan öğrencilerin okuma 

performansları (  7) dezavantajlı olan öğrencilerin ortalamalarıyla (46 ) kıyaslandığında iki grubun 
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ortalamaları arasındaki farkın 72 olduğu görülmektedir. Söz konusu fark OECD ülkelerindeki iki 

grubun ortalamaları arasındaki fark (89) ile kıyaslandığında OECD ülkeleri ortalamaları arasındaki 

farktan daha az iken Kanada’dan daha fazladır. Ayrıca sosyo ekonomik olarak avantajlı olan 

öğrencilerin %18’i üst seviyede başarı elde ederken sosyo ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin 

% ’ü üst seviyelerde başarı elde edebilmiştir. OECD ülkeleri ortalaması incelendiğinde sosyo 

ekonomik olarak avantajlı olan grubun %17’si üst seviyede başarı elde ettiği ancak dezavantajlı olan 

öğrencilerin % ’ünün üst seviyelerde başarı elde ettiği görülmektedir. Japonya’daki okul 

yöneticilerinin OECD ülkeleri ortalamasından daha fazla personel ve materyal yetersizliği 

raporladıkları, yetersizliği raporlayan yöneticilerin genellikle avantajlı okullardan daha çok 

dezavantajlı okullarda çalışmakta oldukları görülmektedir. Singapur’daki okuma dersi başarı 

ortalamaları sosyo ekonomik açıdan incelendiğinde avantajlı öğrencilerle dezavantajlı öğrenciler 

arasındaki puan farkının OECD ülkeleri ortalamasından fazla olduğu görülmektedir (OECD, 2019). 

Buradan Singapur’da okuma başarısının sosyo ekonomik faktörlerden daha fazla etkilendiği, eğitim 

sisteminin tüm öğrencilere eşit fırsat sağlamada yeterli olamadığı ve tüm öğrencileri yeterince 

kapsayamadığı sonucuna varılabilir. Aralarında OECD ülkelerinden Avusturalya, Kanada, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Japonya, Kore, Norveç ve Birleşik Krallığın da bulunduğu 11 ülkede ortalama 

okuma performansı OECD ortalamasından yüksek iken sosyo ekonomik statü ile okuma performansı 

arasındaki ilişki OECD ortalamasından daha düşüktür (OECD, 2019). Bu veriye dayanarak söz konusu 

ülkelerde kapsayıcı eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütüldüğü sonucuna varılabilir. PISA 2018 

verilerine göre sosyo ekonomik dezavantaj ve düşük performans arasındaki ilişkinin sınava katılan 

ülkeler arasında Çin (Macao) dışında önemli ölçüde yüksek olduğu görülmektedir (OECD, 2019). 

Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı diğer grup ise göçmen öğrencilerdir. OECD ülkelerinde 

geçtiğimiz 20 yılda göçmen öğrenci sayıları önemli ölçüde artmıştır. Okulların ve eğitim sistemlerinin 

göçmen akışı ile karşılaştıkları fırsat ve zorluklarla nasıl başa çıktıkları göçmenler de dahil olmak 

üzere toplumun tüm üyelerinin refahında etkilidir. Kanada ve Avusturalya gibi göçün ülkenin 

gelişimine katkıda bulunduğu ve tarihin ve mirasın bir parçası olduğu ülkelerde her iki kişiden biri ya 

yabancı uyrukludur ya da en az bir yabancı uyruklu ebeveyne sahiptir. Bu tip ülkelerde eğitim seviyesi 

yüksek çok sayıda göçmen vardır (OECD, 2019). Bu tip ülkelerde göçmen olmayan öğrencilerle 

birlikte göçmen olan öğrencilerin de PISA’ya katılımı oldukça yüksek olduğu ve en az minimum 

seviyede performans sergilediği görülmektedir. Göçmen öğrencilerin başarısı üzerinde öğrencilerin 

demografik özellikleri, ana dilleri, öğrenci ve ebeveynlerinin eğitime karşı tutumları, ailenin gelir 

seviyesi ve öğrencinin evde sahip olduğu fırsatlar, okulun göçmen öğrencilere verdiği destek ve 

yaşamakta oldukları ülkenin göçmen politikası gibi birçok değişken etkili olabilmektedir. PISA 

sınavına katılan öğrenciler göçmenlik durumları açısından incelendiğinde OECD ülkelerinde 

öğrencilerin %87’sinin göçmen olmadığı, % ’inin birinci kuşak göçmen olduğu ve %8’inin ikinci 

kuşak göçmen olduğu görülmektedir. Kanada’daki göçmen öğrenci yüzdeliğine bakıldığında 

öğrencilerin %6 ’inin göçmen olmadığı, %17’sinin birinci kuşak göçmen olduğu, %18’inin ise ikinci 

kuşak göçmen olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okuma performansları göçmenlik durumları 

açısından incelendiğinde Kanada’da ve OECD ülkelerinde ikinci kuşak göçmen öğrencilerin göçmen 

olmayan öğrencilerden ve birinci kuşak göçmen öğrencilerden daha yüksek performans gösterdikleri 

görülmektedir. Ayrıca Kanada’da yaşayan göçmen öğrencilerin okuma başarısı ortalamasının OECD 

ülkelerindeki göçmen ülkelerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Toplumlar farklı ihtiyaç, beklenti, yetenek ve özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Hem 

toplumun insan kaynağından beklenen faydayı sağlaması hem de bireylerin toplum içerisinde 

kendisine en uygun yeri bulabilmesinde eğitimin büyük payı vardır. Eski çağlardan beri insanoğlu 

bilinmeyenden korkmuş, farklı gördüğü özellikten uzak durmaya çalışmaktadır. Eğitimde de farklı 

beklenti, özellik ve yeteneklere sahip kişilerin diğer kişilerle eşit eğitim alamadığı, zaman zaman geri 

planda kaldığı ve hatta dışlandığı olmuştur. Oysa gereken eğitimle herkesin toplum içerisinde 

potansiyelleri ölçüsünde en iyi noktaya ulaşması, toplumun da bireylerden en iyi şekilde 

faydalanabilmesi sağlanabilir. Salamanca Bildirisi’yle yıllarca yaşıtlarından uzakta adeta cam fanusun 

içerisinde eğitim alan özel ihtiyaçları olan kişilerin aslında ayrıştırılmış eğitim ile sosyalleşemedikleri 

ve potansiyelleri ölçüsünde gelişemediklerine dikkat çekilmiş ülkelerin tüm bireylere eşit eğitim fırsatı 

sunmaları, yetenekleri ölçüsünde en iyi şekilde gelişmeleri için olanak sağlamaları gerektiği ifade 

edilmiştir. Kapsayıcı eğitim özel ihtiyaçları ya da farklı beklentileri olan, değişik özelliklerdeki 

öğrencilerin aynı sınıfta eşit şekilde eğitim almalarını öngören bir ideolojidir. Ülkeler 1980’lerden 

sonra hızla eğitim sistemlerinde yasal değişikliklere gitmiş, güçlü reformlar geçirmiş, eğitim 

sistemlerine kapsayıcı eğitimi dahil etme çabasına gitmiştir. Özellikle eğitim sistemleri güçlü, 

akademik başarısı yüksek ülkelerin kapsayıcı eğitim ile ilgili uygulamaları diğer ülkelere örnek olması 

bakımından önemlidir. Kapsayıcı bir toplum oluşturabilmek için önce öğrenci ve öğretmenlere 

kapsayıcı eğitimin gerekliliğini kavratmak, öğretmenlere farklı ihtiyaçlardaki öğrencileri 

destekleyebilecek şekilde mesleki yeterlilik kazandırmak, kapsayıcı okullar oluşturmak, eğitimi 

dezavantajlı gruplar için hayat boyu ulaşabilecekleri hale getirerek tüm bireylerin kendi potansiyelleri 

çerçevesinde en iyi şekilde gelişerek toplum içerisinde yerini almasını sağlamak gerekmektedir. 

 Akademik başarısı yüksek ülkeler incelendiğinde ülkelerin kapsayıcı eğitim uygulamaları 

çerçevesinde ilk olarak yasal düzenlemelere gittikleri görülmektedir. Tüm öğrencilerin eğitim 

kapsamına alınabilmesi için ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğine, sosyal adalete vurgu yapılmış, güçlü 

yapılanma ve reformlarla gerekli alt yapının hazırlanmasına çalışılmıştır. Özellikle dezavantajlı ve 

özel ihtiyaçları olan öğrencilerin daha uzun süre eğitim kapsamında kalabilmeleri ve eğitimden 

yaşıtlarıyla eşit şekilde faydalanabilmeleri için gerekli düzenlemeler ve teşvikler yapılmaya 

başlanmıştır. Cinsiyetinden ya da sosyo ekonomik durumundan dolayı eğitimden yoksun kalan veya 

özel ihtiyaçları olduğu için yaşıtlarından ayrı eğitim almak zorunda olan öğrencilerin yaşıtlarıyla aynı 

sınıflarda, ayrımcılığa maruz kalmadan ve bireysel gelişimlerine uygun olarak faydalanabilmeleri için 

çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrenme ortamlarının tüm öğrencilere uygun hale getirilebilmesi ve 

her öğrencinin eğitimden eşit şekilde faydalanabilmesi amacıyla öğrenme çevrelerinde gerekli 

düzenlemeleri yaparak daha az sınırlandırıcı öğrenme ortamı oluşturma çabasında oldukları 

görülmektedir. Bu kapsamda eğitimin en önemli paydaşları olan öğretmenlerin eğitimi konusunda 

çalışmalar yapılmaya başlandığı ancak PISA sonuçları ve yapılan çalışmalar incelendiğinde henüz 

yeteri kadar gelişmenin sağlanamadığı, üniversitelerde öğretmen yetiştiren bölümlerin sadece bir 

kısmında kapsayıcı eğitime dair derslerin verildiği, uygulamada üniversitelerarası farklılığın ortaya 

çıktığı, mezun öğretmenlerin kapsayıcı eğitim konusunda eğitilmesi için yapılan çalışmaların yeterli 

olmadığı söylenebilir. Her ne kadar henüz yeterli değişim görülemese de kapsayıcı eğitim ile ilgili 

çabalar umut verici niteliktedir. Eğitimde özelliği ne olursa olsun herkes değerlidir ve geride 

bırakılacak tek bir birey dahi yoktur.  
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ÖZET 

Tüm dünyayı saran COVID-19 virüsü ile birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir dijital 

dönüşüm zorunlu hale gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde eğitim dijital ortamlarda sürdürülmektedir. Bu durum 

hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yetkinliklerinin önemini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmada mevcut Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) yer alan 

kazanımların dijital yetkinlik bağlamında incelenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fen Bilimleri Öğretim 

Programı’nda yetkinlikler başlığı altında sekiz anahtar yetkinlik yer almaktadır. Bunlar; ana dilde iletişim, 

yabancı dillerde iletişim, insiyatif alma ve girişimcilik, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 

yetkinlikler, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık ve dijital 

yetkinliktir. Bu çalışmada Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde (AYÇ) yer alan dijital yetkinlik kavramı ve bu 

yetkinliğin beş alt boyutu baz alınmıştır. AYÇ’ye göre dijital yetkinliğin 5 alt boyutu “bilgi ve veri 

okuryazarlığı”, “iletişim ve işbirliği”, “dijital içerik oluşturma”, “güvenlik” ve “problem çözme” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bulgulara, doküman incelemesi yoluyla betimsel analiz yapılarak ulaşılmıştır. 

Mevcut Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda yer alan 302 kazanımdan doğrudan dijital yetkinlikler ile ilişkili 

sadece bir kazanım belirlenmiştir. Ayrıca dijital yetkinliklerle dolaylı olarak ilişkili 20 kazanım tespit edilmiştir. 

Bu kazanımların hangi sınıf düzeyine ve hangi konu alanına ait olduğu bulgular ve tartışma kısmında detaylı 

olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Dijital yetkinlik, Öğretim programı 

ABSTRACT 

With the COVID-19 virus that surrounds the whole world, a rapid digital transformation has become 

mandatory in education, as in many other fields. Education activities in the world and our country is carried out 

in digital environments. This situation reveals the importance of digital competencies that both students and 

teachers should have. This study, it is aimed to examine and evaluate the learning outcomes in the current 

Science Curriculum (3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grades) in the context of digital competence. There are eight 

key competencies under the title of competencies in the Science Curriculum. These are; Communication in 

mother tongue, communication in a foreign language, sense of initiative and entrepreneurship, mathematical 

competence and basic competencİes in science and technology, social and civic competence, learning to learn, 

cultural awareness, and digital competence. In this study, the concept of digital competence in the European 

Qualifications Framework (EQF) and the five sub-dimensions of this competence are based. According to the 

EQF, 5 sub-dimensions of digital competence are called "information and data literacy", "communication and 

collaboration", "digital content creation", "safety" and "problem-solving". In this study, the findings were 

reached by making content analysis through document analysis. It was found that only one of the 302 

learning outcomes in the current Science Curriculum is directly related to digital competencies. In addition, 20 

learning outcomes indirectly related to digital competencies were identified. The grade level and subject 

area of these acquisitions are given in detail in the findings and discussion section. 

Keywords: Science, Digital competence, Curriculum 
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GİRİŞ 

Yaklaşık elli yıllık bir geçmişe sahip olan internetin, keşfinden bu güne kullanımı hızla 

yaygınlaşmıştır. 2020 Global Dijital Raporu’na göre bugün 4.5 milyar insan internet kullanmaktadır. 

Aynı raporun Temmuz ayı verilerine göre ise 3.96 milyar insan yani küresel nüfusun yaklaşık %51’i 

sosyal medya kullanmaktadır (Kemp, 2020). Bu sayı ilk defa dünya nüfusunun yarısından fazlasının 

sosyal medya kullandığını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı verilerine göre 

ise ülkemizde nüfusun %79’u aktif olarak internet kullanmaktadır. Bu veriler toplumun bugününe yön 

veren internetin, yarınını da şekillendirmede başrolde olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bugün 

alışverişten vatandaşlık hizmetlerine, sağlıktan eğitime tüm alanlar hızlı bir dijital dönüşüm 

geçirmektedir. Bu dönüşüm ülkelerin küresel ekonomideki rekabet ortamında var olabilmelerini 

sağlayan önemli unsurlardan biridir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

2020). Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum, 2016) bugün iş gücü için önemli 

görülen becerilerin üçte birinin beş yıl sonra değişeceğini ifade etmektedir. Ülkeler ihtiyaç duyulan iş 

gücüne uygun 21. yüzyıl becerilerine ve yeterliliklerine sahip bireyler yetiştirme yönünde politikalar 

geliştirmektedir. Yarının dünyasına hazır bireylerin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, finansal 

okuryazarlık gibi temel okuryazarlık becerilerine sahip olmalarının yanı sıra yaratıcılık, iletişim ve 

işbirliği gibi yetkinliklere, girişimcilik, merak, adaptasyon, liderlik, sosyokültürel farkındalık gibi 

niteliklere sahip olmaları gerekmektedir (World Economic Forum, 2016). Avrupa parlamentosu dijital 

yetkinliğin 21. yüzyıl vatandaşı için bir görev olduğunu belirtmiştir. Bu noktadan hareketle 2013 

yılında vatandaşlar için ihtiyaç duyulan dijital yeterlilik çerçevesi oluşturulup (DigComp 1.0) 2016 

yılında (DigComp 2.0) güncellenmiştir. 2017’de ise yeterlilikler çerçevesi son halini (DigComp 2.1) 

alarak devletlerin stratejik planlarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Dijital yetkinlik yaşam boyu 

öğrenmede gerekli olan sekiz yetkinlikten biridir (Ferrari, 2013). From (2017) dijital yetkinliği, bilgi 

ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi olarak tanımlamıştır. Dijital yetkinlik bilgi ve iletişim 

teknolojilerini öğrenme, doğru teknolojik araç ve gereçleri seçebilme ve bunları güvenli şekilde 

kullanabilme ile ilgilidir (Janssen ve diğerleri, 2013). Aksu ve Sürgevil (2019) çeşitli teknolojik araç 

ve gereçleri etkin kullanarak iletişim kurabilme, bu mecralarda araştırma yapabilme, bilgi edinebilme 

ve bu bilgiye eleştirel bakabilme becerisini dijital yetkinlik olarak tanımlamıştır. 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ne (AYÇ) göre dijital yetkinlik 5 alt boyutla tanımlanmıştır. 

Sırasıyla bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik ve problem 

çözme dijital yetkinliğin beş boyutunu oluşturmaktadır (Carretero, Vuorikari ve Punie, 2017). Bu 

boyutlar aşağıda tanımlanmıştır: 

Bilgi ve veri okuryazarlığı: Bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak dijital 

ortamda tarama ve arama yapma, filtreleme yoluyla bilgiye ve veriye ulaşabilmeleridir. Bu bilgi ve 

verilere eleştirel olarak bakabilmeleri ve yorumlayabilmeleridir. 

İletişim ve işbirliği: Bireylerin dijital vatandaşlık kuralları çerçevesinde dijital teknolojileri 

kullanarak etkileşimde bulunabilmeleri ve işbirliği yapabilmeleridir. Yani bu boyutta, bireylerden 

dijital ortamlardaki içerikleri izinsiz kullanmamaları ve iletişim kurarken görgü kurallarına dikkat 

etmeleri beklenir. Bireyler dijital ortamlarda kendi kimliğini yönetebilmelidir. 
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Dijital içerik oluşturma: Bireylerin dijital ortamlarda belirli ya da özgün formatlarda içerik 

oluşturabilmeleri ve içeriklerini düzenleyebilmeleridir. 

Güvenlik: Bu boyut, bireylerin kullandığı dijital cihazların ve içeriklerin güvenliğini 

sağlayabilmelerini, dijital ortamdaki kişisel verileri koruyabilmelerini ve tehditleri fark edip önlem 

alabilmelerini kapsar. 

Problem çözme: Dijital ortamda karşılaşılan teknik veya diğer problemleri belirleyebilme ve 

çözüm üretebilme ile ilgilidir. 

Bu yetkinlikler temel, orta ve ileri seviye olarak derecelendirilmiştir. Örneğin dijital içerik 

oluşturma alt boyutunun temel seviyesinde basit formatta içerik oluşturma ve düzenleme yer alır. 

Bununla birlikte uzmanlık seviyesi, daha özgün formatlarda da içerik üretip 

düzenleyebilme ve bu sırada karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler üretebilmeyi gerektirir 

(Carretero ve diğerleri, 2017). 

2018 yılında tüm öğretim programları ile birlikte Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 

Avrupa ülkelerinde ortak dersler için yer alan yetkinlikler ve beceriler incelenerek ve Türkiye 

Yeterlilik Çerçevesi dikkate alınarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin ulusal ve global 

düzeyde günlük yaşamları, akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları sekiz anahtar yetkinliğe 

yer verilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018a). Bu yetkinlikler; 

 anadilde iletişim, 

 yabancı dillerde iletişim, 

 matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, 

 dijital yetkinlik, 

 öğrenmeyi öğrenme, 

 sosyal vatandaşlıklarla ilgili yetkinlikler, 

 insiyatif alma ve girişimcilik, 

 kültürel farkındalık ve ifade şeklinde adlandırılmıştır. 

Bahsedilen bu yetkinliklerin her biri geleceğin dünyasında bireylerin sahip olması beklenen 

yetkinliklerdir. Bunların içinde yer alan dijital yetkinlik dijital ortamlardaki sınırsız kaynağın etkin bir 

şekilde kullanımını gerektirir. Sadece günlük yaşamımızdaki ihtiyaçlarımız için değil dijital dönüşüme 

uyum sağlayabilmek için de bu yetkinlik oldukça önemlidir. 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya 

çıkan ve Dünyayı saran Covid-19 virüsü neredeyse yaşamımızın tüm alanlarda değişimi mecburi 

kılmıştır. Ülkemizde de ilk vaka tespitinden kısa bir süre sonra eğitime ara verilmiştir. Verilen aranın 

ardından ise eğitimin uzaktan yani dijital ortamda yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu noktada hem 

öğrencilerin hem de öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin önemi bir kez daha görülmüştür. Öğrencilerin 

ve öğretmenlerin dijital yetkinlikleri, bu süreçte verimli bir eğitim öğretim ortamı sağlayacak önemli 

unsurlardan biridir. Bugün öğrenciler derslerini, konu tekrarlarını, araştırmalarını ve kişisel 

öğrenmelerinin büyük bir kısmını dijital ortamda sürdürmektedir. Bunun için, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ve öğrencilerin dijital ortamda derslerini takip edebilecekleri platformlar 
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oluşturulmuştur. Örneğin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile öğrenciler güvenli ve doğru içeriklere 

ulaşabilmektedir. Ancak sınırsız kaynağın olduğu dijital ortamlarda öğrencilerin sadece MEB’in 

sunduğu platformlarda öğrenme süreçlerini yönettiğini söylemek pek mümkün değildir. Bu sebeple 

başka dijital kaynakları da verimli ve doğru kullanabilmeleri için öğrencilerin dijital yetkinliğe sahip 

olmaları oldukça önemlidir. Örneğin fen bilimleri dersini uzaktan alan öğrenciler, öğrenmelerini ve 

araştırmalarını farklı dijital platformlarda gerçekleştirirken öğretmenleri tarafından yönlendirmelere 

ihtiyaç duyabilirler. Öğretmenler tarafından yapılacak bu yönlendirmelerin daha sistematik ve etkili 

olmasında, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının rolü özellikle içinden geçtiğimiz dijital dönüşüm 

süreçlerinde ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel problemi Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programında yer alan kazanımlar öğrencilerin dijital yetkinlikleri ile ilgili aşağıda verilen 

vurguları içermekte midir? 

 

 Öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak dijital ortamda fen konularında 

tarama yapar; tarama verilerini filtrelemek suretiyle istedikleri bilgiye ulaşabilir. 

 Öğrenciler dijital ortamlardaki fen içeriklerini etik çerçevede kullanır, gerektiğinde izin 

alarak etkileşimde bulunabilir. 

 Öğrenciler dijital ortamlarda fen konularıyla ilgili özgün formatlarda içerik 

oluşturabilir ve 

 düzenleyebilir. 

 Öğrenciler kullandığı dijital cihazların ve içeriklerin güvenliğini sağlayabilir, dijital 

ortamdaki kişisel verilerini koruyabilir. Bir tehdit fark ederlerse önlem alabilir. 

 Öğrenciler dijital ortamda karşılaştıkları teknik veya diğer problemlere çözüm üretebilir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma türünde olup doküman incelemeye dayalı betimsel analizin yapıldığı 

bir araştırmadır. Nitel araştırmalar çalışmanın gerçekleştiği duruma göre değişebileceği gibi özünde 

“ilişkilerin, durumların, etkinliklerin ya da materyallerin niteliğinin incelendiği çalışmalardır” 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s.286). Nitel araştırmalarda genellikle 

araştırmacı gözlem, görüşme, doküman incelemesi yaparak verilere doğrudan ulaşır (Büyüköztürk, ve 

diğerleri, 2017 s.254). Bu araştırmada verilere doküman incelemesi yapılarak ulaşılmıştır. Çalışmada 

doküman olarak Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) kullanılmıştır. 

Öğretim programında yer alan kazanımların betimsel analizi yapılmıştır. Betimsel analizde elde edilen 

veriler önceden belirlenmiş temalara uygun olarak yorumlanır (Özdemir, 2010). Bu çalışmada da 

temalar oluşturulurken Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi’nde yer alan dijital yetkinliğin beş boyutu 

(bilge ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik, problem çözme) ve 

bu boyutların tanımı referans alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Analiz süreci iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Veriler iki farklı alan uzamanı tarafından incelenmiştir. İlk aşamada programda 
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yer alan kazanımlar tek tek okunmuştur ve dijital yetkinlikle doğrudan ilişkili görülen kazanımlar 

belirlenmiştir. Doğrudan ilişkili kazanımlar belirlenirken dijital yetkinliğin beş alt boyutu tema olarak 

belirlenmiş ve bu temalara ilişkin aşağıda verilen kodlar kullanılmıştır: 

 Tema-1: Bilgi ve veri okuryazarlığı. Kodları: “internet sayfaları”, “internette arama”, 

“web siteleri”, “web kaynakları” 

 Tema-2: İletişim ve işbirliği. Kodları: “mail adresleri”, “sosyal medya hesapları”, 

“forumlar” 

 Tema-3: Dijital içerik oluşturma. Kodları: “power point”, “paint”, “word” 

 Tema-4: Güvenlik. Kodları: “kişisel verileri koruma”, “güvenli web kaynakları” 

 Tema-5: Problem çözme. Kodları: “dijital ve teknik problem” 

İlk okumanın ardından araştırmacılar bazı kazanımların doğrudan olmasa da dolaylı olarak 

dijital yetkinlikle ilgili olduğu fikrine ulaşmıştır. Bu nedenle dijital yetkinliklerle dolaylı olarak ilişkili 

kazanımların belirlenmesi için araştırmacılar aşağıda belirlenen kodları kullanarak kazanımları ikinci 

kez incelemiştir. 

 Tema-1: Bilgi ve veri okuryazarlığı. Kodları: “araştırma yapar”, “araştırır”, “verilere 

ulaşır”. 

Öğrenciler herhangi bir konu hakkında araştırma yaparken sadece baslı kaynakları değil dijital 

ortamlardaki kaynakları da sıklıkla kullanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgi 

kaynaklarını kullanarak araştırma yapmaları dijital yetkinliğin bu boyutu ile dolaylı olarak 

ilişkilendirilmiştir. 

 Tema-2: İletişim ve işbirliği. Kodları: “yakın çevre iletişimi”, “akran etkileşimi”, 

“duyarlılık”. 

Öğrenciler akranlarıyla ve diğer insanlarla internet ortamında da iletişim kurmaktadır. İlgilerini 

çeken ya da sorumluluk hissettikleri konular veya hazırladıkları projeler hakkında sosyal medya 

hesaplarında veya öğrenci gruplarında paylaşımlar yaparak iletişim ve işbirliği kurabilmektedirler. Bu 

nedenle bu süreçlerle ilgili kazanımlar dijital yetkinliğin “iletişim ve işbirliği” boyutuyla 

ilişkilendirilmiştir. 

 Tema-3: Dijital içerik oluşturma. Kodları: “model tasarlar”, “rapor eder”, “çizim yapar”. 

Dijital içerik oluşturma programları kullanılarak basit çizimler hazırlanabilir. Örneğin 

öğrencilerin kazanımla ilgili çizim yapmaları ya da bir konu ile ilgili model tasarlamaları istendiğinde 

dijital araçları kullanmaktadırlar. Dönem sonu projelerinde öğrenciler çizimlerini dijital araçlarla 

geliştirip sunabilirler. Bu nedenlere bu kodları içeren kazanımlar “dijital içerik oluşturma” alt 

boyutuyla dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. 

 Tema-4: Güvenlik. Kod: “güvenli bilgi kaynakları”. 
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Öğrenciler araştırma yaparken, basılı kaynakların güvenliğini sorguladığı gibi dijital 

kaynakların da güvenliğini sorgulayabilir. Bu nedenler “güvenli bilgi kaynakları” kodunun yer aldığı 

kazanımlar dijital yetkinliğin “güvenlik” boyutuyla dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. 

 Tema-5: Problem çözme. Kod: “teknik sorunlar”. 

Öğrenciler aktivite çalışmalarında teknik sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorunlar dijital 

platformlarda da olabileceğinden “teknik sorunlar” kodunun yer aldığı kazanımlar dijital yetkinliğin 

“problem çözme” boyutuyla dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. 

Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Bu araştırmada nitel verilerin analizinin güvenilirliğini sağlamak adına veriler araştırmacı 

dışında iki farklı alan uzmanı ile bağımsız olarak analiz edilmiştir. Veri analizinin güvenilirliğinin 

belirlenmesinde Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği formül kullanılmıştır: 

Güvenilirlik= x100 

Bu denkleme göre %80 ve üzeri değerler güvenilir kabul edilmektedir. Bu çalışmada 

güvenilirlik % 91 oranıyla kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. 

Nitel araştırmalarda geçerlilik, araştırmacılar tarafından belirlenen kategorilerin ve yorumların 

gerçekleri yansıtma durumu ile sağlanır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2017, s.265). Bunu sağlamak 

adına araştırmanın her aşamasında izlenecek yol açık ve detaylı şekilde belirtilmelidir. Bu çalışmada 

araştırmacılar birbirlerinden bağımsız olarak kodlar belirlemiştir. Daha sonra hangi temada hangi 

kodun kullanılacağı hakkında fikir birliği sağlanmıştır. Bu çalışmada kodlar oluşturulurken temalar ve 

bunların ifade ettiklerinin geçerliliği bir uzman görüşüne başvurularak sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) yer alan kazanımların 

Avrupa dijital yeterlilik çerçevesinde belirtilen dijital yetkinliğin 5 alt boyutuna uygunluğu analiz 

edilmiştir. Öğretim programında yer alan kazanımlar iki grupta toplanmıştır. İlk grupta dijital 

yetkinlikle doğrudan ilişkili olan kazanımlar yer almaktadır. İkinci grupta ise dolaylı olarak ilişkili 

görülen kazanımlar yer almaktadır. Öncelikle fen bilimleri öğretim programında yer alan öğrenme 

alanları ve kazanım sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Fen bilimleri öğretim programı öğrenme alanlarına ait kazanım sayıları 

Sınıf Düzeyi 

Öğrenme Alanları 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf Toplam 

Dünya ve Evren 5 5 7 5 10 3 35 

Canlılar ve Yaşam 11 8 9 22 15 25 90 

Fiziksel Olaylar 16 20 14 19 26 16 111 

Madde ve Doğası 4 10 6 13 16 17 66 

Toplam 36 43 36 59 67 61 302 
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Tablo 1’e göre Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda toplamda dört ana öğrenme alanı yer 

almaktadır. Bu öğrenme alanlarına ait toplamda 302 kazanım vardır. Kazanım sayısının en çok olduğu 

sınıf düzeyi 7. sınıf iken en az olduğu sınıf düzeyi 3. sınıftır. 

Tablo 2’de dijital yetkinliğin beş alt boyutu ile doğrudan ilişkili kazanımların sayısı 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Fen Bilimleri Öğretim Programının farklı sınıf seviyesi ve öğrenme alanlarında yer alan 

dijital yetkinlikle doğrudan ilişkili kazanımların sayısı 
 

Dijital Yetkinlikler 

Sınıf Öğrenme 

Alanları 

Bilgi ve Veri 

Okuryazarlığı 

İletişim ve 

İşbirliği 

Dijital İçerik 

Oluşturma 

Güvenlik 

 

Problem 

Çözme 

3 

Dünya ve Evren 0 0 0 0 0 

Canlılar ve Yaşam 

Fiziksel Olaylar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde ve Doğası 

Dünya ve Evren 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

Canlılar ve Yaşam 

Fiziksel Olaylar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde ve Doğası 

Dünya ve Evren 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

Canlılar ve Yaşam 

Fiziksel Olaylar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde ve Doğası 

Dünya ve Evren 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

Canlılar ve Yaşam 

Fiziksel Olaylar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde ve Doğası 

Dünya ve Evren 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

Canlılar ve Yaşam 

Fiziksel Olaylar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde ve Doğası 

Dünya ve Evren 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

Canlılar ve Yaşam 1 0 0 1 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 0 0 0 

Madde ve Doğası 0 0 0 0 0 

 

Tablo 2’ye göre Fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan kazanımlar 
incelendiğinde 

dijital yetkinlikle doğrudan ilişkili sadece bir kazanımın olduğu görülmektedir. 8. sınıf 

seviyesinde Canlılar ve Yaşam öğrenme alanına ait “F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin 

nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır” kazanımına ait alt kazanımlarda yer alan, “Öğrencilerin 

ekolojik ayak izinin hesaplanması (uzantısı edu, org ve mil gibi güvenli sitelerden yararlanılabilir) 

sağlanır.” ifadesinin dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile doğrudan ilişkili 

olduğu belirlenmiştir. Bu kazanım aynı zamanda ekolojik ayak izinin hesaplanmasında güvenli 

sitelerin kullanılmasını içerdiği için dijital yetkinliğin güvenlik alt boyutu ile de doğrudan ilişkilidir. 

Öğretim programında dijital yetkinlikle dolaylı olarak ilişkili kazanımlar belirlenirken dijital 

ortamda bilgiye ulaşma, araştırma yapma, dijital araçlar kullanarak sunum ve rapor hazırlama, dijital 

ortamlarda içerik paylaşma, iletişim kurma yetkinliklerini ima eden ifadeler dikkate alınmıştır. Tablo ’ 

te dijital yetkinlikle dolaylı olarak ilişkili bulunan kazanımların sayısına yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Fen Bilimleri Öğretim Programının farklı sınıf seviyesi ve öğrenme alanlarında yer alan dijital 

yetkinlikle dolaylı olarak ilişkili kazanımların sayısı 
 

Yetkinlikler 

Sınıf Öğrenme 

Alanları 

Bilgi ve Veri 

Okuryazarlığı 

İletişim ve 

İşbirliği 

Dijital İçerik 

Oluşturma 

Güvenlik Problem 

Çözmek 

3 

Dünya ve Evren 0 0 1 0 0 

Canlılar veYaşam 1 0 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 0 0 0 

Madde veDoğası 0 0 0 0 0 

4 

Dünya ve Evren 0 0 0 0 0 

Canlılar veYaşam 1 1 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 2 0 0 0 0 

Madde veDoğası 0 0 0 0 0 

5 

Dünya ve Evren 0 0 2 0 0 

Canlılar veYaşam 1 0 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 0 0 0 

Madde veDoğası 0 0 0 0 0 

6 

Dünya ve Evren 0 0 2 0 0 

Canlılar veYaşam 0 0 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 0 0 0 

Madde veDoğası 1 0 1 0 0 

7 

Dünya ve Evren 0 0 0 0 0 

Canlılar veYaşam 0 0 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 3 0 0 

Madde veDoğası 0 0 1 0 0 

8 

Dünya ve Evren 0 0 0 0 0 

Canlılar veYaşam 0 0 0 0 0 

Fiziksel Olaylar 0 0 2 0 0 

Madde veDoğası 2 0 0 0 0 

 

Öğretim programında yer alan 302 kazanımın 20 tanesi dijital yetkinliğin alt boyutları ile 

dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. Tablo 3 incelendiğinde dijital yetkinlikle dolaylı olarak ilişkili 

kazanım sayısının 21 olduğu görülmektedir. Ancak 6. sınıf seviyesinde Madde ve Doğası öğrenme 

alanında yer alan bir kazanımın hem bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile hem de dijital içerik 

oluşturma alt boyutu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu kazanım her iki alt boyutta da işaretli olduğu 

için Tablo3’te 21 kazanım görünmektedir. 

3. sınıf düzeyinde Dünya ve Evren öğrenme alanına ait “F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili 

model hazırlar.” kazanımında model hazırlama dijital ortamda paint vb. araçlar kullanılarakyapılabilir. 

Bu sebeple kazanım dijital içerik oluşturma alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili görülmüştür. Canlılar 

ve Yaşam öğrenme alanına ait “F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler 

önerir.” kazanımında yer alan araştırma yapar ifadesi dijital ortamda araştırma ve bilgiye ulaşma 

süreciyle dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili 

görülmüştür. 

4. sınıf düzeyinde ise Canlılar ve Yaşam öğrenme alanında yer alan “F.4.2.1.3. Sağlıklı bir 

yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.” 

kazanımına ait araştırma verilerine dijital ortamdan da ulaşılabileceği düşünülmüştür. Bu kazanım 

dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. Yine 

aynı öğrenme alanına ait “F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik 

sorumluluk üstlenir. Yakın çevresindeki kişilere sigaranın sağlığa zararlı olduğu konusunda uyarılarda 

bulunması beklenir.” kazanımı dijital yetkinliğin iletişim ve işbirliği alt boyutu ile dolaylı olarak 
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ilişkili görülmüştür. Çünkü bu kazanımda öğrenciler sosyal medya hesaplarında bu konuya dikkat 

çekecek paylaşımlar yapabilir, yapılan paylaşımlar aracılığı ile iletişim ve etkileşimde bulunabilir. 

Fiziksel olaylar öğrenme alanına ait iki kazanım dijital yetkinlikle dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. 

“F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.” ve “F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik 

araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.” kazanımlarında öğrenciler araştırma yaparken dijital 

ortamları kullanabilirler. Bu sebeple her iki kazanım da dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı 

alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. 

5. sınıf düzeyinde Dünya ve Evren öğrenme alanına ait iki kazanımın dijital yetkinlikle dolaylı 

olarak ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu kazanımlardan ilki “F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü 

Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.” ve diğeri “F.5.1.4.1. Güneş, Dünya 

ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.” kazanımlarıdır. Burada 

öğrenciler dijital araçları kullanarak model oluşturabilirler. Bu sebeple kazanım dijital içerik oluşturma 

alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. İnsan ve Çevre öğrenme alanında yer alan “F.5.6.1.2. 

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma veriler ine dayalı olarak tartışır.” kazanımında araştırma 

verilerine dijital ortamda ulaşılabilir bu sebeple kazanım, dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı 

alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. 

6. sınıf düzeyinde Dünya ve Evren öğrenme alanına ait “F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki 

gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.” ve “F.6.1.2.3. Güneş ve Ay 

tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.” kazanımlarında öğrenciler model oluştururken dijital 

araçları kullanabilirler. Bu da kazanımın dijital yetkinliğin dijital içerik oluşturma alt boyutu ile 

dolaylı ilişkisini göstermektedir. Madde ve Doğası öğrenme alanına ait “F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz 

zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.” kazanımında öğrenciler 

araştırma ve rapor hazırlama süreçlerinde dijital araçları kullanabilir. Bu kazanımın araştırma kısmının 

dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı boyutu ile dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmektedir. 

Rapor hazırlama kısmında ise dijital yetkinliğin dijital içerik oluşturma alt boyutu ile dolaylı olarak 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

7. sınıf düzeyinde Fiziksel Olaylar öğrenme alanına ait “F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin 

etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar” kazanımının tamamlanması için alt kazanıma yer 

verilmiştir. “Tasarımlar çizimle ortaya konulur, üç boyutlu bir ürüne dönüştürülmez.” alt kazanımında 

öğrenciler tasarım ve çizimlerini basit araçlar kullanılarak (paint vb.) dijital ortamda yapabilir. Bu 

nedenle bu kazanımın dijital içerik oluşturma boyutu ile dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. Madde ve 

Doğası öğrenme alanına ait “F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.” kazanımında 

öğrenciler model oluştururken ve bu modeli sunarken dijital araçlardan yararlanabilir. Bu sebeple 

kazanım dijital yetkinliğin dijital içerik oluşturma alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkilidir. Fiziksel 

olaylar öğrenme alanına ait “F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar. 

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. İmkânlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi 

istenebilir.” ve “F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle ifade 

etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.” kazanımlarında da çizim 

ve tasarlama yapılırken dijital araçlar (paint vb.) kullanılabilir bu sebeple kazanım dijital içerik 

oluşturma alt boyutu ile dolaylı olarak ilişkili bulunmuştur. 
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8. sınıf düzeyinde Madde ve Doğası öğrenme alanına ait “F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze 

Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.” kazanımında araştırma dijital ortamlarda 

yapılacağından bu kazanım dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile dolaylı olarak 

ilişkili bulunmuştur. Yine aynı öğrenme alanına ait “F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını 

araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.” kazanımında yer alan araştırır 

ifadesinde öğrencilerin dijital kaynakları kullanarak araştırma yapacakları düşünülmüştür. Bu sebeple 

de kazanım dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı alt boyutu ile ilişkili bulunmuştur. Fiziksel 

Olaylar öğrenme alanına ait “F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı 

sağlayacak bir düzenek tasarlar. Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç 

boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.” ve “F.8.7.3.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket 

enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar. Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri 

istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.” kazanımlarında öğrenciler model 

tasarlarken ve çizim yaparken dijital araçlar veya basit programlar (pait, vb) kullanabilirler. 

Öğrencilerin bu araçları kullanmaları, kazanımın dijital yetkinliğin dijital içerik oluşturma alt boyutu 

ile dolaylı olarak ilişkili olduğunu gösterir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Fen Bilimleri Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) kazanımlarının dijital yetkinlik 

bakımından incelendiği bu çalışmada dijital yetkinliklere ait az sayıda kazanımın olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuç literatürde yer alan diğer çalışmalarla benzer sonuçları içermektedir (Altun, 

2019; Yalkın ve Işık, 2018). Temel eğitim programındaki kazanımların dijital yetkinlik 

açısından incelendiği diğer çalışmalara bakıldığında Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretim programında 

dijital yetkinlik ile ilişkili kazanımlara daha fazla yer verildiği görülmüştür (Ekmen ve Bakar, 2018; 

Kurudayıoğlu ve Soysal, 2020; Turan ve Avcı, 2018). Öğretim programlarının giriş kısmında yer alan 

ve programın perspektifinin açıklandığı bölümde anahtar yetkinliklere yer verilmiştir. Burada dijital 

yetkinliğin tanımı yer almaktadır. Ancak dijital yetkinliğin bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve 

işbirliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik ve problem çözme alt boyutlarından bahsedilmediği 

görülmektedir. Programın diğer bölümlerinde de dijital yetkinliğe vurgunun yetersiz olduğu 

söylenebilir. Kazanımlarda dijital yetkinliğin doğrudan öne çıktığı sadece bir kazanımın belirlenmesi 

bu duruma kanıt olarak kabul edilebilir. Programda yer alan yirmi kazanımın ise dolaylı olarak dijital 

yetkinlikle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Dolaylı olarak ilişkili olan bu kazanımların dijital yetkinliğe 

vurgu yapılarak güncellenmesi ya da düzenlenmesi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital 

yetkinliklerini daha sık kullanabilmelerini sağlayacaktır. Bu durum yetkinliğin temel seviyede 

kalmayıp ileri seviyelere kadar geliştirilebilmesine imkan tanıyacaktır. Aynı zamanda fen öğretiminde 

öğretmenlerin dijital yetkinlikleri kullanmaları için öğrencilere daha etkili bir rehberlik yapabilmelerini 

sağlayacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu belgesi başlıklarından biri de öğrenme 

süreçlerinde dijital içerik ve beceri dönüşümüdür (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018b). Bu kapsamda dijital 

eğitim ve öğretim içeriği geliştirilen bir ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece nitelikli 

içeriklerle birlikte öğrencilerin bilişim teknolojilerini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda 

temel düzeyde kullanımı değil, üretim, problem çözme ve belki de en önemlisi hayallerini 

gerçekleştirme aracı olarak kullanabilmeleri sağlanacaktır. 2023 Eğitim Vizyonu ile öğrencilerin 
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bireysel öğrenme deneyimini yaşayabilecekleri platformlar geliştirmesi hedeflenmektedir. Dijital 

yetkinliğe sahip olmayan öğrencilerin ya da öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerini ve bu 

platformları verimli şekilde yönetmesi beklenemez. Brookings Enstitüsü Evrensel Eğitim Merkezi 

(Center of Universal Education) teknolojinin eğitimde bir sıçramaya olanak vereceğini ve eğitim 

teknolojilerindeki yeniliklerin geliştirmeyi hedeflediği beceriler arasında ilk sırada okuryazarlık ve 

ardından 21. Yüzyıl becerilerinin yer aldığını belirlenmiştir (Vegas, Ziegler ve Zebrino, 2019). Dijital 

dönüşümün zorunlu olduğu bu yüzyılda ve gelecek yüzyılda ihtiyaç duyulan beceriler dikkate 

alındığında, dijital yetkinliğe sahip olmanın her birey için bir ihtiyaç ve hak olduğu görülmektedir. 

Ekici ve Uçak (2012) çalışmasında öğrencilerin bilgiye ulaşmada sıklıkla ve öncelikle internete 

başvurduklarını ve öğrencilerin interneti güncel ve hızlı bir bilgi kaynağı olarak gördüklerini 

belirlemiştir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin özellikle ödev hazırlama amacıyla interneti 

kullandıklarını ancak yeterli kullanma becerilerine sahip olmadıkları belirlenmiştir. İlkokul 

öğrencilerin bilgisayar, internet ve bilgisayar oyunları hakkındaki düşüncelerinin belirlendiği bir 

çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin %74,4’ünün kendine ait bir bilgisayarı olduğu ve 

öğrencilerin %44,5’inin bilgisayarı ödev için kullandığı belirlenmiştir (Topan, Ayyıldız, Özsavran ve 

Mutlu, 2020). Öğrencilerin interneti araştırma yapmak için bir araç olarak kullandıklarını belirleyen 

çalışmalar da mevcuttur (Yıldız ve Abdüsselam, 2016). Öğrencilerin sadece ödev yaparken dijital 

yetkinlikleri kullanmasını beklemek bu yetkinliğin temel seviyede kalmasına sebebiyet verebilir. 

Öğrencilerin bilgisayar kullanım oranı oldukça yüksekken öğretim programlarındaki kazanımların 

dijital yetkinlik bakımından zenginleştirilmesi dijital araçların daha etkili kullanımını sağlayacaktır. 

Yalnızca öğrencilerin değil öğretmen ve öğretmen adaylarının da dijital yetkinlikleri fen eğitimindeki 

çıktıları doğrudan etkilemektedir. Gürdoğan’ın (2020) fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının 

teknoloji kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlediği çalışmada, öğretmenlerin teknolojiyi kullanmak 

istediklerini ancak kendilerini yeterli bilgi ve beceriye sahip görmedikleri ortaya çıkarılmıştır. Başka 

bir araştırmada öğretmenlerin teknolojik araçları kullanma becerilerinin orta düzeyde ancak 

farkındalıklarının (ihtiyaç ve eksikliklerinin neler olduğunun bilinmesi) yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Akkoyunlu ve Soylu, 2010). Bu noktada dijital yetkinlerin öğretim programları kazanımlarına entegre 

edilmesi hem öğrenciler hem de öğretmenler için oldukça önemli gözükmektedir. Çünkü Covid-19 

nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye’de her alanda olduğu gibi eğitimde de de dijital süreçler ön plana 

çıkmıştır. Bugün neredeyse tüm ülkelerde öğrenme faaliyetleri dijital ortamda sürdürülmektedir. Bu da 

öğrencilerin dijital yetkinliğe sahip olmaları için öğretim programlarında yer alan kazanımlara dijital 

yetkinliğin dahil edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Eğitimde dijital yetkinliğe öncelikle öğretim 

programlarında ve ders kitaplarında daha fazla yer verilmesi dijital dönüşüme ayak uydurmak adına 

kritik öneme sahiptir. Bu araştırma sonucu da göstermektedir ki öğretim programında dijital yetkinliğe 

uygun kazanımlar yeterli düzeyde değildir. Bu sonuçtan hareketle dijital yetkinliklerin kazanımlara 

entegre edilmesi fen öğretiminin güncel olmasına ve yetkinlikler bakımından da zengin hale 

gelmesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları; öğretmen ve 

öğrencilerin ders süresinde ve ders dışı çalışmalarında en çok yararlandıkları kaynaklardan bir tanesidir. Bu 

çalışmanın amacı, 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış ortaokul 7. sınıf ders kitabında 

yer alan ‘Saf Madde ve Karışımlar’ünitesinin kimya açısından incelenmesi ve öğretmen görüşlerinin 

değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim çalışması olarak yürütülmüştür. 

Muğla ili Fethiye ilçesi ortaokullarında görev yapan 7. sınıf fen bilimleri ders kitabını kullanan 12 öğretmen ile 

mülakat yapılmıştır. Öğretmenler ders kitabının ölçme değerlendirme konusunda yetersiz kaldığı ile ilgili 

eleştirilerde bulunmuşlardır, eski sistemde yer alan çalışma kitaplarının tekrar kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca kitabın LGS sistemine de uygun bulunmamış daha çok sınav sistemine uygun olması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı inceleme, Fen bilimleri ders kitabı, Fen bilimleri programı 

INVESTIGATION OF SECONDARY SCIENCES 7TH GRADE COURSE BOOK IN TERMS 

OF CHEMISTRY AND TEACHER'S OPINIONS 

ABSTRACT 

Textbooks distributed free of charge since the 2003-2004 academic year; It is one of the most used 

resources by teachers and students during their lesson and extracurricular studies. The purpose of this study is to 

examine the 'Pure Matter and Mixtures' unit in the middle school 7th grade textbook prepared according to the 

2018 science course curriculum in terms of chemistry and to evaluate teachers' opinions. The research was 

conducted as a phenomenological study, one of the qualitative research approaches. Interviews were conducted 

with 12 teachers who used the 7th grade science textbook in the middle schools of Fethiye district in Muğla 

province. The teachers criticized that the textbook was insufficient in assessment and evaluation, and stated that 

the workbooks in the old system could be used again.  

In addition, it was stated that the book was not found suitable for the LGS system, but rather the 

examination system. 

Key Words: Textbook evaluation, Science textbook, Science curriculum 
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1.GİRİŞ 

21. yüzyıl araştıran, sorgulayan, bilgiyi üreten bireyler yetiştirilmesini beklemektedir. 

Araştırma ve sorgulama becerilerini odağına alan fen bilimleri dersinin öğretim programı, fen 

okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek bu beklentiyi karşılamayı amaçlamaktadır. Fen 

okuryazarlığı ya da daha genel anlamı ile bilim okur-yazarlığı kavramı, bilgi, bilimsel beceri, tutum ve 

değerlerin oluşturduğu bütünleşik ve karmaşık bir yapıdır (Bybee, 1985). 2015 yılında revize edilen 

fen bilimleri öğretim programında dört öğrenme alanı belirlenmiştir. Bunlar, bilgi öğrenme alanı, 

beceri öğrenme alanı, duyuşsal öğrenme alanı ve fen–teknoloji toplum ve çevre ilişkileri öğrenme 

alanıdır. Programda yer verilen beceri, tutum ve değer geliştirme öğrenme alanlarına ait hedeflere 

ulaşılması doğru bilimsel kavramların edinilmesi ile başlayan bir süreçtir. Fen okuryazarlığı 

kavramının boyutlarından biri olan bilimsel bilgi boyutu, bilimsel kavramları, yasaları, modelleri 

kapsamaktadır (Lederman ve Niess, 1998). Fen okuryazarı bireyler yetiştirmek için öğretmenlerden 

öğrencilerinin doğru bilgilere ulaşmalarına rehberlik etmeleri; edindikleri bu bilgileri günlük 

yaşamlarında uygulayabilecek beceriler kazandırmaları beklenmektedir. Öğretim programları ve ders 

kitapları öğretmenler için öğrencilere hangi bilimsel kavramların öğretileceğine yönelik yol 

göstermektedir. Bu anlamda yapılan çalışmalar ders kitaplarının kavram öğretiminde oldukça önemli 

bir rol üstlendiğine işaret etmektedir (Demircioğlu ve Geban, 1996; Eyidoğan ve Güneysu, 2000; 

Ünsal ve Güneş, 2004; Kete ve Acar, 2007). 

Günümüzde ilkokul, ortaokul ve lise ders kitapları dışında eğitim öğretimi destekleyebilecek 

görsel, basılı ve etkileşimli sayılmayacak çok alternatif kaynak olmasına karşın ders kitapları sınıf 

içinde ve sınıf dışında, eğitimin tüm kademelerinde; öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin neler 

öğreneceği, öğretmenlerin neler öğreteceği ve bu süreçte hangi yöntemlerin kullanılacağı yol gösterici 

olarak en önemli kaynaktır (Kırbaşlar ve İnce, 2010). Ders kitaplarında yer alan bilimsel içerikli 

görsellerin konunun somutlaştırılması için yardımcı olması beklenirken yapılan hatalı 

görsellerin öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasına neden olduğu belirlenmiştir Ders 

kitapları, öğretmen ve öğrencilerin derste en sık başvurdukları temel kaynaklardır. Öğretim 

programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip 

açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrult usunda yönlendiren ve 

eğiten temel araçlardır (Ünsal ve Güneş, 2003). 

Ders kitaplarının hazırlanmasının temel amacı; kitapların öğretim programında belirlenen 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları öğrencilere kazandıracak faaliyetleri içermesi ve bu 

faaliyetlere rehberlik edici nitelikte olmasıdır (Kanlı ve Yağbasan, 2004; Ünsal ve Güneş, 2003). 

Ders kitaplarında konu ya da ünite başlangıcında öğrencilerin dikkat ve ilgisini o konuya 

çekmek, onları istekli kılarak hazırlamak, ünite konuları işlenirken hedeflenen davranışların 

kazandırılması aşamasındaki öğrenme yaşantılarını sunmak ve ünite sonunda kontrollü ve 

pekiştirmeyi sağlamak amaçlarıyla öğrencinin gezi, gözlem, deney ve araştırma yapmasına ve 

belli sonuçlara kendi kendine ulaşmasına fırsat verilmelidir (Altun, Arslan ve Yazgan, 2004, 

Kaptan, 1999). 
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Alan yazındaki farklı ders kitaplarını incelemeyi konu alan daha önceki araştırmalar 

incelendiğinde ders kitaplarında içerik açısından yetersiz, eksik hatta yanlış bilgilerinde bulunduğu, 

fen ve teknolojinin yanlış anlatılabildiği (Yılmaz, Gündüz, Diken ve Çimen, 2017), 

yapılandırmacı öğrenme kuramı ilkelerine uygun yazıldığı belirtilmesine karşın ders kitapların 

ait içeriğin sunumunda bu ilkelerin birçoğunun yansıtılmadığı, öğrencinin günlük yaşamıyla 

yeterince ilgili olmadığı, öğrencilerin üniversite sınavına yönelik beklentilerini yeterince 

karşılamadığını (Çimer ve Coşkun, 2018), bazı etkinliklerin kazanımlarla uyumlu olmadığı 

(Karadaş, Kırbaşlar ve Yaşar, 2012), görsel tasarım ve metin ilişkilendirmeye yönelik 

sıkıntılar (Kurnaz, Ezberci-Çevik, Bayri, 2016), içerik ve ölçme değerlendirme bölümlerine 

ilişkin yetersizlik veya hatalar (Gündüz, Yılmaz ve Çimen, 2016, Karamustafaoğlu, Salar ve 

Celep, 2015), içerik, eğitsel tasarım ve görsel sunum bakımından sorunların olduğu (Özay ve 

Hasenekoğlu, 2007; Ünsal ve Güneş 2003), eleştirel düşünmenin (Aybek, Çetin ve Başarır, 

2014) ve bilimsel süreç becerilerinin bazı basamaklarının karşılanmadığı (Aslan-Efe, Efe ve 

Yücel, 2012, Fezioğlu ve Tartar, 2012, Şen ve Nakiboğlu, 2014) kitaptan verilen bazı 

etkinliklerin uygulanabilir olmadığı (Ayvacı ve Devecioğlu, 2013) şeklinde çok sayıda 

problem tespit edildiği görülmektedir. 

Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularına yönelik öğretmen 

görüşleri nelerdir? Bu probleme yönelik alt problemler aşağıdaki gibidir; 

1. Özel okul ya da devlet okulunda mı çalışıyorsunuz? 

2. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? 

3. Öğrenim durumunuz nedir? 

4. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konuları hakkında görüşleriniz nelerdir? 

5. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının programa uygunluğu 

yönünden görüşleriniz nelerdir? 

6. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında uygulanabilirliğinde karşılaştığınız problemler nelerdir? 

7. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularında yer alan etkinlikler 

hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

8. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının değerlendirme bölümleri 

hakkında görüşleriniz nelerdir? 

9. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının içeriği hakkında görüşleriniz 

nelerdir? 

10. 7.sınıf fen bilimleri ders kitabının etkili kullanımını arttırmak için önerileriniz nelerdir? 

2.YÖNTEM 

2018 fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış özel bir yayınevine ait ortaokul 

7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabına ilişkin öğretmen görüşlerinin alındığı bu çalışma nitel bir 

çalışmadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” deseni kapsamında 

yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya 
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perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Çepni, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 

2011). Olgu bilim çalışmaları, nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve 

genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu tanımamıza, anlamamıza 

yardımcı olacak örnekler açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Olgu bilim deseni 

farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara 

odaklanmaktadır. Olgu bilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu 

yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır (Çepni, 

2007; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırma desenine göre yapılan çalışma ile ders kitabını 

kullanan yani olguyu yaşayan bireylerin konu ile ilgili algıları ve bakış açıları ortaya 

çıkarılmaya çalışılır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda 

görev yapan ve 7. sınıf Fen Bilimleri derslerini yürüten ve yeni programa göre hazırlanmış Fen 

Bilimleri ders kitabını kullanan 12 Fen Bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklem seçimi; konu ile ilgili tecrübeye sahip, ders kitabını 

kullanmış ya da kullanmakta olan öğretmenler olduğu için seçilmiştir. Öğretmenlere öncelikle 

araştırmanın içeriği ve amacı hakkında bilgi verilmiş, ardından gönüllü olan 12 öğretmen çalışmaya 

dâhil edilmiştir. Mülakata katılan öğretmenler Ö1, Ö2 şeklinde kısaltılmıştır. Öğretmenlerin 

demografik özellikleri Ö1,Ö2… şeklinde kodlanarak Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Demografik Bilgiler 

KATILIMCI CİNSİYET KIDEM 

Ö1 Erkek 15 yıl 

Ö2 Erkek 22 yıl 

Ö  Kadın 6 yıl 

Ö4 Erkek 9 yıl 

Ö  Kadın 18 yıl 

Ö6 Erkek 16 yıl 

Ö7 Kadın 3 yıl 

Ö8 Kadın 23 yıl 

Ö9 Kadın 3 yıl 

Ö10 Kadın 3 yıl 

Ö11 Kadın 4 yıl 

Ö12 Kadın 3 yıl 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmanın örneklemi Fethiye İlçe Merkezinde görev yapan, 8 

kadın ve 4 erkek öğretmenden oluşmaktadır. Bu öğretmenlerden 5 tanesi 1-5 yıl, 1 tanesi 6-10 yıl, 1 

tanesi 10-15 yıl, 2 tanesi 16-20 yıl, 2 tanesi 20-25 yıldır öğretmenlik mesleğini yürütmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Olgu bilim (fenemonografik) araştırmalarında kullanılan veri toplama araçlarından biri 

görüşmedir. Bu çalışmada öğretmenlerin düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlandığı için nitel veri 

toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Ayrıca doküman incelemesi 
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yapılarak, araştırılması hedeflenen olgu hakkında bilgi içeren yazılı materyaller incelenmiştir. Ders 

kitaplarının nasıl olması gerektiği ile ilgili uzman görüşlerinin yer aldığı yazılı materyaller ile ilgili 

literatür taraması yapılmış ve incelenen çalışmalar araştırmaya kaynak teşkil etmiştir. daha önce 

hazırlanıp uygulanmış sorular gerekli izinler alınarak yarı yapılandırılmış mülakat 

yürütülmüştür. Sorular ders kitaplarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesine rehberlik 

edebilecek şekilde olmasına dikkat edilerek seçilmiştir. 

3.BULGULAR 

Bu bölümde araştırma problemine yönelik bulgular sırayla sunulmuştur. 

Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Kimya Konuları Hakkında Mülakat Bulguları: 

“7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konuları hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” 

Sorusuna verilen cevaplara ilişkin mülakat verileri model 1’de yer almaktadır. 

Model 1. Kitapta yer alan kimya konuları hakkında bilgiler. 

 
Konular hakkında  

görüşler 

 

Öğrencilerin bulunduğu 

seviyeye göre konular 

uygundur. 

Konu içeriği olarak 

basit düzeyde atom 

ve maddeden  

bahsedilmiştir. 

Maddelerin tanecik 
modelleri daha basit 

işlenebilir. 
 

Konu anlatımı sınırlı  

bulundu. 

 

 

Model 1’de görüldüğü üzere kitaptaki kimya konuları hakkında bazı görüşlerine yukarıdaki 

şekilde yer verilmiştir. Bununla birlikte kitaptaki konular hakkında görüşlerinden alınan ifadelerden üç 

tanesi aşağıda verilmiştir. 

Ö1: “7. Sınıflarda sadece 4. ünitede kimya konuları yer almaktadır. Basit düzeyde periyodik 

tablo ve atomun yapısından bahsediliyor. Ayrıca maddelerin saf ve saf olmama durumlarının 

karşılaştırması yapılıyor.” 

Ö4: “ Biraz daha basitleştirilebilir. Örneğin; Atomun tarihçesi, karışımları ayırma 

yöntemleri(damıtma ), maddelerin tanecik modelleri biraz daha basite indirgenebilir.” 

Ö7: “7. Sınıf kimya konuları atom, molekül, element, bileşik ve karışım gibi kimyanın temel 

konularını kapsamaktadır. Kimya ile ilgili temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmakta dır.” 

İfadelerini kullanmışlardır. 
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Kitap – Program Uygunluğu Bulguları: 

“7.sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının programa uygunluk yönünden 

görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin bulgulara dair bazı önemli bilgiler 

Model 2’de yer almaktadır. 

Model 2. Kitap program uygunluğu bulgularına ait model. 
 
 

Programa 

Uygunluk 
 

Programa  

uygundur. 

 

Programa uygun  

fakat  

geliştirilebilir. 

Bilişsel becerileri 

içermektedir. 

 
 

Model 2’de görüldüğü üzere öğretmenler tarafından bazı görüşleri yukarıda verilmiştir. 

Bununla birlikte kitaptaki uygunluğu hakkında görüşlerinden alınan ifadelerden bazıları aşağıda 

verilmiştir. 

Ö11: “8.sınıfta yer alan madde ve endüstri konusuna ön hazırlık olması olması amacıyla 

uygun ancak 7. Sınıf müfredatının yoğun olması nedeniyle konular basit düzeyde işleniyor ve kitap 

müfredata uygundur.” 

Kitapta Yer Alan Etkinlikler Hakkındaki Mülakat Bulguları: 

“Kitapta yer alan etkinlikler hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen cevapların 

değerlendirilmesiyle ulaşılan bilgiler Model  ’te yer almaktadır. 

Model 3. Kitapta yer alan etkinler hakkındaki mülakat bulgularına ait model. 

 
 

Etkinlikler hakkında  

görüşleriniz nelerdir? 
 

 

Basit ve yetersizdir. 

Öğrendiklerini  

değerlendirme kısmı 

arttırılmalı. 

Konuya uygun ve 

yapılabilir düzeydedir. 

 

Kolay temin edilebilir 

malzemelerle yapılan 

deneyler yer almaktadır. 

 
Model 3 incelendiğinde kitabın genel yapısı ile ilgili öğretmen görüşlerinden alınan ifadelere 

aşağıda yer verilmiştir. 

Ö2: “7. Sınıf ders kitabında 45 sayfa yer alan konuda sadece 6 etkinlik var. Yapılabilecek basit 

konu pekiştirme etkinlikleri arttırılmalı, etkinlikler yetersizdir.” 
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Ö7: “Bazı uygulama gerektiren etkinlikler materyal eksikliği yüzünden yapılmamaktadır. 

Ayrıca kitaptaki değerlendirme soru sayıları öğrenciye yetersiz gelmektedir. Sınav sistemi dolayısıyla 

etkinlik ve soru sayısı arttırılmalıdır.” 

Ö12: “Kitapta konu ile ilgili yeterli düzeyde etkinliğe yer verilmiş. Yapılan etkinlikler oldukça 

basit malzemelerle yapılabilir olması dikkatimi çekti. Bu sayede her öğrenci deney ve etkinli kleri 

uygulayabilir. Yapılan etkinliklerde grup çalışmalarına yer verilmiş olması öğrenciler arasında 

etkileşimi ve iletişimi pekiştirebileceğini düşünüyorum.” 

Kitabın Ölçme-Değerlendirme Bölümlerine Ait Mülakat Bulguları: 

“Ders kitabında değerlendirme bölümleri ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” sorusu ile ilgili 

olarak öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Model 4 de yer almaktadır. 

Model 4. Kitapta yer alan ölçme-değerlendirme bölümlerine ait bulguların bulunduğu model. 

 

Ölçme-Değerlendirme 

Hakkında Görüşler 

    

Kazanımlara uygun ve 

yeterlidir. 
 

Yeterli çeşitliliğe yer 

verilmiştir. 
Az sayıdadır. 

Yeni nesil sorularında 

olduğu bir 

değerlendirme 

bölümü yer almalıdır. 

 

Kitapta yer alan ölçme-değerlendirme bölümü ile ilgili öğretmen görüşlerinden alınan 

doğrudan ifadelerden iki tanesi aşağıda verilmiştir. 

Ö5: “Ünite sonu değerlendirme soru sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 

her kademede öğrencilere soru çözme tekniklerini kazandırmak ve bol soru çözerek konuyu 

pekiştirmelerini sağlamak adına ne kadar çok soru görmelerini sağlarsak başarı oranı o kadar artacaktır 

diye düşünebiliriz. Bu eksikliği gidermek amacıyla öğrencilere ders kitabı yanında etkinlik ve ya soru 

soru bankası gibi bir kaynak sağlanması güzel olacaktır.” 

Ö8: “Çok yetersiz, yeni nesil sorularında olduğu bir değerlendirme olmalı ve soru sayısı ve 

çeşidi arttırılmalıdır.” 

İçerik Hakkında Görüşler ve Mülakat Bulguları: 

“7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan kimya konularının içeriği hakkında görüşleriniz 

nelerdir?” sorusu ile ilgili olarak öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Model 5 de yer 

almaktadır. 
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Model 5. Yer alan içeriğe ait bulguların bulunduğu model. 

 

İçerik Hakkında 

Görüşler 

 

     

İçerik daha çok 

zenginleştirilmelidir. 

İçerik öğrenci 

seviyesine uygundur. 

 

İçerik daha 

basitleştirilmelidir. 

Sınıf seviyesine uygun 

sade ve basittir. 

 

Konu fazla bilgi 

içermektedir. 

 

Kitapta yer alan kimya konularının içeriği ile ilgili öğretmen görüşlerinden alınan doğrudan 

ifadelerden üç tanesi aşağıda verilmiştir. 

 

Ö : “Kimya konularının içeriğine daha önceki cevaplarda da değindiğim gibi öğrenci 

seviyesine uygun bulmaktayım. İçerik son yıllarda biraz daha azaltılmış ve mevcut olan kavramların 

daha kolay öğrenilmesi amaçlanmıştır. Kazanımlar öğrenci seviyelerine uygun düzenlenmiştir.” 

Ö : “İçerik bütün temel konuları aynı anda sunduğu için element, bileşik ve karışım 

kavramlarını çoğu zaman öğrenciler karıştırmakta ve zorlanmaktadır. Özellikle bileşik formüllerini 

öğrenmekte zorlanmaktadırlar. 

Ö12: “Kimya konularını ders kitabında basitten karmaşığa sıralanışını doğru buluyorum. Fakat 

konu içeriğinde anlatılması gereken önemli hususların yüzeysel geçilmesi, farklı kaynaklar kullanılarak 

ek bilgilerle detaylandırılması gerekiyor. Konu içeriğinin az olması, öğrencilerin fraklı kaynaklardan 

konu ile ilgili soru çözerken zorlanmalarına, cevap bulamamalarına ve yetersiz kalmalarına sebep 

oluyor.” 

Kitabın Etkili Kullanımını Arttırmak İçin Öğretmen Önerilerine İlişkin Mülakat 

Bulguları: 

“Kitabın etkili kullanımını artırmak için önerileriniz nelerdir?” sorusuna öğretmenlerin 

görüşlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen veriler Model 6 da yer almaktadır. 

Model 6. Kitabın etkili kullanımını arttırmak için öğretmen önerilerinden oluşan model. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konu anlatımları 

detaylandırılmalı. 

Soruların çözümü için 

re g ma 

ze e me . 

Merak duygusu 
uyandırmalı. 

Etkinlik sayısı 
arttırılmalı. 

Etkili Kullanımı 
Arttırmak İçin 

Öneriler 

Yeni nesil soru 
sayısı arttırılmalı. 

Günlük hayata 
uygun olmalı. 
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Kitabın etkili kullanımını arttırmak için yapılan öneriler ile ilgili öğretmen görüşlerinden 

alınan doğrudan ifadelerden üç tanesi aşağıda verilmiştir. 

Ö4: “Kitap da konu anlatımına çok gerek olmadığı bu işi zaten öğretmenin yaptığını kitap 

içeriğinin daha çok etkinlikler ve yeni ölçme değerlendirme tekniklerini de kullandığımız bunun 

yanında geleneksel sorularında bulunduğu deneyler ve tasarım etkinlikleri ile desteklenmiş bir kaynak 

hazırlanabileceğini, soruların çözümüne anlatımlı ulaşabilmek adına karekod uygulaması 

eklenebileceğini düşünüyorum.” 

Ö1: “Öncelikle ders kitabında yer alan etkinlikler arttırılmalı ya da daha önceki gibi çalışma 

kitabının hazırlanması çok daha iyi olacaktır.” 

Ö12: “Fen bilimleri ders kitabının etkili kullanımı için içeriğinde bulunan konu anlatımlarının 

detaylandırılması, ders kitabının kılavuz şeklinde hazırlanması, düzeyine uygun her bilginin kılavuz 

içinde bulunması gerekiyor. Etkinlik bölümlerinde bulunan deney düzeneklerinin her okula hitap 

edebilmesi ve bu etkinlikler için müfredat düzeyinde yeterli ders saatinin veril mesi gerekmektedir.” 

4.SONUÇLAR 

Araştırmadan elde edilen nitel veriler değerlendirildiğinde; fen bilimleri ders kitabının genel 

itibariyle yeterli, ancak kısmen yetersizliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. Etkinliklerin eksikliği, 

yeni nesil etkinliklere yer verilmesi, soru sayısının arttırılması, soru bankası ya da önceden de yer alan 

çalışma kitapları ile desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmen görüşleri doğrultusunda 

incelenen ders kitabının; görsel düzen, tasarım ilke, öğeleri açısından yeterli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Programa uygunluk açısından incelenen kitabın içeriğinin genellikle müfredata uygun 

bulunduğu, günlük hayat ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı ancak etkinlik ve örneklerin az bulunduğu ve 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. Kitapta yer alan etkinliklerin konuya uygun ve yapılabilir düzeyde 

olduğu görülmüş fakat sınav sistemine pek uygun bulunmamıştır. 

Kitap ölçme ve değerlendirme açısından ele alındığında kazanımlara uygun bulunmasına 

rağmen sınav sitemine yönelik ve yeni nesil sorular ile desteklenmesi gerektiği ya da ekstra bir çalışma 

kitabı olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kitabın ders sırasında kullanımı ile ilgili olarak konu anlatımının yüzeysel, yetersiz olduğu ve 

ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu; deney ve etkinliklerin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenler 

genel olarak içeriğin öğrenci seviyesine uygun olduğunu belirtmelerine rağmen konuların çok yüzeysel 

olduğunu düşünmektelerdir. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, ders kitaplarının incelenmiş olduğu kriterlere göre genel 

anlamda olumlu olmasına rağmen bazı eksiklikler görülmüştür. Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri ders 

kitabı ile ilgili yapılan bu çalışmada da ders kitabının genel itibariyle yeterli olduğu ancak bazı 

açılardan geliştirilmek durumunda olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmaya katılan son iki öğretmenin 

görüşleri de bu durumu destekler mahiyettedir. 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale 

315 

5. ÖNERİLER 

Yürütülen çalışmanın sonuçlarına yönelik geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir. 

Fen bilimleri ders kitabının etkili kullanımı için içeriğinde bulunan konu anlatımlarının 

detaylandırılması, ders kitabının kılavuz şeklinde hazırlanması, düzeyine uygun her bilginin kılavuz 

içinde bulunması gerekmektedir. 

Ders kitaplarında yer alan ölçme değerlendirme kısmının yeni nesil sınav sistemine uygun ve 

çok sayıda soru içermesi ve üniteler değiştikçe sarmal bir şekilde eski üniteleri de hatırlatacak 

değerlendirme testleri ile öğrenmenin kalıcı hale getirilebileceği bu durumunda ek kaynaklara daha az 

ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun bir sonuncu olarak, ders 

kitabında yer alan soruların çözümlü anlatımlarına ulaşabilmek adına karekod uygulaması fikri 

değerlendirilmelidir. Etkinlikler ve deneyler ile ilgili yardımcı bir kitap hususunun tekrar gündeme 

gelmesi desteklenmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 

olarak tanımlanan salgın kaynaklı yüz yüze eğitime alternatif ve bir gereksinim olarak ortaya çıkan uzaktan 

eğitimin ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ürettiği tezinden hareket edilmiştir (WHO, 2021). Küresel çapta 

yaşanan salgın biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan kurumları ve bireyleri farklı boyutlarda 

etkilemiştir. Salgının özellikle sağlık sistemi ve sağlık çalışanları üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair 

göstergeler olsa da bunun dışında COVID-19 özellikle de eğitim sistemini ve işleyişini olumsuz yönde 

etkilemiştir (Telli ve Altun, 2020). Geçmişte de uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülmüş olsa da bu koşullar altında 

uzaktan eğitim eğitime erişimin sağlanmasında tek yol olarak gözükmektedir. Salgının getirmiş olduğu şartlar, 

okul öncesinden yükseköğretime tüm eğitim sürecinin yürütülmesinde uzaktan eğitim faaliyetlerini zorunlu 

kılmıştır. COVID-19 ile birlikte ortaya çıkan yeni gerçeklik Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden olan 

“eğitim hakkı” (Milli Eğitim Temel Kanunu madde 7) ve “fırsat ve imkân eşitliği”ne (Milli Eğitim Temel 

Kanunu madde 8) ilişkin bir incelemeyi zorunlu kılmıştır. Öğrencilerin özelikle teknik alt yapı, teknolojiye 

erişim, eğitim bağışıklığı olmaması gibi nedenlerle uzaktan eğitimden yararlanamama sorunları ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme süreçlerini nasıl yöneteceğine ilişkin 

deneyim ve bilgi yoksunluğu ve sürece ilişkin etkili rehberlik yapılamaması da söz konusu fırsat ve imkân 

eşitliği tartışmalarını da beraberinde getirmeye başladığı söylenebilir. Çalışma, salgın ile birlikte uzaktan 

eğitimin ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri yeniden ürettiği ve beraberinde sıklıkla dile getirilen “fırsat 

eşitsizliğine” neden olduğu görüşünü incelemeye yönelik bir derlemedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, uzaktan eğitim, fırsat eşitliği 

ABSTRACT 

In this study, the hypothesis of distance education that has been emerged as an alternative and also a 

necessity to the face-to-face education due the pandemic that has defined as Covid-19 by the World Health 

Organization (WHO, 2021) and has been surfaced at the end of the 2019 causes economic and social inequalities 

was accepted as a starting point. The global pandemic has been affecting organizations and people biologically, 

sociologically psychologically and economically in different scale. Even though there are some indicators about 

negative effects of the pandemic on health system and healthcare professionals, in addition to that, the pandemic 

has been affecting considerably education system and the operation thereof (Telli and Altun, 2020). Even if it can 

be seen some distance education examples in the past, in these circumstances distance education is a sole 

opportunity to reach to education. The situation that the pandemic has created has been necessitating distance 

education applications for from pre-school to higher education. The new reality that Covid-19 has caused has 

required a new examination of the right to education (National Education Basic Law Art. 7) and equality in 

opportunity (National Education Basic Law Art. 8) of Turkish National Education’s core principles. It is 

accepted that students cannot fully benefit from distance education due to some reasons such as in particular the 

lack of sufficient technical infrastructure, problems in regard to opportunity to reach to technology and education 

immunity. Also it can be said that the lack of experience and knowledge of the students about how to administer 
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their learning process and the deficiency of the counselling about the process has caused equality in opportunity 

discussions. This study is a compilation aiming to examine the hypothesis of distance education alongside with 

the pandemic has re-created economic and social inequalities and has caused “inequality in opportunity”. 

Keywords: Covid-19, distance education, equality of opportunity 

 

GİRİŞ 

Eğitimin sürekliliği ve niteliğinin önemi belki günümüzdeki kadar daha iyi anlaşılır olmamıştır. 

Her ne kadar eğitimin ulusal-milli karakteri olsa da global ölçekteki politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

olaylardan bu denli ölçekte nasıl etkilendiğine Covid-19 süreci öncesinde tanıklık edilmemiştir. 

Geçmişte de afetler, salgınlar, savaşlar gibi olağanüstü olaylar eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinde 

kesintilere neden olmuştur. Ancak eğitim faaliyetlerinin global ölçekte bu düzeyde kesintiye uğraması 

ve bunun neden olduğu problemlerle ilk kez karşılaşmaktadır. Herhangi bir eğitim kademesinde bile 

eğitimin kesintilere uğraması mevcut eğitim sorunlarına hem ulusal hem de evrensel düzeyde yeni 

boyutlar katmıştır. Eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu ve bu sürecin planlı, programlı ve 

sistematik süreçler dikkate alınarak devam ettirilmesi gerekliliğinin önemine belki de bu ölçüde tanıklık 

edilmemiştir. “İnsanlar sağlığının kıymetini sağlıkları bozulunca daha iyi anlar” deyişinde olduğu gibi 

kurumsal eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğraması ile konunun önemi daha iyi anlaşılır olmuştur. 

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını (WHO, 2020) eğitim hakkı, fırsat ve imkân 

eşitliği gibi kavramların yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Uzaktan eğitime geçilmesiyle bireyler 

arasında var olan eşitsizlikler daha belirgin bir hal almıştır. Özellikle de fırsat eşitsizliği uzaktan 

eğitimde en önemli sorunlardan bir olarak görülmektedir (Akbulut, Şahin ve Esen, 2020). Bir başka 

deyişle “Salgın süreci özellikle fırsat eşitliği açısından eğitim sistemindeki sorunları daha görünür 

kılmıştır” (Işık ve Bahat, 2021: 499). Salgın öncesinde dahi her bireyin aynı eğitim olanaklarından 

yararlanması mümkün olmazken salgın sonrası bu durum daha da dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 

Fırsat eşitliği kaynaklara ulaşım veya onlardan yararlanma, eğitimde fırsat eşitliği eğitsel kaynaklara 

ulaşım veya onlardan yararlanma olarak ifade edilmektedir (Tezcan, 2021: 129). Bir başka ifadeyle 

“Fırsat eşitliği kavramı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam gibi daha çok toplumsal talep ve 

beklentilerle şekillenen alanlara herkesin hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit bir biçimde girebilmesini ifade 

etmektedir” (İnan ve Demir, 2018: 339). Coleman ise “Eğitimde Fırsat Eşitliği” çalışmasında eğitimde 

fırsat eşitliği kavramının günümüzde ne anlama geldiği, kavramın geçmişi ve geleceğine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Coleman’a göre sanayi öncesi ve sonrasında toplumda meydana gelen 

değişimlerden hareketle bireyin yani çocuğun ailedeki ve toplumdaki yeri farklılaşmıştır. Coleman’a 

göre sanayi öncesi ailesi içinde küçük bir çevrede aile içinde yetiştirilen birey sanayi sonrası toplumsal 

yapı içinde yani aile dışında yer yetiştirilmekte ve meslek edinmesi beklenmektedir. Sanayin öncesi aile 

ile sınırlı kalan eğitim anlayışı değişmiş ve belli bir kurum tarafından eğitimin yürütülmesi gerektiği 

anlayışı oluşmuştur (Coleman, 1968). 

Yasal dayanaklar ile eğitim hakkı ve fırsat eşitliği 

Sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde bireylere nitelikli bir eğitim sağlamak üzere çeşitli 

eğitim kurumlarının yanı sıra bireylerin korunması ve gelişiminin desteklenmesi adına yasalar 

oluşturmakta ve bu yasalar işe koşulmaktadır. Bu sayede sosyal hukuk devleti olmanın gerekleri de 
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yerine getirilmektedir. Söz konusu yasaların temelinde ise “eğitim hakkının önemine ve vazgeçilemez 

oluşuna” (Kandemir, 2014: 11 9) dair inancın yattığı söylenebilir. Aynı zamanda uluslararası 

antlaşmalar da eğitim hakkının sağlanması ve korunmasına yönelik sunmuş olduğu belgelerle evrensel 

bir bakış açısıyla, bireyleri koruma maksadıyla hareket etmektedir. Bireylerin eğitim hakkı ulusal ve 

uluslararası kaynaklarla (antlaşma, yasa, sözleşmeler gibi) garanti altına alınmaktadır. Bireylerin eğitim 

hakkından yararlanması ve fırsat eşitliğinin korunmasına yönelik uygulamalar olduğu ifade edilebilir. 

Ulusal ve uluslararası kaynaklardaki söz konusu haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 42. Maddesinde; “Kimse eğitim öğrenim hakkından 

yoksun bırakılamaz... ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında 

parasızdır” (T.C. Anayasası 1982) denilmektedir. 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 10. Maddesinde; “Herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 

önünde eşittir” (T.C. Anayasası 1982) denilmektedir. 

• Milli Eğitim Temel Kanunu’da ise; 

IV – Eğitim hakkı: Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim 

kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 

yararlanırlar. 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda bahsi geçen; “Madde 7’de ifade 

edilen ilgi, istidat ve kabiliyet hususu üzerinde durmak gerekmektedir çünkü uzaktan eğitime ilişkin 

ilgisi olmayan ve bu yönde bir beceriye sahip olmayan bireyler açısından olumsuz bir durum teşkil 

etmektedir. Bu noktada eğitim olanaklarına erişim açısından dezavantajlı bir konuma gelineceği 

muhtemeldir. 

V – Fırsat ve imkân eşitliği: Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği 

sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 

öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 

yardımlar yapılır (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973). 

• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. Maddesine göre; 

“Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında böyle 

olmalıdır, ilk eğitim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek 

öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır.” (27 Mayıs 1949 tarihli Resmi Gazete, 

md. 26) şeklinde ifade edilmektedir. 

• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul 

edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 28. Maddesinde; Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını 

kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle 

özellikle: 

a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 
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b) Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli 

biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli 

durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 

c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık 

hale getirirler; 

d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale 

getirirler; 

e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terketme oranlarının düşürülmesi 

için önlem alırlar. 

Yazılı metinler aracılığıyla düzenlenen ve koruma altına alınan eğitim hakkı Covid-19 salgını 

ile acil olarak uygulanmaya konan “uzaktan eğitim” faaliyetlerinin kesintiye uğradığı görülmüştür. 

Salgının başlaması ve birçok ülkeye yayılması ile birlikte sürecin hızlı bir şekilde organize edilmesi 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Salgının seyri gereği alınan kapanma kararları neticesinde eğitim sistemi de 

kapanma durumu karşısında yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmiştir. “İlk uygulaması 1728 

yılında posta ile yapılan uzaktan eğitim, günümüzde gelişen bilişim teknolojileri sayesinde daha 

nitelikli, telekonferans ve internet uygulamaları biçiminde karşımıza çıkmaktadır” (Can ve Günbayı, 

2021: 280). Zaman içinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak eğitimde 

radyo, televizyon, uydu, bilgisayar ve internet gibi her eve ulaşma imkânı olan pek çok iletişim ve 

teknoloji yoğun araçların kullanımı artmıştır” (Hotoman, 2020: 729). Uzaktan öğrenme farklı 

şekillerde de isimlendirilmektedir: e-öğrenme, asenkron öğrenme, dağıtılmış öğrenme, esnek öğrenme, 

açık öğrenme vb. Uzaktan öğrenmenin temelinde, eğitimden daha iyi yararlanma, ulaşılabilir olma ve 

hayatın doğal seyrine uyumluluk bulunmaktadır (Moore, 2003). Uzaktan eğitim farklı isimlerle 

adlandırılsa da temelinde mekândan bağımsızlık ve alternatif yöntem ve tekniklerden yararlanma 

bulunmaktadır. Kandemir (2014)’de benzer gerekçelere ek olarak uzaktan eğitimin faydalarını 

sıralarken doğası gereği sahip olduğu esneklikle birlikte yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, mahkumiyet 

durumu ve sağlık gerekçeleri (engellilik) ile eğitime dahil olamayan bireylerin eğitime erişebilmesine 

imkân sağlaması ile fırsat eşitliğine olanak tanıdığını dile getirmektedir. Bu sayede dezavantajlı 

konumda olduğu söylenebilecek bireyler eğitim haklarından yararlanabilecek bireysel ve toplumsal 

gelişime katkı sağlanacaktır (Zheng ve Liang, 2017). 

Uzaktan eğitimin sağlamış olduğu zaman ve mekândan bağımsızlık durumunu avantajlı 

yönlerine ek olarak dezavantajlı yönlerinin de ele alınması gerekmektedir (Şen ve Kızılcalığolu, 2020: 

250). Küresel bir sorun olarak Covid-19 salgını yurtiçi ve yurtdışında ülkelerin gelişmişlikleri 

doğrultusunda eğitime ilişkin önlemler aldığını göstermektedir. Eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği 

hususu Türkiye’de ise salgın süreci ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri Türkiye’de Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA), tv yayınları (MEB ile TRT işbirliği), online ortamlar olarak sayılmaktadır (Özer, 2020). “Millî 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullar ve özel okullar için sanal sınıflar oluşturulmuştur” (Ayaz, 2021: 

302) bu sayede derslerde devamlılık sağlanmış ve eğitimde kesinti olmaması gayretiyle çalışmalar 

yürütülmüştür. Bununla birlikte “birçok ebeveynin çocuklarının eğitimsel kazanımlarıyla ilgili 

endişelerini hafifletmeye yardımcı olmuştur” (Özyürek ve Çetinkaya, 2021: 97). Bununla birlikte 
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ebeveynlerin teknolojik yeterliliklere sahip olup olmamaları süreci kontrol edip edemeyeceklerine dair 

endişelerin de ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 

Teknolojik imkânlar ve fırsat eşitliği 

Uzaktan eğitim ile ortaya çıkan bir diğer husus ise teknolojik imkânlara sahip olunup 

olunmadığı yani sermayenin bulunup bulunmadığı konusudur. Bu imkânlara sahip olmayan bireyler için 

uzaktan eğitim dezavantajlı bir hal almaktadır. Birtakım imkânlardan yoksunluk sadece ekonomik 

boyutlarıyla ele alınabilecek bir konudan çok daha büyük bir sorun olarak nitelendirilebilir. Ekonomik 

sınıflar arası geçiş açısından bakıldığında eğitim ile sınıfsal farklılıkların devamlılığını sağlayacak bir 

unsur halini almaktadır. Uzaktan eğitime ilişkin olumlu yönler bir kenarda tutulduğunda bireylerin sahip 

olduğu imkân ve olanaklar, toplumda bulunduğu konum dahilinde eğitime erişimde eşitsizlikler 

görülmektedir. Bireylerin bulundukları toplumsal tabakalar onların sahip oldukları ekonomik ve kültürel 

sermayeleri ile ilişkilidir. Neo-liberal anlayışla eğitim bireylerin sahip oldukları sermayeleri dışarda 

tutarak onların eşit olmalarını sağlamak yerine bireyler arasındaki farklılıkları derinleştirmekte 

ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimini ve bunun meşru gösterilmesini sağlamaktadır 

(Yıldız ve Akar-Vural, 2020). Güner, Çelebi, Taşçı Kay ve Korumaz (2014)’e göre ise toplumda var 

olan eşitsizlikler (toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik ve inanç farklılıkları vb.) neo-liberal 

anlayışın söylemleri olan ve çağdaş eğitimin gerekleri gibi sunulan “bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, 

bilgi teknolojileri, eğitim reformu, yönetişim, performans kriterleri, yaşam boyu öğrenme, öğrenme 

toplumu, e-öğrenme” gibi ile uzun yıllardır varlığını korumaktadır. Bu durum eğitimi sosyal bir haktan 

bir hizmet haline sokmakta, öğrenci seçme işlemleri (merkezi sınavlar), maliyetin hesaplamaları ile 

desteklenen kapitalist toplumun oluşturmuş olduğu yapı derin ayrılıkları, eşitsizlikleri çoğaltmakta ve 

sürdürülmesine destek vermektedir. Bu durumda eğitimde fırsat eşitliğinden değil fırsat eşitsizliğinden 

bahsetmek daha makul görülebilir. Değirmencioğlu (2008)’na göre de çeşitli adlarda çeşitli kademelerde 

uygulanan sınavlar fırsat eşitliğine kaynaklık etmektedir. Yüzyüze eğitim ile bireylere ülke genelinde 

uygulana sınavlar belli ölçülerde fırsat eşitliği sağlıyor olsa da uzaktan eğitimde eşit eğitim fırsatına 

erişemeyen bireyler açısından eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Akıncı ve Pişkin Tunç (2021:  64) öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecine ilişkin 

sorunlarını; öğrenme eksiklikleri, teknolojik yetersizlikler, teknolojik altyapı sorunları, gözetimsiz 

sınavlar ve teknoloji kaynaklı sorunlar olarak sıralamıştır. Söz edilen sorunların sadece yükseköğretim 

düzeyi ile sınırlandırılamayacağı aksine her eğitim kademesindeki bireyi etkileyeceği bir gerçektir. 

Bahsedilen sorunlardan dolayı eğitimde fırsat eşitsizliğinin sağlaması güçleşecektir. Fırsat eşitsizliğine 

maruz kalmanın öğrencinin yaşı ile sınıf seviyesi arasındaki ilişkiye bakıldığında her yaş grubundaki 

yani her sınıf düzeyindeki öğrencinin fırsat eşitsizliği ile aynı şekilde karşı karşıya kaldığı 

anlaşılmaktadır (Işık ve Bahat, 2021). Ortaya çıkan bu eşitsizliğin belli bir yaş dilimi ile sınırlı kalmadığı 

görülmektedir. “Okulların kapatılması ile dünya genelinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük milyonlarca 

öğrenci eğitim hakkına erişememiştir” (Kuş, Mert ve Poyraz, 2021: 470). 

Sosyo-ekonomik özellikler ve fırsat eşitliği 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik seviyesi eğitimin farklı süreçlerinden nasıl yararlanacağı ya da 

yararlanıp yararlanamayacağına dair bir fikir sağlamaktadır. Öğrencilerin özellikle tam kapanma 

durumlarında öğrenme ortamının başka bir ifade ile ev ortamının uygun olup olmadığı da uzaktan 
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eğitimden yararlanma noktasında da öğrenciler açısından önemli bir konu olarak ele alınmasını gerekli 

kılmıştır. Sosyo-ekonomik faktörlerin öğrencilerin çalışma ortamları ve araç gereç erişimi açısından 

uzaktan öğrenmeye ilişkin zorluk oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır (Yeung & Yau, 2021). Salgın 

sürecinde eğitim olanaklarına ulaşılması sosyo-ekonomik seviyesi düşük öğrencileri özellikle daha çok 

etkilemiştir. İnternete erişim olanak ve araç gereçlerine sahip olmamaları, evde çok sayıda kardeş olması 

ve her birinin uzaktan eğitime erişebilmesi için yeterli sayıda kaynak (mobil cihazlar, bilgisayar gibi) 

olmaması şeklinde sayılabilir. Aynı zamanda uzaktan eğitim avantajlarından biri olarak sayılan mekâna 

bağımlı olmama durumu zor şartlar altında (coğrafi koşullar, yerel özellikler gibi) yaşayan öğrencilerin 

eşit fırsatlara sahip olmadığını göstermektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerin aileleri yani ebeveynlerin 

de uzaktan eğitime erişim sürecini etkilediği ifade edilmektedir (Kuş, Mert ve Poyraz, 2021; Işık ve 

Bahat, 2021). Ebeveynlerin uzaktan eğitime ilişkin algısı, bilgi ve becerisi ile çocuklarının eğitimlerine 

ilişkin süreci olumlu ya da olumsuz şekillendirebilecek potansiyeli barındırmaktadır. Uzaktan eğitim ile 

birlikte evler yani yaşam alanları eğitimin birebir yürütüldüğü mekânlar haline gelmiştir. Bireylere 

rehberlik edilmesi sürecinde ebeveynlerin etkin rol alması ve süreci yönlendirmesi beklenmektedir. 

Özellikle de fen bilimleri dersinin içeriklerinin yaşam ile ilintili olması nedeniyle evde derslerin 

içeriklerine ilişkin yapılan uygulamalar hakkında değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Dersin 

doğası ele alındığında buna uygun uygulamalarla desteklenerek ve hayatla bağlantılı uygulamalara yer 

verilmesi (Ayaz, 2021). Ayrıca ebeveynlerin özellikle küçük yaştaki çocuklarına öğrenme sürecinde 

etkin bir rehberliğine gereksinim duyacakları ancak her ebeveynin aynı eğitim seviyesinde olmaması ve 

süreçte çocuklarına etkili rehberlik yapamaması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Her ne kadar uzaktan 

eğitimle sunulan hizmet aynı olsa ve tüm öğrencilerin bu hizmete erişimi sağlansa bile ailelerin öğrenme 

ve öğretme sürecindeki bilgi ve deneyimleri de aynı olmadığından sürecin yönetiminde önemli bazı 

sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu gözlenmiştir (Dong, Cao, ve Li, 2020; O’Sullivan, McGrane, 

Clark ve Marshall, 2020; Zhu ve Liu, 2020). 

Bozkurt (2020) pandemi sürecinde yararlanılan uzaktan eğitimin normal koşullar altında 

yüzyüze eğitime alternatif şekilde uygulamaya konan bir eğitim şekli olmadığını ifade etmektedir. 

Bozkurt (2020)’a göre uzaktan eğitim iki şekilde ele alınmalıdır 1.acil uzaktan eğitim ve 2.uzaktan 

eğitim olmak üzere farklı durumlarda ortaya konduğu ve Covid-19’da ortaya konan uzaktan eğitimin 

“acil uzaktan eğitim” olarak ifade edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Acil bir şekilde uygulamaya 

konan uzaktan eğitim faaliyetleri öncesinde bireylerin yetenek ve yeterliliklerinin neler olduğuna dair 

bir değerlendirmenin yapılmamış olması sürecin işleyişindeki aksaklıkların nedenleri arasında 

görülebilir. Bununla birlikte uzaktan eğitim uygulamaları, öğretmenlerin tekno-pedagojik alan 

bilgilerinde bazı gelişmeleri sağladığı da söylenebilir (Kırmızıgül, 2020). Bu görüşün aksine 

teknolojik pedagojik alan bilgi ve becerisine sahip olmayan eğitimcilerin uzaktan eğitim faaliyetlerini 

düzenleme ve aktarma açısından dezavantajlı bir konumda olduğu ifade edilebilir. Bu bilgi ve 

becerilere sahip eğitimcilerin diğerleri ile kıyaslandığında avantajlı konumda olduğu ifade edilebilir. 

Aynı zamanda öğretmenlerin sahip oldukları somut kaynaklar (araç gereç, teknik alt yapı) da uzaktan 

eğitimi yürütme sürecinde bir engel ya da imkân olarak nitelendirilebilir. İnternete erişim kaynakları ve 

erişime ilişkin sorunlar da yine öğretmenlerin süreci yönetmelerinde ve düzenlemelerinde etkilidir. Bu 

durum uzaktan eğitimin sadece öğrenciler açısından değil aynı zamanda öğretmenler için de fırsat 

eşitsizliğine neden olduğunu göstermektedir. Sürecin çift taraflı bir eşitsizliğe neden olduğunu 

göstermektedir. Her açıdan aynı koşullara sahip olmayan bireylerin uzaktan eğitim sürecinde de aynı 

başarıyı gösteremeyeceği ihtimalinden bahsetmek mümkündür. 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale  

322 

Ekonomik gerekçelerle eğitim alamama beraberinde birçok fırsattan da yoksun olmaya neden 

olmaktadır. Fırsat eşitliğinin temelinde ise bireyin haklarını koruma ve gözetme yer almaktadır. 

Toplumsal sistemde ve ekonomik yapıda görülen değişimler özellikle de ekonomik değişimler, 

toplumda eşitsizlik ve yoksulluğu arttırmakla birlikte eğitimde fırsat eşitsizliğinin belirginleşmesine 

neden olmaktadır (Değirmencioğlu, 2008). Covid-19 pandemisi sürecinin etkisiyle ekonomik açıdan 

dezavantajlı grupların diğer gruplar ile arasındaki uçurumun arttığı gözlenmiştir. Ülkeler uzaktan eğitim 

ile bireylerin eğitim olanaklarına erişimini sağlamak, bu sayede eğitim hakkına ulaşma ve fırsat 

eşitsizliğini azaltma maksadıyla hareket etmiştir. Ülkelerin ekonomileri, teknoloji yatırımları ve teknik 

altyapılarına paralel olarak bir kısım ülkeler bu duruma daha kolay adapte olup başarılı olurken bu 

konularda yetersiz ülkeler için uzaktan eğitimin dezavantajlı bir hal aldığı görülmüştür (Eken, Tosun ve 

Tuzcu-Eken, 2020). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile uzaktan eğitim sürecindeki başarısı arasında bir 

ilişki olduğu gözlenmiştir. Gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere göre uzaktan eğitim sürecine 

vatandaşlarının erişimlerinde pozitif yönde ayrıştıkları ve gelişmiş ülkelerle makasın daha da açıldığı 

gözlenmiştir (Schleicher, 2020; UNESCO, 2020). 

Türkiye’de öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerini erişimini sağlamak üzere öğrencilere 

8GB’a kadar ücretsiz internet erişimi (Özer, 2020) sağlanmıştır. Bu şekilde bir uygulama ile mümkün 

olduğunca bireylerin eşit fırsatlara sahip olması sağlanmaya çalışılsa da bunun yeterliliği konusu 

tartışmaya açıktır. Kürtüncü ve Kurt (2020: 72) yaptıkları araştırmada “Öğrencilerin bazıları ekonomik 

nedenler, bulundukları yerleşim bölgesi ve evde internet ve bilgisayarının olmaması gibi nedenlerden 

dolayı uzaktan eğitim ile ders takibi yapamadıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonuçları 

uzaktan eğitimin acil bir şekilde uygulamaya konmasıyla birlikte birtakım faktörlerin dikkate 

alınmadığını ve süreçte yaşanan soruların aslında eğitime erişimde büyük bir engel oluşturduğunu gözler 

önüne sermektedir. 

Bireysel yeterlilikler ve fırsat eşitliği 

Bireyin öğrenme sürecini düzenleme, yönetme ve değerlenebilmesinin temelinde sahip olduğu 

beceriler bulunmaktadır. Özellikle de bireyin kendi yönetiminde bir süreç olarak uzaktan eğitimin 

temelinde bireyin özdüzenleme, özyönetim ve özdeğerlendirme yer almaktadır. Üst düzey becerilerin 

kazanımı her düzey ve her yaştaki öğrenci için mümkün olmadığından sürecin başlangıcında 

eşitsizliklerin doğmasına imkân sunmaktadır. Broadbent & Poon (201 )’a göre birçok deneysel çalışma 

ile uzaktan öğrenmenin öğrenme sonuçları ve öğrenme deneyimleri motivasyonun önemli bir rolü 

olduğunu ifade etmektedir (akt. Cho, Cheon & Lim, 2021). Uzaktan öğrenmede öğrencilerin 

özdüzenleme becerisi, üstbilişsel aktarım ve zaman yönetiminin akademik başarı üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucu vermektedir (Koshif and Shahid, 2021). Uzaktan öğrenmeye ilişkin ebeveynlerin 

olumsuz görüşlerinin kaynağında; geleneksel öğrenmenin uzaktan öğrenmeden daha iyi olduğu fikri, 

küçük yaştaki çocukların zayıf özdüzenleme ve özdenetim becerisine sahip olduğu ve dikkat sürelerinin 

kısa olması, uzaktan öğrenmen de verimliliğin düşük, okuldaki gibi içeriği öğrenmelerine rağmen 

sorumluluk alma açısından yetersiz oldukları anlayışı bulunmaktadır (Dong, Cao and Lia, 2020). 

Ebeveynler de bu sürecin etkin elemanları olarak ele aldığında uzaktan eğitime veya uzaktan öğrenmeye 

ilişkin sahip oldukları tutum doğrultusunda sürecin başarılı yürütülüp yürütülmemesi konusunda etkili 

olmaktadırlar. Bu durum eğitim sürecinin merkezinde yer alan öğrenci ve öğretmen dışında farklı 

değişkenlerin de önemli payı olduğu hakkında fikir vermektedir. 



XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Ekim 2021 - Çanakkale 

323 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da diğer çocuklar gibi 

eğitim hakkından yararlanabilmesi için “Özelim Eğitimdeyim” isimli mobil uygulaması geliştirilmiştir 

(MEB, 2020). Engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan uygulamalar uzaktan 

eğitim sürecinde de devam ettirilmiştir. Bireyin sahip olduğu engelin türü ve düzeyi de uygulamadan 

yararlanma noktasında tüm engelli çocukların bu uygulamaya erişip erişemeyeceği ya da bu uygulamayı 

kullanmaya yönelik beceriye sahip olup olmadığı konusu fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir 

uygulama olup olmadığına dair düşündürmektedir. Bu nedenlerle tüm özel gereksinimi olan çocukların 

pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitimden eşit ve yeterli düzeyde verim alamamış, gelişimlerinde 

duraklama ve gerileme olmuş olabileceği düşünülmektedir. Eğitimin eşitsizlik, dışlanma gibi 

sorunlarından en çok etkilenen özel gereksinimi olan çocukların pandemi sürecindeki eğitimleri 

incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biri olarak dikkat çekmektedir (Şenol ve Can 

Yaşar, 2020: 441-442). Uzaktan eğitimin bu dezavantajlardan arınması için ülke genelinde uzaktan eği 

tim olanaklarının, uzaktan eğitim portallarının tek bir elden yürütülmesi ve bununun düzenlenmesi ve 

aktarılması aşamasında bireysel farklılıklar bağlamında hareket edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Güvenlik, mahremiyet ve fırsat eşitliği 

Uzaktan eğitim sağlanması ve bu süreçte öngörülen ya da öngörülemeyen tehlikelerin güvenlik 

ve mahremiyete ilişkin sorunlara neden olacaktır. “Covid-19 sonrası dünya tahayyülünde en önemli 

belirleyici, ülkelerin teknoloji ve teknoloji yönetimi imkân ve kabiliyetleri ile bireylerin mahremiyet 

sınırları olacaktır” (Erciyes ve Genç, 2020: 10). Lace (200 ) “günümüz bireyini şeffaf, kırılgan, 

gözetlenebilir, gözetleyenlerin hakkında çok şey bildiği ve gözetlenmekten memnun varlıklar olarak 

belirtmektedir” (akt. Atmaca, Yıldırım ve Öntaş, 2011: 5007-5006). Oysa ki Lace’in ifade ettiği gibi 

gözetlenmek bu durum her birey için memnun edici bir durum olarak nitelendirilemez. Uzaktan eğitim 

ile bireylerin özel hayatının gizliliğini ihlaline açık durumlar oluşabilmektedir. Gözetlenen ve izlenen 

konumunda -öğrenen- isteği dışında kayıt altına alınmaktadır. İletişim teknolojileri vasıtası ile yürütülen 

eğitim faaliyetlerinde bireyler eylemleri ve söylemlerinin sorumluluğunu almak durumundadır. Bu 

durum öğretmeni, öğrenci ve belki de veliler içinde benzer sorunları barındırmaktadır. Güvenlik 

sorunlarının ortadan kaldırılması bireylerin özel hayatının gizliliğinin korunmasına yönelik önlemlerinin 

alınması gerekliliği bireysel bir güvenlik sorunundan ziyade toplumsal bir güvenlik sorunu olarak ifade 

edilebilir. Aynı zamanda uzaktan eğitim gerçekleştirilen eğitim sürecinin değerlendirilmesi konusu da 

güvenlik sorunları barındırmaktadır. Uzaktan eğitimin sağlanmasında kullanılan dijital ortamların, 

platformların güvenlik açıkları barındırıp barındırmadığı, aynı zamanda güvenlik ihlallerine neden olup 

olmama açısından el e alındığında sürecin kontrollü bir şekilde yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca telif hakları, etik sorunlar da yine öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreçte yaşadıkları önemli 

konular arasında yer almaktadır 

Eğitim Bağışıklığı ve Fırsat Eşitliği 

Uzaktan eğitime ilişkin fırsat eşitliği için eğitim bağışıklığının sağlanmış olması gerekmektedir. 

Eğitim bağışıklığı kavramı ile ülkelerin olası tehdit ve sorunlar karşısında eğitime ilişkin ne tür önlemler 

alınabileceği ve eğitimdeki olası aksamalarının önüne geçmek üzere nasıl bir süreç yürütülebileceğine 

dair bireylerin, kurumların ve ülkelerin bağışıklık kazanmış olması durumu anlatılmaktadır. Erkut 

(2020), Covid-19 sürecinde Yükseköğretimde uzaktan eğitimin yürütülmesine ilişkin yaptığı 

çalışmasında bu duruma karşı hazırlıksız yakalandığı ve bireylerin sürece entegre edilebilmesi için farklı 
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şekillerde uygulamaların yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Süreçteki sorunların kaynaklarından birinin de 

öğretim elemanları olduğunu gözlemlemiştir. Uzaktan eğitim sürecinin Türkiye’nin dünyadaki uzaktan 

eğitime ilişkin trendleri yakalayabilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir (Erkut, 2020). Hazırlıksız yakalamanın temelinde eğitim sisteminin böyle bir durum 

karşısında önlem almamış olmaması bulunmaktadır. Dünya genelinde okulların kapanması akademik 

olarak geride olan, okula devam sorunları yaşayan ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı konumda yer 

alan öğrenciler ile acil durumlar karşısında önlem alma konusunda yetersiz ülkeler açısından yıkıcı 

etkilere neden olabilecektir (d'Orville, 2020). Ülkelerin salgın gibi özel durumlar karşısında nasıl bir 

politika izleyeceği, nasıl bir düzenleme yapacağı ve eğitim kaynaklarını bireylere nasıl sunup aktaracağı 

hususlarına ilişkin bir planlamanın yapılması eğitim bağışıklığının sağlanması açısından gereklidir. 

Bireyin, toplumun ve ülkelerin bağışıklık geliştirmesi açısından süreç önemlidir. Öğrencilerin uzaktan 

eğitim sürecinde kullanacağı araç gereçlerin temin edilmesi, teknolojik bilgi ve beceri açısından 

donanımlı ve yeterli hale getirilmesi ve eğitsel kaynaklara ulaşabilmesi ve yararlanabilmesi eğitim de 

fırsat eşitliğinin sağlanması açısından önemlidir. Eğitimin bu tür olağanüstü süreçlere bağışıklığı 

sağlanmadan fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasının önünde önemli bir engel olmaya devam edecektir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covid-19 salgını sonrası uygulamaya konan uzaktan eğitim sürecini olağan durumlarda 

yararlanılan uzaktan eğitim faaliyetlerinden ayırmak gerektiği anlaşılmaktadır. Normal koşullar altında 

uzaktan eğitim yüz yüze eğitime alternatif olarak işe koşulurken salgın gerçeğinde uzaktan eğitim bir 

mecburiyet durumu olarak algılanabilir. Fırsat eşitliği her alanda, toplumların sorguladığı kavramlardan 

biri olmuştur. Salgın öncesinde de sıklıkla dile getirilen bir konu olarak eğitimde fırsat eşitliği hususu 

şimdilerde çok daha fazla ele alınmaya başlanmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşit şartlarda 

yer almayan bireylerin eşit şartlarda uzaktan eğitimden de yararlanamayacağı anlaşıldığından fırsat 

eşitsizliği ortaya çıkmıştır. Bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri, yeterlilik, yetenek ve tutumların 

bireylerin uzaktan eğitim faaliyetlerinden yararlanmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ülkelerin 

sahip oldukları potansiyel, teknik olanaklar ve yetişmiş personel gücü sürecin başarılı bir şekilde 

yürütülüp yürütülmeyeceğine ilişkin fikir sağlamaktadır. Uzaktan eğitimin yürütülmesinde işbirlikçi bir 

yaklaşım doğrultusunda hareket etmek gerekmektedir. Kurumlar ve bireyler arası işbirliği, iletişimin 

sağlanması sürecin etkin yürütülmesinde ve başarısında etkin rol oynayacaktır. 

Sonuç olarak Covid-19 salgını tüm dünyayı geniş çaplı ve bir çok açıdan olumsuz olarak 

etkimiştir. Bireylere sunulan eğitim hizmetlerinde uzaktan eğitimden yararlanılmış olması bir çok 

eşitsizliğin yeniden üretilmesine kaynaklık etmiştir. Bu durum dezavantajlı bireyler açısından 

olumsuzluklar içeren bir durum teşkil etmektedir. Söz konusu durumları aşmanın yollarının; ülkelerin 

uzaktan eğitime ilişkin alacağı önlemler, kuracağı alt yapılar ve bireylere sunacağı imkânlar dahilinde 

gerçekleşebileceği söylenebilir. Eğitimde eşitliğin sağlanması özellikle de uzaktan eğitim ile bireyler 

arası eşitliğin sağlanmasına yönelik alınacak önlemlerin neler olduğu aşağıda sıralanmıştır. 

Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler; 

1. Uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim olanaklarının arttırılması, 
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2. Ülkelerin uzaktan eğitim portallarının bütün öğrencilerin hizmetine sunulması ve 

ulaşılabilir hale getirmesi, açık erişimin sağlanması, 

3. Uzaktan eğitim portallarının çeşitlendirilmesi bu sayede eğitsel içeriklerin farklı kaynaklar 

vasıtasıyla öğrencilere sunulması, 

4. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla farklı türde 

kaynakların oluşturulması, 

5. Uzaktan eğitimden her bireyin eşit bir düzeyde yararlanabilmesi adına ulusal altyapıların 

oluşturulması ve eğitsel içeriğin sunulması, 

6. Ülkelerin teknik altyapısının bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi, 

7. Eğitim bağışıklığının sağlanması maksadıyla salgın, afet vb durumlarında ne tür eğitim 

önlemleri alınabileceği sürecin nasıl yürütülebileceğine ilişkin eğitim acil durum eylem planı 

hazırlanması, 

8. Uzaktan eğitimden yararlanmanın temelinde özdisiplin, özyönetim ve özdeğerlendirmeye 

sahip olma bulunduğundan, yüzyüze eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü süreçte bireylerin üst bilişsel 

beceriler kazanmasını sağlayacak şekilde eğitim programlarının hazırlanması, 

9. Uzaktan eğitim sürecinin gereklilikleri değerlendirilmeli ve öğretmenlerin teknolojik 

pedagojik alan bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlayacak şekilde öğretmen yetiştirme 

programlarının düzenlenmesi, 

10. Lisans eğitimi sonrası göreve başlayan öğretmenlerin hizmet içi eğitimler ile teknolojik 

pedagojik alan bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, 

11. Ebeveynlerin uzaktan eğitime ilişkin olumlu tutum edinmelerini sağlama, teknoloji 

kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması bu sayede çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde 

destekleyici bir rol üstlenmelerini sağlamak önerilmektedir. 

Eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin çalışmaların temelinde tüm bireylerin her koşulda eğitim 

hakkından yararlanabilmesi yer almaktadır. “Okullar daha açık bir toplum yaratmaya mı yardımcı 

olmaktadır, yoksa dahil oldukları sınıf bölünmelerini mi pekiştirmektedir?” (Hurn, 2018: 117) sorusuyla 

fırsat eşitliği kavramıyla sadece eğitim alanında eşitlik konusundan öte toplumda bireyler arası fırsat 

eşitliğinden bahsedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Kant (2018:7)’a göre “insanoğlu eğitilmeye ihtiyaç 

duyan tek varlıktır” o halde bu ihtiyacın giderilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önem 

taşımaktadır. Eğitim zaruri bir ihtiyaç ve hak olduğundan, Covid-19 salgını ile uygulanan uzaktan eğitim 

süreci fırsat eşitliği bağlamında ele alınmalıdır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesinde 

ortaya konacak “Eğitim Acil Eylem Planı” ile eğitim bağışıklığının oluşturulması ve eğitimdeki 

aksamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Konunun ele alınış biçimi ve beraberinde ortaya konan 

öneriler ile hükümetler, program geliştiriciler ve eğitimcilere fayda sağlayacağı ve farkındalık 

oluşturacağı düşünülmektedir. 
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